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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Rifat 
Özdeş'in, Deniz Nakliyat Şirketi ile ilgili Sena
to Araştırması istiyen önergelerinin görüşül
mesi, önerge sahibinin yazılı istemi üzerine, ic
ra ve İflâs Kanunu tasarısı müzakerelerinin biti
mini takibedccek ilk Birleşime bırakılması ka
bul edildi. 

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına ve Ibu ka
nuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 
kanun tasarısı üzerindeki görüşmeler tamamla
narak tasarının kanunlaşması kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Suphi 
Karaman'm, 15 Aralık 1964 günü Karma Büt
çe Komisyonunda yaptığı konuşma hakkında 
açıklamada bulundu. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 
Savunma Bakanı İlhanıi Sancar ve Dışişleri Ba
kanı Feridun Cemal Erkin'in, dönüşlerine ka
dar Millî Savunma Bakanına Devlet Bakanı 
Nüvit Yetkin'in, ve Dışişleri Bakanına da Dev

let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Sa
t ı r ın vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi okundu bilgi edinildi. 

Ankara Üyesi Rii'at Etker'in, Sosyal işler; 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Malî ve İk

tisadi işler; 
Amasya üyesi Macit Zeren'in, Malî ve İkti

sadi işler; 
Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, Dış

işleri; 
Sakarya Üyesi Turhan Kapanh'nm, Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri Karma; 
Diyarbakır Üyesi Azmi Erdoğan'ın, Sosyal 

İşler Komisyonlarından istifaları okundu; bilgi 
edinildi. 

22 Aralık 1964 Salı günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Muhittin Kılıç 

Kâtip 
Adana 

Sakip önal. 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ur fa Üyesi Vasfi 

Gerger'in, mevcut kurumlara atanan üyelerle, 
bu kurumların genel müdürlerinin aldıkları tah
sisat miktarlarına dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/305) 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
üner'in, hariçten ithal edilen motorlu vasıtala

ra dair yazılı sonu önergesi, Ticaret Bakanlı
ğına gönlerilmiştir. (7/186) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
üner'in, askerlik vazifesini ifa edememiş bulu
nan Türklere dair yazılı soru önergesi, Millî Sa
vunma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/187) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Harb Okuluna alman talebelerin boy 
ve kilolarına dair yazılı soru önergesi, Millî 
Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/188) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Nüfus plânlaması hakkındaki kanun 

tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 1/480, C. Senatosu 1/438) (Sosyal 

İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 
2. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 

Fethi Tevetoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/388) 



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

BAŞKAN — Ba{ikanvekiH İhsan Ham'*, Tig-rel 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Sırrı ITzıınhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, Cumhuriyet Senatosunun 1.9 inen Birleşimini açıyorum. 

4. — DEMECİLER VE SÖYLEVLER 

1. — Giresun Üyesi Mehmet îzmen; Türk 
Parlömanterleri olarak katıldıkları NATO Par
lömanterleri Grupu toplantısındaki görüşmeleri 
ve orada Kıbrıs ve iktisaden geri kalmış memle
ketler konuları üzerindeki çalışmalar hakkında 
demeci. 

BAŞKAN — Geçen oturumlardan birisinde 
Sayın Mehmet îzmen gündem dışı olarak NATO 
Parlömanterler Konferansı hakkında söz iste
mişti. Ancak, icra ve İflâs Kanunu bittikten 
sonra diye geriye bırakmayı Riyaset münasip 
görmüştü. Şimdi 'kendilerine söz veriyorum. 

MEHMET İZMEN (Giresun) — Muhterem 
Başkan, ımuh terem senatör •arkadaşlarım, geçen 
ayın 16 sı ile 20 si arasında Paris'te NATO 
Parlöuıante ilerinden müteşekkil NATO Parlö
manterleri Grupu i'le her yıl toplanmakta olan 
Parlömantcrin ,bu sene'ki toplantısına Parlâmen
tomuzdan 3 senatör, 6 milletvekili olmak üzere 
9 Parlömanter olarak 'biz de ktirak ettik. Muh
terem Heyetinize, vazifemizin icabı olarak 'bu 
toplantıda görüşülen meseleler hakkında 'bilgi 
vermek üzere zamanında söz istemiştim. Gün
demde icra ve İflâs Kanunu gibi müddetli ve 
mühim bir kanunun müzakeresi sebebiyle Reisi
miz bu konuşmanın bu müzakerelerin hitamına 
talikini istemişi erdi, bendeniz de o şekilde mü
nasip z'anıanda söz verilmek üzere konuşmamı 
tehir etmiştim. NATO 'mevzuu aktüalitesini 
muhafaza etmekte olduğu için bu hususta ve
receğim izahatın gecikmiş sayılmıyacağını zan
nediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yıl yapılan 
NATO Palönıanterleri toplantısına NATO'ya 
âza bulunan bütün devletler iştirak etmiştir. 
İştirak edenlerin yekûnu 225 kişidir. Bunlardan 

74 ü senatör ye 151 i millet vekillidir. NATO 
Parlömanterleri toplantısına iştirak eden heyet
lerin, NATO Parlömanterleri Tüzüğü gereğince 
her milletin, 'kendilerine tanınan sayıda Parlö-
materler ile toplantıya iştirak ettikleri görül
müştür. Bir çok Parlâmento heyetleri, bu top
lantılara, görüşülecek meseleler üzerinde ihtisas 
yapmış olan mütehassıs, müşavir ve büro me
murları ile iştirak etmişlerdir. 

NATO Parlömanterleri Konferansı; Parlâ
mento Heyeti Umumiyesi ve komisyonlar ha
linde çahımakta, komisyonlar, bir evvelki yıl 
kendilerine intikal etmiş olan meseleleri komis
yon halinde etüdetmekte, raporlar tarizini et
mekte, bu raporlarla yaptığı teklifler Umumi 
Heyete gelmekte ve Umumi Heyet im meseleleri 
müzakere ederek karara bağlamaktadır. 

Bu yıl NATO Konferansının ruzrı a meşinde 
çok mühim meseleler mevcuttu. Bu meseleler
den lür kaç tanesini bir fikir vermek üzere arz 
edeyim. 

Birincisi NATO'n.un hali ham1 durumu, 
İkincisi, NATO bünyesinin yeniden teşkilâtlan
maya tabi tutlması mevzuu. Üçüncüsü, çok ta
raflı kuvvet teşkili mevzuu, Dördüncüsü, Türk-
Yunan münasebetleri ve Kıbrıs mevzuu. Be
şincisi, Doğu - Batı Almanya mevzuu olmak 
üzere bubim mevzular halinde sıralanmış bulu
nuyordu. NATO Konferansının açılışı münase
betiyle bu mevzuları ortaya koymak ve bu mü
zakere konularını NATO parlömanterlerine arz 
etmek üzere çok mühim konuşmalar yapılmıştır. 
Bu konuşmalardan bir tanesi NATO Parlöman
terleri Başkanı tarafından yapılmış, ondan son
ra misafir memleket Hariciye Nazırı ve aynı za
manda NATO Parlömanterleri Konferansına 
Fransa'nın görüşünü arz etmek üzere Fransız 
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Hariciye Nazırı konuşmuştur. Üçüncü olarak 
NATO Genel Sekreteri konuşmuş ve dördüncü 
olarak da Nx\TO Avrupa Kuvvetleri Başkuman
danı konuşmuştur. Bu konuşmalarda biraz evvel 
arz ettiğim ruznamede yer alan maddeler üzeri
ne lehte, aleyhte mevcut fikirleri ortaya koymak 
suretiyle, NATO Parlömanterlerinin bu yıl yap
tığı 10 ncu yıl toplantısında NATO Parlöman
terlerinin ele aldıkları meselelerin ehemmiyetini 
belirtmişlerdir. NATO Parlömanterleri Başkanı 
geçen yılki toplantıdan bu yıl yapılan toplantı
ya kadar Dünyada cereyan eden hâdiseleri ehem
miyet sırası ile arz etmiş, bu hâdiselerin leh ve 

aleyhinde konuşmaksızm sırf Parlömanterlere 
bu mevzuda objektif bir şekilde konuşmak im
kânını vermek üzere mevzuu ortaya koymuştur. 
Fransız Hariciye Nazırı NATO camiası içinde 
hepimizin malûmu olan Fransa'nın görüşlerini 
umumi olarak ifade etmek istemiştir. NATO Ge
nel Sekreteri ise; geçen yıl NATO Parlöman
terleri toplantısnda verilmiş bulunan kararlar 
üzerine yapılan çalışmalara dair olan raporları 
ve bu raporlarda ileri sürülen teklifleri esas al
mak suretiyle NATO'nun esas meselelerine te
mas ederek çok geniş ve al^ka toplayıcı izahat 
vermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, NATO Parlöman 
terleri bir nevi siyasi form, halinde, bir nevi 
NATO Parlâmentosu şeklinde çalıştığı için bu 
Parlâmento toplantısında yapılan görüşmeler 
geniş ölçüde bütün memleektleri ilgilendiren me
selelerdir. NATO Parlömanterleri Tüzüğüne gö
re NATO Parlömanterlerinin teşkilinden mak 
sat; her memleketin parlâmentolarından tefrik 
edilen parlömanterlerin, o memleket parlâmen
tolarının görüşlerini NATO Parlömanterleri 
Konferansında NATO Teşkilâtına iblâğ etmek. 
orada kendi memleketlerinin NATO ile ilgili me
selelerini teşkilâta duyurmak ve kendileri gibi 
diğer parlâmentolar tarafından getirilen mesele
lerin müzakeresinden, münakaşasından elde et
tikleri intibaları, neticeleri kendi parlâmentola
rına, kendi milletlerine, kendi salahiyetli organ
larına intikal ettirmek suretiyle NATO camiası 
içinde bulunan memleketlerin meselelerini bir 
nevi dünya efkârı umumiyesiyle temas haline 
getirmek ve dünya efkârı umumiyesinin bu me
seleleri kıymetlendirmek suretiyle NATO mev
zunda, NATO camiası içinde icabı halinde takı-
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nılması lâzımgelen tavırlara bu efkârı umumi-
yeyi hazırlamak maksadına müstenittir. Bu iti
barla demin arz ettiğim miktar ve teşekkülde bü
tün üye memleektlerin mütehassısları ile birlikte 
bu NATO Parlömanterleri Konferansına yakın 
ve mühim bir alâka gösterdikleri sabit olmuştur. 
Bizim de bu toplantılara evvelden tâyin edi
lecek heyetler marifetiyle ve icabı halinde bu he
yetlere refakat edecek müşavirler ve mütehassıs
lar marifetiyle muntazaman devam etmemiz ye
rinde olur. Bu suretle kendi görüşlerimizi yani 
NATO'yu ilgilendiren umumi meseleler hakkın
da evvelden yapılan çalışmalara müstenit, mü
şavir ve mütehassıslarla takviyeli olarak, üyesi 
bulunduğumuz NATO câmiasıyla ilgili mühim 
meseleler hakkında evvelden yapılmış etütlere 
dayanarak NATO Parlömanterleri konferansı
na iştirak etmemizde fayda mülâhaza, etmekte
yim. Bu arada, NATO 'meseleleri içinde memle
ketimizi doğrudan doğruya ilgilendiren mesele
lere de tabiatiyle temas etmek, bu meseleleri il
gililere duyurmak ve oraya gelen 'memleketle
rinin salahiyetli, söz sahibi, her sahada sözü ge
çen insanlarına bu meselelerimizi duyurmak 
suretiyle ve onların delaletiyle yine NATO için
deki kendi meselelerimizi ortak devletlerin sa
lahiyetli organlarına da olduğu gibi intikal et
tirmek fırsat ve imkânı elde edilmiş olur. Bu 
maksatla yaptığımız temaslar sırasında birçok 
parlâmento hıeyet'lerâne dâhil zevatın mümkün 
olan hallerde yıllardan beri NATO Parlöman
terleri toplantısına iştirak eden kimseler oldu
ğunu da gördüğümü bu arada kaydetmekte 
fayda görüyorum. Meseleleri burada birer bi
rer izah etmek, çok vakit alacağından, Heyeti
mizin NATO Parlömanterleri toplantısında işti
rak ettikleri umumi ve memleektimizi ilgilendi
ren memeseler hakkındaki görüşlerini ve fikir
lerini ihtiva eden bir rapor hazırlamış bulunu
yoruz. Bunu Yüksek Heyetinize takdim etmek 
suretiyle meselelerin teferruatına ve bu mesele
lerin hal şekli hususunda lehte ve aleyhte ileri 
sürülen mütalâaları sizlere iletmek imkânını sağ
lamış olacağım. Bu arada müsade ederseniz, 
NATO'nun 'umumi meseleleri içinde bu yılki 
toplantıda memleketimizi ilgilendiren birkaç 
mesele üzerinde cereyan eden görüşmeleri ve 
bu meseleler dolayısiyle Heyetimizin yaptığı 
çalışmaları ve almaya gayret ettiği neticeleri 
kiKaea arz etmek istiyorum. 

- - 5 — 
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Muhterem, arkadaşlarım, bu meselelerden 

bir tanesi Kıbrıs meselesidir. NATO Genel Sek
reteri, NATO Parlömanterleri Konferansının 
açılışı münasebetiyle biraz evvel bahsettiğim, 
alâka çekici geniş konuşması içinde, oldukça mü
him yani konuşmasının hacmma mabetle oldukça 
mühim, bir pasaj halinde Kıbrıs meselesine ve 
Türkiye - Yunanistan münasebetlerine temas et
miştir. Bu temasının esası şudur; konuşmasın
da diyor ki; «Hemen hemen bir yıl Önce ortaya 
çıkan Kıbrıs meselesi bir nevi facia halinde or
tada durmaktadır. Bu mesele NATO'ya üye 
olan bütün memleketleri, NATO'nun Akdeniz 
kıyısında nöbet tutan ve bu itibarla NATO'nun 
Akdeniz kenarında' istikrarın sağlanmasında 
mühim iki unsur olan her ikisi de NATO'e a 
takdir ve hürmete lâyık iki devlet arasında çı
kan bu ihtilâf NATO'nun diğer üyelerini ciddî 
surette müteessir etmektedir. Biz NATO ola
rak, bu meseleyi NATO Konseyinde, NATO Ge
nel sekreteri olarak Lahey'de toplanan Nazır
lar heyeti arasında NATO devletlerinin salahi
yetli kimseleri ile yapılan, konuşmalarda dai
ma bu meselenin âdil ve kısa yoldan bir hâl 
şekline bağlaması husuusnda elimizden gelen 
gayreti sarf ettik» diyor. «Zaman zaman NA
TO'nun bu uğurda daha fazla alâkalanması lâ-
zumgeldiği halde bunu yapmadığından taraflar 
şikâyet etmiştir. Taraflar, yani Türkiye ve Yuna
nistan kâh birinin, kâh diğerinin, NATO'ca da
ha fazla iltizam edildiği yolunda birtakım üzün
tüler izhar etmişlerdir. Bütün bunların hiçbirisi 
varit değildir. Biz bu meselede objektif olarak 
meselenin hal yoluna sokulmasını ve biran evvel 
NATO'nun Güney - Doğu Akdeniz kanadında 
bir nevi zaıf teşkil eden bu meselenin biran ev
vel ortadan kalkmasını arzu ediyoruz. Bu arzu
muzu da fiiliyata koymak üzere gayretler sarf 
ediyoruz. Bu gayretleri sarf etmekte de devam 
edeceğiz. Ancak, bilindiği gibi, Kıbrıs meeslesi 
Birleşmiş Milletler tarafından ele alınmıştır. Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kıbrıs mese
lesinin halli için bir arabuluculuk, isüzgecinden, 
bir arabuluculuk kanalından geçmesini istemiş 
ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bu 
maksatla bir arabulucuyu tâyin etmiştir. Arabu
lucu temaslarına devam etmektedir. Biz NATO 
olarak, bu arabulucunun ve arabulucunun verece
ği raporlar üzere Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs 
meselesini biran evvel tarafları tatmin eden ve 
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NATO bünyesinde bir */aıl' teşkil eden Kıbrıs 
meselesinin bir hal şekline bağlanması hususun
da gayretlerimize devam edeceğiz» demiştir. 

