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

28 . 1 . 1964 Salı 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Demeçler ve söylevler 
1. — Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm 

yurdu saran soğuk dalgası ve bunun Gü
ney illerimizde tevlidettiği zararları izah 
ederek ve bu hususta Hükümetin yakın alâ
kasını istiyen demeci 

2. — izmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'-
nın, bir lisede hıristiyanlık propagandası 
yapıldığına dair gazetelerde intişar eden 
yazılar hakkında demeci 530 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
lerden Burhanettin Uluç'un, 24 . 12 . 1963 
günü vefat ettiğine dair Ankara Valiliği 
tezkeresi ve saygı duruşu 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Emekli Korgeneral Hasan Atakan'm, and 
içmesi 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya 
Üyesi Bahattin Özbek'e izin verilmesi hak-
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Sayfa 
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi (3/287) 532 

4. — Devlet Bakanı İ. Saffet Omay'-
ın, Danıştay kanunu tasarısının havale 
edildiği komisyonlardan seçilecek üçer üye
den kurulu bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair önergesi (M. Meclisi 1/474, 
C. Senatosu 1/375) 532 

6. — Sorular ve cevaplar 532 
A — Sözlü sorular ve cevapları 532 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 

Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, çeşitli dergi ve 
neşriyatlara dair sözlü sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı ibrahim öktem'in ceva'bı 
(6/224) 532:53:9 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'ın, Kara Harb okulundan ili
şiği kesilen 1 459 öğrenciye dair Millî Sa
vunma Bakanından sözlü sorusu (6/237) 539 

3. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale 
Üyesi Âli Aksoy'un, kahve ve gazinolarda-
ki kumar aletlerine dair içişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/241) 539 



Sayfa 
4. — - Cumhuriyet Senatosu Afyon Üye

si Mustafa Yılmaz İnceoğiu'nun, tahsile de
vam edemiyen lise mezunlarına dair sözlü 
sorusu ve Millî Eğitim Bakam. İbrahim 
Öktem'in cevabı (6/242) 53-9:541 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüncş'in, Türk ekonomisinin 
bugünkü durumuna dair, Başbakandan 
sözlü sorusu (6/243) 

B 

541 

544 Yazık sorular ve cevaplan 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye
si Fikret Turhangil'in. Sayın Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanının Polonya'ya, gidiş 
sebebine dair yazılı soru önergesi ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in 
cevabı (7/126) 544645 

7. — Görüşülen işler 542 
1. -•- 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/637, 

Sayfa 
€ , Senatosu 1/372) (S. Sayısı: 383) 542:543, 

546:547 
2. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel 

Kurulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Ka
rar Cetvelinden neşredilmiş ve kesinleşmiş 
bulunan 6 . 6 . 1963, tarih ve 391 numaralı 
Kararma karşı Yüksek Hâkimler Kurulu
nun ittihaz eylediği 8 . 1 1 . 1963 tarih, 
esas 232 ve 283 numaralı Kararı ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (C. Senatosu 
4/62) (Adalet Bakanlığı ile ilgili) (S. 
Sayısı: 375) 543 

3. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 18 . 7 . 1963 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelinde neşredilmiş ve kesinleş
miş bulunan 20 . 6 . 1963 tarih ve 577 nu
maralı Karara karşı Yüksek Hâkimler Ku
rulunun ittihaz eylediği 8 . 1.1 . 1963 tarih, 
esas 234 ve 285 numaralı Kararı ve Dilek
çe Karına Komisyonu raporu (C. Sena
tosu 4/64) (Adalet Bakanlığı ile ilgili) 
(8, Sayısı; 377) 543 

'—» 

GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Burhanettin llluç'un vefatiylc boşalan üye
liğe emekli Orgeneral Hasan Atakan'm seçil
diğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okun
du. bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Galip 
Avşar'm, 

Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, 
Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ'ın; 
İzmir Üyesi Hilmi Onat'm; 
Iç.cl Üyesi Oavit Tevfik Okyayuz'un; 
Manisa Üyesi Orhan Süersan'm; 
İzmir Üyesi Hilmi Onat'm; 
Nevşehir Üyesi 1. Şevki Atasağun'un; 
Manisa, Üyesi Orhan Süersan'm ve 
Muğla Üyesi Mualla .Akarca ile Trabzon 

Ü\v-;.i Yusuf Demirdağ'ın yasama dokunulmaz
lıkla eı hakkındaki Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları okundu ve kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna'mn, İnebolu ilçesinde mey

dana gelen sel felâketine dair sözlü sorusuna, 
Başbakan adına, İmar ve İskân Bakanı Ce
halettin Üzer; , 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Özel 
Şahingirayhn, 1963 yılında kurulacak olan 
Sosyal ve İktisadi Araştırma Enstitüsüne, ço
cuklar için yapılan neşriyata ve Atatürk'e at
fedilen bir beyanata ve 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İsken 
der Cenap Ege'nin 'turizmle ilgili öğretime dair 
sözlü sorularına Millî Eğitim Bakanı. İbrahim 
Öktem cevap verdiler. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligü'in 224 sa
yılı sorusu, soru sahibi Bütçe Komisyonunda; 

Tabiî Üye Kadri Kaplan'm 237 sayılı so
rusu, soru sahibinin Kıbrıs'ta bulunmaları ve 

Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'un 241 ve 
Tabiî tiye Mehmet Özgüneş'in 243 sayılı 

sözlü soruları, ilgili bakanlar hazır bulunma
dıklarından, gelecek birleşime bırakıldı. 
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Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun . 1 . 1 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
linden neşredilen ve kesinleşmiş bulunan 
G . G . 1963 tarih ve 391 numaralı Kararma 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz ey
lediği 8 . 11 . 1963 tarih, esas 232 ve 283; ve 

Dilekçe Karına 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 nu

maralı kararları ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporlarının görüşülmesi, ilgili bakanlar ha
zır bulunmadıklarından, bir defaya mahsus 
o) m ak üzere gelecek birleşime bırakıldı. 

. 28 Ocak 19'64 Salı günü saat 15 t e topla
nılmak üzere Birleşime son verildi, 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Adana 

8ırn Atalay Sakıp önal 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Nevzat 8engel 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

Fikret TurhangiFin, Sayın Sağlık ve Sosyal 
Vardım Bakanının Polonya'ya gidiş sebebine 
dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yar
dım' Bakanlığına gönderilmiştir. (7/126) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, Danıştay Birinci Başkanlı
ğının ne zamandan beri açık bulunduğuna dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş-
1İI-. (7/127) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, karayolu ile birbirine bağlı 
olmıyaıı vilâyetlere dair yazılı soru önergesi, Ba
yındı ılık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/128) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Maras, Üyesi Ne
dim Evliya'nın, vilayetlerimizin özel idare bütçe
lerine dair yazılı soru önergesi, İçişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/129) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgün eş'in, ortaöğretimde uygulanan 
iftihar levhasına dair yazılı soru önergesi, 

Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/130) 

6. - - Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Suad Hayri Ürgüplü'nün, Mersin rafinerisinde 
vuku bulan greve dair, yazılı soru önergesi, 
Çalışma, İçişleri, Millî Eğitim ve Adalet Bakan-
iıklarma gönderilmiştir. (7/1.31) 

7. — Cum'huriyet Senatusu Kayseri Üyesi 
Suad. Hayri Ürgüplü'nün, Maden İşçileri Sendi-

'kası Başkanı Mehmet Alpdündar imzalı bir bül
tene dair vazıh, soru önergesi, Çalışma. Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1.32) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Suad Hayri Ürgüplü'nün, Yeni Sabah Gazeteü-
nin fısıltı sütununda intişar eden bir yazıya 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/133) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
ili;1! Özgüneş'in Hasan Hüseyin Kor'kmazgil 
hakkında 1951 yılında Elbistan Ağır Ceza Mah
kemesince verilmiş bir mahkûmiyet kararı olup 
olmadığına dair yazılı soru önergesi, Adalet 
Bakanlığına gönderil mistir. (7/134) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Ali Karahaıı hakkındaki ölüm eczası

nın yerine getirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 3/582, O. Senatosu 1/349) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

2. — Millî Savunma Bakanlığı Orta Sanat 
okulları öğrencileri hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni 

(M. Meclisi 1/263, C. Senatosu 1/350) (Millî 
Savunma, Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

3. — Bedih Kılıç hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun 1 aşarisinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
3/205, O. Senatosu 351) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonuna) 

4. — Süleyman Bozkuri hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa-
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m u ı m Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 3/569, 0. Senatosu 1/352) (Anaya
sa ve Adalet Komisyonuna) 

5. — Süleyman Ağırbaş hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 3/304, O. Senatosu 1/353) (Anaya
sa, ve Adalet Komisyonuna) 

6. — Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 3/542, C. Senatosu 1/354) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

7. — Bayram Kalpaklı hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kaibul olunan metni 
(M. Meclisi 3/560, C. Senatosu 1/355) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 

8. — Türk Parasının kıymetini koruma hak
kındaki 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/614, C. Senatosu 1/356) (Malî ve İktisadi 
İşler, Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

9. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve Fran
sa Hükümetlerinden temin edilen teslihat kredi
lerinin mahsup şekli hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 1/214, O. Senatosu 1/363) (Millî 
Savunma, Dışişleri. Turizm ve Tanıtma, Bütçe 
ve Plân komisyonlarına) 

10. — Özel Tıbbi ve Ternıo - Klimatik kay
naklar alanında karşılıklı yardımlaşmaya dair 
Avrupa Andlaşmasmın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanım tasarısının Mil
let ıMeclisinee kaibul olunan metni (M. Meclisi 
1/351, C. Senatosu 1/364) (Sosyal işler, Dışişle
ri, Turizm ve Tanıtma komisyonlarına) 

11. — 3242 ve 5254 sayılı kanunlarla verilen 
yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili hak
kındaki 310 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet 
"Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/491, C. Senatosu 1/365) (Malî ve İktisadi 
İşler, Tarım, Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

12. — Gümrük Giriş Tarife cetvelinin 28.08 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kumlu kararna
melerinin onaylanması hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 

(M. Meclisi 1/225, O. Senatosu 1/366) (Malî 
ve İktisadi İşler, Bütçe ve Plân komisyonla
rına) 

13. — Evlilik dışı çocukların tanınmalarını 
ka'bule yetkili makamların yetkilerinin geniş
letilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kaibul olunan metni (M. Mec
lisi 1/233, C. Senatosu 1/367) (Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma, İçişleri ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarına) 

14. — Başbakanlık Basımevi döner sermaye 
işletmesi kuruluşu hakkındaki kanun tasarı
sının Millet .Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 1/316. C. Senatosu 1/368) (Malî 
ve İktisadi İşler, Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

15. — Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü
nün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş 
olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi 
hususunda Divanın yargı' hakkını önceden tanı
mayı gerektiren ihtiyari kayda katılmamız 
hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatıl
masına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (M. Meclisi 1/293, C. Se
natosu 1/369) (Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Anayasa ve Adalet komisyonlarına) 

16. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ııcü bendinde yapılacak değişikliğin onaylan
masının uygun buiııııduğu hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/261, 0. Senatosu 1/370) 
(Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna) 

17. — Kan gruplarının tâyinine yariyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (M. Mecli
si 1/349, O. Senatosu 1/371) (Sosyal İşler, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtına komisyonlarına) 

18. — Danıştay kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/474, C. Senatosu 1/375) (Anayasa ve Adalet, 
İçişleri, Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye

si Bere Turan'm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/22) (S, Sayısı : 381) 
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20. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu rapora (M. Meclisi 1/637, C. Senatosu 
1/372) (S. Sayısı : 383) 

21. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/622, C. Senatosu 1/373) (S. Sa
yısı : 384) 

3 — 

28 . 1 . 1964 tarihli 32 nei Birleşime katılmı 
yan üyeleri gösterir yoklama tutanağı. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

— Cevat Açıkalm (Cumhurbaşkanınca S. Ü 
— Sabahattin Adalı 
— Cenap Aksu 
— Şevket Akyürek 
— Osman Alişiroğlu 
— Fehmi Alpaslan (Artvin) 

(Hatay 
(Maraş 

(İstanbul 
(Ankara 

(İdare Âmiri 
— Ferit Alpiskender (Manisa) (Bakan 
— Zeki Arsan 
— Mucip Ataklı 
— Sırrı Atalay (Kars) 
— İbrahim Şevki Atasagun 

(Çorum 
(Tabiî Üye 

(Baışkanveikili 
(Nevşehir 

— Hidayet Ayclmer (Cumhurbaşkamnc, 
S. Ü.) 

