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2. — Başkanlık Divanının Genel Kuru
la sunuşları 504 

1. — Burhanettin Uluç'un vefatiyle bo
şalan üyeliğe emekli Orgeneral Hasan Ata-
kan'm seçildiğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/288) 504 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Galip Avşar'm yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/91) 504 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Mehmet Ünaldı'nm yasama dokunulmaz
lığı hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/93) 504:505 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Trabzon 
Üyesi Yusuf Demirdağ'm yasama doku
nulmazlığı hakkında Anayasa ve Adalet 
Komisyonu rapora (3/110) 505 

5. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'm yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/123) 505:506 

Sayfa 
6. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi 

Cavit Tevfik Okyayuz'un yasama doku
nulmazlığı hakkında Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/124) 506 

7. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üye
si Orhan Süersan'm yasama dokunulmazlı
ğı hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/138) 506 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'm yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra-
ıporu K3/154) 506:507 

9. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir 
Üyesi 1. Şevki Atasağun'un yasama doku
nulmazlığı hakkında Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/155) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Orhan Süersan'm yasama dokunul
mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/156) 507 

11. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri 
Muallâ Akarca ve Yusuf Demirdağ'm yasa-

507 



Sayfa 
ma dokunulmazlıkları hakkında Anayasa 

ve Adalet Komisyonu raporu (3/164) 507:508 

3. — Sorular ve cevaplar 508 

A — Sözlü sorular ve cevapları 508 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 

Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, inebolu ilçe
sinde meydana gelen sel felâketine dair, 
sözlü sorusu ve Başbakan adına İmar ve 
İskân Bakanı Celâlettin Üzer'in cevabı 
16/215) 508:514 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi özel Şahingiray'ın, 1963 yılında ku
rulacak olan Sosyal ve İktisadi Araştırma 
Enstitüsüne, çocuklar için yapılan neşriya
ta ve Atatürk'e atfedilen bir beyanata dair 
sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İbra
him öktem'in cevabı (6/221) 514:520 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, çeşitli dergi ve 
neşriyatlara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/224) 520 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Kadri Kaplan'ın, Kara Harb Okulundan 
ilişiği kesilen 1 459 öğrenciye dair Millî Sa
vunma 'Bakanından sözlü sorusu (6/237) 520 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege'nin, turizmle ilgili öğ
retime dair sözlü soru önergesi, Millî Eği
tim ve Turizm ve Tanıtma Bakanlarından 

Sayfa 
sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İbra
him Öktem'in cevabı (6/240) 520:522 

6. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Âli Aksoy'un, kahve ve gazinolardaki 
kumar aletlerine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/241) 522 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, Türk ekonomisinin bu
günkü durumuna dair, Başbakandan sözlü 
sorusu (6/243) 522 

4. — Görüşülen işler 523 

1. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelinden neşredilmiş ve kesinleş
miş bulunan 6 . 6 . 1963 tarih ve 391 numa
ralı Kararma karşı Yüksek Hâkimler Ku
rulunun ittihaz eylediği 8 . 11 . 1963 tarih, 
esas 232 ve 283 numaralı Kararı ve Dilek
çe Karma Komisyonu raporu (C. Senato
su 4/62) (Adalet Bakanlığı ile ilgili) (S. 
Sayısı: 375) 523 

2. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 18 . 7 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetveinde neşredilmiş ve kesin
leşmiş bulunan 20 . 6 . 1963 tarih ve 577 
numaralı Karara karşı Yüksek Hâkimler 
'Kurulunun ittihaz eylediği 8 . 11 . 1963 
tarih, esas 234 ve 285 numaralı Kararı ve 
Dilekçe Karana Komisyonu raporu (C Se
natosu 4/64) (Adalet Bakanlığı ile ilgili) 
'(IS. Sayısı: 377) 523 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Elâzığ Üyesi Celâl Er tuğ; Avrupa Istişari 
Konseyi Genel Kurulu toplantısında, Türk 
delegasyonunun Kıbrıs konusundaki konuşma
larına dair açıklamalarda bulundu. 

Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ'm; Kıbrıs 
meselesinde Endonezya'nın, Türkleri destekle
diğini ve Arap devletlerini de buna davet et
tiğini gazetelerden öğrendiğine ve bu insani 
hareketten dolayı Endonezya Senatosuna bir 

teşekkür telgrafı çekilmesine dair önergesi 
okundu. Başkanlıkça gereğinin yapılacağı bil
dirildi. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakan Vekili Kemal Satır 'm; Türki
ye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında 
bir ortaklık yaratan Andlaşma ve eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının havale edileceği komisyonlar-

— 502 — 



dan üçer üyenin iştiraki ile kurulacak bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesi hakkında öner
gesi okundu ve kabul olundu. 

Sivas Üyesi Ahmet Çekemoğlu ile Tokat 
Üyesi Osman Hacıbaloğlıı'nun Yeni Türkiye 
Partisinden istifa ettikleri bildirildi. 

1963 yılı bütçe kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması ve: 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaret
li cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında
ki kamın tasarıları görüşüldü ve Cumhuriyet 
Senatosunca, tasarıların kanunlaşması kabul 
olundu. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen paraya 
dair sözlü sorusuna Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı ve Dışişleri Bakan Vekili Ke
mal Satır; 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Rasim 
Giray'm, Elâzığ vilâyeti köy yolları inşaatı
na dair «sözlü sorusuna Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat; 

Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi Musta
fa Yılmaz Inceoğlu'nun, tahsile devam cdemi-
yen lise mezunlarına dair sözlü sorusu ile 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesf O. Saim 
Sarıgöllü'nün, Devlet Tiyatrosu Umum Mü
dürlüğüne dair sözlü sorusuna Millî Eğitim 
Bakanı İbrahim Öktem; 

Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tev-
fik İnci'nin, istanbul boğazında" vukua gelen 
kazalara dair sözlü sorusuna Ulaştırma Baka
nı Ferit Alpiskender; 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Rasim 
Girayın, bakanlık üst kademe memurlarına 
dair sözlü sorusu ile 

Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi Ger
ger'in, Millî Eğitim Bakanlığı merkezinde kaç 
öğretmen ve memur çalıştırılmakta olduğuna 
dair sözlü sorusuna Millî Eğitim Bakanı ibra
him Öktem cevap verdiler. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil'in, Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nının Polonya'ya, gidiş sebebine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından, 

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Nedim 
Evliya'nm, Danıştay Birinci Başkanlığının ne 

zamandan beri açık bulunduğuna dair Başba
kandan ve 

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Nedim 
Evliya'nm, karayolu ile birbirine bağlı olmı-
yan vilâyetlere dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü soruları, soru sahipleri, iki birleşimde 
hazır bulunmadıklarından, yazılı soruya çev
rildi. 

Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, 
215, 

istanbul Üyesi Özel Şahingiray'm, 221, 
Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, 224, 
Tabiî Üye Kadri Kaplanın, 237, 
Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'un, 241, 
Tabiî Üye Mehmet öz güneş'in, 243 sayılı 

soruları, ilgili bakanların; 
Aydın Üyesi iskender Cenap Ege'nin 240 

sayılı sorusu soru sahibinin bu birleşimde ha
zır bulunmamaları sebebiyle gelecek birleşi
me bırakıldı. 

T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi koope
ratifleri ve Emniyet Sandığı memur ve hizmet
lilerine 100 ncü yıl dönümü ikramiyesi veril
mesi hakkındaki kanun teklifi görüşüldü ve 
teklifin kanunlaşması kabul edildi. 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
linde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6 . 6 . 1963 tarihli ve 391 numaralı Kararma kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 . 11 . 1963 tarih, esas 232 ve 283 ve 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 18 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
20 . 6 . 1963 tarih ve 577 numaralı Karara kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eyle
diği 8 . 11 . 1963 tarih, esas 234 ve 285 numa
ralı kararları ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlarının görüşülmesi komisyon hazır bu
lunmadığından, gelecek birleşime bırakıldı. 

23 Ocak 1964 Perşembe günü saat 14 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sırrı Atalay Nevzat Sengel 

Kâtip 
Adana 

Sakıp Önal 

i 
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BÎEÎNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atallay 

KÂTİPLER : Sakıp önal (Adana), Nevzat Sengel (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Burhanettin Uluç'un vefatiyle boşalan 
üyeliğe emekli Orgeneral Hasan Atakan'ın seçil
diğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/288) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var
dır, okutuyorum: 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Gündem dı
şı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeni İçtüzüğe göre gündem dışı 
konuşma talepleri ancak yazı ile Başkanlığa ve
rildiği zaman hüküm ifade eder. Bu sebeple is
teğiniz yerine getirilemiyecektir, arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vefat etmiş olan Burhanettin Uluç'tan boşa

lan Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine, Cumhurbaş
kanlığı kontenjanından, Emekli Orgeneral Hasan 
Atakan'ın seçilmiş olduğunu arz ederim. 

Cemal Gürsel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Cumhurbaşkanlığı kontenjanından seçilen Sa

yın Hasan Atakan buradalar mı? Yoklar. 

Gelecek Birleşimde and içtirilecektir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ga
lip Avşar'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/91) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine, T. C. K. nun 342 nci maddesini 

ihlâl suçu isnadedildiği için, Başbakanlığın öz
lük ve Yazı İşleri ifadeli 6 . 6 . 1962 tarihli ve 
6/2 - 2290 sayılı yazıları ile hakkında takibat ya
pılabilmesi için yasama dokunulmazlığına dair 
bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senato

su Adana ili üyesi Galip Avşar'a isnade-
dilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muva
cehesinde, bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
Kanunun kapsamına girip girmediği konusunun 
bir kere daha tetkik olunması için yukarıda zikri 
geçen Başbakanlık yazısına ek dosyanın Başba
kanlığa iadesine Komisyonumuzun 15 Ocak 1964 
tarihli Birleşiminde karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı 
ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 
Tabiî Üye 
K. Kaplan 

Samsun 
C. Bulak 

Erzurum 
N. Pasinli 

(Bu Raporda Sözcü) 
Kâtip 

Kastamonu 
A. N. Tuna 
Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Uşak 
Söz hakkım saklı 
K. Coşkunoğlu 

Sivas 
R, öçten 

BAŞKAN — Raporu oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayam ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/93) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine, T. C. K. nun 240 ncı maddesini 

ihlâl suçu isnadedildiği için, Başbakanlığın Öz
lük ve Yazı İşleri ifadeli 8 . 6 . 1962 tarihli 
ve 6/2 - 2311 sayılı yazıları ile hakkında takibat 
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0. Senatosu B : 31 
yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığına dair 
bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senato
su Adana ili üyesi Mehmet Ünaldı'ya isnadedi-
len fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvace
hesinde, bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki Ka
nunun kapsamına girip girmediği konusunun bir 
kere daha tetkik olunması için yukarıda zikri ge
çen Başbakanlık yazısına ek dosyanın Başbakanlı
ğa iadesine Komisyonumuzun 15 Ocak 1964 ta
rihli Birleşiminde karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı 
ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

0. S. Sarıgöllü 

Tabiî Üye 
K. Kaplan 

Samsun 
C. Bulak 

Erzurum 
N. Pasinli 

(Bu Raporda Sözcü 
Kâtip 

Kastamonu 
A. N. Tuna 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Uşak 
Söz hakkım saklı 
K. Coşkunoğlu 

Sivas 
R. öçten 

23 .1.1964 Ö : 1 
Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygi 

ile arz olunur. 

BAŞKAN — Raporu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf D emir dağ'in yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa, ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/110) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine, 38 sayılı Kanuna muhalefet suçu 

isnadedildiği için, Başbakanlığın Özlük ve Yazı 
İşleri ifadeli 16 . 8 . 1962 tarihli ve 6/2 - 3519 
sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi 
için yasama dokunulmazlığına dair bir karar alın
ması istenilen Cumhuriyet Senatosu Trabzon ili 
üyesi Yusuf Demirdağ'a isnat edilen fiilin işlen
diği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki Kanunun kapsamına 
girip girmediği konusunun bir kere daha tetkik 
olunması için yukarıda zikri geçen Başbakanlık 
yazısına ek dosyanın Başbakanlığa iadesine Ko
misyonumuzun 15 Ocak 1964 tarihli Birleşimin
de karar verilmiştir. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 
Tabiî Üye 
K. Kaplan 

Samsun 
C. Bulak 

Erzurum 
N. Pasinli 

(Bu Raporda Sözcü) 
Kâtip 

Kastamonu 
A. N. Tuna 
Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Uşak 
Söz hakkım saklı 
K. Coşkunoğlu 

Sivas 
R. öçten 

BAŞKAN — Raporu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/123) 

BAŞKAN —• Raporu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine, 38 sayılı Kanuna muhalefet 

suçu isnadedildiği için, Başbakanlığın özlük 
ve yazıişleri ifadeli 6 . 12 . 1962 tarihli ve 
6/2 - 5394 sayılı yazıları ile hakkında takibat 
yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığına 
dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet 
Senatosu İzmir ili Üyesi Hilmi Onat'a isna-
dedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk 
muvacehesinde, bâzı suç ve cezaların affı hak
kındaki Kanunun kapsamına girip girmediği 
konusunun bir kere daha tetkik olunması için 
yukarda zikri geçen Başbakanlık yazısına ek 
dosyanın Başbakanlığa iadesine Komisyonumu
zun 15 Ocak 1964 tarihli Birleşiminde karar 
verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa say
gı ile arz olunur. 