Genel Sekreterin bu suretle temas ettiği NA
TO meselesi, Komisyon olarak NATO'nun siyasi 
komisyonuna intikal etmiştir. Siyasi Komisyon, 
bu meseleyi tetkik etmek üzere vazifelendi ril-
miştir. Biz, bütün benzeri konferanslar olduğu 
gibi, Parlâmento heyetimiz ayrı ayrı komisyon
larda vazife almış olduğu içn siyasi komisyonda 
da vazifeli olan arkadaşımız, İm meseleyi siyasi 
komisyonda müzakere etmek üzere evvelden 
kendi aramızda Paris'teki NATO nezdindeki de
legasyonumuzun şefi ve oradaki salahiyetli ar
kadaşımızla yaptığımız müzakereler neticesinde 
aramızda tesbit ettiğimiz esaslar dairesinde bu 
komisyonda Kıbrıs meselesinin görüşülmesini ve 
Kıbrıs meselesinin Türkiye ve dolayısiyle NATO 
menfaatleri içinde halledilmesi ve bir neticeye 
bağlanması için oldukça çetin müzakereler sıra
sında büyük gayretler sarf ettik. Bu konferans-
da Yunan delegesi şu arz edeceğim şekildeki se
bepler tahtında Kıbrıs mevzuıınun ne Siyasi Ko
misyonda, ne de NATO Parlömanterleri konfe
ransında ele alınacak bir mesele, olmadığını ileri 
sürmüşlerdir. Esbabı ımucibe olarak da; Kıbrıs 
meselesinin Türkiye'nin de talebine istinaden 
Birleşmiş Milletler tarafından ele alınmış bir 
meseledir, binaenaleyh Birleşmiş Milletler tara
fından tetkik edilmektedir. Kıbrıs NATO'da üye 
bir devlet değildir ve nihayet Türkiye ile Yuna
nistan arasında, yani NATO'nun ortağı olan, üye
si olan Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihti
lâf Kıbrıs ihtilâfı değildir, işte Türkler, Türki
ye'de bunca senedir oturmakta bulunan Yunan 

tabiiyetindeki eşhası, din adamlarını Türkiye'
den dışarı çıkardılar. İmroz'daki Bozcaada'daki 
mektepleri kapattılar, şunu yaptılar, bunu yap
tılar gibi birtakım delillerle bu meselenin ne Si
yasi Komisyonda görüşülmesinin mümkün oldu
ğunu ne de Siyasi Komisyon tarafından NATO 
Parlömanterleri konferansına bir teklif halinde 
götürülmesinin doğru olmadığını ileri sürdü. 
Yunan delegesinin bu fikrini benimsiyen ve 
paylaşan birtakım hatiplerin de aynı istikamet
te müdafaalar yaptığı, yani Yunanistan'ın görü
şü lehinde konuşmalar yaptığını görmüş bulu
nuyoruz. Bu münasebetle şunu arz edeyim ki, 
Yunanlılar her fırsattan istifade etmek suretiy
le, her muhitte her halâhiy^tli kimseye, günün 
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birinde bu meseleyle ilgilenmesi muhtemel olan 
herkese, Kıbrıs konusunu ve Türkiye ile Yuna
nistan arasındaki ihtilâfı kendi görüşleri istika
metinde muntazam ve sistematik !bir şekilde du
yurmuş olduklarını gördük ve duyurmakta de
vam ettiklerini de müşahade ettik, Biz, bu teze 
karşı şunları söyledik, dedik ki, Türkiye ile Yu
nanistan NATO'da ortaktır. Şükranla müşahe
de ediyoruz ki, Türkiye'nin NATO'daki mevkii
nin ehemmiyeti kabul edilmektedir. Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki ihtilâfın menbaı Kıbrıs 
meselesidir. Biz de biliyoruz ki; Kıbrıs NATO'
da ortak bir üye değildir. Ama. madem ki, iki 
ortak arasında 'bir ihtilâf mevcuttur, binaena
leyh bu ihtilâfın menbama gidilmek suretiyle, 
bu ihtilâfı NATO Genel Sekreteriiğinin, NATO 
Konseyinin NATO'da. üye olan devletlerin ve o 
devletlerin salahiyetli kimselerinin bu meselenin 
halledilmesi için lüzumlu ve samimi gayreti gös
termeleri gerekir. Türkiye'de, Yunan delegesi
nin şikâyet ettiği şekilde birtakım şeyler olmuş
sa; bunlar durup dururken olan şeyler değildir. 
Evvelâ; Türkiye ile Yunanistan arasında 1930 
yılında yapılmış bir anlaşma vardır. Bu anlaş
ma belirli bir süre ile kayıtlıdır. Anlaşmanın gü
nü gelmeden evvel, usuli dairesinde, Yunanlıla
rın Kıbrıs meselesi münasebetiyle dünyanın gö
zü önünde yapılmasına yardımcı oldukları, göz 
yumdukları birtakım faciaların da tesiri altın
da, Türkiye mukavelenin kendisine verdiği hak
kı, her mukavelenin taraflara verdiği hakkı, kul
lanarak bu muameleleri yapmıştır. Kaldı ki, 
Türkiye'den çıkarıldığı söylenen bu kimseler 
memleketin menfaatlerine aykırı, içinde yaşa
dıkları, misafir bulundukları memleketin men
faatlerine ana nizamlarına riayetkar olmamala
rı sebebiyle suç işlemiş kimselerdir. Bunların 
çok ağır cezalarla tecziyeleri icabettiği halde 
Türkiye gayet ileri bir insanlık anlayışı içinde 
bunları memleket dışına çıkarmakla iktifa etmiş
tir. Bunun neresinde Yunan delegesinin ifade 
ettiği gibi, Türkiye'nin aleyhinde bir nokta var
dır, şeklinde, gayet tesirli olarak meselenin, on
ların tezine mukabil olarak diğer tarafları açık
lanmış ve Yunanlıların deliline, Yunanistan'ın 
ileri sürmüş bulunduğu delillere karşı ve bu de
lilleri benimsiyen mütalâalara karşı hir delil ile
ri sürmek suretiyle evvel emirde Siyasi Komis
yonda meselenin müzakere edilmesi sağlanmış 
ve Siyasi Komisyonun raporunda, bu meselenin 
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NATO'ca bir hâl şekline bağlanması hususun
da lüzumlu gayretlerin gösterilmesi maksadını 
temin etmek üzere raporda bir teklif halinde 
umumi heyete intikali sağlanmıştır. Mesele umu
mi heyete, intikal ettikten sonra Yunan delegas
yonu yine aynı istikamette bu meselenin görii-
şülemiyeccğini, biraz evvel bahsettiğim delilleri 
biraz daha başka bir üslûpla ifade etmek sure
tiyle heyeti umumiyede görüşülmesine mani ol
maya çalışmışlardır. Bu arada usul oyunların
dan da istifade etmeye çalışmışlardır. Meselenin 
NATO Parlömanteıieri konferansında görüşül
mesi halinde konferansı terk etmek tehdidini bi
le savurmuşlardır. Biz biraz evvel arz ettiğim şe
kilde, meseleyi her safhasında tetkik etmiş ve ne 
yapılıp yapılamıyacağmı temaslarımızla sezmiş 
bulunduğumuz için bu tehdidi nazarı itibarı? al-
mıyarak, hattâ iteıhdıidin nazarı itibara alınma
ması gerektiğini kulis faaliyetlerinde, müsait 
fırsatlarla Parlömanterlere duyurmak suretiy
le, Yunan delegasyonunun bu tehdidine rağmen 
meselenin görüşülmesi lâzımgeldiğini daha etraf
lı delillerle arz ettik ve bu deliller sırasında yi
ne Yunan delegasyonu, Siyasi Komisyonun 
yaptığı teklifi tadil eden bir teklif ileri sürmek 
suretiyle, tamamını reddettiremediği meseleyi 
bir ölçüde karıştırmak maksadını güderek bir 
teklifte bulunmuş, bu teklifin de kabul edilme
mesi lâzımgeldiğini, yine NATO Parlâmento 
içtüzüğü gereğince bu tadil teklifinin de görü
şülmemesi temin edilmiştir. 

Netice itibariyle Kıbrıs mevzuu NATO ta
rafından, Birleşmiş Milletlerce ele alman bu me
selenin, demin arz ettiğim gibi NATO bünye
sindeki zaıfı gidermek ve haklı bulunduğumuz 
talep istikametinde bir hâl şekline .bağlanması 
hususu NATO Parlömanterleri konferansı tara
fından karara bağlanmıştır. 

Diğer bir mesele de; NATO camiası içinde 
iktisaden geri kalmış bulunan memleketlerin 
meseleleri ile meşgul olacak. Bir komisyon teş
kili meselesi idi. Bu mesele de geçen yıl ele alın
mış, bu mevzuda hazırlıklar yapılmıştı. Bu ha
zırlıklardan istifade ederek, bu havayı kıymet
lendirmek suretiyle gerek İktisadi Komisyon
da, gerekse NATO Parlömanterleri konferan
sında, NATO camiası içerisinde, az gelişmiş 
memleketlerin meseleleri ile meşgul olmak üze
re hususi bir komisyon teşkili teklif edilmiş, bu 
teklifte kabul edilmiştir. Komisyon Başkanlığı-



C. Senatosu B : 19 
ııa memleketimizi ziyaret etmiş bulunan Ame
rikalı Senatör Cavith seçilmiş ve Komisyonun 
ikinci Başkanlığına da Türk delegasyonu Baş
kanı Kasım Gülek Beyin seçilmesi sağlanmış
tır. Bu suretle bu komisyonda NATO camiası 
içinde geri kalmış bulunan memleketler meya-
nmda Türkiye'nin meselelerini de tetkik edip, 
gelecek NATO Parlömanterleri konferansına 
müspet teklifler halinde getirecektir. 

Sözlerimin başında da söylediğim gibi mese
lenin ehemmiyetini bütün muhterem arkadaşla-

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Maliye Ba
hanı Ferid M elen'e, dönüşüne kadar, Ticaret 
Bakanı Fennî îslimyeli'nin, vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/289) 

BAŞKAN — Biyaseticumhur Başkanlığının 
tezkeresini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 

Ferid Melen'in dönüşüne kadar kendisine, Tica
ret Bakanı Fennî îslimyeli'nin vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 

2. — Sakarya Üyesi Kâzım Yurdakul'un; 
Bütçe ve Plân Komisyonu üyeliğinden istifası 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko

misyonu üyeliğinden ayrıldım. Saygılarımla .arz 
ederim. 

Sakarya 
Kâzım Yurdakul 

BAŞKAN — Taibiatiyle yerine başka bir 
arkadaşımızın seçilmesi icabedecektir. Ittılaını
za sunulmuştur. 

3. — Avrupa Konseyi yedek üyeliğine eski 
üyelerden Sabahattin Alalı'nm, yerine İstanbul 
Üyesi Şevket Akyürek'in seçildiğine dair Ada
let Partisi Senato Grupu Başkanlığı tezkeresi 
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ramın bildiğini kabul ederek daha fazla izahat 
vermek suretiyle vaktinizi almak istemiyorum. 
Bir rapor halinde bu hususta cereyan eden 
meseleleri sizlere arz eedceğiz. Bu suretle mü
zakereleri takibetmişeesine bilgilerinize suna
cağız. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz için hür
metlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma bitmiş
tir. Gündemimize geçiyoruz. Başkanlığın su
nuşları vardır. 

GNEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN —• Tezkereyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
11 . 11 . 1964 tarih ve 3704/4520 sayılı yazı

ları karşılığıdır. 

Avrupa Konseyi yedek üyeliğine eski sena
tör Sabahattin Adalı yerine İstanbul Senatö
rü Sayın Şevket Akyürek'in seçilmiş olduğu
nu bilgilerinize arz ederim. Saygılarım] a. 

A. P. Senato Grupu Başkanı 
Bursa 

İhsan Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — 378 sayılı Kanunun 1 nci mad
desi gereğince keyfiyet bilgilerinize arz edilmiş
tir. 

4. — Millî Prodüktivite kuruluşu hakkındaki 
kanun tasarısının Malî ve İktisadi İşler, Millî 
Eğitim, Tarım, Sosyal İşler, Bütçe ve Plân Ko
misyonlarından seçilecek üçer üyenin iştiraki ile 
kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair Sanayi Bakanı Muammer Erten'in önerge
si (M. Meclisi 1/321, C. Senatosu 1/437) 

BAŞKAN —• Önergeyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisince kabul edilip 15 Aralık 1964 

tarihinde Cumhuriyet Senatosuna sevk edilen 
(1/437 esas numaralı) Millî Prodüktivite mer
kezi kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının bir
an evvel kanunlaşması için havale edilmiş 
olduğu Malî ve İktisadi İşler, Millî Eğitim, Ta
rım, Sosyal İşler, Bütçe ve Plân komisyonların
dan seçilecek 3 er üyeden müteşekkil Geçici 
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bir Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Sanayi Bakanı 
Manisa Milletvekili 

Muammer Erten 

BAŞKAN — Millî Prodüktivite Merkezi ku
ruluş Kanununun biran evvel Senatodan çıka
rılması için, Malî ve iktisadi İşler, Millî Eğitim, 
Tarım, Sosyal İşler, Bütçe ve Plân komisyonla^ 
rmdan seçilecek 3 er üyeden mürekkep bir Geçi
ci Komisyonda müzakeresi Sayın Bakan tara-
fmlan teklif edilmektedir. 

Teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. -— Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini istiyen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Demir'in, önergesi (M. Meclisi 1/419, C. Se
natosu 1/429) 

BAŞKAN — Sayın Sağlık Bakanının da bir 
teklifi vardır. Sıtmanın İmhası hakkındaki ka
nun teklifinin biran evvel gündeme alınıp, di
ğer işlere tercihan müzakeresini teklif etmek
tedir. 

Ancak, geçen gün alınmış olan bir karar 
gereğince Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Eifat özdeş'in, Deniz Nakliyatı Şirketi hakkın
da, Senato araştırması ile ilgili teldifinin, hep
sine tercihan müzakeresi karar altına alınmış 
olduğu için evvelâ bu noktadan tekliflerini ma
alesef oyunuza sunuyorum. Çünkü daha evvel 
alınmış bir karar vardır. Sonra, biliyorsunuz 
ki, Salı günleri münhasıran sözlü sorulara tah
sis edilmiş bulunmaktadır. Mamafih Heyeti 
Celileniz ayrı bir karar ittihaz 'edebilir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKA
NI KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Demir. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKA

NI KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Sa
yın senatörler, aslında gündem için verilmiş 
bir kararı Yüce Senatonun değiştirmesi tekli
fi ile huzurunuza çıkmış olduğum için mütees
sirim. Sıtma Kanunu müddetli bir kanundur. 
Birinci ayın onuncu günü akşamına kadar bu 
bir maddelik tadil kabul edilip, buna istinaden 
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Bakanlar Kurulu kararı alınıp her ikiside Res» 
mî Gazetede neşredilmediği takdirde, birinci 
ayın onuncu günü akşamına kadar bu tamam
lanmadığı takdirde Türkiye'de mevcut bütün 
sıtma teşkilâtı kanunsuz ve mesnetsiz kalmış 
olacaktır. Bundan dağmadır, Millet Meclisinde 
kanun kabul edilip Yüksek Senato komisyonun
dan geçtikten sonra ibugüne kadar komisyon 
gündemine alınmasını bekledim. Daha fazla 
beklediğim takdirde müddet dolduğunda kanun 
çıkmamış olmasından mütevellit meydana ge
lebilecek olan hâdiseleri önleme düşüncesiyle 
müdahale ettim. 