ıs. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

—• Tahsin Banguoğlu 
— Zihni Betil 
— Şevket Buladoğlu 
— Esat Çağa (Cumhurbaşl 
— ihsan Sabri Çağlayangil 
— Ahmet Çekemoğhı 
— Emanullah Çelebi 

(Edirne, 
(Tokat 

(Trabzon 
canmca S. Ü. 

(Bursa 
(Sivas 

(Tabiî Üye 
- - Sedat Çıımralı (Konya) (Bakan 
— Hazım Dağlı (Çankırı) 
— Azmi Erdoğan 

(Başkanvökili 
(Diyarbakır 

— Ömer Ergün (Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
— Osman Cevdet Erlkut 
— Vehbi Ersü 
•— Suphi Gürsoytrak 
— Mehmet Hazer 
— Mehmet llkucan 
— Enis Kansu 

(Kütahya 
(Talbiî Üye 
(Tabiî Üye 

(Kars 
(Anitalya 

(İzmir 

22. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında ve 2996 sa
yılı Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/596; C. Senatosu 1/325) 
(S. Sayısı : 382) 

Kâtip Kâtip 
' Ahmet Naci Arı Neşet Çetintaş 

OKLAMA 

30. — Kadri Kaplan (Tabiî üye) 
31. — Sadi Koçaş (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
32. — Osman Koksal (Tabiî Üye) 
33. — Şevket Koksal (Ordu) 
34. —• Zeki Kumrulu (Ordu) 
35. — Ethem Menemencioğlu (İstanbul) 
36. — İbrahim Saffet Omay (Ankara) (Devlet 
Bakam) 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 

- Talât Oran (Bilecik) 
- Bahattin Özbek (Kütahya) 
Necati özdeniz (Cumhurbaşkanınca S. Ü.j 

— Nevzat özerdemli (İzmir) 
— Mehmet özgüneş (Tabiî Üye) 
— Kadri Öztaş (Balıkesir) 
—• Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 
— Özel Şahin giray (İstanbul) 
— Cemal Tarlan (Tekirdağ) 
— Fethi Tevetoğlu (Samsun) (Komisyonda) 
— İhsan Hamit Tigrel (Diyarbakır) 

(Başkan vekili) 
48. — Lûtfi Tokoğlu (Kocaeli) (İdare Âmiri) 
49. — Berç Turan (İstanbul) 
50. — Sıtkı Uley (Tabiî Üye) 
51. — Mehmet Ünaldı (Adana) 
52. — Nüvit Yetkin (Malatya) 
53. — Muzaffer Yurda'kuler (Tabiî Üye) 
54. — Reşat Zaloğlu (Trabzon) 
55. —• Halit Zarbım (Oümüşane) 
56. — Macit Zeren . (Amasya) 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili îhsan Hamit Tigreİ 

KÂTİPLER : Neşet Çetintaş (Yozgat), A. Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, birleşimi açıyorum, 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Voklama için defter dolaştırılacaktı ı\ 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

/. — Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, yurdu 
saran soğuk dalgası ve bunun Güney illerimizde 
tevlidettiği zararları izah eden ve bu hususta Hü
kümetin yakın alâkasını is tiyen demeci. 

BAŞKAN — (Umdeni dışı. buyurun Kayın 
Ün al di. 

MRHMTCT ÜN ALDİ (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, yüksek malûmları lolduğu gibi, yur
dumuzun 'birçok 'bölgelerinde 'görülmemiş 'bir kıvş 
ye soğuk 'hiüküın sürdü, BiMıassa Adana'da ve 
Cenup bölgesinde benim şimdiye kadar duyma
dığım ve şa'hidol madiğim bir ısiKİıımet derecesine 
vardı.: Nakıs 11, 

Muhterem arkadaşlar; 'belki'bilmiyen arka-
daşlarrmiK vardır, ııal-cıs 11 Cenup 'bölgesinde, 
Ankara'nın nakıs 35 i seviyesinde bir tesir icra 
eder. Binaenaleyh, !bu bölgelerin iklim santia
rına uygun ne'batları 'bu sioğuklardan fazla mü
teessir olmakta ve zarar görmektedir. Soğuklar 
geldi, geçti, zararlar loldu bitti, fakat bugüne 
kadar bekledim, Hükümet tarafından !her ihan-
gi bir hareket ve bir davranışa ışa'hid'olmadım. 
Onun için (huzurunuzu işgale meebur oldum. Ben 
arzu*'öderdim ki; Kayın Ziraat Vekili derhal bu 
•böligolere gitmeli, ihiçHitmazsa mıları teselli etme
li. -onlara görünmeli, oralarda gördükleri, tesbit 
ettikleri 'zarar ziyanı gelip kendi arkadaşların a, 
Ka'bine arkadaşlarına anlatmalı ve Ihayal iv re 
lıa-yırlanan 'bütçe ve reform namı altında getiri
len malî mi.ikelleifiiyetl.eri ''önlemeli. Zira, bütçe
mizin 'büyük bir 'kısmım zarar güren 'bölgelerin 

verdiği 'vergiler teışkil etmektedir. Bu kususla 
'herıhangi bir davranışını te«lbüt edemediğim için 
huzurunuzu işgal etmek mecburiyetinde kaldım. 
I Fepi nizi >h ii rmetl e sel ânı 1 a rı MI. 

2. ----- İzmir Üyesi Ömer Lütfi Bozcalı'nın, bir 
lisede Jııristiy anlık propagandası yapıldığına dair 
gazetelerde intişar eden yazılar hakkında demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir konuşma talebi 
daha vardır. Buyurun Sayın Bozca!ı. 

(VMMR LÛTPİ B O Z O A L T (İzmir) — Mulhte-
rem. Balkan, 'muhterem arkadaşlarım; üzücü 
'bir'hâdise sebebiyle kısaca'vaktiniızi işgale zaru
ret hâsıl oldu. Özür dileyerek sözlerime 'baş-
lıyaeağmı. 

Dünkü. Yeni fstanlbul Gazetesinde «bir lise
de Hıristiyanlık propagandavsı yapılıyor» baş
lığı altında aynen şöyle denmektedir. «Millî 
ve dinî neşriyatın lokunmaısmı 'Naızilli İaşesi 
yasak etti. Üzerlerinde 'bu nevi kitap bulunan 
iki talebe liseden atıldılar. 

Na'zilli 26 (Telefonla) : İlçemiz liisesiude 
bâ'zı öğretmenler !bir müddetten beri Hıristi
yanlık propagandası yapmakta, 'milliyetine ve 
mukaddesatına bağlı talebeleri sindirmek için 
çeşitli yollara îbaşvurmaktadırlar. Lise müzik 
öğretmeni Tennure Arda bir dersinde eşinin 
Lübnan'da olması dolayısiyle Beyrut'a gitti
ğini ve burada dinlediği çan seslerinin ç.'ok (hlois 
olduğunu, Hıri'sti'yan dinini neyendiğini talebe
lerinden de aynı duyguyu 'beklediğini söylemiş 
ve ezandan nefret ettiğini bu sesin 'mânâsız ve 
kulak tırmalayıcı olduğunu söylemiştir. îslâ-
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miyeti ve ezanı müdafaa etmek istiyen bir ta
lebeye ise, ulan örünrcekleşmiş kafa, ulan it 

^şeklinde hitabetmiş; talebelere böyle geri ka
falıları aranızda 'barındırmayın dem iştir. Bu 
hâdise Disiplin 'Kumluna intikal etmiş iken 
resim öğreltmeni Şevket Kürtay'da bir dersin
de müzik öğretmenine 'hak 'verdiğini, zira İs
tanbul'da bulunduğu zaman gittiği kiliselerde 
çan ve <org seslerinin kendisini büyülediğini 
ifade etmiştir. Yine bu öğretmen Türk Ceıza 
Kanununun 141 ve 142 nei maddeleri aleyhin
de konulmalar yapmakta ve milliyetçi, mukad
desatçı eserleri kötülemektedir. Yine müdür 
tarafından birkaç defa yapılan baskın ile tale
belerin üzerlerinde veya yanlarında bulundur
dukları dinî ve millî eserler alınmakta ve bu 
talebelerin de cezalandırılmakta olduğunu 
uzunca yazmaktadır. Ayrîea lokul idaresinin 

aldığı bir karar talebelere tebliğ edilmiş, millî 
ve dinî her türlü eserin okunmasının, taşınma
sının yasak edildiği, aksine bereket edenlerin 
aynı şekilde cezalandırılacağı bildirilmektedir. 
Durum ilçemizde endişe ile takibedil inekte ve 
vatandaşlar arasında nefret uyandırmakta» de
nilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar eğer bu gaızete (habe
ri vaki ve doğru ivse şunu öğrenmek istiyorum. 
Anayasanın 19 ncu maddesinde «Herkes vic
dan ve dinî inanç ve kanaat, hürriyetine sahip
tir» denilmek suretiyle 'teminat altına alman 
ve aynı maddede «kimse dinî inanç ve kan a at
larından dolayı kınanamaz.» denmek suretiyle 
de din hürriyetine bu öğretmenler, yüzde dok
san dokuzu Müslüman -olan vatanımızda ve Ibir 
Türk okulunda Hıristiyanlık telkin ive propa
gandası yapmak hak ve salâlhiyetinii nereden 
ve kimlerden alıyor? öğretmen kimlere gü
venerek : 

«Bu ezanlar ki, şahadetleri dinin temeli 

Ebedî benim yurdumun üstünde inlemeli»' 
terennümleri (gönüllere hâkedilmiş ve İstiklâl 
Marşımızda yerini bulmuş iken îbu Müslüman 
Milletin ezanına hakaret etmek küstahlığında 
nasıl bulunuyor? Din desleri iJhıtiyarî de olsa 
ilk ve 'ortaokullarda okutulduğuna talim ve 
terbiyemizin esası millî his ve kültü iv dayan-
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dığma göre millî ve dinî eserlerin okunması ve 
taşınması nasıl menediliyor? 

'Sayın Millî Eğitim Bakanından bu hâdise 
üzerine Nazilli Lisesi Müdür ve öğretmenleri 
hakkında ne gibi bir muameleye tevessül etti
ğini öğrenmek istiyorum. "Gerekli tahkikatın 
yapılarak şu kürsüden hakikatin tavzihini ve 
bu gibi kimseler hakkında yapılan muamele
nin bildirilmesini rica ederken beni dinlemek 
lûtifunda 'bulunduğunuz için hepinize hürmet
lerimi sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı. 

'MÎLLÎ EĞİTİM BAKANİ IBEAHİM ÖK-
TE!M ((Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler, saygı değer bir arkadaşımızın 
kürsüye getirdiği bu konu dünkü gazetede çık
tıktan sionra bizim de dikkatimizi çekti ve ko
nuyla ilgilendik. Almış olduğumuz ilk resmî 
bilgilere göre, gazetede çıkan havadis son de
rece mübalâğalı ve heyecan vericidir. Bu, ma
hiyetinden çio'k daha, basit, bir ders takriri şu
rasında müzik öğretmeninin, müzik tarihinden 
bahsederken darp müziğinin, kilise müziğinden 
doğduğunu ifade etmesi üzerine talebeleriyle 
arasında çıkan bir münakaşanın etrafa yayıl
ması şeklindedir. Mesele ciddî olarak tahkik 
edilmektedir. Netice alınır alınmaz ,Mı.Oıterem 
Heyetinize en g*eniş ölçüde bilgi arz edeceği m. 
Bu neviden hâdiseler zaman, zaman bilhassa 
1 - 2 gazetemizde son derece tchyiçcdiei, efkârı
umumiyeyi heyeeanlandırıcı bir mahiyet taşı
maktadır. Tahkik ediyorsunuz, bir de bakı
yorsunuz ki; olay sion derece 'basit bir olaydır. 
Öyle anlaşılıyor k i ; muhterem Senatör arka
daşımızın aldığı bilgiler, daha ziyade gerçek
lerden çok, birtakım yeni heyacanlar yarat
mak is t iyen kaynakların mahsulüdür. Netice
yi zaten sırasında arz ede'ceğim, göreceksiniz. 
•onun için kendilerinden de rica ediylorum, bu
günkü eğitim sistemimize hâkim bulunan ana 
düşünce, kendilerinin sahip bulundukları 'millî 
ve dinî hassasiyete uygun bir hassasiyettir. 
Aklı başında hiçbir öğretmen burada ifade 
buyurdukları şekilde «Ezan sesinden nefret et
tim» şeklinde böyle bir söz söyliyemez; bunu 
söyliyen insan, >o mekteplerde barınamaz. Bu
na inanmalarını rica ediyorum.. 
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5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyelerden 
Burhanettin Uluç'un, 21 . 12 . 1963 günü vefat 
ettiğine dair Ankara Valiliği tezk&rasi ^e saygı 
duruşu. 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyo
rum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Oıım'hııri'yet Senatosu! Üyesi Burüıanettin 

Uluç'un 24 Aralık 19(613 Salı ıgiinü saat H.T6 
de kal'b Myokart enfarktüsü neticesinde vefat 
etmiş »olduğu GiiThane Askerî Tıp Akademisi 
Tatbikat Hastanesi Baştabipliğinden 2)1.1.1964 
gün ve '35 sayılı yazısı ile bildirilmiş 'bulun
maktadır. Arz ederim. 