(Bu Raporda Sözcü) 
Kâtip 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Uşak 
Söz hakkım saklı 

Kâmil Coşkunoğlu 
Sivas 

Rifat öçten 

Başkan 
Aydın 

O. Saim Sarıgöllü 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 

Samsun 
Cemalettin Bulak 

Erzurum 
Nihat Pasinli 
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C. Senatosu B : 31 
BAŞKAN — Raporu oylarınıza arz ediyo- ; 

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu îçel Üyesi Gavit 
Tevfik Okyayuz'un yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/124) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine, T. C. K. 240 ncı maddesini 

ihlâl suçu isnadedildiği için, Başbakanlığın özlük 
ve yazıişleri ifadeli 1 . 10 . 1962 tarihli ve 
6/2 - 4292 sayılı yazıları ile hakkında takibat 
yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığına 
dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet 
Senatosu îçel ili Üyesi Cavit Okyayuz'a isna-
dedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk 
muvacehesinde, bâzı suç ve cezaların affı hak
kındaki Kanunun kapsamına girip girmediği 
konusunun bir kere daha tetkik olunması için 
yukarda zikri geçen Başbakanlık yazısına ek 
dosyanın Başbakanlığa iadesine Komisyonumu
zun 15 Ocak 1964 tarihli Birleşiminde karar 
verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa say
gı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. Saim Sarıgöllü 
Tafbiî Üye 

Kadri Kaplan 
Samsun 

Cemalettin Bulak 

Erzurum 
Nihat Pasinli 

(Bu Raporda Sözcü) 
Kâtip 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Uşak 
Söz hakkım saklı 

Kâmil Coşkunoğlu 
Sivas 

Rifat öçten 

BAŞKAN — Raporu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

7. __ Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/138) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum, 
Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, 38 sayılı Kanuna muhalşfet 

23 .1.1964 O : İ 
suçu isnadedildiği için, Başbakanlığın özlük 
ve yazıişleri ifadeli 6 . 12 . 1962 tarihli ve 
6/2 - 5395 sayılı yazıları ile hakkında takibat 
yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığına 
dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet 
Senatosu Manisa ili Üyesi Orhan Süersan'a isrıa-
dedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk 
muvacehesinde, bâzı suç ve cezaların affı hak
kındaki Kanunun kapsamına girip girmediği 
konusunun bir kere daha tetkik olunması için 
yukarda zikri geçen Başbakanlık yazısına ek 
dosyanın Başbakanlığa iadesine Komisyonumu
zun 15 Ocak 1964 tarihli Birleşiminde karar 
verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa say
gı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. Saim Sarıgöllü 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 

Samsun 
Cemalettin Bulak 

Erzurum 
Nihat Pasinli 

(Bu Raporda Sözcü) 
Kâtip 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

Tabiî Üye 
Mucip. Ataklı 

Uşak 
Söz hakkım saklı 

Kâmil Coşkunoğlu 
Sivas 

Rifat Öçten 
BAŞKAN —• Raporu oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

8. —• Cumhuriyet Senatosu îzmİr Üyesi Hil
mi Onat'm yasama dokunulmazlığı hakkında 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/154) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine, 38 sayılı Kanuna muhalefet 

suçu isnadedildiği için, Başbakanlığın özlük 
ye yazıişleri ifadeli 1 . 10 . 1962 tarihli ve 
6/2 - 4287 sayılı yazıları ile hakkında takibat 
yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığına 
dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet 
Senatosu izmir ili Üyesi Hilmi Onat'a isna-
dedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk 
muvacehesinde, bâzı suç ve cezaların affı hak
kındaki Kanunun kapsamına girip girmediği 
konusunun bir kere daha tetkik olunması için 
yukarda zikri geçen Başbakanlık yazısına ek 
dosyanın Başbakanlığa iadesine Komisyonumu-
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zun 15 Ocak 1964 tarihli Birleşiminde karar 
verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa say
gı ile arz olunur. 

(Bu Raporda Sözcü) 
Başkan Kâtip 
Aydın Kastamonu 

O. Saim Sarıgöllü A. Nusret Tuna 

Tabiî Üyo Tabiî Üye 
Kadri Kaplan Mucip Ataklı 

Uşak 
Samsun Söz hakkım saklı 

Cemalettin Bulak Kâmil Coşkunoğlu 
Erzurum Sivas 

Nihat Pasinli Rifat öçten 

BAŞKAN — Raporu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
t. Şevki Atasağun'un yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/155) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine, T. C. K. 240/1 ve 89 ncu maddesini 

•ihlâl suçu isnadedildiği için, Başbakanlığın özlük 
ve yazıişleri ifadeli 6 . 12 . 1962 tarihli ve 
6/2 - 5393 sayılı yazıları ile hakkında takibat 
yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığına 
dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet 
Senatosu Nevşehir ili Üyesi î. Şevki Atasağun'a 
isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk 
muvacehesinde, bâzı suç ve cezaların affı hak
kındaki Kanunun kapsamına girip girmediği 
konusunun bir kere daha tetkik olunması için 
yukarda zikri geçen Başbakanlık yazısına ek 
dosyanın Başbakanlığa iadesine Komisyonumu
zun 15 Ocak 1964 tarihli Birleşiminde karar 
verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa say
gı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. Saim Sarıgöllü 
Tabiî Üye 

Kadri Kaplan 

(Bu Raporda Sözcü) 
Kâtip 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

Samsun 
Cemalettin Bulak 

Erzurum 
Nihat Pasinli 

Uşak 
Söz hakkım sakli 

Kâmil Coşkunoğlu 
Sivas 

Rifat öçten 
BAŞKAN —• Raporu oylarınıza arz ediyo-

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil* 
mistir. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/156) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine, 38 sayılı Kanuna muhalefet 

suçu isnadedildiği için, Başbakanlığın özlük 
ve yazıişleri ifadeli 27 . 10 . 1962 tarihli ve 
6/2 - 4749 sayılı yazıları ile hakkında takibat 
yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığına 
dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet 
Senatosu Manisa ili Üyesi Orhan Süersan'a isna
dedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk 
muvacehesinde, bâzı suç ve cezaların affı hak
kındaki Kanunun kapsamına girip girmediği 
konusunun bir kere daha tetkik olunması için 
yukarda zikri geçen Başbakanlık yazısına ek 
dosyanın Başbakanlığa iadesine Komisyonumu
zun 15 Ocak 1964 tarihli Birleşiminde karar 
verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa say
gı ile arz olunur. 

• (Bu Raporda Sözcü) 
Başkan Kâtip 
Aydın Kastamonu 

O. Saim Sarıgöllü A. Nusret Tuna 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Kadri Kaplan Mucip Ataklı 
Uşak 

Samsun Söz hakkım saklı 
Cemalettin Bulak Kâmil Coşkunoğlu 

Erzurum Sivas 
Nihat Pasinli Rifat öçten 

BAŞKAN — Raporu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

11. —• Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Muallâ 
Akarca ve Yusuf D emir dağ'm yasama dokunul
mazlıkları hakkında Anayasa ve Adalet Komi$' 
yonu raporu (3/164) 
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BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, 38 sayılı Kanuna muhalefet 
suçu isıiadedildiği için, Başbakanlığın özlük 
ve yazıişlerl ifadeli 7 . 1 . 1963 tarihli ve 
6/2 - 80 sayılı yazıları ile hakkında takibat 
yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığına 
dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet 
Senatosu Trabzon ve Muğla Üi üyeleri Yu
suf Demirdağ ve Muallâ Akarca'ya isna-
dedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk 
muvacehesinde, bâzı suç ve cezaların affı hak
kındaki Kanunun kapsamına girip girmediği 
konusunun bir kere daha tetkik olunması için 
yukarda zikri geçen Başbakanlık yazısına ek 
dosyanın Başbakanlığa iadesine Komisyonumu
zun 15 Ocak 1964 tarihli Birleşiminde karar 
verilmiştir. 

23 .1 .1964 O : 1 
Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa say

gı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. Saim Sarıgöllü 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

Samsun 
Cemal ettin Bulak 

Erzurum 
Nihat Pasinli 

(Bu Raporda Sözcü) 
Kâtip 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

Tabii Üye 
Mucip Ataklı 

Uşak 
Söz hakkım saklı 

Kâmil Coşkunoğlu 

Sivas 
Rifat öçten 

BAŞKAN —• Raporu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Ahmet 'Nusret Tuna'nın, İnebolu ilçesinde mey
dana gelen sel {felâketine dair sözlü sorusu ve 
Başbakan adına İmar ve İskân Bakanı Celâlet-
tin Uzer'in cevabı (6/215) 

BAŞKAN — Sayın Tuna?.. Buradalar. Baş
bakan adına cevap verecek, Sayın İmar ve İs
kân Bakanı burada, soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassut
larınızı derin saygılarımla rica ederim. 

28 . 8 . 1963 
Cumhuriyet Senatosu 

Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna 

23 Temmuz'da 'Kastamonu'mun İnebolu ilçe
sinde bir sel felâketi olmuş, 6 vatandaşımız öl
müş, 7 kamyon ve yol makinası seller tarafından 
denize sürüklenmiş, 14 dükkân yıkılıp içindeki 
mallarla yok olmuş, su ve elektrik tesisatı tama
men bozulmuş, şehrin mahallelerini bağlayan 
köpdü göçmüş, ıçay mecrasını değiştirerek kena
rındaki şeddeyi ve yolu yıkmış ve şehir çarşısı

nı halen tehdideder bir duruma girmiştir. Böyle 
bir zamanda halkın heyecanını ve şefkate olan 
ihtiyacını takdir buyurursunuz. 

1. Mahallimde etüd yapmak üzere, gönderi
len bir heyetin Cumartesi günü mesai saati bit
ti kanaati ile yoldan bir mesire mahalline sap
tığı, Pazarı da orada geçirdikten sonra Pazar
tesi sabahı işe başladıkları öğrenilmiştir. Halkım 
nemli gözlerle şefkat ve hizmet beklediği bir 
sırada şu tutumu tasvibedermisiniz? özlük hak
larına şahin, hizmet ve mesuliyete lakayt bir 
memur zümresinin türemekte olduğuna ve bu 
halin sosyal bir hastalık haline gelmekte bulun
duğuna kaani misiniz? Millî bünyemizi kemir
meye başlıyan bu sosyal hastalığın tedavisi için 
me gibi tedbirler düşünmekte siniz! 

2. Kasaba merkezinde 25 meskenden az bi
nanın harabölması dolâyısiyle Âfetler Kanunu
nun tatbik edilemiyeceği bildirilmiştir. Aile reis
lerini kaybeden dul ve yetimlere, dükkân ve 
kamyonlarını kaybederek sefaletin pençesine dü
şen esnafa yardım edecek, hiç olmazsa uzun va
deli kredi verecek hiçbir millî müessese buluna
mamıştır. Devletin varlığının hikmetiyle alâkalı 
bu mevzuda bir noksanlık hissetmekte misiniz? 
Ve ne cins tedbirler düşünmekte siniz? 
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3. Çay mecrasını değiştirip çarşıya tevec

cüh ettiğine, şeddelerini de yıktığına göre her an 
•bir tehlikenin mevcudolduğu, en kısa zamanda 
âcil tedbirler alınması lâzımgeldiği fen erbabı 
tarafımdan bildirilmiştir. İBu zavallı rapor o 
daireden o daireye havale olunmakta şifahi vait-
ler yapılmakta, fakat mahallinde hiçbir ciddî işe 
başlanmamış bulunmaktadır. Kırtasiyeciliği as-
<garî hadde indireceğini vadeden Hükümetin bu 
sahada aldığı tedbirler nelerdir? 

BAŞKAN — Sayın (Bakan. 

BAŞBAKAN ADINA İMAR VE İSKÂN 
BAKANI GELÂİJETTİN ÜZER (Eskişehir 
Milletvekili) — ıSayıaı Başkan, Senatonun muh
terem üyeleri, İnebolu İlçesinde meydana gelen 
sel felâketine dair, Yüce Senatonun Kastamonu 
Üyesi Sayın Nusret Tuna tarafından Başbakana 
sorulan sözlü soruyu Başbakan adına ben cevap
landıracağım. 

Soru 1. Mahallinde etüt yapmak üzere gön
derilen bir heyetin Cumartesi günü mesai saati 
bitti kanaati ile yoldan bir mesire mahalline 
saptığı, Pazarı da orada geçirdikten sonra Pa
zartesi sabahı işe başladıkları öğrenilmiştir. 
Halkın nemli gözlerle şefkat ve hizmet bek
lediği bir sırada şu tutumu tasvibeder misiniz? 
özlük haklarına şahin, hizmet ve mesuliyete 
lakayt bir memur zümresinin türemekte oldu
ğuna ve bu halin sosyal bir hastalık haline 
gelmekte bulunduğuna kaani misiniz ? Millî bün
yemizi kemirmeye başlıyan bu sosyal hastalı
ğın tedavisi için ne ıgibi tedbirler düşünmekte
siniz? 

Cevap 1. Âfet dolayısdyle etüt için mahalli
ne giden bir heyetin Cumartesi günü mesai 
saatinden sonra ve Pazar günü çalışmadığı ve 
yakındaki bir mesire yerine gittiği hususu tah
kik ve tetkik ettirilmiştir. Şöyleki : Kastamo
nu valiliği bakanlığımızın talimatı üzerine İne
bolu'daki hasarların tesbiti için Kastamonu 
BÖlge Mühendisine gerekli emri vermiştir. Bu 
husus valiliğin 25 . 7 . 1963, gün ve 168 sayılı 
t;el yazısı ile Bakanlığımıza da duyurulmuştur. 
Bölge Mühendisimiz âfet yerine 26 . 7 . 1963 
Cuma günü gitmiş ve gerekli teknik incelemeyi 
yapmıştır. 27 . 7 . 1963 Cumartesi günü de 
Kastamonu'ya dönerek raporunu valilik maka-

23 . 1 . İ964 Ö : İ 
mına sunmuştur. Yani hâdisenin tetkiki ayın 
25 inde halledilmiş ve akabinde de rapor vali
liğe sunulmuştur. 