Değerli arkadaşlarım, neden vaktinde geti
rilmemiştir, diye yanlış anlamıyorsam, belirti
yorlar. Doğrudur. Kanun daha önce getirilmiş 
olsaydı, daha önce çıkar idi. Ama, ben Sağlık 
Bakanlığı olarak getirmede gecikme göstermiş 
isem; Yüce Senato gündemine almamak sure
tiyle de bu gecikmeye iştirak ederse o zaman hu
sule gelecek olan hâdisenin ağırlığı altında Sağ
lık Bakanlığı değil, bütün bir teşkilât ezilmiş 
olur. Bunun geç sevk edilmiş olmasının sebep
lerini araştırmadan öteye, Yüce Senatoya bu
nun gündeme alınarak müzakeresi için oy ver
meleri hususunda istirhamlarım vardır. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Celâl Er-
tuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) _ Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler, sıtma eradikasyonu 
hakkında gelen kanun bir maddeden müteşekkil 
bir kanundur. Bu kanunun bugüne kadar çık
maması ve geç kalması sebebini, Sayın Bakan 
açıklamadılar. Bu kanun, Parlâmentoya 1963 
senesinde gelmiştir. Meclisin muhtelif komis
yonlarında uzun süre kalmıştır. Gerçi Bakan
lığın oralarda takibetmesi de lâzımdı, ama bu
güne kadar geç kalınmıştır, maalesef. Bu iti
barla ayın onuna kadar müddeti hitama eren 
bir teşkilâta - bu kanun birkaç dakikalıktır ve 
bir maddeden ibarettir. - Lütfedip kabul eder
seniz zannediyorum ki, hakikaten geniş bir teş
kilâta hayalı bir yardımda bulunmuş olacak
sınız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanın işaret 
buyurdukları gibi, ayın onunda müddeti bitmiş 
oV.çaktır. Ve bizim yaptığımız gündemde de 
Perşembe gününe alınmış bulunmakta idi. Ma
mafih teklifi oyunuza sunuyorum. Gündeme 
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.'lınımısnu kabul edenler... Ktmiyenler... Günde
me alınması -kabul edil m istif. Fakat birinci mad
deye tercih edemem, çünkü onun için alınmış 
bir karar vardır. Birinci madde bittikten son
ra yani, Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Rıfat Özdeşin Deniz Nakliyat Şirketiyle ilgili 
Senato araştırmasına ait önergelerini tekrar 
okutacağım. O bittikten sonra, tercihan diğer 
kanunun ivedilikle görüşülmesini oyunuza su
nacağım. 

0. - - Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Rı
fat Ozdeş'in deniz nakliyat şirketi ile ilgili Se
nato Araştırması istiyen önergeleri (10/3) 

BAŞKAN — Sayın Rii'at Özdeş burada, Ulaş
tırma Bakanı, ıburada. Önergeyi tekrar okutu
yorum. Zaten iki kişi konuşabilecek. Birisi öner
ge sahibi Rii'at özdeş diğeri de Sayın Ulaştır
ma Bakanı. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Deniz Nakliyat Şirketinde yapılan tâyinle

rin 440 sayılı Kanuna uymadığı hakkında yap
tığım.]'/ uyarmalar, bir netice vermemiştir. Me
selenin incelenmesi ve hakikatin tezahürü için 
Senato araştırmasının lüzumuna kaniiz Yüksek 
Heyete arzında aracılığınızı rica ederim. 

Kocaeli 
Rifat özdeş 

BAŞKAN —- Hepsi bundan önceki birle
şimde okunmuştur. Bu mealdedir. Bir araştır
ma komisyonu kurulması istenmektedir, içtüzü
ğün 133 neü maddesi gereğince teklif sahibine 
söz veriyorum. 

Buyurun Sayın özdeş, 
RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri, ge
rek şahsan, gerekse mensulbolduğum partinin 
muhalefet vazifesini, iktidarı yıpratmak tarzın
da değil, yapıcı bir muhal efet olarak icra etmek 
prensibine uyarak, ibugüne kaklar üzerinde meş
gul olduğum meseleleri huzurunuza getirmiş de
ğilim. Greçen sene Ulaştırma Bakanlığı tebeddülü 
sırasında eski Ulaştırma Bakanı Ferit Alpisken-
der Bey, Suad Hayri Beyle birlikte oturdukları 
sırada yanlarına gittiğim zaman gayet büyük 
bir hüsnüniyetle Ferit Alpiskender Bey, Ulaş
tırmanın deniz kısmında kendisine yardımcı 
olup, olamıyaeağımı sordu. Ben de esasen, sade-
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oe bu mesele ile meşgul olmak fikrinde olduğu
mu, yardıma hazır bulunduğumu, yeter ki ken
dilerinin bâzı politik tesirler d ol ay isiyle mâruz 
kalacağı ıslahat müşkülâtında icabedeııse İstifayı 
dahi göze alacak kadar azimli olup olmadıkları 
şartiyle kendisine böyle bir yardımı taahhüdede-
rim, dedim. Kendisi bana Sayın Başvekilden al
dığı direktifin de esasen bu merkezde olduğunu 
beyan ederek, bu işin ıslajhma 'gitmemizin azmi 
içnide olduğunu bildirdi. Şu şekilde işe başladı. 

Çeçen sefer, derhal ir buyuracaksınız ki. yine 
bu meseleler üzerinde Sayın Ulaştırma Bakanı
nın kendisinin uzun uzun malûmatı olmasına ve 
benim tarafımdan kendisi zaman zaman tenvir 
edilmiş olmasına rağmen 'bir netice alamamak 
endişesi içerisinde ve malûmatı tahtında bir sual 
önergesi verdim. Bugün kendilerinin, o gün ta-
lebettiği sual önergesinin son günü, yani bir ay
lık bir mühlet tal el yetmişi erdi, hu mühlet de bit
miş bulunmaktadır. Safahatından yegân yegân 
malûmatlar bulunmalarına rağmen, sual önere
ninin konuşulduğu gün hır ay mühlet istemeleri
nin sebebini anlıyamadığım içindir ki, işlerin 
savsaklanmakta olduğu kanaatine vararak araş
tırma önergemi vermek mecburiyetinde kaldım. 
Vazifemi en büyük bir hüsnüniyetle yaptım. Fa
kat, hâdiseler beni bu İriinsüden mücadeleye sevk 
etmiş oldu. 

önergelerin sırasına göre yazdığım cevapları 
okumama müsaade ederseniz bu suretle devam 
edeyim. Yok böyle arzu etmezseniz oradan oku
sunlar, ben 'buradan cevap vereyim. Ama, kolay
lık olmak üzere zaten bir sıra üzerine verilmiş 
olan bu önergeleri bu şekilde sıra ile takibetmek 
suretiyle cevaplarım verirsem sizleri tatmin et
miş olacağıma kaaniim. 

Birinci önergem, bugün Ulaştırma Bakanlığı
nın kontrolü altında hulunan ve Deniz Nakliyat 
Şirketi naınmdaki Devlet İktisadi Teşekkülünün 
gerek icra organlarına, gerekse Yönetim Kuru
luna yapılan tâyinler daha henüz dumanı üstün
de bulunan 440 sayılı Kanuna aykırıdır. Kanun 
İktisadi Devlet Teşekküllerini reorganize etmek 
üzere çıkmış bir kanundur. Burada uzun uzun 
müzakeresini yaptık. Derhatır buyuracaksınız, 
bu kanun İktisadi Devlet Teşekküllerinin gerek 
icra. organlarında, gerekse yönetim kurullarında 
çalıştırılacak ve huralara atanacak eşhasın nite
liklerini 8 nci ve 10 ncu maddelerle sarih olarak 
tâvin etmiştir. Bilhassa 10 nen maddenin (A) ve 
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(B) bendlerinde der ki, bu iktisadi Devlet Teşek
külleri icra ve yönetim 'kurullarında çalıştırıla
cak kimselerin ya iktisadi veyahut o meslekî 
alanda yüksek tahsil yapmış olmaları birinci 
şarttır. İkinci şartı, bu vasıfları haiz olanlar 
içerisinden en iktidarlılarını seçmek, üçüncü 
şart da Memurin Kanununun muhtelif fıkrala
rında tâyin edilen vasıfları haiz bulunmak. 

Şimdi gelelim Deniz Nakliyat Şirketinde bu 
kanun neşredildikten sonra Senato seçimlerine ta
kaddüm eden günlerde kararname ile atanan ve 
tâyinleri yapılan «evatın vasıfları nedir? Evvela 
Genel Müdür, Genel Müdür ne iktisatçıdır, ne de 
meslektendir. Hukukçudur, avukattır, PTT Mü
şavirliğinden naklen tâyin edilmiştir. Denizci
likle hiçbir alâkası yoktur, lisan bilmez. Üç mu
avini vardır. Bunlardan bir tanesi denizcidir. 
Fakat diğerlerinin denizle, ve iktisat mesleki ib> 
hiçbir alâkası yoktur. 

Yönetim Kurulu üyeliğine tâyin edilen ve bu 
kanunun neşrinden sonra, çıkarılan kararname 
ile tâyini yapılan Hal it Göken Bey vardır. Bu 
Halit Göken Bey serbest avukattır. Halk Partisi 
Sarıyer 'eski îlçe Başkanıdır. Ve tâyininde ayrıca 
garip bir durum da vardır. Çünkü bu tâyin ka
nun mucibince teşkilât 'bünyesinden gelecek olan 
bir zata mahsustur. Kararname çıktığı zaman Ha
lit Göken Bey Deniz Nakliyat Şiıketinin bünye
sinde değildi. Kararname çıkmış, Yönetim Kuru
lundan geçirilmiş, buradan geçtikten sonra 26 
gün sonra Deniz Nakliyat Şirketinde üçbin lira
lık bir müşavirlik kadrosu ihdas edilerek teşkilât 
bünyesine alınmıştır. Yani evvelâ gemi gitsin 
sonra islim, gelsin kabilinden bir muamele yapıl
mıştır. Diğer bir zat daha var. O da Maliye Ba
kanlığı tarafından gösterilmiştir. Yine 440 sayı
lı Kanunun 8 nci maddesi Idiyor ki, «Gerek Ma
liye Bakanlığınca gerekse Hükümet tarafından 
Bakanlar Kurulu kararı ile bu teşekkülün Yö
netim Kuruluna tâyin edilecek kimseler icra or
ganlarına tâyin edilecek kimselerin niteliklerini 
mutlaka haiz olmalıdır.» Bu zat da avukattır ve 
bu vasıflara uygun değildir. 

Deniz ticareti gayet dar marjlarla, çetin bir 
rekabet sahası olan bir yerdir. Bu meslekin ha
kiki mümessilleri ve bilenleri olmadıktan sonra 
bu rakabet sahasında hiçbir işletmenin muvaffak 
olacağı kanaatinde değilim. Bu tâyinleri görünce, 
440 sayılı Kanuna göre yapılmış olduğu iddia 
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edilen bu tâyinlerle Deniz Nakliyat Şirketinde 
bir reorganizasyon değil 'hakikatte bir dezorgani-
zasvon olmuş demektir. 

Almanlara 1 260 bin dolarlık bir tazminat 
ödenmiştir. Almanlarla, ya.pılan nakliyat anlaş
ması gereğince Almanlar demişler ki; siz bu 
anlaşmaya muhalif olarak bize1 nazaran 480 bin 
dolar tutarında fazla bir navlun taşımışsınız. Bi
naenaleyh siz bu 480 bin doları bize vereceksiniz. 
O zaman Hamburg'da 'Sarıdereli isminde bir mü
messilimiz vardır. Sarıdereli bir rapor gönderi
yor. Diyor ki, bu parayı ödemeye hiç de lüzum 
yoktur, diyor. Esbabı mucibe gösteriyor. Sevk 
edilen bu rapora ben elde edemedim. Her şeyi de
liliyle elde etme imkânı olmuyor. Ondan sonra 
bir rapor daha gönderiyor, ödemek lâzımgeliyor, 
diyor. Denizcilik Bankasından bu Sarıdereli'ye 
soruyorlar, bu iki zıt raporu ne fikirle bir ay 
içinde ve birbirine aykırı olarak verdin? Daha bir 
ay evvel verilmesine ihtiyaç yoktur .diye verdiğin 
bir rapora mukabil bir ay sonra niçin verilmesi 
lâzım diye rapor veriyorsun? Verdiği cevap şu
dur : Bâzı tesirler dolayısiyle bu ikinci raporu
mu vermek mecburiyetinde kaldım. Bendeniz de 
bu muhaverenin olduğu yerde Denizcilik Ban
kası Umum Müdürü dâhil olmak üzere bulunan 
zevatın isimleri mahfuzdur. Bu iki tezat raporu 
burada zikredişimin sebebi bilâhara geleceğim 
diğer bir soruda bu Sarıdereli denilen arkadaşın 
birbirine aykırı rapor vermek itiyadında oldu
ğunu evvelinden, belirtmek ve sonraki hâdiseler-
deki rolünü tezahür ettirmek i enidir. 

Deniz Nakliyatı Şirketi Müdürü bu rapor 
üzerine Almanya'ya gidiyor ve müzakereye giri
şiyor. Biz diyor 480 bin dolarlık fazla yük taşı
mış isek; bunun bir maisra.fi vardır, bu masrafla
rını indirdikten ısonra 260 bin dolarlık bir meb
lâğı ödemeyi kabul ediyor. 

Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri, 
Deniz Nakliyat Şirketinin bilançosunu tetkik et
tiğimiz zaman görürüz ki, bu şirketin 154 milyon 
liralık sarfiyatına mukabil, ancak elde ettiği 
navlun 134 milyon liradır. Eğer bu, 480 bin do
larlık bir navlun için kabul 'edilen masraf esas 
alınacak olursa, 134 milyon liralık bir taşıma ne
ticesinde elde edilecek kâr 30-40 milyon lirayı 
bulması lâzımgelir. Halbuki kendilerinin belirt
tiği 11 milyon. Yüksek Denetleme Kurulunun 
meydana çıkardığı 30 milyon liralık zarar mev
cut iken 400-480 bin dolar da 230 bin dolarlık 
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bir masrafı kabul ederek 260 bin doları ödemek 
hem hatadır, hem de biraz akıllara durgunluk 
verecek kadar yanlış bir harekettir. Ama, bana 
bir kulp uydurmak lâzımgelmiş, Sarıdereli'nin 
ikinci raporu esas alınmıştır. 