Ankara Valisi Y. Vali Muavini 
O. Kaya Can 

BAŞKAN — Merihum IBurilıanet'tin Uluç'un 
ihatırasmı taziz iıç'in Sayın Heyetinizi bir da
kika sükûta davet ediy'orüm. 

(Bir dakika say'gı duruşunda 'bulunuldu.) 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Emekli 
Korgeneral Hasan Atakan'ın and içmesi. 

BAŞKAN — Merhum 'Burîhanettin Uluç'un 
yerine Cumhurbaşkanlığı kontenjanından tâ
yin edilmiş .bulunan 'Sayın Atakan'ın tâyin tez
keresi okunmuştu. ;Bulgün yemin edeceklerdir. 
Kendilerini 'kürsüye davet ediyorum. Anaya
sanın 77 nci maddesi 'gereğince yemin edecek
lerdir. 

(C-umihurbaışkanınca Seçilen Üye Hasan 
Atakan and içti.) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi 
Bahattin Özbek'e izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/287) 

6. _ SORULAR 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligU'in, çeşitli dergi ve neşriyatlara 
dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İbra
him Öktem'in cevabı (6/224) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil? Buradalar. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı? Buradalar. Soruyu oku
tuyorum. 

BAŞKAN — Bir izin tezkeresi var okutuyo
rum. 

Genel. Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Bahat

tin Özbek'in hastalığına binaen 20 Ocak 1964 
tarihinden itibaren 20 .gün müddetle izinli sayıl
ım ası Başkanlık Divanının 22 Ocak 1964 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Sayın Kütahya üyesi Bahattin 
Özbek'e 20 gün izin verilmesi hakkındaki teklifi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

4. — Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay'ın, 
Danıştay kanunu tasarısının havale edildiği ko
misyonlarından seçilecek üçer üyeden kurulu bir 
geçici komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(M. Meclisi 1/474, C. Senatosu 1/375) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı tarafından veril
miş bir teklif vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa mucibince öncelikle çıkması lâzımge-

len kanunlardan olan Danıştay kanunu tasarısı
nın, Anayasa ve Adalet, İçişleri ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından seçilecek 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyonda görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Devlet Bakanı 
t. S. Om ay 

BAŞKAN — Devlet Şûrası Kanununun tez
kerede belirtildiği veçhile geçici bir komisyonda 
görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Soruların görüşülmesine geçiyoruz. 

VE CEVAPLAR 

19 Eylül 1963 
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
tavassutlarınızı saygılarımla rica ederim. 

C. Senatosu Kayseri Üyesi 
H. Dikeçligil 

A _ SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 



C. Senatosu B : : 
1. Bugünkü çeşitli dergi ve neşriyatlardan 

Millî Eğitim Bakanlığı memnun mudur? 
2. Bu neşriyatların Millî Eğitim Bakanlığı 

olarak gençliği tahribetmiş olduğuna, cemiyet 
bünyesinde ahlâki yönden rahneler açtığına inan
makta mıdır? Eğer inanıyorsa tedbirleri neler 
olmuştur ve neler olacaktır? 

3. Bakanlığın Talim ve Terbiye Dairesi, ce
miyet bünyesini ahlâki yönlerden tahribedici neş
riyatlar hakkında neler düşünmektedir? Ve şim
diye kadar bu hususlarda tutumu ve davranışları 
neler olmuştur, ne gibi kararlar almıştır? 

4. Bir gizli yazı ile kitaplıklardan bâzı eser
lerin toplattırıldığı doğru mudur? Doğru ise bu 
eserlerin toplattırılmasımn sebepleri ne ile izah 
edilebilir ve toplattırılan eserlerin müellifleri 
kimlerdir, kitapların adları nelerdir? 

5. Sinemalardaki çocukların seviyelerine uy
gun olmıyan filimlerin tahribinden Türk evlâtla
rını korumak için ne gibi tedbirler alınmıştır ve 
ne gibi tedbirlerin alınması düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-

TEM* (Bursa Milletvekili) — Sayın Dikeçligil ar
kadaşımızın sorularına cevaplarımı arz ediyorum. 

Bakanlığımız toplumumuz için yararlı olan 
her türlü yayınları saygı ile karşılamakta, hat
tâ mevcut imkânlardan âzami şekilde yararlana
rak bunları teşvik etmektedir. 

Memleketimizdeki yayım faaliyetlerinin bü
tünü ile «gençliği tahribetmiş olduğu» yolunda
ki iddiayı Bakanlık olarak tasvibettiğimizi belirt
mek isterim. Türk yayın hayatını toptan kötüle
mek, yersiz ve haksız bir isnadolur. 

Çeşitli yayınlar arasında toplum bünyesini ze
deleyici mahiyette görülenler bulunabilir. Bun
lar mevcut mevzuat muvacehesinde incelenmekte 
ve ilgili mercilerce haklarında gerekli takibat ya
pılmaktadır. Bakanlığımız Talim ve Terbiye 
Kurulunun Türkiye'deki nüfus yayınları taraya
rak değerlendiren, yasaklamalar koyan bir san
sür kurulu olmadığı malûmdur. Bu kurulun bu 
konudaki görevi, Bakanlığımıza bağlı çeşitli ku
rumlar için satmalmacak, tavsiye edilecek yayın
lar hakkında birtakım temel prensipleri ortaya 
koymak ve teklif edilen yayınları bu prensipler 
ölçüleri içinde inceliyerek bunlar hakkında kara
ra varmaktır. 

Talim ve Terbiye Kurulumuzun öğretimde di
rekt olarak faydalanılacak yayınlar hakkında or-
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I taya koyduğu prensip ölçüleri, müfredat pro-
I gramlarımızda bütün teferruatı ile yer almış bu-
I kurmaktadır. Bunun dışında halk kitaplıklarına 
I alınacak kitaplar için de şu ölçüler kullanılmak-
l tadır. 
I. 1. Müesses ahlâk ve ananelerimize, müşterek 
I duygu ve inançlarımıza aykırı olmamak, 

2. Eserin mahiyeti ne olursa olsun, hiçbir 
I veçhile yabancı ideolojileri telkin etmemek, 

I 3. Devlet yayınları dışında mahiyeti ve mak-
I şadı ne olursa olsun propagandaya ve günlük po-
I litikaya yönelmemiş olmak, 

I 4. Rejim aleyhinde telkinleri ihtiva etmemek, 
I Bu arada Bakanlığımızda kurulmuş olan bir 
I komisyon, 1927 tarihli ve 1117 sayılı «Küçükleri 

Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu» gereğince 
I çocuklarımız için zararlı görülen yayınlar hakkın-
I da birtakım kanuni tedbirler almaktadır. Ancak, 
I bu kanunun dâvayı kökünden halledecek yeterlik-
I te bulunmadığı da bir gerçektir. Günümüzün ih-
I tiyaçlarma cevap veremiyen Küçükleri Muzır Neş-
I riyattan Koruma Kanunu ile her zaman bu konu

da müessir tedbirlerin alınması mümkün olmadı-
I ğmdan, yeni bir tasarı hazırlanması zaruret hali-
I ni almıştır. Bakanlığımızda bu yolda çalışma-
I 1ar devam etmektedir. 
I Bir gizli yazı ile kitaplıklardan bâzı eserle-
I rin toplattırıldığı yolundaki iddia asılsızdır. 
I Zararlı filimlerden çocuklarımızı koruma ko-
I nusunda hazırlanmakta olduğundan bahsettiği-
I miz yeni «Küçükleri muzır neşriyattan koruma 
I Kanununda birtakım hükümler yer alacaktır. 

Ancak, takdir olunacağı gibi bu, sadece Millî 
I Eğitim Bakanlığının gayreti ile halledilecek bir 
I problem değildir. Nitekim mevcut mevzuatta bu 
I konuda Bakanlığımız dışındaki bâzı kuruluşla-
I ra çocuklarımızın bu filimlere gitmesini önleyici 
I bir takım tedbirler alınması görevi yüklenmiş 
I bulunduğu halde, bu arızanın temelden önlendi-
I ğinı iddia edemeyiz. 
I Çocuk eğitimi bakımından zararlı olabilecek 
I filimlerden çocuklarımızı koruma konusunda 
I ana ve babalara da büyük ölçüde sorumluluklar 
I düştüğünü unutmamak gerektir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte-

I renı arkadaşlar, Maarif Vekili Bey sormuş ol
duğum soruyu cevaplandırdı. Fakat, şunu itiraf 
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edeyim ki, bendemizi tatmin etmedi. Millî Eği
tim Bakanlığı bir- küldür: Sadece öğretmen üze
rinde durmak, sadece öğretmeni yetiştirmek kâ
fi değildir. Gev reyi, muhiti, aileyi ele almak da 
Millî Eğitim Hakanlığının bir. vazifesidir. Höyle 
ağır bir vazifenin altında olan Millî Hlğitim Ha
kanlığı cemiyete bir bakmalı. Bendeniz bu soru
mu sorarken «topluca kötü yayın» diye bir şey
den bahsetmedim. Tabiî cevap verirken bu gayet 
kolay bir polemik mevzuu haline geçebilir. Do-
layısiyle yayın heyetinde olan arkadaşların tat
min edilmesine doğru gidilir. Ama, topluca ya
yını hiçbir zaman için kütülüyeıneyiz. Bunların 
•.içinde gayet kıymetli neşriyatlar da vardır. 