Bu durum da açıkça gösteriyor ki, Bakanlı
ğımın teknik elemanı Cumartesi günü mesai 
saatinden sonraki zamandan ve söz konusu 
Pazar gününden evvel esasen görevini yap
mış ve oradan ayrılmıştır. 

ö te yandan söz konusu âfet 23 . 7 . 1963 
Salı günü olduğuna ve hasar tesbiti işleminin 
de Cumartesi ve Pazar gününden önce bitiril
miş bulunduğuna göre Bakanlığımız elemanı
nın her hangi bir ihmali söz konusu değildir. 

Soru 2. Kasaba merkezinde 25 meskenden 
az binanın harabolması dolayısiyle Âfetler Ka
nununun tatbik edilemiyeceği bildirilmiştir. 
Aile reislerini kaybeden dul ve yetimlere dük
kân ve kamyonlarını kaybederek sefaletin pen
çesine düşen esnafa yardım edecek, hiç ol
mazsa uzun vadeli 'kredi verecek hiçbir millî 
müesses-3 bulunamamıştır. Devletin varlığının 
hikmetiyle alâkalı bu mevzuda bir noksanlık 
hissetmekte misiniz ? Ve ne cins tedbirler düşün
mektesiniz ? 

Cevap !2. İnebolu ilçe merkezinde meydana 
gelen su baskını olayı Kastamonu valiliğinden 
25 . 7 . 1963 ıgün ve 168 sayılı tel yazısı ile 
imar ve İskân Bakanlığına duyurulmuş ve ha
sar tesbiti için İmar ve İskân Bakanlığı Bölge 
Mühendisinin yerine gönderilmiş olduğu bil
dirilmiştir. 

Kastamonu valiliği ile yapılan telefon gö
rüşmesinde, 'söz konusu âfetten 4 dükkân sahibi
nin zarar gördüğü ve olayın 7269 sayılı Ka
nuna göre âcil yardımı gerektirir karakterde 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Bu durum ayrıca 2 . 8 . 1963 gün ve 7997 
sayılı telle Sayın Senatör Nusret Tuna'ya bil
dirilmiştir. . . , 

İnebolu ilçesinde meydana gelen su bas
kını sonunda, binalarda ve kamu tesislerindeki 
hararın 7269 sayılı Âfetler Kanununun 13 ncü 
maddesi gereğince tesbit 'edilerek raporun he
men gönderilmesi valilikten istenmiştir. 

7269 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi uyarınca 
yapılan tesbitlere göre de, sözü 'geçen ilçede, 4 
ağır ve iki az hasarlı bina bulunduğu ve bundan 

— 609 — 



C. Senatosu B : £ 
dolayı olayın umumi hayata müessir olacak dere
de bulunmadığı ve hasar tesbit raporunda açıklan
dığı gibi ilçeden geçen çay yatağının ıslahı 
gerektiği de anlaşılmıştır. Bu sebeple de 7269 
sayılı Kanunun âmir hükümleri gereğince her 
hangi bir yardım yapılamamıştır. 

Başbakanlığa, dükkânlarının hasara uğra
ması, kamyonlarının denize sürüklenmesi se
bebiyle müracatte bulunarak yardım istiyen 
vatandaşlara da mevcut mevzuatlar karşısında 
yardım yapılamamıştır. 

Ancak, ilgililerin mevcut kredi müessesele
rinden faydalanmaları akla gelebilirse de, bu 
da, adı geçenlerin o müesseselere bizzat baş
vurmalarına ve durumlarının, o müesseselerin 
mevzuatına uymasına bağlıdır. 

Hiç ışüphesiz bütün vatandaşların, iktisaden 
kalkınmış 'memleketlerde olduğu gibi, can v~e 
mal kaybına karşı umumi sigortaya bağlı ol
ması temenniye şayandır. Ancak memleketimiz
de sigorta işleri özel şirketlerin mevzuatına uy
gun olarak ifa edilmekte ve bu gibi hallerde 
vatandaş sigorta anlamından her hangi bir 
yardım görmemektedir. 

Soru 3. Çay mecrasını değiştirip çarşıya 
teveccüh -ettiğine, sedlerin de yıktığına göre 
her an bir tehlikenin mevcudolduğu, en kısa 
zamanda âcil tedbirler 'alınması lâzımgeldiği 
fen erbabı tarafından bildirilmiştir. Bu za
vallı rapor o daireden o daireye havale olun
makta şifahi vaitler yapılmakta, fakat mahal
linde hiçbir ciddî işe başlanmamış bulunmak
tadır. Kırtasiyeciliği asgari hadde indirece
ğini vâdeden Hükümetin bu sahada aldığı ted
birler nelerdir? 

Cevap 3. Sel âfeti sebebiyle Bayındırlık 
Bakanlığı D. S. î. G-enel Müdürlüğünce yapılan 
inceleme sonucu çalışmalara geçilmiş, geçici 
tedbir olarak yatak temizliği faaliyetine gi
rişilmiş ve ayrıca yıkılan duvarların proje
lendirme işi de tamamlanmıştır. Adı geçen Ba
kanlık, imkânları nisbetinde duvar inşaatını 
ele almıştır, inşaat devam etmekte olup yakın
da bitecektir. 

Arz ederim. Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Saym Tuna. 

AHMET NüSRET TUNA (Kastamonu) — 

23 .1 .1964 Ö : İ 
Muhterem senatörler, bu yaz tatilinde İnebo
lu 'da bir sel felâketi meydana, gelmişti. O za
man bu sel felâketinde müşalhade ettiğimiz ida
ri hataları, tedbirleri aksettirmek için bunları 
Başbakanın dikkat nazarına arz etmeye çalış
mıştık. 

Hâdise şu; Sorumuzun mevzuu şu: İnebo
lu'da bir sel felâketi oluyor; 14 dükkân yıkı
lıyor, 7 vatandaş ıbu sel felâketinde ölüyor. 
Mahalleleri birbirine bağlıyan aradaki beton 
köprü serapa yıkılmış, seciler yıkılmıştır. Elek
trik tesisatı serapa bozulmuş, su tesisatı bozul
muş, - burası aynı zamanda bir mesire mahalli -
sel felâketine mâruz kalan herkes bir istirap 
ve bir felâıket içinde. Şimdi bura halkı tara
fından mütemadiyen Merkezi Hükümete tel
graflar çekiliyor, bir felâkete uğradıklarını b ik 
diriyorlar. İnsanoğlu böyle felâketlere uğradığı 
zaman -muhakkak ki, çok hassas oluyor. Dev
letinden bir yardım, şefkat ve 'bir alâka bekler. 
işte Sayın Bakanımızın da ifade ettiği veçhile, 
4 - 5 gün sonra bir b'ölge mühendisi bu hadi
se mahalline gelmiştir. Şimdi denecek ki, «efen
dim Hükümet alâka gösterunemiştir.» Hayır, 
bu, milleti tatmin etmiyor. O felâketin akabin
de hemen ertesi günü oraya bir heyetin gelme
sini ve şu felâketzedeleri bağrına basmasını 
arzu etmektedir. 4 - 5 gün sonra gelen kimse 
de arz ettiğim veçhile Kasltarnonul Ankara ve 
Çankırı mıntakalarmm bir mühendisidir. Ha
dise bu. Şimdi ondan sonra yine müracaatlar 
tevali ediyor. Bir alâka gösterilmesi talebedil-
mektedir. Bir heyet daha yola eııkıyor. Bu he
yet cumartesi günü Abana'ya gidiyor; inebo
lu'ya gelse orada felâket var, sel var herkes 
müteessir. Diyor k i ; «'bugün günlerden Cu
martesi ve saat 13,00 olmuştur, benim mesai 
saatim bitmiştir, biz buradan gidelim» diyorlar 
ve Abana'ya ıgidiyorlar. Pazar gününü orada 
geçirip istirahat ediyorlar ve Pazartesi günü 
de sel mmtakamna geliyorlar. 

Şimdi hu ıdurum da İnabolu'da öğrenil
miştir; Sayın ibrahim Şevki Atasagun Paşam 
da bu felâketlerin vukubulduğu zamanda ora
da idiler. 

Şimdi Muhterem arkadaşlarım, ben burada 
falan memuru şikâyet etmiyorum; diyorum iki 
böyle kendi özlük haklarına sahip, hizmete 
lakayt bir memur zümresi türemefetedir. Bu 
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sosyal bir hastalık halini almaya yüz tutmuş
tur. Devlet, bütün imkânlarımızla bu 'memur 
arkadaşlarımızın haklarını temin ve tevdie 
uğraşmakta iken, bu şekilde artık bir felâketin 
vukubulduğu zamanda kendi vatandaşları, şu 
ıstırapların içerisinde kıvranmakta iken, göz
yaşları dökmekte iken, yolundan ayrılıp bir 
meslire mahalline gidebilecek lâkaydide olan 
memurları ıslah için ne gibi tedbirler alıyor
sunuz diye, Sayın Başbakanın dikkatini çek
mek istiyorum. Eğer ben şu Devlet teşkilâtın
da böyle 1 - 2 kişi olsaydı bunu doğrudan doğ
ruya şikâyet edecektim. «Falan memurunuz böy
le böyle yapmaktadır, yevmiye almaktadır va
zifesi dolayısiyle de vazifeli sayılması icabeder. 
Falan yere gitmiştir, tecziye edin diye. Ben 
bu şikâyeti yapmadım. Sebebi şudur arkadaş-
lar; bu bir münferit hâdise değil. Bu lâalettayin 
Ahmet ile Mehmet beyin yapmış olduğu 
bir hâdise de değildir. Bugün Devlet memuri
yetinde maalesef içtimai bünyemizi sarsacak: 
mahiyet ve 'kudrette bir vazife lâkaydisi has
talığı başlamıştır. Yine buna benzer bir misal 
arz edeyim. Kendi bölgem olan Kastamonu'nun 
İlgaz kazasında kar mevsimi başladığı zaman 
bu yol üzerinde birlkaç kar arabası bekletilir. 
Yüksek malûmları olduğu veçhile buraya bir 
iki defa veya 5 - 6 defa kar yağar ve kar yağ
dığı zaman da bu kar arabaları vazife yapar
lar. Bunlar bir aşağı bir yukarı giderek kar
ları temizlerler. Yani kar yağmakta iken mü
temadiyen gidip gelmek sureliyle bu temizliği 
yaparlar. Bilâhara bu personel ve vasıtalar bu
rada 5-6 ay . hiçbir şey yapmadan beklerler. 
Ancak o mevsimde 5 - 6 defa yahut âzemi 10 
defa kar yağsın. Zaten de en çok 10 defa kar 
yağar. Şimdi muhterem beyefendiler bu me
murlar diyorlar ki, «saat Ibeştir, benim mesaim 
bitmiştir. Binaenaleyh, ben beşten sonra çalış
mam» deyip oradan ayrılmakta ve âleti bırak
maktadır. Kar yağmaya başladığı zaman 6 ay 
içerisinde yahut beş .ay içerisinde beş altı saat 
mesai görmektedir. 10 'gün şu hizmeti görmek
tedirler. Belki bunları icbar edecek bir mü
eyyide yok ama, artık bir vazife aşkı, bir 'vic
dani müeyyide kar yağmaya başladığı zaman 
onu orada tutması lâzımgelir. 

Sayın Bakan'a bir diyeceğim yok; tabiî yeni 
teşrif buyurdular ve bunun da evvelce yazılmış 
bir yazı olduğu anlaşılıyor. 
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Şimdi üzüldüğüm foir nokta daha var. Di

yor ki, «bizim oraya böyle sapan bir memuru
muz yoktur» diyor. Koskoca Türkiye Cumhu
riyeti Devleti sapan memurunu tesbit edeme
miştir. Bunu bilmiyen yok, arkadaşlar. Motor
la, biz orada otururken Abana'dan karşımıza 
tıkır tıkır geldi motor. Bunu bütün memleket 
bilmektedir. Bütün memleket üzüntü duymuş
tur. Şimdi Ibana gelen resmî bir cevapta, efen
dim işte falan memur gitti diyorsunuz; gitme
miştir, deniliyor. Üzüntüyü mucibolan hal
lerden birisi de, yani şu üzüntüler devam eder
ken Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti gönder
diği memurunun iki gününü falan sayfiyede 
geçirdiğini tesbit edememiştir. Yani Sayın 
Bakanın «böyle bir memur gitmemiştir» lâfı 
da üzüntüyü ımıeibolmuştur. Gitmiştir ve bi
zim gözümüzün önünde de inebolu'da motor
dan çıkmıştır. Gelmiştir, ikonuşmuşuzdur. «iş
te Ab ana'ya da uğradık vesaire de» demiştir. 
Zaten ben şahıslar üzerinde durmuyorum. Yal
nız, benim sualim de Başbakana raei idi. 