Holânda Aeentasınm değiştirilmesi meselesi. 
Sayın Ferit Alpiskender, büyük bir talih eseri 
olarak buradadırlar, kendileri de zannederim, 
bunu anlattığım zaman derhatır buyuracaklar
dır, tesbit edeceklerdir. 1956 senesinde Deniz 
Nakliyatın Holânda'da bir acantası vardır, ismi 
Antonive'dir. Bu zat acanta masrafları transfer 
edilmedi diye temsil ettiği şirketin Rize ve Kas
tamonu şileplerine Roterdam limanında haciz 
koydurmuştur. Bu haciz keyfiyeti şirketin Oon-
tinent'a bütün malî ve ticari itibarını sarsmıştır. 
O zaman Emekli Sandjğmdan bir murahhasla, 
şirket bünyesinden bir zat Holânda'ya giderek 
bu zatı azletmiş yerine 1963 senesi nihayetine ka
dar acantalık yapan bir başka firmavı tâyin et
miştir. Yedi seneden beri Deniz Nakliyatın acan-
talığmı yapmakta olan bu firma hakkında Deniz 
Nakliyat Şirketinin, dosyamda mevcut, muhtelif 
teşekkür ve takdir mektupları vardır. Ayrıca 
şimdiki Nakliyat Müdürü Nâzım Uzunhekim 
Umum Müdür olduktan sonra 1963 senesi Tem
muzunda Çınar Otelinde yapılan acantalar top
lantısında aleni olarak teşekkür etmiş ve mothü-
senada bulunmuştur. Bu da acantalar toplantısı 
zabıtlarında mevcuttur. Bu acanta, vazifesi ol
madığı halde Deniz Nakliyat Şirketinin başka li
manlarda yaptığı kazalar, çarpışmalar, ve saire-
den dolayı icabeden garantileri vermiş ve bu 
vakalar onu bulmuştur. 

Hal böyle iken. demin bahsettiğim, şirketin-
Hamiburg mümessili Sarıdereli 1963 senesinin 
Mayı?, ayında - ki. elimde vardır - bir rapor 
vererek bu acentayı methetmiş ve bu acenta 
ilo birlikte Rotterdam Limanımda müştereken 
bir tahmil ve tahliye şirketi tesis etmenin çok 
faydalı olacağı hakkında da teminat vermiştir. 

Uzunhekimoğlu arkadaşımız Ağustos ayın
da Contiment gitmiş. Mevcut acentesin a uğra
tmamış. Fakat 1956 senesinde hiyane'ti dolayı
siyle azledilen acentayı ziyaret etmiş. Eylül 
ayında, Holânda Aeentası mahallinde değil, 
Vörs Kafe denilen bir kahveye celbedilerek 
acentalığmm 1963 senesinde hitam bulacağı 
Icibliğ edilmişti;'. Bir şirketin, acentasmı iste
diği zaman değiştirmek statüsü mucibince, 
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I -.hakkıdır. 0 kadar ki, tavır ve hareketinden 

dalı: memnun olmazsa, değiştirebilir, bu hakkı 
haizdiJ, buna kimse bir şey söyliyemez. Ama 
1956 senesinde ımensubolduğu şirketin itibari 
malisini ve ticari şerefini haciz koydurmak 
suretiyle haleldar eden bir firmaya tekrar 
dönüş, değil yalnız Türkiye'de Holânda'da dahi 
garip karşılanır. Bu meseleyi o zaman da 
Sayın Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender'e 
arz -ettim. Dedim ki, böyle bir hâdise vardır. 
Holânda'da ifade edildiğine göre veya riva
yet edildiğine göre 15 000 dolar karşılığında 
bu değiştirme yapılmıştır. Ferit Bey, dediler 
ki, bana, bunu nasıl ispat ederiz? Bunu ispat 
etmek için ben ne polis hafiyesiyim, ne de 
detektifim. Ama bir tek yol var dedim, hiya-
neti dolayısiyle atılan bir acentayı durdur
makta ayrı bir vazifedir. Holânda'da. birçok 
insanlar var, birçok kıymetli firmalar var. 
Meselâ, Deniz Nakliyat Şirketinin Anvers'te, 
Bremcn'de ve Hamburg'taki acehtalığmı yapan 
insanlar merkezi Roterdarn'da olan Mü'ller Fir
masının şubeleridir. Meselâ bunlara teklif dahi 
yapılmamıştır. Bunu durdurun. Bundan gayri 
her hangi bir firmaya vermekte şerbetsiniz. 
Aralarında bir münakaşa yapın bir artırma 
yaptırın, menfaat rekabeti sokun, kim çıkar 
ise, ona versinler. Eğer bu firma rivayete göre 
böyle bir meblâğı temin edip de eline acen-
talığı geçirmişse; ya feryadı basacaktır, hem 
parayı verdim hem de işi alamadım, diye ya-

'hut da vermedi ise, veyahut verip de sîneye çek-
tiyse de doğru bir iş yapılabilir, diye arz et
tim. Fakat bu durdurulaı nadı. Şimdi arka
daşlarımı bu hâdisenin Holânda'daki rivayeti 
meselesindo bendeniz gayet tabiîdir ki, bir 
dedcktiı: değilim. Aldı mı, almadı mı bunu 
fotokopisini yahut teype alı'nmış ifadesi "i M-
lemem. Yalnız, sizlere bu zehabı uyandıracak 
bâzı delilleri getirmek imkânına sahiboldum. 
Bu hâdisenin Holânda'da şüyuu dolayısiyle Ho
lânda Sanayi ve Ticaret Odası, gayrimeşru 
yollarla bir hemşehrisinin ekmeğini elinden 
aldı diye yeni tâyin edilen acentayı ihracet-
miştir, Holânda Ticaret, ve Sanayi Odasına 
gönderdiği mektup elimdedir. Artık azamız 
değildir, diyor. Türk Cemiyeti de âzalıktan 
ihracetmiıştir. . Benim size getirebileceğim de-

! liller bunlardır. Oradaki ahvali umumiye ve 
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kanaati umumiye budur. Dolayısiyle do bu 
hâdiseler cereyan etmiştir, işin garip ciheti 
Deniz Nakliyat Şirketi beğenmiyerek azlediyor 
bir acentayı. Fakat % 51 hissedarı bulunan 
Denizcilik Bankası bir ay sonra azledilen 
accutay. da kendisinin Contiııent umumi 
acentalığma tâyin ettiriyor. Bu da bir hakikat 
arkadaşlar. Şimdi Holânda'da bu vaka cereyan 
e'Lt'kton s.-nra haberler de gelmeye başladı, in
giltere acentalığmm 40 - 50 000 dolar arasın
da satılık olduğu haberlerini duyuyoruz. Mü-
tezat raporlar vermek suretiyle hangi mak
sada hizmet ettiği sarih olan bu Sarıdereli de 
oynadığı bu güzel rollerdan dolayı 7,5 sene 
Almanya'da kaldıktan sonra sefirlere bile na-
sibolmıyacak bir şekilde mükâfatlandırıl
mak suretiyle direkt olarak Amerika'ya tâyin 
.'•djryor Yani Deniz Nakliyat Şirketinin. Ame
rika mümessili oluyor. Artık Amerika'da.ki 
X>iyasanın yüzbinin aşağısında mı, yukarısında 
mı olacağı hakkında birtakım rivayetleri bek-
lemekto haklı olduğumuz kanaatindeyim. 

Elendim, Deniz Nakliyat Umum Müdürlüğü
nün ingiltere acentasmın 'bir mümessili bu
raya gelmlış, Mr. Norman'm, bu ziyareti 
Aralık 1963 tarihinde olmuştur. Kendileri li
san bilmediği için. Edip Tüm ay diye birisi mü
tercim olarak yanında 'bulunmuştur. Bunun va-
'sıtasiylc Umum Müdür acentaya şu teklifi yap
mıştır: Teşekkül avukatlarından Sırrı Turanlı 
ile, askerlik ödevini yapmakta olan oğlunun as
kerlik ödevini mütaakıp senede 1 500 er ingiliz 
Lirası acenta tarafından ödenmek suretiyle ve 
acentanm hesabına geçmek üzere ingiltere'ye, ya
nma staja almacını teklif etmiştir. Ayrıca hanımı
nın rahatsızlığının d işarda tedavisinin zaruretini 
de tebarüz ettirerek, yine bu masrafların acenta 
tarafından ödenmesini rica etmiştir. Mr. Norman 
garip bulduğu bu teklifi Denizcilik Bankası 
Umum Müdürlüğüne iblâğ etmiştir. Denizcilik 
Bankası Umum Müdürlüğü do, kendisinden bu
nun yazılı olarak bildirilmesini istemiştir. Mr. 
Norman'da bu yazıyı Denizcilik Bankasına ver
miştir. Bu yazı halen Denizcilik Bankasmdadır. 
Yalnız, acenta mümessili İngiltere'ye döndük
ten sonra bir cevap yazmıştır. Bu cevapta sta-
jiver almanın aradaki anlaşmaya göre kabul ola
bileceği fakat, bunlardan Sırrı Turanlı Beyin 
yalnız sigorta işleriyle meşgul olması için bir si-
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gorta şirketine verilmesi lâzımgeldiğini, Nâzım 
Uzunhekimoğlu jünyorunun ise stajiyer olarak 
alınabileceğini fakat yeni anlaşma mucibince bu 
masrafların acenta tarafından değil, Deniz Nak
liyatı tarafından ödenmesi icabettiğini bir mek
tupla şirkete bildirmiştir. Bu mektubun foto 
kopisi de bendedir arkadaşlar. Bu hâdiseler böy
le huzursuz bir şekilde devam ederken, Ömer 
Kaptan isminde bir zat 29 Nisan 1964 tarihinde 
Maliye Bakanlığına gelerek müracaat ediyor. 
Diyor ki; «Bizim umum müdür, hanımının ilâç 
masraflarını acenta hesaplarına geçiriyor» acen
ta hesabının foto kopisini alıp Maliye Bakanlığı
na götürüyor. «Bu bir nevi permisiz dolar sar
fiyatıdır» diyor. Maliye Bakanlığında bir zabıt 
tutuluyor, iki gün sonra Umum Müdür geliyor, 
bunun için ayrıca permi istiyor. Maliye Bakan
lığı ihbar vâki olduğu ve zabıt tutulduğu için 
permi verilemiyeceğini beyan ediyor. Fakat son
ra ne hikmetse veriliyor. Bu, ihbarla ortaya çı
karılabildi bir küçük hâdisedir. Hâdisede mik
tarın 135 Mark gibi küçük olmasından ziyade, 
prensibinin ihlâl edilmiş olmasının nazarı itibara 
alınması lâzımgeldiği kanaatindeyim. Bu fatu
ranın orijinali de bendedir efendim. 

1963 alelade Umumi Heyet toplantısı Deniz 
Nakliyat Şirketinin o zamanki Yönetim Kurulu 
vazifesini gören müdürler kurulunu iki mesele
den ibra dışı bırakmıştır. Bunlardan bir tanesi 
Kocaeli tankerinin satışı hâdisesinde bankanın 
700 000 lira zarar etmiş bulunmasıdır. Hâdi
se. şöyle cereyan etmiştir : En çok fiyat vercıi 
bir firma ortaya çıkmış, 3 000 000 teklif et
miştir. Fakat bunun getireceği, taleibedilen 
ıgerelk muvakkat teminat, gerekse kaıtî temi
nat mektubunu, - durumumu artık ucam kuşum1 

bile duyduğu - Raybamktam getirmesi kaıbui 
edilmiştir. Raybankın mektubuyla yedi tak
sitte ödenmek üzere tanker bu zaıta ihale edil
miştir. Daha ihaleyi mütaakiıp hemen bu tan
ker alan tarafından tekrar satılığa çıkarılmıştır. 
Fakat talip bulamadığı için ve 'zaten ihaleye 
tâlibolan zatın da itibarı malîsi, beş senelik 
üç milyon liralık bir katı teminat mektubunu! 
getirmeye imkân vermediği ve bu türlü oyum
larla âlet olduğu son hâdiseler dolayısiyle sabit 
•olup bugün halli tasfiyede bulunan Raybankm 
da a.rîık teminat mektubu! veıremiyecefc bir 
halde bulunması dolayısiyle, bu zat teminatı 
getiremez, öetiremeyince; kanunlara göre der-
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hal muvakkat teminata vaziyed edilmesi icabe-
d erken, gerek alelade umumi .heyet kanarı, ge
rekle dıaıhaı sonra icra edilen Deflet Murakabe 
Heyetinin raporumla da belirtildiği üzere; şart
name dışı mıüsaımahalarlla adama- telkrar müh
let verilmiş, bu zait da- bu fırsattan istifade 
ederek kendi verdiği muvakkat teminata da 
ıh aciz koydu ımıu'ş. Antik iş çığır undan çıkunca 
bu satış mukavelelisi feshedilmiş, ite milyonluk 
ihale yerine ilki milyon üç/yüz bine haışka bir 
firmaya «atılmıştır. Şimdi, aradaki buı 700 bin 
lira fark Hazinenin zararıdır. Bunun ancak 
203 000 lira olanı muvakkat teminatı hemıen ka
bili tahsil iken, söylediğim .gibi, iki otorite 
tarafından tesbit edildiği üzere şartınaime dışı 
nMİsaniıahalara, fırsat verilmiş, artık bu da, 
tahsil edilemez 'bir hale .gelmiştir. Diyor >ki; 
alelade heyet toplantısı ve demetleımıe kuruflu, 
bunun diyor, kalbili tahsil olmadığı tahakkuk 
ediyor. Bunu müsebbiplerine 'ödetmek lâzım. 
Müsebbipleri hâla icra o ilganı başında. Ara
dan yedi ay gibi bir zannan geçmiş olmasıınıa 
rağmen, bu hususta her hanigi bir tedbir alın
mış değildi i-. Kanaatimce aılınımaısı da mümkün 
değildir. Dünkü huniların kendi kendlleıinti 
niialhkeımeye vermeleri tâzımigelecek. Bu şekil
de bu meselenin halledilebileceği kanaatinde de 
değilim. 

fbra dışı bırakılan ikinci mesele-, plân lat-
'hikalını alâkadar ediyor. Bu plân tatbikatı 
İpar gemilerine aittir. Sayını 'senatörler, Ipar 
gemilerinin hukukî durumi'uyla katiyen alâka-
da-r değilim, Bu iış tamamen adlî mercileri 
alâkadar eden bir meseledir. Yaılnız plânın ön 
çallışm alarmı ihtiva eden plân ve etüt grafik
lerinde bu dört .geminin 1970 senesine kadar 
Türk ekou'o misine yaııduıiLCi olacağı sarahaıtie 
yazılıdıır. 581 000 tonilâto olan hususi sektör 
gemilerinin 43 hin tonunu bu gemiler teşkil 
etmektedir. Bu gemilerin yod-i adlî. Denizci
lik Nakliyat ŞirkeJtidir. Bâzı işlerde % 50 yüik 
taşiimak hakkımız olma-sına. rağmen •bugün ge
milerimiz yok diye ancak % 13 ünü taşımakta
yız. Ve Umuun Müdürün bundan şikâyet ede
rek yeni g*emi almaının lüzuımnınu belirten be
yanatı olnıuiş. Auna, diğer tarafta. 43 bin ton
luk bir tonaj, sarfiyatı çok olur, kâr getirmiez 
endişesi gibi bir sebeple 2,5 seneden heri Ha
liç'te, hem de 10 bin tonluk gemilerin HaliçV 
girmelerinin yaısaik olıma'sın.a rağmen, 2,5 se-
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nedir bu gemiler Haliç'te yatmalktadır. Bu 
arada, bir Amerikan firması müracaat ediyor, 
mademki siz çalıştıramıyorsunuz, iktisadi bul
muyorsunuz, burada o kadar çok yük var ki 
hen taışıranı, bu ıgemileri bize kiraya verin, 
kira olarak da ton başına., ayda 1 200 - 1 400 
dolar para teklif ediyor. Aşağı - yukarı bir 
geminin kirası 40 OOıO dolan buluyor. 