Şimdi, horgün gazetelere bakılacak olursa 
çocuklarımızın üzerinde başıboş neşriyatın ne 
kadar büyük rahneler açtığı meydana çıkar ve 

'Sayın Millî Eğitim Bakanının şöyle bir gazete
leri kesip bir kolleksiyon yapmasını çok arzu 

«ederdim.. (Hâli]) elindeki gazete ve mecmuaları 
'Heyeti Umumiyeye göstererek.) Şu gazetelerden 
bir kısmını ben kestim, çocuklarımızın kötü aki
lleri hep bu başıbozuk neşriyattan ileri gelmiş
t i r Bugün bunlar bir tetkike tabi tutulduktan 
sonra bir Millî Eğitim Hakanlığı, «hakikaten 
yangın var...» diyecek ve Maarif Vekili Talim 
ve Terbiye Dairesini toplıyacak, Talim ve Ter
biye Dairesi ile beraber bunlar hakkında karar
lar alabilecektir ve aldığı kararlar hakkında 
aynı zamanda okullara tamimde bulunacaktır. 
Maalesef bu yapılmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, şu yayınlara bakın, 
(Hatip elindeki «Peri mecmuası» nı Heyeti Umu
miyeye göstererek) Bana başka iyi yayınlar da 
geliyor. Şu yayının diğer basınla bir alâkası var 
mı?: Ve başka memleketlerden buna örnek gös
terilebilir mi?. Bunu genç çocuklar alıyor. Yine 
şu yayınların var mı alâkası, şu yayınların var 
mı alâkası, şu yayınların?.. Bunları körpe, genç 
(•ocuklar okuyorlar. Ve memleketimizde1 disip
linsizlik varsa, ve yine memleketimizde çocukla
rımızda anormallikler varsa bunlar hep böyle 
kontrolsüz, başıboş neşriyattan ileri gelmekte
dir. Bunları gördükten sonra değil Millî Eğitim 
Bakanının yerinde durması, uyku dahi uyuma
ması iktiza eder. Millî Eğitim Bakanı yine araba
sından insin de sinemaların ve başka yerlerin 
kapısından şöyle bir baksın... Sinema kapılarının 
önünde çocuklarımız hangi neşriyatı okuyorlar 
gözüyle görsün. Millî Eğitim Bakanlığının sade

ce bütün bu vazifeleri aileye yüklemesi de kâfi 
değil. İhı hususta Millî Eğitim Bakanlığının ai
leyi de tenvir etmesi gerekmektedir. Ve aynı za
manda bu hususta sıkı tedbirler alması lâzımdır. 
(Hir sinema afişini Heyeti Umumiyeye göstere
rek) Bana bunu Başköy'den gönderdiler. Sine
malar meselesi... Çocuklarımızı ne şekilde harab-
ettiğine dair. Hu sinema meselesi üzerinde elbet
te ki, durmak iktiza eder. Bendeniz okul müdür
lüğü yaptığım sırada bunu tatbik etmiş bir in
sanım. Bir tamimle bu önlenebilir, çocuklar han
gi sinemaya gitsin, hangilerine gitmesin; bütün 
bunlar tetkik edilir ve çocuklar topluca sinema
ya götürülür. Are bu şekildeki davranış çocukla
rımız üzerinde de tahribat yapmaz. Gazetelerde 
okudum, geçim gün Konya'da bu nevi kötü fi-
limlcrden birisine giden bir çocuk eve döndü
ğünde, ninesinin, kardeşinin, annesinin ve dede
sinin üzerine benzin dökerek, gazyağı dökerek 
yakmaya, öldürmeye çalışmış. Tabiî bu arada 
evi yakmış. .Bu hâdiseler gösteriyor ki, hakika
ten memleketimizde namütenahi başıboş muzır 
neşriyat vardır. Biz burada diğer faydalı neşri
yattan. değil; dolayı.siyle başıboş neşriyattan 
bahsettik. Hu da bunlardan biri... Yüzlerce... 

Batı - Almanya'dan örnek aldırımız 20 kadar 
reümli mecmua var, bu memleket'erde ve en çok 
okunan mecmualar da bunlardır. Buna mukabil 
içtimaî ve d'nî neşriyata aidolan eserler miktarı 
1G milyonu buluyor ve bunlar 1(> milyon insan 
tarafından okunuyor. Gazeteler de böyle. İsterse 
Millî Eğitim Vekâleti bir tetkikat yapsın, araş
tırsın. Dünyanın hiçbir tarafında bizim memle
ketimiz gibi başıboş neşriyat yoktur. Bunlar sa
dece para kazanmak için yapılan ve gençliği ha
rabeden neşriyatlardır. 

Arkadaşlar, dış kuvvet önce bir millete elini 
kolunu sallıyarak gelmez. O dış kuvvet, mutlaka 
gelmiş olduğu memleketin ahlâkını bozmaya ça
lışır. Ve kötü neşriyatlarla matbuatına hulul 
etmeye çalışır. 

Bizim burada bahsettiğimiz gazetelerimiz 
ve dolayısiyle kıymetli eserler değildir. Böyle 
para kazanmak için çocuklarımızın ahlâkını if
şa detmek için yani bünyede millî ahlâkı tah-
ribetmek için yapılan neşriyatlar Millî Eğitim 
Bakanı tarafından Bakanlar Kuruluna getiri
lebilir. Diğer bakanlıklarla da tedbirler alına
bilir. Bunların hepsi olağan şeylerdir. Ama, 
bunların üzerinde duracak ve tetkik edecek bir 
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Millî Eğitim Bakanı lâzımdır-. Millî Eğitini Ba
kanı bunları yapıyor mu, yapmıyor mu ben bu 
hususu sizlere bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Millî Eğitim 
Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesinin İm eser
ler üzerinde de durduğuna kaani değilim. Teb
liğler Dergisinde neşredilen ve köy kitaplıkları
na kadar' gönderilen eserler burada. Bu eserler 
içtimai bünyemize uygun değildir. Çünkü, millî 
ve kıymetli eserlerin Millî Eğitim Bakanlığı Ta
lim Terbiyesi tarafından tetkika alındığı da 
malûmdur. Meselâ, bu eserler içinde «Garp nıem-
balarına göre Türk ahlâkı seciyesi» var. Bunu 
hakikaten her çocuğun okuması ve istifade et
mesi lâzım. Nasıl bir milletin nesli imiş, nasıl 
bir hale gelmiş? ihsan onu okuduğu vakit elbet-
teki tüyleri ürperecektir. Bizim çocuklarımız 
millî mefahir mevzunda yani, böyle ahlâki yön
den terbiye vermek mecburiyetindeyiz. Bunla
rın başında çocuklarımızı sıkı okutmak, sıkı bir 
kontrola tabi tutmak gelir. "Bir mesele anlata
yım, okumanın insan üzerindeki tesirine ait : 
İki kardeş Türkiye'mizde çocuk kütüphanele
rinden birisinde kitap okuyorlar. Çocuklardan 
birisi kovboy ve macera kitaplarına meraklı; 
diğeri de gayet ciddî ve bir centilmene yakışan 
güzel kitaplar okuyor. Kovboy kitabı okuyan genç 

çocuk birdenbire yerinden kalkıyor kardeşine 
biı* yumruk vuruyor. O güzel kitap okumakta 
olan çocuk kardeşine soruyor. Ne oldu sana, cen
tilmen, diyor 1. Kovboy kitabı okuyan; «hiç, şu
rada okuduğumu tatbik ediyorum» diyor. Ço
cuklarımızı tetkik edecek olursak, böyle kötü 
neşriyat içinde gün geçtikçe hakikaten fena 
bir duruma düşüyorlar. Ben açıkça söylüyorum ; 
zamanımızı vermek icabeder, fakat âtinin ışı
ğında bu zamanı mütalâa etmek iktiza eder. 
Bugün okullarımızda disiplin kalmamıştır ve 
kalmamaktadır. Bu bir hakikattir. Hangi öğ
retmenle görüşürseniz görüşünüz, bu konuda 
hep size dertlenecektir. Bunun sebebi, böyle başı
boş neşriyat ve bu neşriyatın tesiriyle kararan 
genç ve körpe dimağlardır. Her şeyden evvel 
bunun üzerinde Millî Eğitim Bakanlığı durmalı 
ve tedbirler almalıdır. Bu hakikaten memleke
tin âtisi için gayet mühimdir. 

Muhterem beyefendiler; Atatürk, öğretmen
lerle olan bir konuşmasında şöyle sesleniyordu, 
öğretmen arkadaşlarımıza, millî ahlâkımız me
deni esaslara göre, hür fikirlerle, hür fikirli-
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lerle teçhiz ve takviye olunmalıdır. Bu çok mü
himdir. Bilhassa nazarı dikkatlerinizi eelbede-
rim. 

Arkadaşlar, millî ahlâk, millî eserlerle, gü
zel neşriyatlarla yapılır. Bunun dışında başıboş 
neşriyatlarla millî ahlâk tahribedilebilir. Her 
zaman için «Atatürk ilkeleri» diye bahseden 
insanlar, Atatürk'ün ruhunu, Atatürk'ün fikir
lerini meşale olarak almalı ve Atatürk'ün maa
rif meselelerinde söylemiş olduğu sözleri haki
katen tatbik, etmelidir. Bütün milletin istediği 
bu. Biz başka bir şey istemiyoruz. Atatürk'ün 
zamanında yetiştiniz ve vardınız. Şu piyasamız
da alman ve şurada sizlerin nazarı dikkatleri
nize sunmuş olduğum neşriyatların bir tanesine 
raslıyamadık, beyefendiler. Ben o zamanda 
okudum. Defter, kitapların arkasındaki istiklâl 
Marşı ve millî marşlarla gönüllerimizi doldur
duk, biz. Ruhumuz bunlarla dolardı. Ama, bu
gün öyle mi, soruyorum? Millî Eğitim Bakam 
da o devirlerde yetişti; hâtıralarım yoklayıp, 
bugünkü hâtıralarına eğilmesi iktiza ederdi. 
Maalesef eğilmemekte. Onun için Millî Eğitim 
Bakanlığı, bence tâviz veren bir vekâlet değil
dir. Millî Eğitim Bakanlığı, realitelerin üzerine 
mertçe inen ve üzerinde durması lâzımgelen bir 
vekâlettir. Bu bir nesil davasıdır. Memleketin 
âtisi ve itsikbali davasıdır. Ama, biz burada 
sözlerimizi söyleriz; fakat, Millî Eğitim Bakan
lığı kabul etmiyebilir. Biz vicdanlarımızı, ruhu
muzu konuştururuz ve nihayet de, vazifemizi 
bizden sonra gelenler tetkik ederler, filân kim
seler vazifelerini yapmıştır, derler. Ve biz de o 
zaman müsterih, oluruz. Benim bu sözlü soruyu 
buraya getirmekteki maksadım bunlardır. Ben 
bu mecmuaları yazarlarına göndereceğim ve 
bunları, «bana değil, de, Millî Eğitim Bakanına 
gönderin» diyeceğim ve adreslerine tekrar iade 
edeceğim. O zaman, Millî Eğitim Bakanı tetkik 
ettikten sonra, elbette bu sözlü soruyu soran 
insana hak verecektir; ve topyekûn neşriyatı 
kasdetmediğimi de anlıyacaklar, polemik mese
lelere doğru da girmiyeeelderdir. Biz, samimî 
olarak bu meselelerin üzerinde bu bakımdan 
durmak istiyoruz. Bir maarifçi olarak bütün 
gazetelerden kestiğim bu gibi neşriyattan mü
tevellit hâdiseler beni üzüyor ve ürkütüyor. 
Millî Eğitini Bakanlığının başında bulunan Sa
yın Millî Eğitim Bakanı bundan üzülüyor mu? 
Beyanlarından ben üzülmediğini anladım. Gün-

— 535 — 



C. Senatosu B : 3: 
kü, cevaplarında tatmin edici bir şey bulama
dım. Bana bir idarei maslahat gibi seldi. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, bu

yurunuz. 

MÎLLÎ EÖİTÎM BAKANI ÎBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — Sayın Hüsnü Di
keçligil arkadaşımız kendilerine verdiğim iza
hattan tatmin edilmemiş olacaklar ki, getirdik
leri kısmen müstehcen olan resimlerle kendi te
zine mesnet aramış görünüyorlar. 

Şimdi bendeniz sorularına verdiğim cevapta 
Millî Eğitim Bakanlığının imkânlarını arz ettim 
ve bu imkânlar dışında bütün bu neşriyatı ko
vuşturacak, menedecek yetkilere sahip bulunmadı
ğım anlattım ve nihayet dedim ki, «Eğitim Ba
kanlığı bir sansür müessesesi değildir.» Hiç şüp
hesiz Eğitim Bakanlığı millî ahlâkın gelişmesi
ne ve yerleşmesine hizmetle mükellef bir mües
sesedir. Bunu da Eğitim sistemiyle, programları 
ile, kendisinin yaptığı yayınlarla yürüttüğü gibi, 
yine yetkisi içinde bulunan yayınları kontrol va
zifesini âzami ve asgari ölçüsünde yapmakla ye
rine getirebilir. Olsa olsa, birtakım zecri tedbir
lerle, hangi kıstaslardan hareket edileceği belli 
olmıyan, müstehcen farz edilen, gayriahlâki 
farz edilen bütün yayınları meneden bir san
sür sistemi kurulmak suretiyle, olsa olsa bu 
nevi neşriyatı durdurabilir. Basın hürriyeti Ana
yasanın tanıdığı hürriyetlerden birisidir. Biz
den evvel bu neviden muzır neşriyatı, zararlı 
neşriyatı kontrol etmesi gereken müddei umu
milik makamları vardır. Ceza kanunları kendi
lerine bu konuda âzami yetkiler tanımıştır. 

Görülüyor ki, Sayın Dikeçligil arkadaşımızı 
tatmin etmiyen ve belki de tahmin ediyorum ki, 
muhterem heyetinizi ve hattâ bendenizi de pek 
tatmin etmiyen bir başıboşluluk içinde bulunu
yoruz. Bu, biraz da cemiyetin, gelişen cemiyeti
mizin henüz tam mânası ile bir ahlâki zemin 
üzerine oturmadığım ifade eder. 