Birinci sualin neticesini şöyle bağlamak is
tiyorum; memlekette her münasebet ile, hakla
rını tevdi ve teslim etmeye çalıştığımız memur
larımız içerisinde azımsanmıyacak bir zümre 
mütemadiyen tekaütlük maaşını artsın, kendi
sinin maaşı artsm, bir yerde ek görev alsın, bir 
şey yapsın; mütemadiyen şahsi menfaatleri 
peşinde uğraşmakta; fakat, hizmetin istediği 
alâkayı göstermemekte, vatandaşına beklenen 
şefkati ve muhabbeti izah etmemektedir. Bu 
sosyal bir hastalık halini almaktadır. Onun için 
Hükümet Başkanı bu mevzuda ne gibi tedbir
ler düşünüyor, bunu öğrenmek istemiştim. Ma
alesef cevapsız kaldı, inşallah bu mevzu üzerin
de tekrar dururlar. İkinci sualim; Bakanı alâ
kadar etmemektedir. Yeni geldiler, ayrıca bende
niz de bu kanunu tetkik ettim. Şimdi kendileri
ne şu hususu arz ediyorum. Elindeki Afetler 
hakkındaki Kanun ile bunun sureti tatbikini 
gösteren talimatname arasında esaslı muhalefet 
vardır. Âfetler Kanunu gayet güzel. Diyor ki, 
bir yerde âfet vukubulmuşsa ve umumi hayat 
felce uğramışsa orada şu şekilde tatbik edi
lir. Şimdi şu maddeyi tatbik etmek üzero 
vekâlet bir talimat yapmış. Diyor ki, kasaba
da eğer 25 evden fazla ev zarar görmüşse, bu 
kanun hükümleri tatbik edilir. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, şunu rica edi

yorum. Umumi havatı felce uğratan , bir âfet 
meydana gelmişse, kanun metni bu. Talimatna
menin metni bir kasabada 25 ev zarar görmüş
se, 25 ev olmaz da 24 olur. Ev olmazda dükkân 
olur. Nitekim bizim hâdisemizde bize verilen 
cevap böyleydi. İnebolu içinde iki mahalleyi 
birbirine bağhyan köprü yıkılmıştır. Karşı
lıklı olarak birbirleriyle temas imkânı kalma
mıştır. Zararlardan birisi bu. Su yolu serapa 
gitmiş, su yok, sular akmıyor. Elektrik sera
pa gitmiştir, 'elektrikler yanmıyor. 14 dükkân 
yıkılmış; eşyalariyle birlikte.. 7 vatandaş öl
müş. Hayır 5 vatandaş ölmüş, 5 vatandaş.. 7 kam
yon ve bir yol makinası denize gitmiş, seller 
almış denize götürmüş. Yol kenarlarında rıh
tımlar var, rıhtımın iki tarafı yıkılmıştır ve 
karayolu ile rıhtımın bir tanesi tamamen kay
bolmuştur. 

Şimdi bizim imar ve İskan Bakanlığı, Âfet
ler Kanununun burada tatbik edileceği bir hal 
yokmuş, diyor. Neye?.. Çünkü talimatname var. 
Şimdi şunu rica ediyorum. Âfetler Kanunu ile 
ellerindeki talimatname arasında büyük fark
lar vardır ve bunlar hatalı olarak tanzim edil
miş. Şu arz ettiğim manzara muvacehesinde 
bir kasabada umumi hayat felce uğramıştır. 
Binaenaleyh, Âfetler Kanununun göstermiş ol
duğu hükümlerin derhal tatbiki lâzımgelirdi. 
Âcil bir şey yapmaya mahal olmadığı şeklin
deki vekâletin beyanı, hatalı bir tatlbikatm ha
talarını bertaraf etmez. Bunu da Sayın Bakan
dan rica ediyorum; bu talimatname üzerinde 
meşgul olsunlar ve hukukçulardan kurulu bir 
heyete kanunu versinler, talimatnameyi versin
ler, şu kanun şu talimata uygun mu, değil mi
dir diye tetkik ettirsinler. Bunu rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bir felâket olmuş ve 
bundan da insan bir hayli ders alıyor. Benim 
şimdi şahsan müşahade ettiğim noksanlardan bi
risi de şudur. 'Şimdi şu sel felâketi meydana 
gelmiştir. 7 vatandaşımız kamyonlarını dışarı
ya bırakmışlar ve sabahleyin bakıyorlar ki, 
kamyonlar yok. Sel almış ve denize götürmüş. 
Beş vatandaşımız ölmüş muhtelif aileden beş 
kişi ölmüş. Şimdi bu adamcağızların, kamyon
cuların kimler olduğunu, hepimiz şu memleke
tin realitesini bilen insanlar olarak bilmek
teyiz. Esnaf sınıfıdır. Sabahleyin kalktıkları 
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zaman birde bakıyorlar ki, kamyonları gitmiş. 
Artık bunlar geçim imkânından mahrum Ibir 
duruma gelmiştir. Devlet bana höyle zamanda 
lâzım. Benim başıma bir felâket gelip, ben ken
di ekmeğimi temin edecek bir durumda iken 
sabahleyin, kalktım, bütün imkânlarım kal
mamış; aç ve sefil bir halde kalmaya mah
kûm bir hale düştüm. :Şimdi, böyle bir za
manda Devlete ihtiyacım var. Yoksa benden 
vergi istiyor, beni askere çağırıyor, bunla
rın kıymeti yok. Başıma böyle bir zamanda 
felâket geldiği zaman, ben yani başımda Dev
letimi görebilirsem, o Devlete olan bağım, bam
başka olur. Sayın Bakan da bunu ifade etti. 
Başbakanlığa çekilen telgraflar bir değil, beş 
değil, 15 değil. Yani başvurmadık yer bırakma
dılar. Hepsine verilen cevaplar efendim işte 
bankalara müracaat edin, müsait ise alırsınız, 
falan deniyor. Bu adamlar bankalardan bu pa
rayı neden istiyorlar? Artık benim dükkânım 
gitti - 14 dükkân bütün eşyam da gitti, diyorlar. 
Ben aç ve sefil bir hale geldim; ve ben bu 
memlekette alnı açık ve alnınım teriyle geçi
nen bir insandım; şimdi ise şu vaziyete gel
dim. Bize hiç olmazsa uzun vadeli bir kredi verin. 
Banka diyor ki, «Sen kendi ağzınla ikrar edi
yorsun, benim bir şeyim yoktur, aç ve sefil kal
dım diyorsun. Bu parayı iben bu vaziyette ve-
remen ve bu parayı batırtmaya hakkım ve 
salâhiyetim yok. Eğer bir yerden kefil bulur
san bunu sana veririm,» diyar. 

Demek oluyor ki, bizim mevzuatımızda, bu 
âfetler dolayısiylo bir noksanlık mevcut, Bu nok
sanlık bu şekilde kendi iradesi haricinde meyda
na gelen bir âfet üzerine aç ve sefil Ibir duruma 
'düşecek bir vatandaşa eslki yapmakta olduğu 
işi temadi ettirecek bir kredi vermek, uzun va
deli bir kredi vermek lâzımdır. Zaten bunu da 
bağıışlıyacak değiliz. Zamanla bunu yine kendi 
işt'ilgal ettiği sahada çalışması suretiyle telâfi 
etmesi mümkündür. 

BAŞKAN — Bir dafkikamz kadı Sayın Tuna. 
A. NUSRET TUNA (Devamla) — Şimdi 

[Başbakandan sormok istediğim suallerden birisi 
de bu idi. Böyle felâketli bir zamanda ve bir an 
içerisinde her şeyini kaylbeden bir insana uzun 
'vâde ile kredi temin edecek bir müessesenin 
meydana getirilmesi zaruretine kaani misiniz? 
Kaani iseniz, Hükümet bunun için bir tedjbir al
makta mıdır? 
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Arkadaşlar, üçüncü hir şey daıha var onu da 

arz edeyim. 
IBu giden heyet, mühendisler heyeti diyor

lar ki ; şeddeler yıkılmıştır, derenin yatağını 
doldurmuştur, her an bir tehlike mevcuttur. En 
kısa bir zamanda 'bu yatağın açılması lâzımdır, 
hâdise 23 Temmuzda olmuş ve hu raplor 25 Tem
muzda yazılmıştır. Artık birisi gelecek ki ; sel 
yüzünden yatak kumla dolmuş, yığılmış kal
mış ; bu yatağın açılmasını temin edejbilecek ki ; 
yeni gelen sel geçip, gitsin. 

Birinci telgraf, 5 nci telgraf, 15 nci telgraf, 
15 nci heyet gönderiliy'or, yok. Ondan . sonra 
tutmuştur, ikinci bir sel olmuştur; üç evi daha 
yıkmıştır, üç aileyi daha perişan etmiştir. On
dan S'onra ufak bir kımıldama olmuştur. Bu kış 
mevsiminde bu iş gelecek senenin proigrammda 
düşünülmüştür. Hükümet bize «(kırtasiyeciliği 
kaldıracağız» demişti; beyannamesinde vaitleri 
vardı. Bunun için neler yapıldı, ne gibi ted
birler alındı1? Şu sahada kırtasiyecilik halen bü
tün haşmeti ile devam ediyor. Raporlar falan 
daireye, filân daireye havale edilmiş. Raporlar, 
oradan oraya mütemadiyen gidip geliyor. Fa
kat, mahallinde müspet bir şey yapılmıyor. Bu
nun için ne düşünüyorsunuz ? denmiştir. Ve 
.'maalesef bununla ilgili mlüspet hır cevaıp ala
madım. Üzüntülerimi arz eder, hepinizi hürmet
le selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

UMAR VE İSKÂN BAKANI CELADETTİN 
ÜZER (Eskişehir Milletvekili) — Sayın Baş
kan, muhterem üyeler; Saym Senatör Nusret 
Tuna arkadaşımız bâzı hakikatlere de te'mais bu
yurdular. Ama kendileri unutmasınlar ki, bu 
memleket bir âfetler diyarıdır. Türkiye'nin her 
tarafında birhirini silsile şeklinde takibeden 
âfetler, bu memleketi müşkül durumda bırak
maktadır. Şark'ta öyle kazalarımız var ki, hulgün 
'birçok vatandaşlarımız nakıs 34 - 36 derecede 
çadırlarda yatmakta ve bunlara âcil yardım da
hi yapılamamaktadır. Biz; sel, deprem, yanfgm, 
heyelan, kasırfga gibi biüyük âfetlerle karşı kar
şıya olan bir milletiz, bir ülkeyiz. Bu kadar 
acılar içinde olan hu zavallı insanlara yardım 
edememek durumu Sa'yın Senatör kadar bizi de 
ıstırap içinde kıvrandırmaktadır. Ancak ken
dilerinin haklı olarak temas ettikleri bir husus 
vardır; laubali hareketler maalesef organları -
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mız içinde mevcuttur. Bunlarla mücadele ede
ceğimize dair kendilerine katı olarak teminat 
verebilirim. Şöyle ki, Bakanlıkta vazifeme baş
lar başlamaz ilk icraatım Âfetler Dairesini Mes
ken Umum Müdürlüğünden ayırdım, müstakil 
hir hüviyet haline soktum. Bundan gayem, âfet
lerin önemiyle alâkalı olan bu daireyi daha 
rantalbl hir çalışma safhasına sokmaktır. Me
sireye giden memurlar hakkında belki, kendi
leri ve Sayın General doğru söylemiş olabilir
ler. Fakat ne edeyim ki, elime verilen vesaik 
hudur. Ama kendilerine şu hususu da temin 
edeyim ki, bu zevatı muhtereme hakkında derin 
hir tahkikat yapacağıma söz veriyorum. 

0269 sayılı Âfetler Kanununun maddelerin
de bâzı aksaklıklar olduğuna kaaniiz. Bunun 
için illgililere ,gerekli emri verdim ve bu Âfet
ler Kanununu da memleketin realitelerine da
ha yarayabilecek hir hale sokabilmek için çalış
malara haşlanmış olduğunu da arz ederim. 

•Sigorta meselesine gelince : Bu memleket 
fakirdir, her kayhıolan kamyonun, her zıyaa 
uğrıyan vasıtanın bedelini ödiyehilecek takatte 
değildir. Bunların huisusi .sigorta şirketleriyle 
yapılmaisı mümkündür; Ben ikinci Dünya Har-
ibinde îmgilterende sığmak mütehassısı olarak 
çalışırken, birçok hâdiselere şahidoldum ve be
nim bir tek imzamla h asar teshitinde yüz bin
lerce lirayı verirlerdi. Gönül isterdi ki, bizimki 
de öyle olsun. Ama, biz hu seviyeye maalesef 
•gelmiş değiliz. Ne maddi imkânlarımız, ne de 
mevzuatımız buna müsaittir. 

ıGAViSl UOAGÖK (Eskişehir) — öyleyse 
mevzuatı getirin. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI CELÂDETTİN 
ÜZER (Devamla) — inşallah yakın zamanda 
(gelir Paşam. Çalışalım elbirliğiyle. 

BAŞKAN — Karşılıklı sual, cevap vermek 
yok efendim. Devam ediniz, Saym Bakan. Mü
dahale etmeyiniz efendim. 