Muhterem arkadaşlarını, denizde kiralama 
şöyle olur: Kiralıyan, liman masraflarını ve 
akaryakıtı verir. Mal sahibi de, personel mas
rafları ile tamiri yapar. Bunu en kötü bir he
sapla yüzde elli marj yapsak dört gemi için ay
da 80 bin dolar, 2,5 senedebberi ne kadar bü
yük bir dolar zayiatı yaptığı meydandadır. Ame
rikan şirketinin müteaddit müracaatları var. 
Bğer bu gemilerin. Amerika'ya olan borçların
dan dolayı oturalım masa başına, size icabeden 
teminatı vereyim. Katiyen haciz koydu rmıyaca-
ğım. Hem bundan alacağınız dolarlarla bir kı
sım borçlarınızı ödersiniz, diğer dolarlarla da 
memlekete döviz kazandırırsınız, diyorlar. Ka
tiyen cevap yoktur. Sayın Haştırnıa Bakanına. 
yazılmış bir mektubun sureti vardır. Ondan 
da bir cevap alınamamıştır. Binaenaleyh, bizim 
plân tatbikatına geçtiğimiz günleri bir an ha
tırlayınız nıuhterem senatörler. Plânın Meıclis-
1 erden gelmesi için burada çok çabalar sarf edil
di. Aman plân geçmediği takdirde kapıya ka
dar gelmiş dış yardım kesilecek dendi. Bâzı 
lenkidlerde, yanlış anlamalar dolayısiyle i nisan
lar itham edildi. Ama, plânı şurada sarih ola 
rak ele alınız ve 43 000 ton olan 'bu dört gemi
nin, 1070 senesine kadar Türk ekonomisine ge
tireceği dolan lıesabetmişken. ikibuçulk sene-
d enberi ne hikmettir ve hangi düşüncedir 'bunu 
muattal tutmaktadır. 

Muhterem üyeler, dışarı giden deniz nakli
yat gemileri bir gelir ınenbaı olmasına rağmen, 
lüzum olmadığı halde fazla mubayaalar yapıl
dığını ve bu mubayalarm senede 1,5-2 milyon 
liraya, yakın bir paraya baliğ olduğunu ve bu
nun da döviz olarak 'ödendiğini gören Millî 
Birlik Hükümeti, bunu önlemek: için. bir kot rol 
bürosu açmaya karar vermişti. 1962 senesinde, 
bir kontrol bürosunun Roterdam'da tesisini ve 
dışarıdan, gemilerin sefer emniyeti ile alâkalı 
mulbayaayı yapabilmek için bu gibi gemilerin 
bu büronun kontrolünden de geçmesini şart koş
muştu ı*. 
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Bir sene sonra bu güzel tesisin faydası, neti

cesi görülmüştür. Bir sene sonra dış mubayaa 
500 000 liraya inmiştir. 500 000 liraya inince 
mubayaadan bir kısım 'menfaat hisselerinin yok 
olacağı endişesine kapılan bâzı kimselerin teş
vikiyle sebebi vücudunu arz ettiğim bu teşebbü
sü kaldırmak üzere, bu kuruluş için yapılan 
masraflar] sebeibolarak mütalâa eder bir 'karar 
alınmıştı i'. 

Bu Ikararda diyorlar ki, «Evvelce biz senede 
yüz bin lira masrafı göze aldık. Ama dışardan 
iki milyon liraya yakın bir mubayaa vardı. 
Şimdi İni mubayaa 500 000 liraya indi. 500 bin 
liralık bu mubayaa için de 100 bin liralık bir 
masrafı yapmaya hacet yoktur. Binaenaleyh, bu 
büroyu lâğvedelim.» Asıl kuruluş sebebi 'kont
rol ve çalışmaktır. Haber aldığıma göre 'bu 
sarfiyat büronun lağvından sonra ilk altı ayda. 
750 bin lirayı geçmiştir. Bunu çok araştırdım 
hakiki rakamı elde edemedim. Tahmin ederim 
ki, 'bu yine iki milyon lirayı bulmuştur. 

Muhterem senatörler, sonuna geldim. Ge-
çen sene bütçe müzakereleri sırasında Ulaştırma 
Bakanlığı bütçesi hakkında düşüncelerimi arz 
ederken, Devlet sektörünün, vergi veren husu
si sektör olan deniz armatörlerini sabote etmek
le meşgul olduğunu, Devlet dairelerinin Türk 
gemilerine yük vermeyip, hattâ Yunan gemi
lerine yük vermenin çabası içinde bulunduğunu 
vakıalarla izah ettim ve o zamanki Ulaştırma 
Bakanı Ferit Alpiskender, kürsüye çıkarak 
böyle bir hâdisenin artık vâki olmıyacağını ve 
söylediklerimin doğru olduğunu tasdik ederek, 
bir daha tekerrür etmiyeceğini beyan etmiştir. 

Şimdi bakın bu sene ne oluyor, Et ve Balık 
Kurumu armatörlere bir tamim gönderiyor. 
Benim üç ay zarfında 15 bin ton yüküm gelecek
tir. Buna göre hazırlık yapın. Buna hazırlığı 
yapın demek, yükümü öyle tanzim edeceksiniz 
ki, ihale günlerinde Amerika'da boş gemi bu
lundurma durumuna geleceksiniz, bunun için 
de şu ölçüde yük almak mecburiyeti de vardır. 

İkincisi, denizde navlun ihaleyle satınalm-
maz. Deniz navlun telefon veya telgrafla is
tenir, Anvers'ten Parlermo'ya 400 ton demir 
vardır, denir. Muvafık dedi .mi; telgrafla tes-
bit edilir, ondan sonra bu iş biter. Nitekim 
Devlet daireleri Yunan gemileri dâhil olmak 
üzere ecnebi şirketleriyle nakliyat yaptırdık
ları zaman böyle bir ihale kanunu ile adamları 
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bağlayıp, masrafa sokmazlar. Ama. bizim ar
matörlerimiz bunları da göze almışlardır. Mu
vakkat teminat mektubu muhavereler ve bil
gem inin böyle bir işe gitmesi 25 - 30 bin lira
lık bir masrafa baliğ oluyor. Kapalı zarf usu
lü ile yapılan bu ihaleye Deniz Nakliyat Şir
keti dâhil hususi sektör iştirak etmiş. En ucuz 
fiyat bir hususi sektör tarafından 19 dolar, on
dan sonra gelen 22,5 dolar olarak Deniz Nak
liyat Şirketi tarafından yapılmıştır. Ondan 
sonrakiler daha da pahalı. Kanuna göre; kapalı 
zarf usulü ile yapılmıştır, en ucuzuna verilmesi 
icabeder. Ama altında bir ınnadde vardır ki. 
şirket buna rağmen istediğine vermekte ser
besttir. En ucuzu burada 19 dolardır. Deniz 
Nakliyat Şirketi geliyor 10 cent kırdım diyor, 
ona veriliyor. Bir defa 19 dolar gibi en ucuz 
fiyat veren bir firmaya fırsat dahi verilmeden, 
açığı Devlet tarafından kapatılan değil on cent, 
on dolar dahi inmeye müsait bir durumda bu-
lunamıyan Devlet sektörü ile bu muamele ko
nusunda bir hususi sektör nasıl rekabet ede
bilir? Bundan maksat hususi sektörü de'eaurge 
ederek artık Devlet ihalelerine girmekten men
etmekten, terki ticaret etmeye sevk etmekten 
başka bir şey değildir. Bu da bir vakıadır. 
Bunun üzerine Armatörler Dış Seferler Birliği 
bir yazı yazıyor, hâdiseyi Ulaştı uma Bakanlı
ğına bildiriyor. Ne buyuruyorsunuz, diyorlar. 
Şeker Şirketi ve Zirai Donatım Kurumunun 
şartnameleri ellerine geçiyor. Burada deniyor 
ki, «Benim dışardan gelecek mallarımı taşıya
cak gemiler 19 yaşından yukarı olmıyacaktır.» 

Muhterem arkadaşlarım, bundan 3 sene ev
vel. Gemi Tetkik Kurulu 18 yaşma kadar gemi 
almaya müsaade etmişti. Bugün Türkiye hu
susi sektörünün elinde 18 yaşını bitirmiş ancak 
bir veya iki gemi vardır. 283 bin tonun en aşa
ğı 260 bin tonu 19 yasının üstündedir kaldı ki, 
bir gemi altı aylık dahi olsa sörves elass alnı a-

I diktan sonra ne yolcu taşıyabilir ne yük taşıya
bilir, ne de limandan gidebilir. Gittiği limanda 
tevkif edilir. Ama, sövers elass aldıktan sonra 
60 yaşında dahi olsa değil yük yolcu da taşıya
bilir. Nitekim Quenn Mary, Quenn Elizabeth 
32 şer yaşındadır ve bugün iki bin yolcu ile 
sefer yaparlar. Bunun sebebi nedir biliyor mu
sunuz arkadaşlar? Devletin aldığı kararları bir 
tarafa atarak ne yapalım, burada Türk gemileri 
yok, onun için ecnebi gemilere yük vermek mee-
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buriyetinde kaldık durumuna avdet etmek ve 
her tondan asgari bir dolar rüsum almak gaye
sinden başka bir şey değildir. Ama burada Sa
yın Ulaştırma Bakanlığı şöyle cevap veriyor; 
«Her iki yazınızı aldık. Alâkalı olması sebebiyle 
kopyasını çıkardık. Bir tanesini Sanayi Bakan
lığına, bir tanesini de Ticaret Bakanlığına gön
derdik. Bakanlığımızca da başka yapılacak bir 
şey yoktur.» Deniz Nakliyatı Şirketinin nâzımı. 
kurulmasına yardımcı olacak, hami olacak bir 
bakanlığın cevabını ibret nazarlarınıza arz ede
rim, muhterem arkadaşlarım. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, ben sözlerimi bu
rada bitiriyorum. Bu arada benim teşebbüsümü 
ve muhterem senatörlerin gösterdiği alâkayı du
yanlar daha birtakım hâdiseler ortaya getirdi
ler. Uzun zaman araştırmama nağmen ele geti
remediğim, Devlet, Yüksek Murakabe Heyetinin 
raporu sarih olarak bu yönetim kurulu bilanço 
sahtekârlığiyle itham etmektedir. 

Hepiniz gayet iyi bilirsiniz; dışardan gelir
ken gümrükçüler sorarlar, deklâre edilecek bir 
şeyiniz var mı? Şahsınıza itimadı vardır, yok 
dersiniz, çantanın üzerine bir zarp işareti koyar 
çıkar gidersiniz. Ama birisi böyle çıkıp da geri 
çevrildiği takdirde ve çantasının içinde gümrü 
ğe ait bir mal bulunursa; ona gümrük kaçakçısı 
denir. 

Bu yönetim kurulu bilançoyu tanzim etmiş, 
hesap vermekle mükellef olduğu alelade umumi 
hevct toplantısına getirmiş. Ben, şu kadar kâr 
ettim, demiş ve heyeti umnmivevi aldatmak su-
suretiyle bir bilanço geçirmiş. Devlet Murakabe 
Heveti işi ele almış divor ki, 19 milyon doları 
yanlış koymuşsunuz. Gecen senenin karını sen 
nasıl bu senenin kârına korsun, divor. Daha bu
nun gibi pek çok sev vardır. Biuaenalevh. bu 
tarzda dezorganize bir teşekkülde bu tarzda is
ten anlamıvan, belki nlâia gidin denizin vviı-nz 
kokusunu hissetmiş olan insanlarla idare erlileri 
bir Devlet teşekkülü olan bu müe^esenin kâr 
edeceği kanaatinde değilim. Eğer bütün bu me
seleler sadece konuşmaktan ibaret kalmakta de
vam edecek olursa murakabe vazifesinin yanı
lacağı kanaatinde değilim. Çünkü, bunun WWi-
besini gördük. Bir sene Savın TU astımın B ^ a -
mnı bu meselelerden haberdar ettim. Savın Ke
mâl Satır'a gittim. Vaziveti anlattım. Buna pıt 
kararname dört aydır bekliyor, dedim. Benim 
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yanımda müsteşara telefon ettiler. Böyle bir ka
rarname yoktur, dediler. Halbuki meseleyi tet
kik ediyorum o kararname geleli dört ay olmuş
tur. Sizden istirhamım bir ıstırap membaı olan 
bu deniz ulaştırmasında arz ettiğim meselelerin 
soruşturulması ve meydana çıkması için benim 
istirhamıma iltihak etmenizdir. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hürmetle se
lâmlar, âdil kararınızı beklerim. (A. P sıraların
dan, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz, Savın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI MAHMUT VURAL 

(Sivas Milletvekili) — Muhterem Başkan, muh
terem senatör arkadaşlarım, arkadaşımızın ver
miş bulunduğu ve Meclis araştırmasını istediği 
takrirler ve buna mevzu teşkil eden hâdiseler 
daha, önce Ulaştırma Bakanı Sayın Ferit Alpis-
kender tarafından takrirler verilmeden önce ele 
alınmış ve Malive Bakanlığından iki müfettiş. 
Ulaştırma Bakanlığından da üç müfettiş olmak 
üzere bes kişilik bir hevete havale edilmiş bulun
maktadır. Halen tahkikat devam etmektedir. Bu
gün İstanbul'daki hevetle yanmış bulunduğum 
telefon muhaberatından aldığım biVive göre 
15 Oeaık 1965 tarihinden önce tetkiklerini bitirme
lerine imkân olmadığını Öğrenmiş bulunmakta
yım. Meclis araştırması istenilen husus Bakan-
lıkea da tetkik mevzuu edilmiıtir. Tetkikat bit
meden, ve bu hususta ilgili raporlar verilmeden 
bir Meclis araştırması vamlması zannederim ki, 
tahkikatın selâmeti bakımından doğru olmaz. 
Bu seherde muhterem Hevetinizin durumu tak
dir edecek bu mesel evi bir av sonra görüşmek 
ıVere bir mehil verilmesini ve bu arada hes kişi
lik müfettişler hevetinin de ranmmnuu k u m a 
sına imkân bahsedilmesini rica ederim. Hürmet
lerimle. 

BA.SKAN — Efendim. îet,ıVü'"îin hu madde
sini nviçı ödenirde, okuvnlmri- da ond^u saura : 
^fînırîhıırivet, S^n^to^u araştırmasına, fit rwüş-
nvde önee önere-nvi verenler, sonra TT'i^ümet 
ndınn korniş e. o k olan bnkan dinlenir. Neticede 
nrıcîtırma k^mısvonu kurnlnr» km'*11''m*1 masına 
TC.--.TM rı-^! i V n T I T» v ^ i l i r . A r p s t ı r m ı TC'vmi t ' 'vnnu 
Çl^-nnl TCi"|T"">ldîin seeileeoV or\ r\7. ü e îıvpd^-n t"d^lr-
Mii nj^ y^rr, ınıırfiııt komisyonlardan birisi bu 
\f{\(i r c Ö T > r ı v l e r ) d İ r î l î r y> 

Bn ynnddevr» n'Ayn |-)ir. mi'ıza^erp aemava imkân 
yoktur. Sayın özdeş. Sayın Ulaşıtrma Bakanı 
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talılukatm devam etmekte olduğunu bunun bir 
ay sonraya bırakılmasını teklif etmektedir. Ev
velâ bu teklifi oyunuza koyacağım. 

RÎFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Sayın Baka
nın teklifinin aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
RİFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Cumhuriyet 

Senatosunun muhterem üyeleri, Sayın Bakanın 
da bildirdiği gibi bu mesele bir seneden beri böy
le tahkikat, tahkikat diye uzayıp gitmektedir. 
Artık deniz nakliyatta bir kanaat hâsıl olmuştur 
ki icra organı lâyemmldir (Allah Allah sesleri) 
Evet böyle bir kanaat vardır beyler. Yapılan 
Bakanlık tahkikatı, maliye müfettişlerinin yap
mış olduğu tahkikat bir taraftan devam etsin. 
Bendenizin maruzatım Senato hiçbir zaman bu 
tahkikatla alâkalı değildir. Kanunun kendisine 
bahşettiği yolda istediği tahkikatı yapmakta ser
besttir. Aksi takdirde bir a.y sonra ayrı bir mâni 
ile karşılaşacağımıza emin olmanızı istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI MAHMUT VURAL 

(Sivas Milletvekili) — Muhterem arkadaşlar, be
nim teklifim arkadaşımın anladığı mânada de
ğildir. Mesele Bakanlıkça tetkik mevzuu yapıl
mıştır. Bir ihbarın tetkik ettirilip önce Bakan
lık tarafından neticeye bağlanması iktiza eder. 
Eğer suçlular varsa ve suçlular hakkında bir tah
kikat yapılmazsa o zaman kendileri haklı çıkar
lar. Birkaç gün önce meseleyi deruhte etmiş bu
lunmaktayım. Daha önce arkadaşlarım bu mese
leye, takrirler verilmeden önce, müdahale et
mişler, müfettişleri bu hususları tetkik etmek 
üzere göndermiş bulunmaktadırlar. Ben tahki
katın selâmeti bakımından bunu önce istedim. 
İkincisi de tahkikat neticesi alınmadan böyb bir 
Meclis araştırması açılacak olursa; takdir edersi
niz ki, ben, doğru olarak yahutta arzu ettikleri 
şekilde konuşmak imkânını elde edemem. Mü
saade etsinler, zamanı geldiği zaman verdiğimiz 
söz tutulmazsa o zaman gene bu kürsüden bizi 
muahaze etsinler. Ben evvelâ tetkiklerin sonu
cunu almaya mecburum. 

Hürmetlerimle. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Kanaat hâ

sıl olması için bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Yok efendim. Tüzüğü okudum. 

Kanaat hâsıl olması için herkese söz vermem lâ-
zımgelir. 
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Efendim, Sayın özdeş'in Araştırma Komis

yonu kurulması hakkındaki talebinin bir ay son
raya bırakılması Bakan tarafından teklif edil
mektedir. Bu teklifi kabul edenler... Etmiyen-
ler.... Kabul edilmemiştir. Şu halde bir Araştır
ma Komisyonu kurulması hakkındaki teklifi oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi 3 kişiden aşağı olmamak üzere kaydı 
vardır. (Beş kişi olsun sesleri)... 

RÎFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Bir dakika mü
saade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RÎFAT ÖZDEŞ (Devamla) — Sayın Baş

kan, muhterem üyeler, hâdise, Türkiye'nin ikti
sadiyatı ile ve memlekette cereyan eden hayatî 
ehemmiyeti haiz noktalar ile çok alâkadardır. 
Onun için her gruptan bir arkadaşımızın bulun
masını arz ve teklif ediyorum. Senato Heyeti 
Umumiyesinin katî kanaati için buna ihtiyacol-
duğu kanaatindeyim efendim. Hürmetlerimle. 

ÎHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) 
— Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çağlayangil. 
ÎHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) 

— Muhterem arkadaşlarım, Yüce Heyetiniz bir 
Araştırma Komisyonu teşkiline karar verdi. Mü
saade buyurursanız komisyonun teşkiline ait ad
sız prensip kararı alınız. Ve üst tarafını biz 
gruplarımızda görüşerek adaylarımızı verelim. 
Tensibederseniz bunu arz ediyorum, (Muvafık, 
mufavık sesleri). 

BAŞKAN — Şu halde evvelâ adedi tesbit 
edelim ondan sonra işi gruplara bırakalım. Bu 
hususta bir arkadaşın takriri vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Araştırma Komisyonunun 5 kişi olmasını arz 

ve teklif ederim. 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

(Beş kişi az sesleri). 
BAŞKAN — Takdir sizindir. Takriri oyu

nuza sunuyorum : 5 kişi olmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi bu 
vaziyete göre müsaadenizle bir mütalâa olarak 
arz ediyorum, bir Adalet Partisinden, bir 
C. II. Partisinden, grup olarak, bir Millî Birlik 
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Urupuııdan, bir Kontenjandan... Bu suretle seçil
mesini oyunuza sunuyorum. (Beş kişi olmadı ses 
leri) Efendim Adalet Partisinden bir, O. H. Par
tisinden bir, Millî Birlikten bir, Kontergandan 
biı*. Miitakiller... (Tamam sesleri) Bu suretle se
çim yapmalarını oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Adayla
rın biran evvel bildirilmesini rica ederim. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Erluğ'un, üniversitelerimizin verimini ar
tırmak, sıkıntılarına ea'ıe bulmak irin Parlâmen
to olarak neler ycıpûahileeeğinin tâyin ve teshili 
hak kında Senato araştırması, istiyen önergesi 
(10/1) 

BAŞKAN — Simdi bir takrir gelmiştir. Onu 
okutacağım. Sayın Millî Eğitini Bakanı dn bu
radadır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkan!ığıııa 
Türkiye'nin yarınını, idare sorumluluğunu 
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tevdi edeceğimiz seneliğimizi yetiştirmekle mü
kellef olan üniversitelerimizde bir huzursuzluk 
havasının mevcudiyeti bir vakıa halinde ortaya 
çıkmıştır. 

Bu huzursuzluğun türlü sebeplerden, çeşitli 
kaynaklardan doğmuş olması da bir gerçektir. 

Parlâmento olarak rejimimizin temel mü
esseselerinden birisi olan üniversitelerimizin 
dertlerine, sıkıntılarına kayıtsız kalmamıza im
kân yoktur. Bu itibarla üniversitelerimizin ve
rimini artırmak dert ve sıkıntılarına çare bul
mak için Parlâmento olarak neler yapabileceği
mizi tâyin ve. tesbit maksadiyle üniversiteleri
mizde bir Senato Araştırması yapılmasının karar 
altına alınmasını arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Prf. Dr. Celâl tfrtuğ 

BAŞKAN —- Bu takrir, İçtüzüğümüze göre, 
önümüzdeki Salı günü görüşülecektir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

11. — Sıtmanın imhası hakkındaki keenunun 
1 ııci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince- kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Anayasa 
ve Adedet, Sosyal İsler ve Bütçe ve Plân komis-
yonları raporları (M. Meclisi t/119, C Senato
su t/429) (S. Sayısı : 518) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündeme alınış oklu
muz Sıtma imhası hakkındaki Kanunun takd'meıı 
müzakeresini kabul edenler... Etmiyenler.... Ka
bul edilmiştir. Bütçe Komisyonu raporunu oku
tuyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

11 . 1.2 . 106-4 

Yüksek Başkanlığa 
Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun i ııci 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştira
kiyle 10 . 1.2 . 1964 günü komisyonumuzda aörii-
şüdü. 

(îerekçede belirtildiği veçhile 7402 sayılı Ka
nunun 1 ııci maddesindeki esaslara istinaden 

5 yıllık sıtma eradikasyonu programının tahak
kuku, tesbit edilen müddet zarfında mümkün ol
madığından sıtmanın imhası hakkındaki mücade
lenin devamını sağlamak maksadiyle Millet Mec
lisi (îenel Kurulunca kabul edilen şekli ile önce
lik ve ivedilikle görüşülmek üzere aynen kabul 
edilmiştir. 

CreiT'l Kurulun tasviplerine öncelik ve hedi-
likle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan 
Kâtip 

İçel 
C. T. Okyoyuz 

Sözcü 
İstanbul 

O. Oümüşoğlu 
Denizli 

C. Akyar 
"Kayseri 

H. Dikecligil 

Kâtip 
Tabiî Üye 
S. Küçük 

Ankara 
N. Ağırnash 

İstanbul 
E. özden 

Konya 
M. Dinekli 

(1) 518 S. Say ılı basmeıyazı tutanağın so-
nundad-ır. 

BAŞKAN — Tümü üzeTİadıe söz isrtdyen var 
mu! Yok. M'addeilere (geçilmesini: oyla'nnıza su
nuyorum. Kabul edemler... Ettımiyetnfer... Kabili 
edilmiştir. (Biitçje Komisyonu yok «edıeri) 

ivedilikle müzaıkeresinâ oylarınıza arz ©di-
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yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... KaJbüi 
edilırniftir. 

'Bütçe Komisyonundan kimse yok mu arka
daşlar? Sayın Gümüşoğluı burada mı efemdim? 
Efendim, hakikaten komisyon âzasınıdaaı Ibiri-
nin 'bulunması lâzımdır. Amia bunlar da yukar
da komisyonda çalışıyorlar. (Balkan, Bakan 
var sesleri) 

Bakan kMi değildir. 

OEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, yukarı haber gönderelim, Hepsi gelsinler. 
İstanbul Gümüsoğlu yoklar. Denizli Akyar yok. 
(Yukarı haber gönderelim sesleri) Getirtelim 
«fendim. Okunan 'bütçe Komisyonunun en san 
raporudur eifendiim. 

OELÂL ERİTUĞ (Elâzığ) — Sayın Balkanım 
mevzu itibariyle alâkalıdır. Bunu Sosyal iş
ler Komisyonu1 fhuzumı ile yapalım müsaade 
ederseniz. 

BAŞKAN — Efendim, 'bütün komisyon ra
porları aynıdır. Ve hepsi de kalbul etmişlllerdir. 
Müsaade ederseniz arkadaşaırmızın teklifini oyu
nuza sunayıım. Komisyonu temısilen Sosyal İş
ler Komisyonu Başkanımın bulunmasını kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kalbini edilmiştir. Bu>-
yuırun efendim. Bu, bir kanun müddetinin uza
tılmasından ibaret basit bir kanun olduğuna 
göre bu kadar müsaamaha da olabilir artık. 

22 .12 .1964 O : 1 
Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 1 nci 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE ,1. — Süt manın imhası haikkındaki 
7402 sayılı Kanunun 1 nei mıaddesine aşağıda
ki fıkra, eklenmiştir : 

Bu süre Bakanlar Kurulu karariyle uzatı* 
laibilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayının talihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunum hükmünü Ba
kanlar kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Buyurumuz efendim, Sayın Bakan. 
SAÖLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ 

KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekilli). — 19ı63 
yılının 'birinci ayında Büyük Millet Meclisine, 
1963 yılının Temmuz ayının birinci günü Yüce 
!Meolis gündemine alınmış olaın kanım tasaırısı-
ûin zamanında çıkması için (gösterdiği ilgiden 
dolayı Yüce Senato ve Yüce Senato üyelerine 
şükranlarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 
Ben de hayırlı olmasını temenni ederim. 

Efendini, şimdi 2 nci maddeye geçiyoııız. 

7. — SEÇİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi 
BAŞKAN —• 18 nei tura, geçiyoruz. Tasnif 

heyeti için kur 'a çekiyoruz. Ömer Engün arka
daşımız burada mı? Burada. Sami Kırdar ar

kadaşımız? Burada. Celâl Ertıığ arkadaşımız? 
Burada. 

Oylamaya Sayın Sezai O^Kan'dan başlana
cak. (Ekseriyet, yok sesleri) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ekresiyetimiz olmadığı husu
sunda şüpheler vardır. Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, komisyonda bulu

nanlarla birlikte ekseriyetimiz vardır. Binaen
aleyh seçime girebiliriz. 

Fakat bütün mevcudumuz, yüz kadar üye
den ibarettir. Eğer partiler aralarında bir an
laşmaya varmadı iseler; bir netle eıkmıyaeağı 

muhakkak. Bununla birlikte bir tur yapmak, 
vaziyeti öğrenmek zorundayız. 

Şimdi oylama muamelesine Sezai O'Kan'dan 
başlanacaktır. 

(Oylama muamelesine Sezai O'Kan'dan baş
landı.) 

BAŞKAN — Oy kullanmıyan var mı? Oy
lama işlemi bitmiştir. Seçimin sonucunu arz edi-
vorıım: 
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Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği için yapılan 

seçime 80 üye iştirak etmiş ve neticede ilişik lis
tede adları yazılı zevat karşılarında yazılı oy
ları almıştır. 

Fevzi Muhip 5 
Ergun Hilmi : 1 
Nedimoğlu Kevni : 41 
Olgaç. Sınai : 28 
Yurdakul Atilâ : 4 

Ve bir oy da boştur. 
Hiçbir aday nisabı temin edemediği için 

19 ncu tura geçeceğiz. 

VASFİ GERGER (TJrfa) — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
VASFİ GERGER (Urıa) — Muhterem ar

kadaşlar, Anayasa Mahkemesindeki açık üye
liğe seçim için yapılan turlarda kati bir netice 
almaya imkân olamıyor. Sayın Başkan tara
fından açıklanan neticeye göre hakikaten reyler 
bir zat üzerinde toplansa bile yine 94 rey alma
nın mümkün olamıyacağı anlaşılmaktadır. İkin
ci tur da aynı nletioeyi verecek üçüncü tur da 
aynı neticeyi verecek. Halen Mecliste mevcut üye 
adedine göre, hâsıl olacak neticeyi bu tur tâyin 
etmiştir. Şu halde, gündemimizde bâzı soru
lar vardır, saatlerce bekliyen Bakanlar var. Ben
deniz Riyaset Divanından rica ediyorum, bu 
hususta parti grup başkanları ile bilhassa Riya
set Divanı temasa geçsin, bu seçim için bir hal 
çaresi arasın, kanunen bir ay zarfında bu seçimi 
yapmakla mükellefiz. Bir seneye yaklaştı. Hem 
kanun hükmü yerine gelmiyor, hem de Yüce 
Senatonun mehabeti ve şahsiyeti mânevivesivle 
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gayrikabili telif bir vaziyet hâsıl olmasından 
üzüntü duyuyoruz. Riyaset Divanı turlardan 
vazgeçerek bu teması yapmasının muvafık ola
cağı kanaatindeyim. Takdir Yüksek Riyasetin
dir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gerger'in uyarmasını 
yerinde bulmaktayız. Esasen arzu ettiği tema
sı Riyaset Divanı yapmıştır. Grup başkanla
rından rica etmiştir, aranızda bir anlaşmaya va
rınız, bu iş de bitsin diye birkaç defa kendilerin
den istirhamda bulunulmuştur. Ama nedense 
bir türlü bilhassa iki büyük partinin bu mev
zuda anlaşması mümkün olmuyor. Bir kere 
daha kendilerinden rica ederiz. Temas etsinler, 
bir neticeye varsınlar. Aksi takdirde Yüksek 
Anayasa Mahkemesi bir eksik üye ile çalışmak 
mecburiyetinde kalıyor ve bunda da, temasını 
neticesi öğrenmiş bulunuyorum ki, son derecede 
müştekidirler. Arkadaşlardan, her iki partinin 
burada hazır olan arkadaşlarımızdan rica edi
yoruz, başkanlarını harekete getirsinler ve bu 
teması temin etsinler. Sayın Gerger'in beyana
tından- da anlaşılacağı veçhile bu turlara devanı 
etmekle müspet bir netice hâsıl olmıyaea'ktır. 
Bir anlaşma olmadıkça, Senatonun vaktini bos 
geçirmemek için bunu gelecek oturumlardan bi
rine bir hafta sonraya bırakılması muvafık olur 
kanaatindeyim. Bu hususu reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Arkadaşlardan tekrar rica ediyo
rum, bu hususta temasa geçsinler, 

Sorulara ofeçivoruz. 