Şimdi, biz neşriyatı, çıkan mecmuaları, ki
tapları takibediyoruz, arkadaşımız bundan emin 
olabilir. Yani bendenize birer suretini gönder
meleri teklifine mahal yoktur. Hattâ belki ken
dilerinde bulunmıyanlarm da bir kısmı bizde 
bulunuyor. Ama, yaptığımız araştırmalarda; cid
dî ve ahlâki, kendilerini son derece ve hattâ 

28 .1.1984 O : 1 
bendenizi de son derece tatmin edecek olan neş
riyattan daha çok, bu neviden neşriyatın sürüm 
yaptığı da bir gerçektir. Demek ki, okuma yaz
ma bilen insanların büyük bir kısmı bu neviden 
neşriyata mütemayil bulunuyorlar ve bundan 
hoşlanıyorlar. Şimdi isterseniz bunu cemiyetimi
zin ahlâki za'fına verin. Bunun çaresi yalnız 
Eğitim Bakanlığının gücü içinde değildir. Bu 
topyekfın cemiyetin müşterek bir mücadelesine 
bağlı bir konudur. Kaldı ki, ahlâkilik veya gay-
riaMakilik konusu üzerinde de tartışmalar yap
mak mümkündür. Bugünün ilerliyen cemiyetleri 
içinde, demin bahsettiği cinsten bir sinema afi
şini artık cemiyet bugün pek gayriahlâki farz 
etmemektedir. Çünkü plajlar bikini biçimi ma
yolarla baştan başa doludur. Bunu kimse gayri
ahlâki farz etmemektedir. Eskiden okullarımız 
muhtelit değildi. Muhtelit olduğu zaman cemiye
timiz bir hayli heyecan geçirdi. Bunun zararla-

. rı üzerinde duruldu. Halbuki görüldü ki, sonra
dan .mekteplerimizde muhtelit sistem tatbik edil
dikten sonra, mekteplerimizde kız ve erkek ço
cuklarımızın yan yana arkadaşlık yapmalarının, 
kendilerine çok daha geniş bir anlayış havası ya
rattığını. karşılıklı saygının ve arkadaşlık hava
sının doğmasına yol açtığını; bilâkis cinsî mü
nasebetlerde bir ekal bir mesafe aşıldığını hâdi
seler bize gösterdi ve bu cemiyetin malı oldu. 

Şimdi, ahlâkilik ve gayriahlâkilik konusun
daki mesele hakikaten son derece münakaşa edi
lebilen bir konudur. Millî Eğitim Bakanlığı ken
di bakımından çocuklarımızın okuma ihtiyaçla
rını tatmin etmek üzere, eğitsel bir programla 
şimdiye kadar yüz küsur kitap neşretti ve bun
ları köy okullarımıza kadar gönderme çabası 
içinde bulunmaktadır. 

Arkadaşımız talim terbiyenin bu konuda kul
landığı kıstası da yeterli bulmamaktadır. Ama, 
1959 senesinden beri uygulanmakta bulunan bu 
kıstas, bir Hükümet tarafından neşredilmiş ve 
bir kararname ile yürüyen bir kıstastır. Ve be
nim kanaatimce bugün kullanmakta bulunduğu
muz kıstas, aslında sağlam bir kıstasdır. Yalnız 
burada Muhterem Dikeçligil arkadaşımın da hak 
vereceğini sandığım bir düşünceyi açıklamakta 
fayda buluyorum. Cemiyetin ahlâkını, yalnız 
mekteplerin, yalnız Millî Eğitim Bakanlığının 
programlarının tesis ettiğini iddia etmek, edece
ğini iddia etmek mümkün değildir. Burada; ah-
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lâk da, ailenin ebeveynin çocukları üzerindeki 
kontrollarmın da büyük bir rolü vardır. 

Bu bakımdan; eğer bıv gayretler müşterek 
yapılmazsa, yanız mekteplerin böyle bir şey ve
rebilmesi mümkün değillir. Kendilerinin müdür 
bulundukları zamanın sosyal şartları ile bu
günün sosyal şartları aynı değildir, benzeri de
ğillerdir. Kendilerinin son derece asabiyetle 
tatbik ettikleri birtakım disiplinler idare siste
mini bütün arkadaşların yürütmesi bekle
nemez. Bu bir mizaç meselesidir. Kendilerinin 
muvaffak, oldukları bir konuyu şahsi bir konu 
olarak ele alırlar ve .bunu şayanı takdir bu
luruz. Ama diğerleri bunu yapmıyorlarsa, yapa-
mıiyorlarsa, neden dolayı Sayın Dikeçligil'in 
eserine iktiba etmiyorsunuz diye, onları ceza
landırmakta elimden gelmez. Bunların her bi
risi şahsi mizaçta kaldıkça şahsi ölçüler olur. 
Eğitim Bakanlığı bir sistem halinde, programı 
ile, din derslerine verdiği önemle, cemiyetin 
ahlâkının bir ölçü içinde kuvvetlenmesine ça
lışmaktadır. Ve şu dakikada sayın arkadaşımız 
bendenizi karşısına alarak cemiyetin ahlâkı
nın bozulmasında kayıtsız kalındığı gibi bir in
tiba yaratmasını da haklı bulmuyorum. Çünkü 
1.961 den beri sorumluluk taşıyan hükümetlerde 
bütün siyasi partiler yer aldılar. Birinci Koa
lisyon Hükümeti kendi partisinin de sorumlu
luğuna iştirak ettiği bir Hükümet idi. Pekâlâ, 
o Hükümette sorumluluk almış olan arkadaş
larımız, o günde aşağı -yukarı bugünün ahlâk 
anlayışı, neşriyat bakımında da kendi ifadele
rine göre, «laubali» olduğu halde; o arkadaş
larımız da, gerekli tedbirleri almak yoluna 
gitmediler, gidemediler, Bununla şunu demek 
istemiyorum. Yani; bu neşriyat uygun neşri
yattır, bu neşriyat zararsız neşriyattır. Hayır 
arkadaşlarım. Nitekim verdiğim cevapta da arz 
ettim. Bunların üzerinde durduğumuzu; kanu
ni tedbirler bakımından bugünkü mevzuat 
içinde tedbirler almakta devam 'ettiğimizi, fa
kat yetersiz olan mevzuat dolayısiyle, bunla
rın biraz daha sıkılanması lüzumuna kaaııi bu
lunduğumuz için, çalışmalar olduğunu söyle
dim. Kendileri de, değerli senatör arkadaşımızı, 

Teşriî Organın bir üyesi sıfatiyle, bu konuda 
son derece hassastırlar, haklıdırlar; bir kanun 
teklif ile bu cemiyetin yarasına deva getire

bilirler, ve kendilerine şimdiden teşekkürlerimi 
arz edebilirim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, bende müdür iken - okulların 
tatbik edeceği bir müfredat programı vardır 
ve bu aynen bütün okullarda uygulanıyor - ben
de onu tatbik ettim. Bir defa Sayın Millî 
Eğitim Bakanı onu tatbik ederse veya etti
rirse kâfidir. Ve şunu kemali iftiharla arz ede
yim ki; benim müdürü bulunduğum okulu
mun kooperatifinde öğrencilerim satış esna
sında kimse bulunmadığı halde hiçbir suiisti
male meydan vermeden alış veriş yaparlardı 
ve katiyen de bir şey olmazdı. Demek ki, biz 
o müfredat programını uygulardık. Ve asabi 
de değildik; bunu muhitimizde bilir. Biz yine 
o müfredat porgrammın tamamiyle uygulan
masını arzu ediyoruz ve mülâhaza ediyoruz. 
Bulunduğumuz şûralarda müfredat program
ları ona göre hazırlanmıştır. 4 ve 5 nci Şûrada. 
Şu halde tam mânasiyle, kemaliyle müfred&t 
programları uygulanırsa, tatbik edilirse esa
sen kendiliğinden mesele düzelir. «îlerliyen 
cemiyet » diyoruz. Beyefendi, benim buna ak
lım ermiyor. «îlerliyen cemiyet» diye böyle 
başıboş bir cemiyet dünyanın hiçbir yerinde 
•görülmez. îlerliyen cemiyette tedenni olmaz,. 
bilâkis yükselme olur. Bunu böyle kabul etmek 
lâzım. Biz «sosyal akımdır» diyoruz. Tutturu
yoruz. Ama; sosyal akım; maddi ve mânevi 
sahada, her sahada yükseliş kaydeder, çökün
tü kaydetmez. Çöküntü kaydeden cemiyetler 
kendiliğinden bu çöküntüye uğrar. Aile mese
lesinde beraberiz. Fakat, aileyi de tenvir ede
cek yine odur. Arkadaşlar, «muhtelif okul» 
meselesine ben burada temas etmedim. Muhte
lit okul da ayrı şey. Almanya'da; üniversitede, 

kızlar, erkekler beraber okur; Fransa'da da 
öyle. Değişir bu. Fakat şunu da arz edeyim ki, 
ikisinin de eğitimi başka başkadır. 

'Berideniz muhtelit okullarda, bayan hocalara 
mutlaka kız eiocuklarmı toplatır ve ayrıca bir 
eğitime tâbi tuttururdum. İkisinin eğitimi bir 
lolamaz, bir defa. Bunda ayrılmak lâzım. Kız ve 
erkek çocukların ayrı ayrı birtakım hususiyet
leri vardır. Bu hususiyetler müşterek bir ter-
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' 'biyeye baibi f umulduğu t ak d iride bir reaksiyon 
1 doğar. Tatbikat ımızda bu görülmüştür . 

'O filim meiselesine ,gelince; o Filini bana gön-
' dereli veli, o f'ihnin anık afiş resminden deği l ; 

filmin »'ayet kötü olduğundan balhlsediyor. Oo-
' eu.klannı heba ett iğinden batış ediyor. Ben. ka

nun teklif edecek misi m. Millî Eğit im Bakanlı
ğı Hükümet içerisinde 'bir ondandır. Cemiyetin 
nereye gitt iğini, nasıl aksadığını , maarifi hangi 
zeminin bozduğu mı (d bet I e bi'lecelk, te tkik ede-

'eek ve ien'bedcnso kendisi bununla- ilgili bir de 
'kanını teklifi gefirecekt if. Bunu Hüküme t de 
ç ı k a r a c a k t ı r . Bu onun basta gelen vazifelerin
den biridir. Kimseye bir i thamda bu lunmadım; 
fakat, şunu da arz ödev!m ki ; Millî Eği t im Ba
kanlığına şimdiye kadar birnuk 'bakanlar geldi ; 
Koalisyon. Hükümetler i zamanında da geldi; ama 
bu vazifeye »•elen. aynı k a n a d a mensup ikt idar 
part is indeki iki Maarif Bakanının anlayışı da 
birbir inin aynı değildi., Selef ile halefin anlayışı 
aynı değildi ve bu ayan, 'beyan meydanda. Son
ra Savın Millî Eğitim Bakanının zamanında 
lıiç gözükmemiş bîr sevdir'; 'bütün o'kullarda, 
b i rkaç okulda, gazeteler şöyle yazdı, böyle yaz
dı divi:)r. Muhtelif gazeteler de vazdı 'bunu. O 
okul larda aihlâkî ve iyi neşr iyat lar toplatılın/ış
tır . Kötü neşr iyat lar deği'l. Hâdise.. . Tar ih te hep 
raslarız, lıer zaman için başa. uyar millet; has
tan. ışık alır. Başın istikametine g'öre istikamet
lerini değerlendir ir . Bu 'böyle. Bunu misalleri 
ile izallı edebiliriz. Devletlerin hayatında, 'bas
taki insanın icraatı zevk veririse, millet de bun
dan. zevk d u y a r ; Yapıcı ise, o da yapıcı olur. 
Bıı değer ler sistemi değişin em. iştir. O kaide bi
zim gayemiz, 'bura'da Millî Eğitim Bakanl ığ ın ın 
tam mâııasiyle vazifesini yapması keyfiyetidir . 
Kserlcrdetki kusur'lar kendilerinin de olabilir, 
bizde de olabilir. F a k a t biz bu eserlerin, go
cuklarımız üzerinde aksi tesir' yapt ık lar ın ı mü
ta lâa ediyoruz, ileri sürüyoruz. Ve bununla il
gili olarak gereken tedbirleri alırlarsa memnun 
kalacağız, bütün rem i ve! de memnun kahmaik-
t ı r . Aileyi de vapan o'kuldıır. Evet başta aile 
'mi, cemiyet mi suali akla geliyor? Anıa, okul 
okuldur . Varının ailesini kuracak: olan gençler 
okulda yetişiyorlar . En iyi yuvalar ın kurula-
•bilmesi onlarla müm'kündür. Vekâletin bıı key
fiyetle alâkalanması gere'kir. Bence bu hususta 
.Maarif Vekâlet inin, Maarif Bakanl ığının almış 
lolduğu tedbir normal değildir, İsterseniz bı 