İMAR VE İSKÂN HAKANI CELÂDETTIN 
ÜZER (Devamla) — Bütün hu hâdiseler karşı
sında bir defa mevzuatın da güz önünde buhın-
durulmaisı muvacehesinde bunun tatbikinde 
Baişjbakan da olsa bu kanun çerçevesinden dışa
rı çıkamıyacağı hakikatini ortaya koymak lâ
zımdır. Arz ettiğim gibi, kanunda tadilât yapı-
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lacaiktır. Fakat bugünkü kanuni mevzuat gere
ğince şu şekilde aplikasyon yapılır. Âfet olun
ca vilâyet, akabinde gerekli tedbirleri alır. is
tediği para milyon dahi olsa derhal kenidiisine 
gönderilir. Nitekim Marldine de 100 bin lira 
ıgönıderildi. Bunu mütaakıp olay yerine giden 
Iheyet hasar tesbiti yapar. Eğer bu, umumi ha
yata müesisir değilse, zıorla müessir diyemez. 
Çünkü mevzuat 'bunu âmir bulunmakta; «215 ten 
yukarı diyor» sayın hatibin de huyurdukları 
gilbi hakikaten 'bu bir hatadır, bunu tadil ede
lim. Tadil edeceğiz. Dört ev ağır, iki ev de hafif 
hasara uğramış. Burada resimler var. Nafıa Ve
kâletinin çdkmiş olduğu resimlerde görüyoruz 
ki, büyük bir âfet görmemekted i r . Alma yine 
de, MuibJterem Nulsret Tuna Beyefendi müsterih 
'olsunlar, bu işle 'bizzat alâkadar olacağım ve 
malhalline bir heyet göndereceğim. Ve yine ken
dilerini her hususta tatmin etmeye gayret ede
ceğime emin olsunlar. Eğer kendilerini tatmin 
edelbilmilşsem ne mutlu, Hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 
Arkadaşlar, hakikaten bir memnuniyet duyarak 
ıSaym Bakana teşekkür etmek için huzurunuza 
ikinci defa çıkmıış bulunuyorum. 

Birinci olaralk şunu söyliyeyim, okudukları 
ımetnin kalemlin hazırladığı bir yazı olıduğu an
laşılıyor. Ve cevaplar hakikaten de kuru idi. 
Fakat şu millî dâvalarımız muvacehesinde her
kesin aynı yolda, aynı noktada birleşmesi ka
dar taibiî bir hal yoktur. Vaid buyuruyorlar, 
Ibunları yapacağız diyorlar. Hakikaten talimat 
ihatalıdır, korunacak kimseleri korumaya mâ'tııf 
tedbirlerimiz azdır, lâkaydi vardır, kırtasiyeci
lik berdevamdır. Artık: bunların çaresinin de 
'bulunacağını vaMetltiler. înşallaih muvaffak 
olurlar; kendilerine gösterdikleri bu hüsnü te
lâkkiden dolayı teşekkür ederim, cümlenize 'hür
metlerimi sunarım. 

(BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Özel Şahingiray'ın, 1963 yılında kurulacak olan 
Sosyal ve İktisadi Araştırma Enstitüsüne, ço
cuklar için yapılan neşriyata ve Atatürk'e atfe
dilen bir beyanata dair sözlü sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı İbrahim Öktem'in cevabı (6/221) 
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BAŞKAN — Sayın Şahingiray? Burada, 
Sayın Millî Eğitim Bakanı? Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Ankara, 13 Eylül 1963 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 

C. Senatosu İstanbul Üyesi 
özel Şahingiray 

1. 1963 yılı programında yer alan, 1963 yılı 
içinde bitirilmesi sağlanacak olan Sosyal ve îk-
tisadf Araştırma Enstitüsü hususunda bir faali
yet var mıdır? Şayet bu konu ele alınmışsa ça
lışmalar hangi safhadadır? 

2. Çocuklar için yapılan neşriyat Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından takibedilmekte midir? 

3. Gerek Atatürk'ten Anektodlar diye çıkan 
bâzı kitaplarda, gerek Atatürk'le ilgili bâzı eser
lerde tesadüf edilen «Mustafa Kemal Bursa'da 
cereyan eden bir gerilik hareketine karşı Türk 
gençliğine demişti ki» başlığını taşıyan aşağıda
ki sözleri ihtiva eden konuşmayı yapmış mıdır? 
Kimlerin yanında yapmıştır? Hangi gazete, der
gi veya başka bir neşir organında, o zaman neş
redilmiştir? inkılâp Enstitüsünde bu konuşma
nın metni var mıdır? Tarihi ve belgenin adı ne
dir? 

«Mustafa Kemal Bursa'da cereyan eden bir 
gerilik hareketine karşı Türk gençliğine demişti 
ki, 

Türk genci, inkılâpların ve rejimin sahibi ve 
bekçisidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna 
herkesten çok inanmıştır. Rejimi ve inkılâpları 
benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en kü
çük veya en büyük bir kıpırtı ve hareket duy
du mu, bu memleketin polisi vardır, jandarması 
vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır demiye-
cektir. Hemen müdahale edecektir ve kendi ese
rini koruyacaktır. 

Genç, polis henüz inkılâp ve Cumhuriyetin 
polisi değildir diye düşünecek fakat asla yalvar-
mıyacaktır. Mahkeme onu mahkûm edecektir. 
Genç, düşünecek demek adliyeyi de ıslah etmek 
rejime göre düzenlemek lâzım diyecek. Onu, hap
se atacaklar, kanun yolundan itirazlarını yapmak
la beraber... Meclise telgraflar yağdırıp, haklı ve 
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suçsuz olduğu için tahliyesine çalışılmasını, kay
rılmasını istemiyeeek... Diyecek ki, ben iman ve 
kanaatimin icabını yaptım. Müdahalem ve hare
ketimde haklıyım. Eğer buraya haksız gelmişsem, 
bu haksızlığı meydana getiren sebep ve âmilleri 
düzeltmek de benim vazifemdir. 

îşte benim anladığım Türk genci ve Türk 
gençliği.» 

BAŞKAN —^Buyurun, Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM OK

TUM (Bursa Milletvekili) — Sayın özel-Şar 
fhingiray arkadaşımızın sorularına cevabımı ara 
edi'ylorum. 

Birinci storularmm cevabı : 
Uzun süreli Devlelt plânlaması için gerekli 

iktisadi ve siosyal araştırmaları hazırlamak 
ma'ksadiyle kurulması düşünülen ve birinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının l'9'6-3 yılı prog
ramında yer alan Sosyal ve İktisadi Araştırma 
Enstitüsü Bakanlığımızla ilgili olmayıp Devlet 
Plânlama Teşkilâtına bağlı olaraik kurulacak
tır. 

İkinci sorularına cevabım : 
Halen yürürlükte bulunan 1927 tarihli ve 

11.17 sayılı Küçükleri muzir neişriyattaıı koru
ma Kanunu gereğince Bakanlığırnlzda korul-
muş olan 'bir komisyon gocuklarımız için zarar
lı görülen yayınlar hakkında gerekli kanuni 
tedbirleri almaktadır. Ancak ibu kanunun dâ
vayı kökünden halledecek yeterlikte 'bulun
madığı da bir gerçektir. Öünümüzün ihıtiyaç
larına cevap veremiyen «ocukları muzır neşri
yattan korumak maksadiyle her zaman bu ko
nuda .müessir tedbirlerin alınması mümkün ol
madığından yeni bir tasarının hazırlanmasına 
zaruret duyulmuştur. Bu yioldaki çalınmalara. 
da devam edilmektedir. Üçüncü 'Sorularına 
cevabımı arz ediyorum. 

Atatürk'ün Bursa konuşması hakkında İn
kılâp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğünden alman 
•bilgiyi aynen arz etmekle yetineceğim. Ata
türk 6 Şubat 1937 'tarihinde Türkçe ezan hâdi
sesi üzerine İzmir'den Bursa'ya giderken o 
zamanki İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile Adliye 
Ba'kanı Yusuf Kemal Tenkirşek'i de oraya ça
ğırıyor. Meselenin incelenmesi neticesinde 
Atatürk aynı tarihte Anadolu Ajansına resmî 
bir beyanat vererek «meselenin malhiye'ti esa
sen din değil dil dir» diyor. Ancak !bu mesele 
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üzerinde kendisinin adeti olduğu veçhile bâ-zı 
hulsus'i konulmalarının da olduğu o zaman Bur
sa muhitinde duyulmuştu. Bunun için Türk 
İnkılâp Tarihi Enstitüsünde'ki bilgiler şöyledir: 

1. Rıza Ruşen Yücel'in (ki kendisi gazete
cidir) Atatürk'e ait birkaç fıkra ve hatıra 
adı altında yayınladığı 1947 tarihinde Ata
türk 'e atfen yazılan sözler yukardaki gibi de
ğildir. 1947 ele yayınlanan metnin sureti ili
şiktir, «okuyacağım. O zaman gazeteciler ta
rafından not edilen bu sözlerin İçişleri Baka
nı Şükrü Kaya tarafından gazetelere intikali 
önlenmiştir. Gerek Şükrü Kaya, gerekse Rı
za Ruşen Yücel hayatta olmadıkları için 'bun
ları tevsik etmek mümkün .olmamıştır. 

2. Ancak aynı konuşmaya şalhidiolan yine, 
gazeteci Musa Ataş'tan edindiğimiz bilgiye gö
re bu sözler Atatürk tarafından söylenmişidir 
ve gazeteciler de mealen bunları not etmiştir. 
Buna ait vesikayı da 'birazdan okuyacağım 
efendim. 

3. Yine Bursa'da o tarihte öğretmenler ve 
aydınlar arasında Atatürk'ün bu sözleri du-
yulmuiş ve niçin biz de daha önce, yani Ata
türk Bursa 'ya gelmeden harekete geçmedik di
ye üzüntü duyduklarını ifade etmişlerdir. Bu 
'bilgileri hulâsa olarak arz ederken enstitü
müzde bu mesele ile ilgili dosyamızın isıtiyen 
mulhterem zevatın tetkikma açık «olduğunu -bil
dirir saygılarımı sunarım. 

Türk İnkılâp 'Tarihi Enstitüsü 
Müdürü 

Prof. Dr. Afet İnan 

Rıza Ruşen Yücel, Atatürk'e ait birkaç 
fıkra ve hatıra, Şaka Basımevi, Istanlbul, 1947. 
Sayfa 5. 

«O akşam Çekirge ylolundaki köşkte Ata
türk'e bir yemek verildi, sofrada 13 - 14 kişi 
vardı. O günkü hâdiseden dolayı Atatürk'ün 
gönlünü almak üzere bu 14 kişiden birisi, 
efendim diye söze başladı, Bursa gençliği bu 
Ihâdisöyi hemen bastıracaktı. Fakat zalbıta ve 
adliyeye olan güveninden ötürü... devam ede
medi. Atatürk bir işaretle sözünü kesti. Bur
sa gençliği de ne demek 1 Diye 'biraız sert sor
du. Memlekette parça parça, yer yer gençlik 
yoktur. Sadece ve toplu '•olarak Türk gençliği 
vardır. Sonra Türk .gençliğinden ne anladığı-
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nı şöyle tarif etti. Türk gençliği inkılâpların 
ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Onların lüzu
muna ve doğruluğuna herkesten çlok inanmış
tır, rejim ve inkılâpları 'benimsemiştir. Bunla
rı zayıf düşürecek en küçük, en büyük bir kı
pırtı veya bir hareket duydu mu bu memleke
tin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu 
vardır, adliyesi vardır demiyeıcek; hemen mü
dahale edecektir. El ile taş ile s'opa veya si
lâhla, neyi varsa onunla kendi eserini koruya
caktır. Polis gelecektir, asıl suçluları bırakıp 
suçlu diye onu yakalıyacaktır. Genç, polis 
henüz inkılâp ve Cumhuriyetin polisi değildir 
diye düş'ünecek fakat asla yalvarmayacaktır. 
Mahkeme onu mahkûm edecektir. Yine düşü
necek, demek adliyeyi de ıslâh etmek ve reji
me göre düzenlemek lâzımdır.. Onu hapse ata
caklar kanun yolundan itirazlarını yapmakla 
beraber bana, ismet Paşaya, Meclise telgraflar 
yağdırıp haksız ve suçsuz olduğu için tahliye
sine 'Çalışılması, kayrılmasını istemiyecek; di
yecek ki, ben inan ve kanaatim icabı yaptım. 
Müdahale ve hareketimde haklıyım, eğer bu
raya haksız alarak gelmişsem ve bu haksızlığı 
meydana getiren sebep ve âmilleri 'düzeltmek 
de benim vazifemdir. Atatürk gözlerini sof-
radakilerin yüzlerinde dolaştırdı, işte (beni'm 
anladığım 'Türk genci ve Türk gençliği dedi. 

Bursalı gazeteci Musa Ataş «bu kfonu üze
rinde Rıza Ruşen Yücel'in kitabında çıkan bir 
yazıdaki konuişma doğrudur, fakat o da mea-
len almış hepsini yazamamıştır, en derin say
gılarımla. »Musa Ataş» 

Bu vaka üzerine Büyük Atatürk'ün yaptı
ğı üç konuşmadan en mühimi olan Belediye 
Meclisi salonundaki gençliğe yaptığı hitabesi
nin yine gazeteci Musa Ataş'a atfen ifade edi
yorum. Musa Ata§ mealen hafızamda sakla
dım, diyor. Orada Atatürk gençliğe hitaben 
demikti ki, «bu hâdise mühim, fiilî bir hareket 
değildir, irticai mahiyeti de yoktur. Fakat 
size ışunu bildireyim ki, meşhur Menemen ir
ticai hâdisesi inkılâplarımıza karşı yöneltilen 
bir hareketi önliyecek Türk gencinin melvcud-
olduğunu göstermiştir. Kubilây...» dedi, «(genç 
ve idealist bir yedek subay, kendisini bu uğur
da feda etmiştir, onu örnek alın. Her hangi 
irticai hareket olursa bunun karşısında daima 
siz bulunacaksınız. Çünkü inkılâplarımızı re 
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Türkiye Cumhuriyetini size emanöt ettim. Han
gi şartlar alında ulursa olsun hiçbir Devlet 
kuvvetine dahi dayanmadan bunları siz koru
yacaksınız. Alacağınız kuvvet bütün Türk 
Milletinindir. Böyle hareketlerde sizi perva
sızca dahi olsun bunların karşısında ıgörnıek 
Türk Milletinin de en büyük inancıdır.»1 Bu 
konuşmadan sonra gençler Atatürk 'ü hara
retle alkışladılar, «yolundayız Paşam» dediler. 