8. — SORULAR 

A.) SÖZLÜ SORUL, 

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

BAŞKAN — Soru sahibi Osman Koksal has
ta olduğu için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

,2. -— Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Rıfat özdeş'in, Deniz Nakliyatı Genel Müdür
lüğüne dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/281) 

VE CEVAPLAR 
İR VE CEVAPLARI 

• BAŞKAN — Bu mesele başka bir suretle 
halledilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in Atina Büyükelçiliğimizde vukubul-
duğu bildirilen olaylara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/282) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, Başbakan 
adına cevap verecek maalesef kimse yoktur, gele
cek Birleşime bırakılmıştır. 
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4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi I 

Sami Kırçların, İstanbul Üniversitesi öğretim 
üyelerinden bâzılarım hedef tutan ithamlara 
dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İbra
him öktem'in cevabı (6/285) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, Sayın Ba
kan da buradalar, sözlü soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
na delâletinizi saygı ile rica ederim. 

1. istanbul Üniversitesinin bu yıl mûtat 
merasimle açılmaması münasebetiyle ileri sürü
len ve akisler uyandıran iddialar bu bilim mer
kezimizin huzursuzluk içinde olduğunu göster
mektedir. Bu huzursuzluğun esası, derecesi ve 
giderilme yolu nedir? 

2. M. T. T. B. ve l. 'Ü. T. B. başkanlarının 
İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden bâzı
larını hedef tutan ithamları doğru ise ilgili öğ
retim üyeleri hakkında, değilse ithamları ya
panlar hakkında gereken muameleye tevessü! 
edilmiş midir? 

İstanbul Senatörü 
Sami Kırdar 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLÎ EC-ÎTİM* BAKANI İBRAHlM ÖK-

TEM (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar, Sayın Kırdar'm sorularına 
arzı cevabcdiyorum. 

Birkaç zamanden beri, hassaten İstanbul 
Üniversitesi öğrenci teşekkülleriyle, yönetim ve 
öğretim üyeleri arasında anlaşmazlıklar olduğu 
bir vakadır. Bu anlaşmazlıkların nedenleri çe
şitlidir. 

Evvelâ, en eski bir kuruluş olan istanbul Üni
versitesinin öğrenci teşekkülleriyle üniversite 
kurulları üyeleri ve öğretim üyeleri arasındaki 
münasebetleı- bugünün icaplarına uygun bir dü
şünce düzenine girmemiş, aksine, zamanımızın I 
icaplarına aykırı hareketler, yıllardan beri de
vam edegelmiş ve bu istikamette âdeta bir gele
nek teessüs etmiştir. 

Ayrıca, kalabalık bir öğrenci kütlesinin, öğ
rencilik hayat şartlarının zorluğundan doğan sı
kıntılarının ve istanbul Üniversitesi bünyesi 
içinde 114 sayılı Kanunun uygulanmasiyle başlı -
yan öğretim üyeleri arasındaki iç huzursuzlu- | 
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I ğun, maalesef öğrenci teşekküllerine aksettiril

miş bulunmasının son olaylarda büyük payı var
dır. 

Bakanlığımız, İstanbul Üniversitesindeki hu
zursuzluk âmillerini gidermek amaciyle, bilhas
sa, 1963 - 1964 öğretim yılında büyük gayret
ler sarf etmiş; ancak Üniversiteler Kanununun 
Bakanlık yetkisini aşmış olması, öğrencilerin 
muhtacoldukları maddi yardımların geniş öl
çüde harekete getirilemeyişi yüzünden amaca 
ulaşmada gerekli tesir istenen seviyeye çıkarıla
mamıştır. 

Son olaylarla ilgili, İstanbul Üniversitesinin 
ve adlî makamların giriştiği tahkik ve tetkikler 
neticelendikten sonra Bakanlığımız, gerekli ted
birleri almak ve mevzuatı hizmetin icaplarına 
uygun hale getirmek kararındadır. 

Son zamanlarda İstanbul Üniversitesinde; 
öğrenci teşekkülleriyle yöneticiler arasında çıkan 

I hâdise, gerek üniversite ve gerekse Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından tahkik ve tetkik edilmekte 

I olup sonuç henüz alınamamıştır. Arz ederini. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırdar. 
SAM t KIRDAR (istanbul) — Sayın Bakan, 

muhterem arkadaşlarım. 
Üniversitelerimizin bugün içinde bulunduğu 

üzücü durumu incelemeye başlamadan ve bu du
rumun düzeltilmesi için gereken tedbirlere de-

I ğinmeden önce, bir hususu açıkça arz etmek is
terim : 

Biz, üniversitelerimizin temenni ettiğimiz se
viyeye yükselmesini millî gayelerimizin başlıca-
larmdan saymaktayız. Bu sebeple, diğer millî 
dâvalarımızda olduğu gibi, bu dâvanın da çö
zümüne yardım edecek her yapıcı düşünceyi, 
her müspet teklifi desteklemeyi bir millî vazife 

I telâkki etmekteyiz. 
Bendeniz, bu sözlü soru önergemi, bu mil

lî dâvaya hizmet edebilmek, dertlerin deşilmesi
ne, aksaklıkların süratle giderilmesine imkân 
sağlıyabilmek ümidi ile verdim. 

Üniversitelerimizin yıllardan beri huzursuz
luk içinde bulunduğunu bir çoğumuz bilmiyor
duk. Bu huzursuzluk, son iki ay içinde, çe
şitli olaylar ve demeçlerle açığa vurulmuş, basın 
yoliyle kamu oyuna intikal etmiştir. 

Burada, hâdiselerin teferruatı üzerinde dur-
mıyacağım, ancak hepimizi ve bilhassa eski bir 

I öğretim üyesi bulunmam dolayısiyle bendenizi 
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çok yakından ilgilendiren ve tessürlerinıizi tah
rik eden bu huzursuzluğun giderilme yollarını 
a rast ırmak] a yetineceğim. 

Milletçe dileğimiz, memleketin mesut gele
ceğini teminle mükellef genç nesillerin kendile
rinden beklediğimiz vazifeyi başarı ile yüklene
bilecek kudrette, bu ağır mesuliyete dayanabi
lecek ahlâk ve kültür yapısında olmalarıdır. 

Bu neticeye ulaşabilmek için, bizce en doğ
ru yol, hakikatleri bütün çıplaklığı ile ortaya 
koymak, üniversitelerimizin yüksek menfaat
lerini, şahısların menfaatleri üstünde tuturak 
köklü kararlar almaktır. 

Bizce, ilk iş olarak, üniversite muhtariyeti
ni ele almak gerekir. Bu muhtariyet, hiçbir za
man, üniversite içi aksaklıkları, hattâ ayıpları 
örten bir hal olmamalıdır. Bu sözümden üni
versite muhtariyetinin aleyhinde olduğum mâ
nası çıkarılmamalıdır. Tam tersine, bendeniz, 
bu muhtariyetin çok daha genişletilmesine, üni
versite içi ve üniversite dışı nizamı tesis ve mu
rakabe ile görevli kimselerin daha geniş yetkiler
le teçhizine taraftarım. Üniversitelerimize, ken
di kendilerini çok daha sıkı bir şekilde denet
leme imkânları sağlamalıdır. 

Üniversitelininiz bugün, üzüntü ile belirtelim 
ki, bir idare i maslahat politikası içindedirler. 
Vöneticilerle kürsü profesörleri, kürsü profe
sörleri ile diğer öğretim üyeleri ve nihayet bun
larla öğrenciler arasındaki münasebetler, bir çe
şit tâviz, bir çeşit karşılıklı göz yumma esasına 
dayanmaktadır. Bu usule katî şekilde son ve
rilmelidir. öte yandan, üniversite mensupları 
dış siyasi tesirlerden mutlaka kurtarılmalıdır. 
İşte bütün bunlar, ancak üniversite muhtariye
tini daha sağlam esaslara başlamakla elde edile
bilir. 

Bu arada üniversiteli gençlerimizi teşekkür
le anmak isterim, üniversitelerimizi kemiren 
huzursuzluğu açığa vurmaları, şekil meselesi bir 
yana faydalı olmuştur. 

Üniversite içi ve üniversite dışı murakabeyi 
tesis için, kanaatimce, rektörlere, dekanlara ve 
kürsü profesörlerine daha geniş yetkiler tanın
malı ve bunların bu mevkilerine seçilmeleri, kar
şılıklı tâviz mecburiyetinden kurtarılarak yeni 
esaslara bağlanmalıdır. Bunu yaparken, mu
rakabe mevkiinde bulunan rektörlerin, dekanla
rın ve kürsü profesörlerinin üniversite dışı ka
zanç yolları kesin surette kapatılmalı, buna kar-
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şılık kendilerine şeref ve vazifeleri ile mütena
sip bir hayat seviyesi sağlanmalıdır. 

İstanbul ve Ankara üniversitelerinde, bir Öğ
retim üyesi bolluğu, bir öğretim üyesi enflâsyo
nu vardır. Öğretim üyelerinin çoğu, serbest pi
yasadan faydalandıkları için bu iki büyük şeh
rimizden ayrılmak istememektedirler, öte yan
dan diğer üniversitelerimiz şiddetli bir öğretim 
üyesi müzayakası içindedirler. Meselâ Trabzon 
Üırh'crsitesine hoca bulunamamakta, Erzurum 
Üniversitesi ise ancak 3 - 4 Türk hoca ile idare 
edilmektedir, sekizi ise Amerikalıdır. 

öğretim üyeleri konusunda dikkate alınacak 
diğer bir husus da, bir tedbir olarak arz ediyo
rum, kürsü profesörleri hariç diğerlerinin me
selâ altı yılda bir, başka bir üniversiteye naklet
meleri prensibinin vaz'edilmesidir. Bu suretle. 
bir yandan İstanbul ve Ankara üniversitelerin
deki öğretim üyesi izdihamı önlenir, öte yan
dan da yeni üniversitelerimizin inkişafı kolay
laşır. 

Üniversitelerimiz konusunda, öğrencilerin du
rumunu da yakından tetkik etmemiz şarttır. 
öğrencilerimiz ne maddi ne de mânevi bakım
dan huzur içinde değillerdir. Bir defa, üniver
site dersaneleri, anfiteatrlar, lâboratuvaıiar, 
v. s. kayıtlı talebeyi barındıracak büyüklükte 
veya sayıda değillerdir. Meselâ İstanbul Hukuk 
Fakültesine 500 öğrencinin girebileceği bir 
dersaneye 1 500 öğrenci kaydedilmektedir. Böy
lece talebenin büyük bir kısmı, dersleri fiilen ta
kip imkânına sahibolamıyor, hocaları ile yakın
dan temas tesis edemiyor ve sene sonunda kitap
tan öğrendiği ile imtihana giriyorlar. 

Bu, çok garip bir durumdur. Bir yandan. 
öğretim üyesi bolluğu vardır, öte yandan, öğren
ci sayısı çok yüksektir, fakat hocalarla talebeyi 
karşı karşıya getirmek, bunlar arasında bir 
dostluk bağı kurmak imkânı yoktur. Bu zorluğu 
gidermek için ya İstanbul ve Ankara üniversi
telerine talebe hücumunu önlemeli, bunun için 
diğer üniversitelere rağbeti temin etmeli, ya da 
bu iki büyük şehrimizdeki üniversitelerin istiap 
hadlerini artırmalıdır. 

Üniversitelere hücum mevzuu, yalnız bizde 
değil, diğer birçok memleketlerde de acele çö
züm bekliyen bir mesele halini almıştır. Birçok 
memleketlerde kabul edilen çözüm yollarından 
biri, öğrencilerin ikmale kalmak hakkının kal
dırılmış olmasıdır. Amerika, Almanya ve bâzı 
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diğer ileri memleketlerde, ikmale kalan öğretici 
yerine yeni talebe alınmaktadır. 

Yine ileri memleketler üniversitelerinin ço
ğu, bu arada Amerikan üniversiteleri, öğren
cilerin üniversiteye devamını şart koşmakta, es
ki usul fakültetif devam tarzını kaldırmış bulun
maktadırlar. Bugün bizim üniversitelerimizde 
10 - 12 yıldan beri talebe olanlar vardır. Talebe
nin muntazam devamı ve her sene sınıf »-ceme 
mecburiyeti, birçok zorlukları giderir. 

Öğrencilerin üniversite içi olduğu kadar üni
versite dışı hayatları da huzura kavuşturulma
lıdır. Talebe, yemek, yatak ve kitap sıkıntısı 
çekmemelidir. Talebe yurtları, talebe yemek
haneleri Devletçe plânlı bir şekilde halledilmeli
dir. Üniversite şehirleri yakınlarında Fransa 
ve İngiltere'de olduğu gibi üniversite siteleri 
ihdas edilebilir. 

Öğrencilere maddi yardım mevzuunda dik
kate alınması gereken diğer bir husus da. ha
kikaten çalışan ve muvaffak olan talebeye burs 
teminidir Bugün verilen burslar öğrencileri 
mecburi hizmete tabi tutmaktadır. Bu usule 
devam edilmeli buna ilâveten bir de mecburi 
hizmet kaydı konmadan, serbest burslar veril
melidir. En zeki ve en çalışkan öğrencilerden 
bir kısım, bu mecburi hizmet dolayı siyle şim
diki burs müessesesine iltifat etmemekte bu da 
neticede memleket için bir kaybolmaktadır. 

Talebeye yardım mevzuunda, talebe teşek
küllerine verilen tahsisat konusuna da değinmek 
isterim. Bu teşekküllere yılda ortalama 500 000 
liralık bir tahsisat verilmektedir. Bu paraların 
sarf yerleri ve şekilleri daha verimli bir niza
ma bağlanmalıdır. 

Sözümü bitirmeden önce. Sayın Millî hîğitim 
Bakanından ısrarla rica edeceğim, üniversitele
rimizin hakikaten ve biran evvel huzura kavuş
ması için üniversite sorumlulariyie işbirliği ya
parak gereken tedbirleri kararlaştırsınlar. lü
zumlu kanunları Meclise getirsinler. Bu dâva
nın uzun zaman beklemeye tahammülü yoktur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EÖÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-

TEM (Bursa Milletvekili) — Sayın Kırdar. yur
dumuzun en önemli konularından birisi olan üni
versite konusunu, Yüksek Senatonun huzuruna 
getirdiği için kendilerine özellikle teşekkür ede-
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rim. Hakikaten meseleye vukufları var. Eski bir 
öğretim üyesi olmanın verdiği yetkiyle üniversi
telerimizin bu gün içinde bulunduğu sıkıntıyı 
takdir etmişler., birtakım faydalı telkinlerde, tav
siyelerde, bulunmaktadırlar. Türkiye'de üniver
sitelerimizin tarihini tetkik ettiğimiz zaman, bi
zim üniversiteleriimiz Garp üniversiteleri gibi te
kâmül seyri takibetmezler. 1933 te 1946 da, 1960 
yıllarında dışardan gelen birtakım müdahaleler 
ile esaslı değişikliklere mâruz kalmış bulunmak
tadırlar. Bunun hiç şüphesiz sosyal sebepleri 
vardır. Medreselerden üniversiteye intikal saf
hası, anlaşılıyor ki, yurdumuzda ilim müessesele
rinin sağlam geleneklere dayanmasına müsait ol
mamıştır ve bu yüzden de bu müesseseler her ge
çen yıl devamlı surette arzu ettiğimiz istikametti» 
bir gelişme imkânı bulamamışlardır. 