Ihususu te tk ik b u y u r u n veya gidin aile aralar ı 
na ; o zaman bu hoşnutsuzluğu sizlere söyliye-
ceklerdir . ve sizler de bunu mütalâa edeceksi
niz. Esasen (;o.eukları olan veliler de bunu pek
âlâ, bilirler. Şimdilik bu kadar, hürmetler imle, 

B A Ş K A N Buyurun Sayın Bakan . 
MHd/S İ Ş İ T İ M BAIKAN! İBBAHİM ÖK-

T E M (Bursa Milletvekili) - - Sayın Dilkeçliıgİl 
arkadaşımın ikinci konuşması üzerine sö,z almak 
niyet inde değildim a m a ; mecbur oldum, özür 
dilerim, Mu'lıterem Heyetinizden. Millî Eğitim 
politikası üzerinde Millî Bğitiııı Baikan'luğı ma
kamım işgal (-den zevalin ahlâki anlayışları ve 
tu tumlar ın ın Ibuııa tesir ettiğini ifade ett i ler ve 
dediler k i ; kendisinden evvel bu makamı işgal 
eden zatla, kendisinin bu bakımdan tu tumlar ı 
da , anlayışları da, farkl ıdi" dediler. Bu liaHklı-
lığı nasıl tesbîl't et t iklerini bilmiyorum ? Yalnız 
öyle zannediyorum ki, bu farklılık benden ev
velki a rkadaş ıma, benîm aramda olduğundan 
da farklı olara!:, ki bu d allı a çok farklı olarak, 
.Sayın Dike:'!"!''-!! ile 'benim aramdadı r . Ve ger
çek de budur . Arkadaşımızın yetişme tarzlar ı , 
anlayışları , fikriyatı, 'bendenizin yetişme tar
dım, anlayışım. fikriyatını 'balkikaten 'birbirine 
tiyim vabilir. Ama. burada kendisini müdafaa 
edecek du tumda olnııyan ve siyasi sorumluluğu 
bakimin dan benîm sorumluluğumun eşiti iği ne 
sahip bulunan, ayın part inin adamı, ayın prog
ramın müd-d'ii .dnıa'ı lâzungeleıı adamla benim 
aramda f'ark ar ıyaeakhı rma ; doğrudan doğruya 
'keuddcri de benim aramda fark arasa lar yerin
de (vurdu Bunu eğer müsaade ederler'se Şev
k e t 1? "'m Hatîp'oğhı a rkadaş ımdan sorayım, ala-
eağım cevabı kendilerine arz edeyim. 

Şimdi a rkadaş lar , bu hakikaten gar ip bir 
anlayış tarzıdır . - Ben kendi ler ine sordum sa
n ıyor lar - dedim k i ; 'benim bugün t akili) e tmekte 
'bulunduğum politika ne ölçüde kendi partisinin 
B i r i n ' i Koalisyon I fükü,nıetinde siorumluluğa 
iş t i rak ettiği zamankinden farkl ıdır? Bunu yal
nız son konuşmasında, şuna da işaret ettiler 
dediler ki. -kendi zamanında mekteplerde bir
tak ım laubali hareket imin meydana gelmesi 
'gösteıivnr.» Bu bahsett ikleri 'delil - eğer böyle 
b i r a um'imanla rı, delilleri - gerçekten bir mes
nede sa ı ip bîr deli! ise, buna değer veririm. Vo'k 
şayet, indî. aklına gelen bir mütalâa ise; bu lıa-

ı j 'ki k a t en sayanı teessüftür. Sayın Senatörün, bu 
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kadar kolayca bir insian halkkmlda isnatta bu
lunmasını, bunu Mulıterem Heyetinizin takkliri-
ne terk ederim. 

Şimdi arkadaşlarım, benini aleyihimde neş
riyatta, bulunan, sistematik neşriyatta bulunan 
bir gazete, demin de mulhterem arkadaşımın 
İdimüde dile getirdiği konuya benzer meseleleri 
alalbikliğine istismar e'tmek suretiyle, benim 
aleyihimde bir hava yartmalk istemekteidir. Gü
dülüyor ki, Sayın Dikeçlilgil, ibu düşünceye or
taktır, bendeniz de bunu tesbit etmek için söz 
nlmış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikecliıgil. 

HÜSNÜ DÎKEÇTJİJGİE (Kayseri) — Men
dim, benim konuşmamda kendinin şahsı ile il
gili bir şey yok O gazetenin neşriyatı ile be
nim aramdaki farkı tesbit etmek istiyormuş. 
'Fitsin. Benim fikrim her zaman için meydanda
dır. Kendisi ile bağdaşamıyacaktır; bu tabiîdir. 
Olalbilir. Her insanın fikri birbiri ile bağdaşa
cak değil ki, olmaz. Olduğu takdirde hakikat 
meydana çıkmaz. Millî Eğitim Bakanlığının 
muivaffak olmasını dileriz. Fakat Millî Eğitim 
Bakanlığının mıuvaffafk olmıyacağını. maarifi
mizin durumunu ilerdeki hâdiseler te'Mbit ede
cektir. Tariihe bırakıyoruz, ibunları. 

iSayın Hatiıpoğlu ile kendisi arasındaki zih
niyet farkı meselesine gelince; benim sözlü so
rumun yeri bu değildir. Ayan 'beyan meydanda
dır, tutumları itibariyle. Sorar öğrenirler. Ama 
yetişme tarzına gelince; her ikimiz de aynı dev
rede yetiştik, aynı devrenin çocukları sayılırız; 
aşağı - yukarı o benden birazca, büyük. 

İBiz bir memleket i ıı 'müştereken yükselirken, 
millî değerlerinden. hasletlerinden hiçlbirini 
kayibetmiyerek Batının - medeniyetini alarak 
yükselmesini kabul ederiz. Soysuzlaşmasını ka
bul etmeyiz. Benim ziihniyetim budur. Cemiye
ti olurlarına Ibırakmalt ve ondan sıonra, başka
larının gömleğini giyerek cemiyetimizin sinesin
de bozukluklar gelmesine de taraftar değiliz. 
Medeniyet başka şeydir, kültür başfka şeydir, 
örf başka şeydir. Bir millet medeniyeti ilk ön
ce bir ana mesele olarak alır; fakat;, kültüiriinü, 
örfünü bırakırsa o vakit dejenere olur. Biz bu
na da taraftar değiliz. Kendisi bunun dışıntda 
zihniyet taşıyorsa ne âlâ. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru ve cevap tamamlanmıştır. 

2 28 .1.1964 O : 1 
2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad

ri Kaplan'm, Kara Harb Okulundan ilişiği ke
silen 1 459 öğrenciye dair Millî Savunma Baka
nından sözlü sorusu (6/237) 

BAŞKAN — Sayın Kaplan burada değildir.. 
Kıibrıs'a gitmiştir, .gelecek Birleşime kalmıştır.. 

X 3. -— Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Âli Aksoy'un, kahı'e ve gazinol ardaki kumar' 
aletlerine dair İrisleri Bakanından sözlü sorusu* 
(d/241) 

BAŞKAN — Soru sahibi?. Burada. 
ÂLÎ AKSOY (Çanakkale) — Efendim, Ve

kâlet sözlü sorumda istemiş olduklarımı dikkat na
zara almış ve bu hususu bana bildirmiştir. Bu iti
barla sözlü sorumu geri alıyorum. 

BAŞKAN — Pekâlâ efendim. Soru gündem
den düşmüştür. 

/. —• Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi 
]\Iustafa Yılmaz înceoğlıı'nun. tahsile devam 
edemiyen lise mezunlarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

BAŞKAN — Sayın İnceoğlu?. Burada, Sayın 
Bakan?. Burada. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Bu sene lise mezunlarından tahsile devam ede

miyen kimse kalmıyacağmı Sayın Millî Eğitim 
Bakanı Yüksek Senato Kürsüsünden vaad. ve ta-
ahhüdettiği halde bugün tahminen 4 - 5 bin Öğ
rencinin açıkta kalarak tahsile devam imkânı bu
lamadıkları söylenmekte olduğundan aşağıdaki 
suallerin Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Afyon Senatörü 
Mustafa. Yılmaz inceoğlu 

1. Bu sene üniversiteye girmek için kaç. öğ
renci müracaatta bulunmuş ve bunlardan kaç öğ
renci açıkta kalmıştır?. 

2. Yüksek tahsile devam etmek istiyen öğren
cilerin bu arzularına sed çekmek Anayasamızın 
21 ne i maddesine aykırı görülüp görülmediği?, 

r>. Fakültelerde çift tedrisat usulü ile açıkta 
kalan öğrencilerin tahsillerine devamlarının temi
ni mümkün olup olmadığı ve mümkün ise bu hu
susta ne gibi tedbir ve teşebbüslere girişildiği?. 



C. Senatosu 
4. Bir hayli masraflarla kurulan Doğuda 

Atatürk Üniversitesiyle Karadeniz Üniversitesi
ne bu sene kaçar öğrenci alınmıştır?. 

B : 32 28 .1.1964 O : 1 
Eğitim ve öğretim, Devletin gözetim ve de-

5. Bu üniversitelerin öğretim kadrosunda ha
len ne kadar acık vardır, bu açıklar ne vakit ve 
ne suretle doldurulacaktır, bu hususta düşünülen 
tedbirler nelerden ibarettir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ İBRAHİM ÖK-
T.EM (Bursa Milletvekili) — Muhterem Afyon 
Senatörü M. Yılmaz Inceoğlu'nun sorularına 
cevaplarımı arz ediyorum : 

1. 1963 - 1964 Öğretim yılı başında üniver
sitelere girmek istiyeıı Öğrencilerle ilgili durum 
şöyledir : 

1963 - 1964 Ders yılında üniversite ve yüksek 
okullara kabul edilen lise mezunları 

Toplam 

L 
2. 
o 
o. 
4. 
a) 
b) 
c) 

Üniversiteler 
Resmî yüksek okullar 
özel yüüsek okullar 
Yabancı memleketlere 
Resmî 
Dövizli 
Dövizsiz 

12 442 
6 254 
1 533 20 029 

gönderilenler: 
50 

l ö l 
476 627 

20 656 20 656 Genel toplam 

İCMAL 
1963 - 1964 ders yılında üniversite

lerle resmî ve özel yüksek okullara ka-
'bul edilen ve yabancı memleketlere gön
derilen lise ^mezunları 20 656 

1962 - 1963 ders yılında resmî ve 
özel liselerden mezun olanlar. 16 779 

3 877 

2. Yüksek öğrenime devam etmek istiyen 
öğrencilerin hepsinin istedikleri fakülte ve yük
sek okullara kabul edilmemelerinin Anayasa
nın 21 nci (maddesiyle ilgisi yoktur. 

Bahis konusu maddeyi aynen okuyorum. 

«Madde 21. — Herkes, bilim ve sanatı ser
bestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma 
ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına 
sahiptir. 

netimi altında serbesttir. 

Özel okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet 
'okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun 
olarak kanunla düzenlenil-. 

Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı 
eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.» 

İler konuda olduğu gibi, Millî Eğitim konu
sunda da Devlet, ihtiyaçlarla imkânlar arasın
da dengeli ibir düzen kurmak zorundadır. Belli 
sayıdaki yüksek öğrenim kurumlarımıza vaki 
olan fazla miktarda öğrenci tehaccümü karşı
sında, bu öğrencilerden !bir kısmının açıkta ka: 
ması tabiîdir. Kaldı ki, Devletin imkânları sınır
sız dahi olsa iş ıgücünün bir piramidi ve buna 
paralel olarak eğitimin İbir iç dengesi vardır. 
Buna göre yüksek öğrenim kurumlarının, elbet
te orta öğrenim kurumlarına nazaran dallı a az 
sayıda olması zaruridir. 