Atatürk ikinci konuşmasını Çelik Palas ya
nındaki bir yemek esnasında yaptı ve dedi ki: 

•Devletin jandarması vardır, adliyesi vardır, 
polisi vardır. Fakat yalnuz buna güvenerek 
pasif kalmaması lâzımdır. Böyle hareketler 
karşısında daima gençleri önde görmek iste
rim. Gençlik inkılâplarımızın bekçisidir. 

Üçüncü konuşmasını da bizimle yaptı, yani 
gazetecilerle. Üç gazeteci idik, Ibu bir din 
meselesi değil, irticai hareket de değil, bir dil 
meselesinden ibarettir. 

Ara ederim. 

BAŞKAN — Sayın Şalhinlgiray. 
ÖZEL ŞAHİİMHRAY (istanbul) — Muhte

rem Başkan, muhterem senatörler, Millî Eğitim 
Bakanlığı ile ilgili olduğuna inandığım 19'63 
yılı programında yer alan 1963 yılı 'içinde bi
tirilmesi sağlanacak olan Siosyal ve iktisadi 
Araştırma Enstitüsü hususundaki slorumun Mil
lî Eğitim Bakanlığı ile ilgili olmadığına dair 
acaba bakanlık daha evvelden ilgili olmadığını 
Senato Başkanlığına bildirmişler midir? Onun 
için bu sualimi de tabiî kendileri ceivap Verme
dikleri için bırakıyorum. 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler, ya
pacağımız tenkidleri, ileri süreceğimiz fikirler 
hepimiz için mühim olan milletin, vatanın ha
yatını temini ve selâmeti için üzerine titreme
miz lâzımgelen çocuklar içindir. 

Köylerde, kasaba ve kazalarda, şehir sokak
larında, şurada burada elleri ceplerinde dola
şan, izmarit toplıyan çocukları bir yana bıra
kıyorum. Bir yuvaya bağlı, bir 'kontrol altında 
bulunan çocuklar üzerinde durmak istiyorum. 
Bilhassa bu çocuklar için yapılan yayınlara 
dokunmak istiyorum. 

Biliyorsunuz ki «küçükleri muzir neşriyat
tan koruma diye 1117 sayılı bir Kanun vardır. 
Bunun temeli 21 . 6 . 1926 tarihinde atılmıştır. 
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Muhtelif müesseselerden; Millî Eğitim Talim 
Terbiye Dairesinden, içişleri Bakanlığından, 
muharrir ve edebiyat müntesiplerinden, Öğret
menlerden, Çocuk Esirgeme Kurumundan. Ada
let Bakanlığından teşekkül eden bir heyet Tür
kiye'de tabı ve neşredilen her nevi kitap, risale 
ve mecmua gibi v. s. eserleri tetkik etmek ve 
haklarında rapor vermekle vazifelidirler. 

Diğer dergi ve kitapları da bir tarafa bıra
kıyorum okul öncesi çocuklara ve hattâ ilk ve 
ortaokul çağındaki çocuklara ait masal, hi
kâye gibi kitaplarda kullanılan kelimeler, re
simler üzerinde durmanın lüzumlu olduğuna ina
nıyorum. 

Biliyorsunuz ki, çocuk denilen daima alıcı 
cihaz, zaten yaşadığı çevrede öyle kelimeler 
işitiyor ki, hiç olmazsa ona bir şeyler vermek 
iddiasiyle ortaya çıkanlar dikkatli olsunlar. 
Hiç olmazsa bu masum yavrular iyi ve sevimli 
kelimeler görsün veya işitsin. 

Nasıl lisan terimleri çocuğun muhakemesi
nin terbiyesinde mühim bir mevki tutarsa, her 
gördüğü ve işittiği yeni kelimede, o masalın, 
hikâyenin heyecanı içinde çocukta şuur altı 
yerleşmelere gider. 

Çocuk resimlerle verilen bir masala ve hi
kâyeye mutlaka daha çok ilgi gösterir. Onun 
içindir iki, çocuklara mahsus yayınlar da ço
cuk zevkini ve neşesisini olgunlaştıracak, ter
biye edecek renk, şekil kompozisyon lâtif ve 
ahenkli olmalıdır. 

Zanned-ersem çocuk terbiyecileri, çocuğa ya
vaş yavaş fikri iffet telkinini esas tutarlar, 
müşahadelerinde ve hikâyelerinde dürüst olma
yı ifrat ve mübalâğadan kaçınmayı tenbih 
ederler. 

Zannedersem çocuk terbiyecileri, çocuğa ya-
yaş yavaş fikri iffet telkinini esas tutarlar, 
müşahadelerinde ve hikâyelerinde dürüst ol
mayı ifrat ve mübalâğadan kaçınmayı tenbih 
ederler. 

Zannedersem renklerle, şekillerle ve hare
ketlerle ahenk hissini resim vasıtasiyle verir
ler. 

Zannedersem en küçük yaşlardan itibaren 
çocuğa şarkı söyletilmesini isterler. Ama bun-
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da basit olmakla beraber temiz ve -sâf kelime
lerin bulunmasına bilhassa dikkat ederler. 

Şu halde en fakir, »en mütevazi evlere ve 
ailelere kadar giren çocuk dergi, masal, hikâye 
kitap ye şarkı zevki selimi, güzelliği bir ihti
yat halinde neşretmeye çalışmak mecburiyetin
de değil midir? 

Muhterem senatörler, 
Muazzam bir alıcı cihaz olan bu çocuk ka

fasına ve ruhuna daha ana yuvasından çıkma
dan oraya giren eserler, bir temel eğitim ön
cülüğünü yapma zorunda değil midir? Ve bu 
öncüler bir kontrola tabi tutulmıyacak mıdır? 

Bunların mesulü Millî Eğitim Bakanlığı, 
değil midir? 

Köşe başlarını tutan, gaze*e sergisi ve sa
taş kulübelerinden tutun da, kitapçıların vit
rinine kadar giren çocuklar için yayınları bir tet
kik ediniz. Buralarda bir başıboşluğun hüküm 
sürdüğünü göreceksiniz. 

Bir de diğer taraftan aynı kitapçılarda sa
tılan Almanca, İngilizce ve Fransızca çocuk ki
taplarına göz atınız. Aradaki farkı görecek
siniz. 

Çok mühim olan bu mesele üzerine hep be
raber eğilmekte fayda vardır, zannediyorum. 

Bu konuyla Millî Eğitim Bakanlığının ilgi
lenmesinin vazifeli olduğuna inandığımız gibi, 
ilgilisinin üzerinde durulması da gelecek için 
ümit bahşeder. 

Hiç olmazsa yayınlar bir düzene girme isti
dadını gösterir. 

Geçen hafta elimize ilk ve ortaokullar için 
hazırlanmış fen bilgisi derslerine ait kitaplarla 
yine aynı çocuklar için masallar geçti. 

Daha itinalı, daha terbiyeci olması bakı
mından memnun olduk. Ama bu kitaplar kaç 
çocuğun eline geçebiliyor? Asıl sergilerdeki ki
taplar ne olacak? 

Bir tek yayın müessesesi var ki, istenilen 
gayeye uygun çocuk neşriyatı yapmaktadır. Za
ten o müessesenin de gayesi budur. İyiyi, güzeli 
daha çocuk yaşlarda verebilmektir. Böyle 
eserlerde var, ama bunların yanında öbürlerini 
de başı boş bırakmamak dikkati bunların üze
rine çekmek bizim vazifemiz olduğu gibi, va-

— 517 — 



C. Senatosu B : c 
zif el erini yapmakla sorumlu durumda bulunan 
Millî Eğitim Bakanının da vazifesi olduğuna 
inanmış bulunuyorum. 

Üçüncü soruma geçiyorum. 

1963 Millî Eğitim bütçesinde sorduğumuz ve 
cevabını almadığımız bu soruyu 1 yıl beklet-
menizdcki gaye soru üzerinde ilgililere imkân 
vermek içindi. Bu soruyu buraya getirmekte 
gaye nedir? 

Bizim gayemiz bu konuyu politikaya sok
mak değildir. Ama Atatürk'e atfedilen sözlerin 
ona aidolup olmadığını millet kürsüsünden za
bıtlara tescil ettirmektir. Bir tarihçi olarak 
bununla çok yakın darı ilgilenmek ve şu anda 
ifa etttiğimiz fonksiyon bakımından da bunu 
Millet Kürsüsüne getirmek zarureti karşısın
dayız. Biz Atatürk'ün konuşmalarını nerede bu
labiliriz? 

Atatürk'ün bütün konuşmaları biliyorsunuz 
ki, İnkılâp Enstitüsü tarafından toplanılmış 

ve «Atatürk'ün söylev ve demeçleri» ismi al
tında yayınlanmıştır. Bu konuşmalar 1906 - 1938 
yıllarını içinde toplıyan bir 'kitap; ikinci 
191,8 - 1937 yılları arasındaki konuşmaları 
içinde toplayan 2 nci kitap; üçüncüsü de 
1919 - 1938 yılları arasında yapmış olduğu ko
nuşmaları içinde toplıyan bir kitaptır. Bir de 
Atatürk'ün «Büyük Nutku» vardır. Atatürk'ün 
konuşmalarının içinde toplandığını belirttiği
miz kitaplarda Atatürk'e atfedilen böyle bir 
konuşmaya tesadüf 'edilmemektedir. 

«Atatürk'ten anektotlar» diye bir kitapta 
yer alan, Ttatürk'e atfedilen böyle bir nutuk 
söylenmiş midir, söylenmemiş midir? Bunun üze
rinde duralım. Böyle bir yemek verilmiş midir, 
verilmemiş midir? Atatürk Bursa'ya ne zaman 
gitmiştir ve Bursa'dan ne zaman ayrılmıştır? 
Bunları vesikalara istinaden gözden geçirelim. 

Atatürk'ün o zamanki seyahatlarmı ve ne 
yaptığını bize bildiren gazeteler vardır. Fakat, 
bunlardan daha mühim olan elimizde bir vesika 
daha vardır: Atatürk'ün yaverleri tarafından 
tutulan nöbet defteri. Nöbet defterlerinin bu ta-
rihdeki sayfasını açtığımız zaman görüyoruz ki; 
Atatürk, 5 . 2 . 1933 tarihinde saat 5 te Bile
cik'e varmış otomobille hareket edilerek 9,30 da 
Bursa'ya vasıl olmuştur. 6.2.1933 tarihine ait şöy
le bir not var: Bugün Dahiliye ve Adliye Vekilleri 
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gelmişler, akşama kadar Bursa'da meşgul olduk
tan sonra, Mudanya'ya ve oradan da Gülcemal 
ile İstanbul'a hareket edilmiştir. Atatürk 5.2.1933 
gününü istİrahatle geçirmiş her hangi bir 
yemeğe her hangi bir kimseyi kabul etmemiştir. 
Ve orada böyle bir yemek yenilme olayı olma
mıştır. 

Şimdi Hâkimiyeti Milliye Gazetesi, Cumhu
riyet Gazetesi bütün bunların hepsi elimizde ve 
günü gününe, «1 Şubat 1933 yılında Reisicum
hur Hazretleri İzmire gitmiş 1, 2, 3, 4 ncü gün
lerini İzmir'de tetkiklerde geçirmiş 5 nci günü 
Gazi ve İsmet Paşa Hazretleri Afyon'da mülâki 
olmuşlar ve Gazi Hazretleri Bursa'ya hareket et
mişler.» 

Bu metni okuduğumuz vakit şayet bizzat Ata
türk tarafından söylcnmişse gizli tutularak veya 
ihmale uğratılacak hiçbir tarafının bulunmadı
ğı, tersine olarak şayet Büyük Atatürk böyle 
bir konuşma yapmışsa bunun millete ve özellik
le gençliğe derhal intikal ettirileceği bir beda
het derecesinde meydandadır. İşte bizi tereddü
de sevk eden ve bu kürsüde artık üzerine haki
katin ışığı tutularak, «evet», veya «hayır», şek
linde kesinleşmesi gereken önemli mesele budur. 

Bursa 5 (A.A.) — Reisicumhur Hz. sabaha 
karşı saat 5 te Bilecik İstasyonuna gelmiştir, 
Bilecik ve Bursa valileri ve kumandanlariylc 
belediye reisleri tarafından karşılanmışlardır. 

Gazi Hz. karanlığa rağmen otomobille Bur
sa'ya hareket etmişler ve saat 9,30 Bursa'ya mu
vasalat buyurmuşlardır. 

Bursa 5 (Hususi) —• Gazi Hz. bugün akşa
ma kadar köşklerinde istirahat buyurmuşlardır. 
Akşama doğru Vali Fatin Bey köşke gitmiş, 
Gazi Hz. tarafından kabul edilmiştir. Yemek 
yenilme olayı yine yok. 

Bursa 6 (A.A.) — Dahiliye Vekili Şükrü Ka
ya ve Adliye Vekili Yusuf Kemal Beyler saat 
13,30 da Bilecik üzerinden Bursa'ya geçmişler ve 
doğruca Gazi Konağına giderek Reisicumhur 
Hz. tarafından kabul buyurulmuşlardır. 