Üstelik, 1962 - 1963 öğretim yılında resmî 
ve özel liselerden mezun olan 16 779 öğrenciye 
mukabil, 1963 - 1964 ders yılında üniversiteler
le resmî ve özel yüksek okullara kabul edilen 
ve yabancı memleketlere gönderilen lise mezu
nu sayısı 20 656 dır. ({örülüyor ki, mezun olan 
öğrenci sayısından hem de 3 877 fazlasına, yük
sek öğrenim kurumlarına yerleşme imkânı 
sağlanmıştır. Tabiî bu fazlalık önceki yıllar 
mezunları ile bulundukları 'öğrenim kurumla
rını değiştirmek istiyenlerden meydana gelmek
tedir. Bu ıııüsbet sonuca ulaşılmasında çaba 
gösteren değerli üniversitelerimizle diğer yük
sek öğrenim kurumlarımıza huzurunuzda 'te
şekkür ederim, fcjunu da belirtmek yerinde 
olur ki, dünyanın hiçbir yerinde her isteklinin, 
hem de Devletçe kurulmuş öğretim kurumların
da istediği öğrenimi yapması mümkün değil
dir. 

3. Zaten genel olarak normal kapasitele
rinin üstünde öğrenci kabul etmek zorunda ka* 
lan fakültelerde, her sınıf, ımüteaddit şubelere 
bölünmek suretiyle öğretim yapılmakta, böy
lece de ınevcut öğretim kadrosundan âzami şe
kil de fayda! anılın aktadır. 
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4. Atatürk Üniversitesine 1963 - 1964 öğre

tini yılında alımın öğrenci miktarı ve genel ma
lûl ıı at; 
1962 - 1963 yılında mezun, olan öğren

ciler : 69 
1963 - 1964 (iğretim yılı için müracaat 

eden öğrenci adedi : 1 S29 
1963 - 1964 ders yılında alman öğrenci : 393 
1963 - 1964 öğrelim yılı üniversite mev

cudu ! 861 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel Bilim
ler Fakültesine 1963 - 1964 öğretim yılında (100) 
öğrenci alınmıştır. 

5. Karadeniz Teknik Üniversitesi Temel 
Dilimler Fakültesi, İstanbul ve Ankara Üniver
sitesi Fen Fakültelerinden Üniversiteler Kanu
nunun 62 nci maddesi gereğince görevlendirilen 
öğretim üyeleriyle 2 Aralık 1963 tarihinde öğ
retime açılmıştır. Tin üniversiteye öğretim üye
si yetiştirilmek gayesiyle Almanya'da (41), İs
tanbul Teknik Üniversitesinde de (42) burslu 
(iğrenci okutulmaktadır. İstanbul Teknik Üni
versitesi Makiııa Fakültesinde okutulan burslu 
öğrencilerden ikisi 1962 - 1963 öğretim yılında 
mezun olmuş. Karadeniz Teknik. Üniversitesi 
Makiııa Fakültesi öğretime açılıncaya kadar 
Mnkina Fakültesinde ihtisaslarını yapmak üze
re görevlendirilmişlerdir. (1 Prof., 2 Doçent, 
3 Oğ. görevlidir.) 

Atatürk Üniversitesi öğretini üye ve yardım
cılarına ait kadro : 

Kadro 

94 

Kadro 

Profesör 
Dolu 

4 

Uzman 
Dolu 

Acık 

91 

Açık 

Kadro 

100 

Kadro 

Doçent 
Dolu 

10 

Asistan 
Dolu 

Açık 

90 

Acık 

16 11 130 9] 39 

Öğretim üye kadrolarından 31 inde Üniversi
teler Kanununun 34 ncü maddesi gereğince öğ
retim görevlisi çalıştırılmaktadır. 

BAŞKAN — Buyurun »Sayın Mustafa Yıl
maz İnceoğlu. 

28 .1.1964 O : 1 
MUSTAFA YILiMAZ İNCBOÜLU (Afyon 

Karabisar) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Ba
kanın vermiş oldukları izahattan dolayı ken
dilerine çok teşekkür ederim. Yalnız liselerden 
mezun olan öğrencilerin Yüksek okullara de
vanı etme haklarının Anayasamıza göre, Hü
kümetçe tahdit edilemiyeceği kanaatindeyim. 
Anayasanın 21 nci maddesi açıktır: «Her şahıs 
öğrenim ve öğretim hususunda serbest ir.» An
cak, imtihanlarda muvaffak olamayan talebe
ler cihetteki okuyamazlar. Bunlar bu hususta 
hiç, bir hak iddia edemezler. Fakat müsteid bir 
talebe okumak istediği zaman ve orta derece
nin üzerinde imtihan da verdiği takdirde İni 
talebenin okuması Hükümetçe önlenemez. 

İstediği fakültede okumak hakkını haiz
dir. 'Ben bu önergeyi vermezden önce bir çok 
talebelerin imtihana girip, ortanın üzerinde 
muvaffak oldukları halde üniversiteye gireme
diklerine şiahidoldum. Ve bunun için de Hükü
metin üniversite ile iş birliği yaparak alela
cele bir hal çaresi bulması için bu Sözlü soru 
önergesini vermiş bulunuyorum. Ve bundan 
sonra da fakültelerin, kontenjanlarını bir mik
tar genişleterek talebe aldıklarını ve bir çok 
talebelerin böylece yer bulduklarını, okullara 
yerleşmiş bulunduklarım 'memnuniyetle öğren
miş bulunuyorum. 'Bununla ilgili olarak iSa-
yın Bakanımız, kendilerinin Üniversite ile bir 
teşo'bbüse geçtiklerini söylemediler. Demekki; 
açıkta kalan talebelerin hallenme acıyarak üni
versiteler bu tedbiri kendileri almışlar ve kon
tenjanlarını genişletmek sureti ile de birçok 
taVbidırin, öğrencilerin fakültelere girme im
kânlarını sağlamışlardır. Kendilerine bundan 
dolayı alenen teşekkürlerimi arz eder, hepinizi 
hürmetle selâımlarım. 

BAŞKAN — (Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — >Saym Özgüneş burada mı? 
Yoklar. Soru sahibi bulunmadığından gelecek 
soru gününe bırakılmıştır, 
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7. — GÖRÜŞÜLEN tŞLBR 

./. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/637, C. Senatosu 1/372) 
(S. S ay m : 383) 

BAŞKAN — Efendim, Bayındırlık Bakamı
nın bir teklifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek (Başkanlığa 
Aşağıda ismi çıkarılan (3#3) sıra sayılı ka

nun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. Tasarının ehemmiyetine ve 
müstaceliyetine binaen, gelen kâğıtlardan gün
deme alınarak öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat 

«.19ı63 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2.) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı.» 

(i) 383 S.'Sayılı, basmayazı tutanağın t,o-
nundaılır. 

BAŞKAN — Kanun Tasarısının gündeme 
alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle müzakeresini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 'edil
miştir. _.-

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen?. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet ve Komisyon buradalar; madde
leri okutuyorum. 

1963 yılı Bütçe Kanlıııiuna bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1963 bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı ter
tipleri arasında 10 140 000 liralık aktarma ya
pılmıştır. 

BAŞKAN 
nacağım. 

Bölümleri okutup reyinize su-

705 

731 

Hükümet tasarısına bağlı cetvel 

Genci Bütçe 

CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 

(A/2) 

MALİYE BAKANLIĞI 
711 Katma bütçelere 

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

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 
İstimlâk bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

745 Ege Üniversitesi (6595 sayılı Kanun gereğince) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

747 Adalet Bakanlığı (6147 ve 7020 sayılı Kanunla) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

749 Maliye Bakanlığı (7020 sayılı Kanun gereğince yapılacak Hükümet 
konakları ile sair Maliye binaları) 

Düşülen Eklenen 
Lira Lira 

10 140 000 

500 000 

2 390 000 

500 000 

500 000 

500 000 
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B. ödeneğin eeşid 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
750 Millî Eğitim Bakanlığı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
751 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı sağlık 

tevsileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

753 Tarım Bakanlığı inşaatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

771 Demiryolları yapım giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

772 Limanlar yapım giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

BAŞKAN —- Birinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Açık oyunuza sunulacaktır. 

2. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 7". 1963 tarihli Haftalık Karar Cet
velinden neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6.6. 1963 tarih ve 391 numaralı Kararına İcar-
şı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 
8 . 11 . 1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı 
Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/62) (Adalet Bakanlığı ile ilgili) 
(S. Sayısı: 375) 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu? 
Yok mu efendim1? Yoik. 

Düşülen Eklenen 
Lira Lira 

Kabul edilmiştir. 
500 000 

Kabul edilmiştir. 
tesisleri inşaat tâdil ve 

2 500 000 
Kabul edilmiştir. 

250 000 
Kabul edilmiştir. 

1 000 000 
Kabul edilmiştir. 

2 000 000 
Kabul edilmiştir. 

3. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 18 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelinde 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 
(C. Senatosu 4/64) (Adalet Bakanlığı ile ilgili) 
(S. Sayısı: 377) 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu ol
madığı için görüşülmesi yapılamıyacaktır. Gün
demde .görüşülecek bir başka mevzu yoktur. Yal
nız, müsaade ederseniz, açık oyunuza arz edil
miş olan kanuna oyunu kullanmıyan arkadaşı
mız var mı? Yok. Oylama (muamelesi bitmiştir... 

Oylamanın neticesini arz ediyorum. 

19&3 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının açık oylamasına (51) üye işti.-. 
rak etmiştir. (51) kabul oyu vardır. Çoğunluk 
olmadığı için gelecek 'birleşimde ikinci defa oya 
konulacaktır. 

Yarın saat 14 te birleşik toplantı vardır, ıttı
laınıza arz ediyorum. 

Birleşimi Perşembe günü saat 15 te toplan
mak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,30 
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il. — YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR] 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil'in, Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanının Polonya'ya gidiş sebebine dair yazılı 
soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Kemal Demir'in cevabı (7/126) 

Oıtmlmriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun 'Sayın ISağlık Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına dela
letlerinizi arz ve rica ederim. 

17 Eylül 1963 
Aydın 

Fikret Turhangil 

Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamı Po
lonya 'ya gitmiştir. 

a) Gidiş sebebi nedir: 
b) Bizce Uakiki seyahat sebebi bilinmemek

le beraber vâki ziyaretin memleketimize ne gibi 
faidesi bahis konusudur. 

e) Sayın Bakanın gazetelere intikal eden 
beyanatına göre, bu ziyaretin sebebi tababetin 
sosyalleştirilmesidir. 

Dünyada hangi milletler tababetlerini sos
yali eştirm işlerdir? Bumda en çok jm.iva.ffak olan 
•millet hangisidir? Polonya bunların başında mı
dır? 

Batı blokuna her yönden bağlı bulunan Tür
kiye Hükümetinin, bîr Bakanın yapılacak bir 
sosyalizasyon işinde . Batı Devletlerinin muvaf
fakiyetlerini esas alması gerekmezini idi? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 24 .1 .1964 

Bakanlığı 
Bakan 

82 

Cumhuriyet Senatosu Bşakanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 22. 1. 1964 gün 

ve 2758/3884 sayılı yazıya, 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil'in, eski Sağlık Bakanı Dr. Yusuf Aziz-
oğlu'nun Polonya'ya gidiş sebebine dair sözlü so
rusunun îetüzük gereğince yazılı soruya çevri
len cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Saygılarımla. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Kemal Demir 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Polonya'ya 
1963 yılı Mayıs ayında davet edilmiştir. 

2 Eylül 1963 Pazartesi günü Ankara'dan 
hareket edilmiş ve 9 Eylül 1963 Pazartesi günü 
de Varşova'dan hareket edilmiştir. Seyahat bir 
hafta sürmüştür. 