Bursa 6 (A.A.) — Bâzı mürtecilerin ezan ve 
kametin Türkçe okunmasından dolayı 1 Şubatta 
sebebiyet verdikleri hâdise üzerine dün Bursa'ya 
teşrif eden Reisicumhur Hz. bu ana kadar mese
le ile meşgul olmuşlardır. Bugün kendilerine il
tihak eden ve hâdisenin Hükümet namına tetki
ki ile meşgul olan Adliye ve Dahiliye Vekilleri 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI İBRAHÎM ÖK-

TEM (Bursa Milletvekili) — Yüksek saygı değer 
senatör bayan arkadaşımızın konuşmalarını zevk
le dinledim. Sorularından birincisini teşkil eden 
Araştırma Enstitüsünün kurulup kurulmıyacağı, 
ve bunun Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinin için
de olup olmıyacağınm Senato Başkanlığına, Ba
kanlığımız tarafından duyurulup duyurulmadığı
nı sordular. Böyle bir teamülün mevcudiyetin
den haberim yoktur. Sorular tevcih edildikten 
sonra Senato Başkanlığı tarafından ilgili Bakan
lığa duyurulur. Bakanlık da gündemde tesbit 
edilen sıraya göre gelir, cevabını arz eder. 

Çocuklarımızı muzır neşriyattan koruma ko
nusunda arz ettiğim bilgilere karşı olarak da Sa
yın Senatör, daha ciddî bir gayret sarf edilmesi 
lüzumu üzerinde durdu. Bunda' beraberiz. Ken
dilerinin de çok iyi takdir edecekleri şekilde bu 
konu yalnız Devletin murakabesiyle yürütülecek 
ve netice alınacak bir konu değildir. Burada ai
lenin, toplumun hiç şüphesiz Devletle iş birliği 
yapması lâzımdır. Çıkarılacak mevzuat ne ka
dar sert olursa olsun, bu konuda bütün tedbirle
ri cami farz edilirse edilsin, bunun uygulanma
sında denetimi yalnız Devlet teşkilâtı. yapamaz; 
bunu aynı zamanda aile ve toplum da yapar. Bu
gün yürürlükte bulunan 1117 sayılı Kanun eğer 
aslında iyi uygulanabilirse, bu üçlü iş birliği 
ile uygulanabilirse bugünden daha müessir bir 
netice alınabilir. Ama, bununla beraber zaten 
eskimiş bulunan ve bugünün şartlarına uymıyan 
bu kanunun değiştirilmesi lüzumuna bizim de 
inandığımızı arz ettik. ' Kendileri de vukufla ha-
zırlıyabilecekleri bir kanun teklifi ile, bize bu hu
susta yardımcı olabilirler. 

Üçüncü sorularının konusunu teşkil eden Ata
türk'e ait yahut ona atfedilen sözlerin söylenme
diği konusundaki görüşleri gerçeğe ne derece uy
gun, ne derece uygun değildir, hususu bendeni
zin idrakim ve anlayışım dışındadır. Onun için 
özür dilerim. 
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de öğleden sonra müzakerelerde bulunmuşlardır. 
Bursa'dan ayrılmadan evvel Gazi Hz. Anadolu 
Ajansına şu tebliği yapmışlardır. 

«Bursa'ya geldim. Hâdise hakkında alâkalı
lardan malûmat aldım. Hâdise haddizatında faz
la ehemmiyeti haiz değildir. Her halde cahil 
mürteciler Cumhuriyet Adliyesinin pençesinden 
kurtulamıyacaklardır. Hâdiseye dikkatimizi bil
hassa çevirmemizin sebebi, dini siyaset ve her
hangi bir tahrike vesile etmeye asla müsamaha 
etmiyeceğimizin bir daha anlaşılmasıdır. Mese
lenin mahiyeti esasen din değil, dildir. Katî ola
rak bilinmelidir ki, Türk milletinin Millî dili ve 
millî benliği bütün hayatında hâkim ve esas ola
caktır.» Atatürk'ün hâdise dolayısiyle yapmış 
oldukları demeç budur. Bursa'da Atatürk bun
dan başka bir konuşma yapmamıştır. Şimdiye ka-
darki elimizdeki vesikalar bize buna dair en ufak 
bir ip ucu dahi vermemiştir. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiş, üç dakika 
da geçmiş bulunuyor. 

ÖZEL ŞAHİNGÎRAY (Devamla) — Muh
terem Senatörler, Devlet içinde bir nizam kur
duğunu iddia eden ve bu iddianın tahakkuk et
tiğini 10 ncu yıl nutkunda bütün dünyada ifa
de eden, bir Devlet Başkanı hele Atatürk gibi 
bir Devlet Başkanı kurduğu ve başında bulun
duğu Devlet kuvvetlerine karşı gelinmesini teşvik 
edebilir mi? 

Atatürk'e atfedilen sözlerin lütfen dikkatle 
okunmasını ve mânalarının ne anlamlara gelece
ği üzerine eğil inmesini bilhassa rica ediyorum. 
Kendisinin bizzat kurmuş olduğu nizamların, 
yapmış olduğu inkılâpların ışığı altında adalet 
de, idare de ona göre işlemektedir. Bütün bun
lar Atatürk'ün yeni kurduğu nizamın düzeni içe
risindeki bir idaredir. 

Bu bir vakıa iken Atatürk, o sözleri nasıl 
söyliyebüir? Kaldı ki, Atatürk'ün o zaman ya
nında bulunanların hatıralarına müracaat edil
diği zaman ki, bunların mektupları İnkılâp Ens-
tisüsünde mevcuttur. Böyle bir hitabenin yazıl
dığı hatırlanmamaktadır. Yine kaldı ki; Atatürk, 
hâdise için milletine söylemek istediğini Anado
lu Ajansı ile bildirmiştir. Asıl kaynak bulunun
caya kadar Atatürk'e atfedilmiş olan bu sözle
rin bir uydurmadan başka bir şey olmadığını bu
radan tekrar ifade eder, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Sağdan, alkışlar) 

ÖZEL ŞAHÎNGlRAY (İstanbul) —Vesika
lar var. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Devamla) — Müsaade buyurun hanıme
fendi; benim bilebildiğim kadar Yüksek Senato 
Büyük Millet Meclisinin bir organı olarak teşriî 
denetim ifa eden bir müessesedir. Burası tarihî 
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vesikaları değerlendirme müessesesi olmaktan 
uzaktır . (Sağdan, «öyle değil» sesleri.) 

B A Ş K A N — Müsaade buyu run efendim. 
Fikirlerini söyliyecekler ve karşı l ıkl ı konuşma 
yok tu i'. 

MİLLÎ BĞİTİM L A L A N ! İ B R A H İ M ÖK-
TEM (Devamla) — Sorular ı g;ıyet kesindir. 
A ta tü rk ' e atfedilen bu sözlerin söylenip söy
lenmediğinin ve bu konuda neşrolunan şeylerin 
gerçeğe uygun olup olmadığının sorulmasıdır . 
Biz de bunu ilgili Tarih. K u r u m u n a havale et
tik. Tarih Kurumunun verdiği vesikaları bura
da, yüksek ı t t ı laınıza arz et t ik. Muhterem ha
nımefendi, görüyorum ki, bu konu üzerinde 
hassas t ı r la r ; mukabil b i r tezleri olabilir. Bu 
ilmî bir a raş t ı rmadır . Bu ilmî araş t ı rmayı mem
leket efkarına maleder. Üniversitelerimiz, ilmî 
kurumlar ımız , enst i tülerimiz vardı r . He r sene 
bir defa kongresini y a p m a k t a bulunan bir Dil 
Kurumumuz vardı r . Oraya gö türür le r bu tezle
rini. orada savunur lar , gerçeklere uygun ise 
kabul edilirler. Kendi ler ine Türk kü l tü rü adına 
mütefekkir bulunuruz . Şu dak ikada bendeni/, 
bunu cevaplandı rmak mevki inde değilim. Yal
nız usul bak ımından bu gibi konular ın Yüksek 
Senatonun da denetimi konusu içinde olmadığı 
nâçiz kanaa t indeyi m. 

Kendilerinin burada tek tarafl ı olan ifade
lerini ta r ih î bir gerçekmiş gibi de tesbit ve ka
bul e t t i rmeye kalkmalar ın ı da özür dilerim pek 
anl ıyamıyorum. Yalnız Sayın Bayanın Ata
tü rk ' e atfedilen ve bugün halen yaşamakta bu
lunan herkesin çok iyi tanıdığı ve şunu da arz 
edeyim; şu dakikada hiçbir par t iye mensup bu-
b.mmıyan, bundan evvel Demokra t P a r t i men
subu bulunan Bursalı gazeteci Musa A taş bütün 
bunlar ın hepsini not eden adamdır , günü günü
ne. Ve Musa Ataş'la beraber o günün hâdisele
rine şahidoldum, birçok kıymetl i Bursal ı hem
şehrilerimi tanımışımdır . Onlar bana Ata tü rk ' 
ün bu konuşmalar ını hem Çelik Palas taki , hem 
de belediyedeki konuşmalar ım anlatmış lardır . 
Ama bu bir anlat ış t ı r . Hiç şüphesiz bunun da 
bir vesika değeri olduğunu iddia edemem. 

Şimdi bendeniz nüfuz etmeye çalıştığım, bu 
tesbit hadisesiyle sayın arkadaşımız hangi ne
ticeyi elde etmek is t iyor lar? İ t i raf edeyim ki. 
buna nüfuz etmem mümkün olmadı. Ama, ne 
olursa olsun değeri büvük olabilir ta r ih î bir 

23 . 1 . 1964 O : 1 
tezdir. B u n u lütfederler , a lâkal ı ku rumla ra gö
tü rü r le r orada münakaşas ın ı yapar la r . Nitekim, 
Türk Tarih Kurumu Başkanının yazısının son 
kısmını da arz et t im. Kendileri de iddia sahi
bidi r ler ; bu kurulun başında olan sayın profe
sör. O da d iyor lar ki, bü tün dosyalarımız emir
lerine amadedir . Arzu ederlerse gelip burada 
te tk ik edebilirler. İ l l e r indek i vesikayı gider ler 
karş ı laş t ı r ı r lar . Bu bir ilmî kongrede veyahu t 
ilmî bir tez mahiyetinde» müzakere edilir. Ama, 
bendeniz, siyasi bi r makam olarak b u n u n ceva
b ın ı ; hanımefendinin vesikası mı, yoksa Tarih 
Kurumunun beyanı, mı doğ rudu r? Bunu ölçe
rek bir ta raf tu tacak d u r u m d a değilim. (Alkış-
i:i!\ bravo, sesleri) Saygılar ımla. 

B A Ş K A N — Soru görüşülmüştür . 

.'A ----- Cumhuriyet Senatosu Kayseri İJyesi 
Hüsnü DikecligıVin, çeşitli dergi ve neşriyatlara 
dair Milli Eğitim, Bakanından sözlü sorusu 
(6/22-1) 

B A Ş K A N ----- Sayın Dikecligil Bütçe Komis
yonunda, bulunduklar ına, da i r bi r önerge gön
dermişlerdir . Gelecek birleşime bı rakıyoruz. 

•f. --• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplan'm. Kara İT a ıh Okulundan ilişiği kesilen 
1 159 öğrenciye dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu (d/237) 

BAŞKAN' •• Sayın Kaplan bir heyeti'e be
raber Kıbrıs 'a gitmiştir . Bu sebeple soru gele
cek birleşime bırakılmıştır . 

5. •••- Cumhuriyet Senatosu Aydın İpjesi İs 
I;ender Cenap Epenin, turizmle ile/ili öğretime 
dair sözlü soru öneraesi, Millî Eğitim, ve Turizm, 
re T(neiUna Hakanlarından sözlü sorusu re Millî 
Eğitim Bakanı İhrahim Oktem'in cevabı ((i/2U)) 

B A Ş K A N — Sayın Lge? Burada . Millî Lği-
tim *>nk;ını?. Burada.. Turizm ve T a m t m a Baka
nı 1 Yok. Beraber mi istersiniz Sayın Ege? 

İSKENDLP, O L N A P E G E (Aydın) — Efen
dim, Turizm ve Tan ı tma Bakam Bütçe Komis
yonunda, cevap verdiler. Lütfeder lerse Sayın 
Millî Eğilim Bakanımızın cevaplarını bekliyo
rum. 

B A Ş K A N - - Sayın Bakan hazır mısınız, Sa
yın İskender Oenap Ege'nin sorusuna? 

M Î L L Î BĞİTİM B A KANT İ B R A H İ M ÖK-
TKM (Bursa Mille! v e k i l i Hazırım, efendim. 
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BAŞKAN — Peki, soruyu okutuyorum : j 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim ve Turizm 

ve Tanıtma Bakanları tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasına tavassutlarınızı istirham 
ederim. 

Saygılarımla. 
İskender Cenap I1]«o 

Aydın Senatörü 

1. Turizm dâvamızın gerçekleşmesinde tu
rizm eğitiminin önemi aşikârdır. Okul içi ve 
okul dışı turizmle ilgili eğitici ve öğretici ne 
gibi karar, tedbir ve çalışmalar vardır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ İBRAHİM ÖK-

TEM (Bursa Milletvekili) — Sayın İskender 
Cenap Ege arkadaşımızın sorularına cevabımı 
arz ediyorum. 

Turizm dâvamızın gerçekleşmesi, onun -millî 
bir konu olarak ele alınabilmesine bağlıdır. Bu
nun için de her şeyden önce turizm anlayış ve 
terbiyesinin büyük halk kütlelerine maledilmesi 
gerekmektedir. Bu hususu sağlamak amacı ile 
bütün öğretim kademelerinde öğrencilere turizm 
ile ilgili bilgi ve alışkanlıkların kazandırılması
na önem verilmektedir. Müfredat programları 
bu görüş açısı altında yeniden gözden geçiril
miş son defa 9 . 6 . 1961 tarih ve 174 sayılı Ta- I 
lim ve Terbiye Kurulu Kararı ile yurttaşlık bil
gisi konuları arasına da turizm ile ilgili konu
lar ilâve edilmiştir. j 

Bir yandan okullarımızda turizmle ilgili bil
giler, davranış ve alışkanlıklar kazandırılmaya ' 
çalışılırken, öte yandan da halk eğitimi çalış
maları arasında turizm konusu gerekli önemle ı 
ele alınmaktadır. Özellikle turistik önemi olan 
şehir, kasaba ve köylerimizde halk eğitimi teş
kilâtınca turizm ve turistlerle ilgili konferansla!' j 
tertibedilmekte, mahallî festivallerin düzenlen i 
meşinde yardımcı olunmaktadır. 

Diğer taraftan turizm anlayış ve terbiyesi
nin büyük halk kütlelerine maledilmesi, Folklar 
çalışmaları ve halk danslarının geliştirilmesi, iç 
ve dış öğrenci turizminin teşviki, müzeler ve 
eski eserlerin turistler tarafından kolayca gezi- } 
lebilmesini sağhyaeak tedbirlerin alınması, ve j 
turistik rehberlerin hazırlanması konularında j 
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j Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile devamlı ola

rak iş birliği yapılmaktadır. Saygıyla. 
BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh

terem Başkan, Yüce Senatonun muhterem üye
leri; Muhterem Millî Eğitim Bakanının vermiş 
oldukları izahatın üzerinde durmadan evvel bir 
noktayı tebarüz ettirmek istiyorum. 

"Muhterem arkadaşlarım, sözlü soru müesse
sesi maalesef faydalı olamıyor. Bendenizin bu 
sözlü sorumu Sakarya dolaylarında iki Alman 
gencine yapılmış olan tecavüz ve onların hun
harca katledilmesi münasebetiyle hemen ertesi 
günü verilmiş idi. Araya bu kadar zaman girdi. 
Mesele o kadar uzaklarda kaldı ki, hakikaten 
sözlü soruların icabedildiği şekilde bir tanzime, 
bir yola konulması gerekmektedir. Bu olmadığı 
takdirde, birçok sözlü soruların cevapları geci
kince, sözlü sorulardan elde edilecek neticeler 
de pek müsmir olamıyor. Ancak mevzu aktüel 
değildir. Memleketimizin turizmden kalkınmasın
da hakikaten turizm eğitiminin ehemmiyeti bü
yüktür. Bilhassa İkinci Dünya Savaşından son
ra dünyada ikinci bir endüstri olarak gelişmiş 
olan turizmin en büyük kazanç kaynaklarından 
bir tanesi olduğu ve bu kazanç kaynağından bol 
bol. istifade eden birçok milletlerin bulunduğu 
hepimizin malûmudur. Şuracıkta aklıma gelen 
tek misal İtalya turizmden 1963 yılında 775 mil
yon dolar temin etmiştir. Görülüyor ki, turizm 
büyük bil' gelir kaynağıdır. Turizmin gelir kay
nağı olabilmesi için bu endüstrinin herşeyden 
evvel, kurulması lâzımdır. Turizm endüstrisi ku-

J rulmadan bir memlekete turist celbetmek imkân-
I sızdır. Bu bakımdan tesislerin, yolların, bilhassa 

konaklama imkânlarını temin eden otel, motel 
I gibi çeşitli yerlerin bir an evvel yapılması ve 

memleketimizde yatak sayısının çoğaltılması yol
ların asfaltlandırılması, turistik bölgelerin bil
hassa asfalt yollarla büyük merkezlere bağlan
ması, bir taraftan yatırım mevzuu olarak ele 
alınırken diğer taraftan turizmin ikinci büyük 
kanadı olan işletmecilik- mevzuunun da aynı 
ehemmiyetle ele alınması lazımdır. Bugün bütün 
turistik imkânlara ve vasıtalara sahibolsak dahi, 
bunları işletecek kalitede ve miktarda personele 
sahibolamazsak, memleketimizde turizm çalışma-

| lan yine aksayacaktır, bu da herşeyden önce tu-
J rizmin çeşitli kollarında vazife görecek olan kişi-
j lerin yetiştirilmesiyle mümkündür. Bu turizmin 
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icabettirdiği meslekî bir eğitimdir. Bunun dı
şında memleketimize gelecek turistlere karşı mil
letçe davranışlarımızın, milletçe onları kabulle-
nişlerimizin de hakikaten turistleri seven, tu
ristleri koruyan, turistlere kolaylık gösteren bir 
anlayışa kavuşması lâzımdır. Bu da ancak okul
larda ve okul dışında halk eğitimi içerisinde tu
rizm bilgisinin verilmesi turizmin yurdumuz 
için ne derece ehemmiyetli bir konu olduğunu 
belirtilmesi ile mümkündür. Turizm danışma ku
rulları senelerdir toplanır ve ancak koordinatör 
bir vaziyette olan turizm teşkilâtımızın diğer 
bakanlıklar ve ilgili umum müdürlüklerle yap
mış olduğu temaslarda memlekette bütün ilgili 
dairelerin bakanlıkların, umum müdürlüklerin 
faaliyete geçmesi lâzımgelen turizm hareketini 
bir türlü tam mânasiyle randıman alıcı bir şe
kilde faaliyete maalesef geçiremez. Turizm mev
zuunda Millî Eğitime çok büyük vazifeler düş
mektedir. 

Muhterem Bakan izahlarında, hakikaten be
nim de üzerinde durduğum ve ehemmiyet ver
diğim konuları teker teker ifade ettiler. Okul 
içinde yurttaşlık bilgisi derslerinde turizm bil
gileri verilmesi, okullarda turizm eğitimi ve tu
rizmin ehemmiyetini belirtecek çalışmaların ya
pılması, okul dışı çalışmalarda ise halkı turizm 
mevzuuna ve turiste alıştırıcı ve öğretici bilgiler
le teçhiz etmek.. Bunlar hakikaten söz olarak gü
zel şeyler. Fakat maalesef gerektiği dereceyi ve 
dozu bulamamaktadır. Bilhassa turizm, bölgelere 
göre değişiklik göstermektedir. Birinci derecede 
turistik bölgeler vardır. Türkiye malûmuâliniz 
turizm konusunda 10 ayrı bölgeye ayrılmıştır. 
Bunların yani 10 ayrı bölgenin ayrı ayrı değer
leri vardır. Bu bölgelerin değerlerine, ehemmi
yetine göre turizmin hangi bölümlerini ve hangi 
çeşit turizme imkân verdiğini; yani bir sahil tu
rizmi mi, bir av turizmi mi, bir eski eserleri gör
me, gezme için imkânlara sahip bölgenin turiz
mi mi? Bunların hepsi ayrı ayrı tesbit edilir ve 
buna göre ilkokuldan başlamak üzere, ortaokul, 
lise ve hattâ gerekirse üniversiteler de seminer
ler halinde, bölgelerin özellikleri içine alacak şe
kilde, turizmi hususi bir ders olarak yani bir 
dersin içinde meselâ; bir yurttaşlık bilgisi buyur
dular; bu yurttaşlık bilgisi gibi, tarih dersinde, 
coğrafya dersinde hattâ jimnastik dersinde tu
rizm bilgisi ve turizme ait bilgiler pekâlâ öğre
tilebilir. Ancak turizmi bir de, hakikaten, böl-
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gelerin hususiyetlerini içine alacak şekilde bölge
lerde bir ders olarak okutulması gerekir. 

Efendim, 'turizmin dhemmijyetini biz maal
esef tam mânaısiyle idrak edemiyoruz ve 1963 
yılında Türkiye'ye ikiyüz bin turis't gelecektir 
diye, yapılan tahminlerin üzerinde 3 yüzbin tu
rist (gelince, ne yatıracak, ne yedirecek, ne gez
direcek imkânlara salhibolaımadığımızdan şaşır
dık kaldık. Onun için, bu dâvada turist celbet-
melk meselesi o kadar mülhim değildir. Mesele 
ıgelen turistleri, hakikaten arzu edilir şekilde 
karşılayabilmek, arzu edilir sekilide onları mem
leketimizde uzun müddet alıkoyup, bu şekilde 
de fazla harcamalarını temin edebilmektir. Bu 
bakımdan, meselâ Antalya'da hakikatten Antal
ya okullarında turizm ayrıca gir ders ıgibi ofcu-
tula'bilir. Lisan derslerinde bu mavzua çok da-
Iha fazla ehemmiyet verilebilir. Ve o bölgeler
de turistleri gezdirecek, muayyen, yerlere götü
rüp getirebilecek ve gölst erecek tarzda kılavuz
lar, rehberler yetiştirilebilir. Bunu ıgeniş olarak 
Türkiye çapında ele aldığımız takdirde her ye
rin özelliğine ,göre, meselâ eğer böljge denizci 
ise, eğer bölge dağlık ise, eğer bölge ava mü
sait ise, kış sporlarına müsait ise 'buna göre 
.okullarda böyle çalışmalar, hem özel ve hem 
d'e resmî çalnşımalar pekâlâ yapılabilir. Bu ba
kımdan arz ettim. Ancak Sayın Millî Eğitim 
Bakanının bu husustaki izalMarı fikir olarak, 
nazariyat olarak 'beni tatmin etmiştir. 

Arzum şudur ki; bu nazariyat ve hu dü
şünceler fiiliyata kalbolunsun. Hürmetleritmle. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Âli Aksoy'un, kahve ve gazinolardaki kumar 
aletlerine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/241) 

BAŞKAN — Sayın Aksoy? Burada; İçişleri 
Bakanı? Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Ozgüneş'in, Türk ekonomisinin bugünkü du
rumuna dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/243) 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş? Burada. Başba
kan adına cevap verecek? Yok. Gelecek birleşi
me bırakılmıştır. 
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4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru-
lümm JL . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
linin neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 6.6.1963 
tarih ve 391 numaralı Kararına karşı Yüksek Hâ
kimler Kurulunun ittihaz eylediği 8.11.1963 ta
rih, esas 232 ve 283 numaralı Kararı ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 4/62) 

BAŞKAN —• Dilekçe Karma Komisyonu? Bu
rada; Adalet Bakanı? Yok. Bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek birleşime bırakılmıştır. 

2. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 18 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 

20 . 6 . 1963 tarih ve 577 numaralı Karara kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 . 11 . 1963 tarih, esas 234 ve 285 numaralı 
Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(G. Senatosu 4/64) (Adalet Bakanlığı ile ilgili) 
(S. Sayısı : 377) 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu? Bu
rada. Adalet Bakanı? Yok. Bir defaya mahsus 
olmak üzere gelecek birleşime bırakılmıştır. 

28 Ocak Salı günü saat 15,00 te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,50 

. . . . > . . . >€»< . . . < . . . 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

OTUZBÎRÎNOt BIİRLEŞİM 

23 . 1 . 1964 Perşembe 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KUEÜLA SUNUŞLARI 

1. — Cuımhuriyet Senatosu Adana üyesi Ga-
lip Avşar'm yasama dokunulmazlığı (hakkında 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/91) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/93) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'ın yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/110) 

4. — \Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/123) 

5. ,— Cumhuriyet Senatosu îçel Üyesi JCavit 
Tevfik Okyayuz'un yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/124) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/138) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/154) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Nevşehir Üyesi 
î. Şevki Atasağun'un yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/155) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/156) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Muallâ 
Akarca ve Yusuf Demirdağ'm yasama dokunul

mazlıkları hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/164) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
n 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye

si Ahmet Nusret Tuna'nın, İnebolu ilçesinde 
meydana gelen sel felâketine dair, Başbakan
dan sözlü sorusu (6/215) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul- Üyesi 
Özel Şahingiray'ın, 1963 yılında kurulacak olan 
Sosyal ve İktisadi Araştırma Enstitüsüne, ço
cuklar için yapılan neşriyata ve Atatürk'e atfe
dilen bir beyanata dair Millî Eğitim Balkanın
dan sözlü sorusu (6/221) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligU'in, çeşitl dergi ve neşriyatla
ra dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/224) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'ın, Kara Harb Okulundan ilişiği 
kesilen 1 459 öğrenciye dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/237) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege'nin, turizmle ilgili öğretime 
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/240) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Âli Aksoy'un, kahve ve gazinolardaki kumar 
aletlerine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/241) 

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

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

(Devamı arkada) 
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B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Dilekçe Karma (Komisyonu (Genel Ku
rulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6 . & . 1963 tarih ve 391 numaralı Kararına 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eyle
diği 8 . İ l . 1963 tarih, esas 232 ve 283 numara
lı Karan Ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/62) (Adalet Bakanlığı ile ilgili) 
(S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi: 15 . 1 .1963] 

2. — Dilekçte Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 18 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cet

velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
20 . 6 . 1963 /tarih ve 577 numaralı Karara kar
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 . 11 . 11963 tarih, esas 234 ve 285 numaralı 
Karan ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/64) (Adalet Bakanlığı ile ilgili) 
(S. Sayısı : 377) [Dağıtma tarihi: 15 . 1 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
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