Bu seyahate : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Yusuf 

Azizoğlu'nun Başkanlığı altında; 
Müsteşar Muavini Dr. Turan Gönen, 
Tedavi Kurumları Genel Müdürü Dr. Osman 

Yaşar, 
Hususi Kalem Müdürü Kadri Teksöz, 
Ankara Hastanesi Baştabibi Dr. Abidin Ara, 
Atatürk Sanatoryumu Baştabibi Dr. Enver 

Bozyakah, 
Ankara Numune Hastanesi Baştabibi Dr, 

Şemsi özdü ek, 
Haydarpaşa Numune Hastanesi Baştabibi 

Dr. Faruk Ayanoğlu, iştirak etmiştir, 
Gidiş sebebi; 
Polonya Hükümeti tarafından vâki davete 

icabet etmekten ibarettir. Bu hal ise gayet nor
maldir. 

Seyahatin sebebi ileri sürüldüğü gibi sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirilmesi değildir. Zira 
Türkiye'de sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi konusu Sağlık Bakanının seyahatinden çok 
evvel 1960 yılında ele alınmıştır. Sağlık hizmet
lerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki 224 sayılı 
Kanun ise Ocak 1961 tarihinde kabul edilmiş
tir. Muş Pilot Bölgesindeki tatbikatın yürütme 
talimatı dahi seyahatten evvel hazırlanmıştır. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi yani 
Devlet eliyle yürütülmesi dar veya geniş ölçü
de bütün dünya memleketlerinde tatbik edil
mektedir. Demir perde arkası memleketler ile 
Batı memleketleri arasında en mühim tatbikat 
farkı demir perde memleketlerinde halkın he
kimi seçme hakkının ve hekimin serbestisinin 
tahdidedilmesidir. Batı memleketleri arasında 
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sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde en I 
ileri gidenler; İngiltere, İsveç, Avustralya, Yeni I 
Zelanda'dır. Birleşik Amerika Devletlerine ge
lince; burada dahi halkın % 30 unun tedavi 
hizmetleri Hükümet tarafından derııhde edil
mektedir. Bütün hükümetlerin sağlık hizmetle
rinin sosyalleştirilmesi temayülüne misal olarak 
Fransa'nın da son yıllarda hastaneleri devlet
leştirmeye başladığı ve mütehassıslara yüksek 
ücret vererek onları Hükümet hizmetine aldığı 
gösterilebilir. 

28 . 1 . İ964 O : 1 
Hangi Hükümetin en başarılı olduğu husu

sunda bir fikir yürütülmesi imkânsızdır. Çün
kü, her hükümet kendi sistemi ve sorumluluğu 
çerçevesinde hizmet yapmaktadır. Bununla be
raber, başarı halktan kendisine yapılan hizmet 
karşılığı ücret almadan ve masraflarını genel 
bütçe ve mecburi sigortadan karşılanması ile 
ölçülürse bu hususta Batı memleketleri arasın
da en ileri giden memleket İngiltere'dir. Esasen 
Türkiye'de sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi İngiltere ve İsveç'te tatbik edilen sistem
lerin memleketimize intibak ettirilmiş şeklidir. 

• • 
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1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk KsağlanamamıştııO 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Pahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 
AFYON KARAHlSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Saibit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan AH Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı ITzıınhasanoğlu 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sezai OTCan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 

Üye sayısı 
Oy veren!er 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

: 185 
51 
51 

0 
0 

130 
4 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Baki Güzey 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Hal it Sarıka.ya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nızamettin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İZMİR 
izzet Birand 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

[Oya katıl 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Alı met Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünal di 
Sakıp önal 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusuıan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
izzet Gener 

SÎÎRT 
Lâtif Aykut 

]mvyarilar] 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
AFYON KARAHtSAR 
Rasim Haneıoğlıı 
Mustafa Yılmaz înce-
oğhı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Huîûsi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Esat Mahmut Karaku.t 

VAN 
Parıık Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN. 

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutltıoğhı 
Kâzım Orbay 
Âdil Ünlü 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Riflat Etker (I.) 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 
M-ansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (I. Ü.) 
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AYDIN 

lakemle!' Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret .Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Kadri Ö'̂ taş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Cevdet Gebologlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Ilışan Sabri Çağlayan
d ı 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşfk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Celal Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

Rahmi Sanalan 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
GÎRESUN 

Mehmet tzmen 
Sabahattin Orhon 

GUMUŞANE 
Hal it Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Ccvherioğlu 
Ethem Merf&mencioğlu 
Rifat öztürkçine 
N'urııllah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Ber<j Turan 

İZMİR 
Ömer Lûti'i Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okur er 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçiigil 

Su ad Hayri Ürgüplü 
KOCAELİ 

Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Orhan Süersan 
I lef i k Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşcoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrum 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÎVAS 
Ahınet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan (1.) 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

Eskişehir 
Hakkâri 

istanbul 

[Açık üyelikler] 
Saımsun 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ÜTUZİKİNCİ BİRLEŞİM 

28 . 1 . 1964 Sah 

Saat : 15.00 

III 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi 

Bahattin Özbek'e izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/287) 

B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil'in, çeşitli dergi ve neşriyatla
ra dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/224) 

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

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

4. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu'nun, tahsile devam 
edemiyen lise mezunlarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

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

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARAR
LAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cet
velinden neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
6 . 6 . 1963 tarih ve 391 numaralı Kararına 
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eyle
diği 8 . 11'. 1963 tarih, esas 232 ve 283 numara-
Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/62) (Adalet Bakanlığı ile ilgili) 
(S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi : 15 . 1 . 19Ö3] 

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 Dliekçe 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 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

1963 yıîı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 2 ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 1/637; C. Senatosu 1/372) 

T. (J. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 18 . 1 , 1964 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2205/206 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
15 . 1 . 1964 tarihinds kararlaştırılan «1963 yılı Batçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişiğiyle birlikte ekli olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

G E K E K Ç E 

Bu kalkınma, devromizde il Are koy yollarının yapılarak il ve köylerimizin en kısa zaman
da kalkıımıalarmı sağlamak .anıaeı ile illerin yol makin alan ihtiyaçlarını karsılaımak üzere 
7,000.000 dolar tutarında vasıta ve yedek parça siparişi yapılmasının Bakanlıklar arası İkti
sadi İş Birliği Komisyonunun 16 . 2 . 1968 tarih, 77 sayılı ve 0 . 3 . 1968 tarih ve 86 sayılı ka
rarları ile uygun mütalâa edilmiş olması sebebiyle Karayolları Genel Müdürlüğünce bu ma
kin alarm ihalesi yapılarak gerekli anlaşmalar tamamlarımı iş ve anlaşmalara göre de m akmalar 
yurda gelmeye başlamıştır.. 

Bu anlaşmalara göre, gerekli ödeneği 'karşılamak üzere 17 . 7 . 1968 tarih ve 281 numaralı Ka
nunla 20 milyon liralık ödenek verilmiş ise de bu miktarla ihtiyaç tamamen karşılanamamış 
olduğu gibi bu bölümden illere tahsis edilecek nakit ihtiyacı da tamamen temin edilememiştir. 

Bu itibarla Bayındırlık Bakanlığı .1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli ceit velin 
tasarrufu mümkün görülen tertiplerinden karşılık gösterilmek suretiyle Karayolları Genel Mü
dürlüğüne 10 140 000 liranın Hazine yardımı ol .ırak verilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Kanunla, Müdürlüğü 

Esas No. : 1/637 
Karar No. : 33 

24 . 1 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «l!H>8 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velde değişiklik yapüma.sı hakkındaki kanım tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyl'1 

tetkik ve müzakere edildi. 
Kanun tasarısında Bayındırlık Bakanlığı 1963 yılı bütçesinin (A/2j işaretli cetvelinin tasarru

fu mümkün bölümlerinden 10 140 000 liranın, ii ve köy yollarının yapımında kullanılmak üzere 
sipariş verilmesine karar alınan vasıta ve yede!-: parçalar için ayrılan ödeneğin yetmemesi dola-
yısiyle, Karayollarına verilmek üzere Maliye Bakanlığına aktarılması derpiş olunmaktadır. 

Hazırlanmasında zaruret bulunduğuna inanan Komisyonumuz tasarıyı aynen kabul etmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine ard edilmek ve 'öncelikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu

lur. 
Başkan 
Tralbzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Denizli 
0. Akyar 

G-üımüşane 
8. Savacı 

izmir 
Söz hakkım mahfuz 

İV. Kürşat 

Konya 
M. Dinekli 

Muş 
/ . Akpolat 

•Sakarya 
B. Akdağ 

(Sinop 
M. Alicanoğlu 

Sözcü 
izmir 

N. Mirkelâmoğlu 

Aydın 
0. Apaydın 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

içel 
C. T. Okyayuz 

Kastamonu 
Söz hal kikim mahfuz 

8. Keskin 

Konya 
A. Onar 

Niğde 
E. Soyer 

Sakarya 
N. Bayar 

Trabzon 
A. B. Uzuner 

Yozgat, 
V. Uyar 

Kâtip 
Yozgat 

C Sungur 

Burdur 
H. Otan 

Elâzığ 
u. Müftüyü 

izmir 
A. Ertunga 

Kayseri 
H. Dikeçligü 

Konya 
R. Özal 

Ordu 
8. Koksa! 

(Sakarya 
M. Gür er 

Tunceli 
M. A. Demir 

Ankara 
N. Berkkan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü, 
8. Kurutluoğlu 

Giresun 
Söz hakkım mahfuz 

/. E. Kilıçoğlu 

izmir 
Söz hakkım mahfuz 

î. Gürsan 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Mardin 
Ş. Aydan 

Bize 
C. Yalçın 

•Siirt 
A. Yaşa 

Van 
F. Işık 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 383 ) 
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HÜKÜMET TASARISI 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1963 Bütçe Kanununa bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı ter
tipleri arasında 10 140 000 liralık aktarma ya
pılmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

15 . 1 . 1964 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı V. 
1. 8. Omay 

Devlet Bakanı 
/. S. Omay 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı V. 
K. Satır 

Millî Eğitim Bakanı 
1. öktem 

Ticaret Bakanı 
F. İslinin eli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Ulaştırma Bakanı 
F. Alpiskender 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

K. Satır 
Devlet Bakanı 

M. Yolag 
Adalet Bakanı 

S. Çumralı 
İçişleri Bakanı 

O. öztrak 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

A. H. Onat 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

K. Demir 
Tarım Bakanı 

T. Şahin 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

H. Oral ' 
Tur. ve Tanıtma Bakanı imar ve îskân Bakanı 

,1. 1. Göğüs C. Üzer 
Köy İşleri Bakanı 

L. Yurdoğlu 

KAKMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTIRIŞÎ 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. —• Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir.) 

O. Senatosu (& Bayisi : 383 ) 
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flit/nimet ktsarıstua bağlı cetvel 

Genel Bütye-

( J E T V E L 
Düşünülen Lkle 

B, M. Ödeneğin, çeşidi Lira EL 

(A/2) 

MALİYE .HAKANLIĞI 
711 Katımı bütçelere 

17 551)9 sayılı Kanun un i 9 ucu inadı leşin in 
5 nei fıkrası gereğince Karayollar (m--
nel müdürlüğüne 

BAYINDIRLIK BAKAN 171 ("U 
705 İstimlak bedeli 

:J0 Yapı ve imar işleri 500 000 
7.')! Etüt ve proje giderleri 

10 D e m i r y o l l a r 14.0 000 
30 Yan i ve imar İÇLM;I 1 750 000 

Bölüm toplamı 2 390 000 
745 Ege Üniversitesi (0595 (sayılı Kaııe.n 

gereğince) 
20 Site ikin al inşaatı 500 000 

747 Adalet Bakanlığı (01.47 ve 7020 say:d 
Kanunla) 

749 Maliye Bakanlığı (7020 sayılı Kanun 500 000 
gereğince yapılacak Hükümet konakla
rı ile sair Maliye binaları) 500 000 

750 Millî Eğitim Bakanlığı 
50 Öğretmen yetiştiren müesseselerin in

şaat giderleri ^ 500 000 
751 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın;i 

sağlık tesisleri inşaat tâdil ve tersileri 2 500 000 
753 Tarım Bakanlığı inşaatı 

20 Devlet Meteoroloji İsimi (İeue! Mü
dürlüğü >̂<> 000 

771 Demiryolları yapını giderleri 
50 018.1 ve 7358 sayılı kanunlarla yapıla

cak iltisak ve kuşak hatları yapın 
ıgiderlert ' 1 000 000 

772 L iman la r yapım g ider le r i 
50 Kın- farkları 2 000 000 

Top lam 10 i 10 000 |o 1 in Ouo 

•<y> < s a * » ~ 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 383 ) 