Şimdi, bugün üniversitelerimiz yeni Anayasa 
gereğince muhtariyete kavuşmuşlardır. Zannedi
liyordu ki, bugüne kadar üniversitelerimiz, muh
tar olmadıkları için bir ölçüde Millî Eğitim Ba
kanlığının kendi yönetimlerine iştirak ettiği için 
hariçten vâki olan siyasi müdahalelerle bu mües
sesenin işlemesinin önlendiği düşünülmüş ve üni
versitelerimiz bugün garp memleketlerinde de 
salıibolmadıkları kadar özgürlüğe sahibolmuşlar-
dır. Bunun neticesi olarak da hepimiz üniversi
telerimizin en kısa zamanda kendi meselelerini 
halledeceklerini yönetim ve denetimlerini en iyi 
şekilde yapacaklarını beklemekte idik. îtiraf ede
lim ki, bunda tam mânasiyle muvaffak olmuş sa
yılmazlar. Yalnız burada üniversite sorumlula
rını tek basma itham etmek de mümkün değildir. 
Bunun çeşitli nedenleri vardır. Bunlar üzerinde, 
ciddî olarak üniversitenin bizzat kendi sorumlu
ları, Hükümet, Parlâmento ve efkârı umumiyi» 

durmak mecburiyetindedirler. Bugün öyle bir 
safhaya, geldik ki, artık bu safhada yetiştirmekle 
mükellef bulunduğumuz ve onların da mükellef 
bulunduğu öğrencilere matuf ilmî araştırmaları 
organize etmek, liderlik etmek, rehberlik etmek 
durumunda bulunan bu müesseseler sahip bulun
dukları otonomi (autonomie) düzeni içersinde 
kendilerini düzenliyen, murakabe eden birtakım 
eksiklikler içerisinde bulundukları ve bunların 
giderilmesi lüzumuna kendilerinin de kaani bu
lundukları bu safhada bize düşen vazife; onlara 
yardımcı olmak ve bir an evvel bu ıslah ve tekâ
mül hamlesini temin etmektir. Sayın Kırdar'm 
da söyledikleri gibi. üniversite gençlerinin öğre-
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tim üyeleri ile ihtilâfa düşmüş olmaları bu mese
leyi had bir seviyeye getirdi ve efkârı umumiye-
yi böyle bir mesele üzerinde daha dikkatli eğil
meye mecbur etti. Umarım ki bu hâdiseler ilgi
lileri uyarsın ve kendilerinden büyük bir kısmı
nın da, bu konuda ciddî gayretlere ihtiyaç oldu
ğunu anladıkları bir devirde bu gayretler yapıl
sın ve düzgün çalışmalarından memlekete büyük 
faydalar geleceğini beklediğimiz bu müesseseler 
bir an evvel arzu edilen seviyeye, arzu edilen hu
zura kavuşsunlar. 

Aziz arkadaşlarım, şu dakikada Üniversitele
rin de Meclise ve genel oya karşı konularını in
tikal ettirmek sorumluluğunu taşıyan bir insan 
sıfatı ile hakikaten zor bir durumda olduğuma 
işaret etmek mecburiyetindeyim. Millî Eğitim 
Bakanı Üniversitelerin yönetiminde hiçbir yetki
ye sahip değildir. Hattâ Üniversiteler Kanunu 
gereğince, üniversitelerin aldıkları bütün kararla
rı, beğense de, beğenmese de uygulamak duru
mundadır. Onların bütçelerini imza eder. Mec
lise sevk eder. Mecliste üniversitelerin kendi
sine verdikleri Ibilgileri olduğu gibi nakleder. 
Yani, aşağı yukarı bir tercüman durumunda
dır. Sorumlusudur, fakat tetkik yetkisine sahip 
değildir. Hattâ, her hangi bir muamelenin da
yanaklarını araştırmak yetkisine de sahip de
ğildir. Yalnız kendisine üniversitelerden inti
kal eden bilgileri olduğu gibi nakletmek duru
mundadır. Buna mukabil Muhterem Meclislerin 
sistemlerine nıuhatabolurlar. - I 

Biraz sonra Sayın öztürkçine arkadaşımı
zın, 1,5 aydan beri gündemde bulunan, sorusu
na cevap arz edecek durumda değilim. Çünkü, 
üniversitelerimizden beklediğimiz bilgileri, bir 
aydan beri istediğim halde şu dakikaya kadar i 
bu. bilgiler verilmediği için muhterem arkadaşı- ( 
mızın sorusuna cevap verecek durumda bulun- ] 
m&maktayım. Bunlarla üniversitelerimizin üze- i 
rinde muhterem Meclisinizin şikâyetini celbet- j 
meyi hedef tutmuyorum. Ama gerçeği anlat- j 
inak istiyorum. Öğrencilerle olan münasebetle- 1 
rinde üniversitelerimiz maalesef kendilerinin ! 

çoktan halletmiş olması gereken bu münasebetleri ! 
tanzim etmek için gerekli gayreti gösteremedik- i 
1 erini itiraf etmek durumundayım. Bunu dü- j 
şünerek bir buçuk seneye yakın bir zamandır, I 
bugün cereyan edecek hâdiseleri çok evvel sez- ; 
miş bir sorumlu sıfatiyle üniversitelerimizi eli- ; 
mizden geldiği kadar ikaz etmeye çalıştım ve • 
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tedbirlerini almalarını kendilerinden rica ettim, 
her bakımdan kendilerimi yardımcı olacağı
mızı ifade ettim. Son olaylar eğer müessif bir 
mahiyet almadıysa, sizi temin ederim ki, bunda 
Ibüyük gayretimizin tesiri olmuştur, iki tarafı 
anlaşmaya yaklaştırarak hâdiseler üzerinde 
tamamen objektif kalmak suretiyle, daha mües
sif olayların cereyanına mâni olunmuştur. Fa
kat korkum, üniversitelerimiz kendilerine dü
şen tedbirleri kısa bir zaman içinde almazlar 
ise, bizzat kendi bünyeleri içimle, yalnız öğren
cileriyle değil, kendi bünyeleri içinde de bu mü
esseseleri arzu edilen verimlilik seviyesine geti
reni iyecoklerd ir. 

Simdi Bakanlık bütün imkânları ile hakem
lik etmektedir. Son zamanlarda bâzı gazetelerde 
bu konularda yazılar yazan üniversite öğretim 
üyelerinin bir kısmının, Bakanlığın bu hakem
liğini dahi yadırgadıklarını üzüntü ile görmek
teyim.. Bunu ilânihaye bu şekilde bırakmak 
mümkün değildir. Meclislerimiz bu konuda has
sasiyetlerini göstermişlerdir. Bundan evvel Mil
let Meclisinde bir milletvekili arkadaşım izin, bir 
inceleme ve araştırma komisyonunun kurulma
sı teklifini hâdiselerin sıcağı sıcağına içinde yer 
almasını uygun bulmadığım, Meclisimizin "ku
racağı bir komisyonun, ister istemez adliye ve 
üniversite idarecilerinin tahkik ve tetkika gi
riştiklerini bir safhada kurulmasının yanlış an-
1 aşıiall»ileceğini üniversitelerimizin itibarını,muh-
tariyet anlayışındaki hassasiyeti zedeliyebilece-
ğini düşünerek rica ve niyazımı Meclisimizde 
takrir sahibi olan arkadaşımız da kabul ettiler 
ve bundan bir müddet vazgeçilmiş oldu. Şimdi 
bugün kabul buyurmuş olduğunuz bir önerge 
ile de Yüksek Senato böyle bir yola girmiş bu
lunuyor. Buda demektir ki, Senato ve Meclis 
bu konuda son derece hassastırlar. Efkârı umu
mi yede son derece hassastır. Bunu adım adını 
takibeden Bakanlığımız yalnız bugün mevcudo-
lan üniversitelerimizin değil, yarın kurulacak 
olan üniversitelerimizin de ve topyekûn bütün. 
yüksek öğretim müesseselerimizin de ciddî bir 
araştırmaya ve plânlamaya ihtiyacı olduğunu 
düşündü, ve onun için de bir yüksek kurul 'kurul
masına karar verdi. Bu yüksek kurul önümüz
deki hafta içinde vücut bulacaktı]-. Bu kuruluş 
ile yüksek öğretim kurumlarımızı incelemeyi ve 
plânlamayı tasarlıyoruz. Bizim bu araştırmala
rımızı bir neticeye bağladıktan, sonra Avrupa-
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n m bu konuda yetki sahibi bulunan, faraza 
Robens Kıraliyet Araştırma Komisyonunun 
mensuplarından bir veyahut ikisini çağırarak 
kendi meselelerimize bir de tamamen objektif 
günün yüksek öğrenim kurumlarının nasıl yü
rüyebileceklerini, bunların nasıl bir statüye ka
vuşabileceklerini çok iyi bilen ve uzun incele
melerle kendi yurtlarında da üniversitelerin 
ve yüksek öğrenim kurumlarını reforme eden 
memleketlerin bilgi ve görgülerinden istifade 
etmek suretiyle umumi efkâra bilgi vereceğiz, 
Bunu tartıştıracağız. O zamana kadar üniversi
telerimizde kendi bünyeleri içinde bu konuda 
-eğer birtakım görüşlere varmış olurlarsa ki, bu
gün Ankara'da, bilhassa iki komisyonun kurul
duğunu haber aldım, bu konuda kendi bünye
leri içerisinde bir araştırma yapmaktadırlar. 
Bu araştırmaların bütün neticelerini birleştire
rek dört beş ay gibi kısa bir zaman içerisinde, 
mevcudolan müesseselerimizin aksıyan taraf
larını ortaya koymak ve bunlar için alınacak 
tedbirleri tesbit etmek, diğer taraftan da Tür
kiye'deki topyakûn yeni üniversite kuruluşları
nın ve yüksek Öğretim müesseselerimizin han
gi istikamette gelişmesi gerekeceği hakkında 
edineceğimiz bilgilerle de topyekûn mevzuatı
mızda bir değişiklik gerekiyorsa, bunları yük
sek huzurlarınıza sunacağız. Şimdilik bir araş
tırma devresine girmek yolundayız. Süratle 
alınması gereken tedbirleri de yine Üniversi
teler Kanunu çerçevesi içinde yetkili organlara 
bırakmış bulunuyoruz. Biz kendilerine her ba-
kımlan yardımlarımızı da arz etmiş bulunuyo
ruz. Bu konuda hiçibir ayrılığımız yoktur. Tıp
kı Sayın Kırdar gibi bedeniz de üniversite 
muhtariyetinin zedelenmesinin sureti kafiyede 
aleyhindeyim. Üniversitelerimizin demokratik 
bünyemiz içinde en önemli kuruluşlardan olduk
larına kaaniim. Bunların itibarlarının tam ola
rak mahfuz tutulması inancı içindeyim. An
cak itiraf edeyim ki, bu müesseselerin kendile
rinin sahip kılındıkları muhtariyete lâyik ol
mak ve bu müesseselerin itibarlarını gözetmek 
bizzat onların ödevleridir. Biz onların yardım-
cısıyız. Bu düşünceler içinde umarım ki, önü
müzdeki günler Sayın Kırdar arkadaşımızın ar
zu ettiği istikamette yeni inkişaflar olur ve biz 
•de, hepimiz memnun oluruz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırdar, 
SAMÎ KIRDAR (İstanbul) — Sayın Millî 
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Eğitim Bakanına açık konuşmasından ve gerçek
leri sakınmadan önümüze sermesinden dolayı 
bilhassa teşekkür ederira. 

Takdir buyururlar ki, bizim de karşımızda 
muhatabolarak kendileri vardır. Elbette üniver
site rektörleri veya dekanları buraya gelip de 
bize cevap verme durumunda olsaydılar sualle
rimizi onlara tevcih ederdik. Maalesef takdir 
ediyorum Sayın Millî Eğitim Bakanının duru
munu ve orta vaziyettedir. Karar vermek duru
munda değildir. Fakat bize de muhataboluyor-
lar. Kendilerinden bilhassa şunu rica edeceğim : 
Üniversitelerimize karşı Devleti temsil ettikleri 
için daha kuvvetli bir şekilde yardımcı olsunlar. 
Nihayet, Devletin bir mânevi tesiri vardır. Dev
letin mânevi tesiri üniversitelerin muhtariyet, 
tinden daha üstündür. Binaenaleyh, bu dâva 
milletin tümünü çok yakından ilgilendiren bir 
dâvadır. Devleti ilgilendiren bir dâvadır Bu şe
kilde üniversitelere belki tesir edebilirler. Tav
zih edeyim, meselenin hallini tacil edebilirler. 

Tekrar teşekkür ederim. Saygılarımla. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sa
kıp Önal'ın, yurt dışına çıkan bakanlara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/291) 

BAŞKAN — Soru sahibi yoklar, Başbakan 
yoklar. Gelecek oturuma kalmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, bakanlıklarda ne miktar
da yevmiy&li memur bulunduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/292) 

BAŞKAN :-r- Soru sahibi yok, Başbakan yok. 
Gelecek oturuma kalmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, ilâç imalâtı yapan mü
esseselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

BAŞKAN — Rifat öztürkçine buradalar. 
Adalet Bakanı yoklar. Gelecek soru gününe kal
mıştır, 

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

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat yok. Gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 
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9. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Hil

mi Onat'ın, ordudaki sağlık hizmetlerine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/297) 

BAŞKAN — Saym Onat yok. Soru gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özdenHn, trafik kazalarına karşı alınan 
ted.birlere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/398) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem özden Bütçe Ko
misyonunda. Soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üuesi 
Rıfat fivtürkcine'nin İstanbul, Ankara ve Ene 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

B A.^KAN — Savın öztürkçine burada, Sa
yın Bnkan da burada. Cevap arz edecek misiniz 
efendim? 

MÎLLÎ EttÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — Arz ettim. Cevap 
verecek durumda değilim, özür dilerim. Arka
daşım bana 15 gün mehil verirlerse memnun ola
cağım. 

RÎFAT ÖZTÜRKÇÎNE (îstanbul) — Mu
vafık efendim. , 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine muvafakat 
etmişlerdir. 15 gün sonraya bırakılması hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 15 gün sonraya bırakılması ka-. 
bul edilmiştir. 

12. —• Cumhuriyet Senatosu, Erzurum Üyesi 
Edip Somunoğlu'nun, 472 sayılı Kanuna dair 
Maline ve Sağlık've Sosyal Yardım bakanların
dan sözlü sorusu (6/301) 

BAŞKAN — Edip Somunoğlu burada. Fakat 
Sayın Bakan yok. Soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi Ne
dim Evliya'nın, Et ve Balık Kurumu Genel Mü
dürlüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/302) 

BAŞKAN — Saym Nedim Evliya buradalar. 
Ticaret Bakanı yoklar. Gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 
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14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sıt

kı Ulay'ın, Çankaya caddesi üzerinde grev ya
pan işçilere dair sözlü sorusu ve Çalışma Bakanı 
Bülent Ecevit'in cevabı (6/303) 

BAŞKAN — Sayın Sıtkı Ulay buradalar. 
Sayın Çalışma Bakanı buradalar. Soruyu okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorunun Saym Çalışma Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasına delâletleri
nizi arz ederim. 

Senatör 
Sıtkı Ulay 

Günlerden beri Başkentin Çankaya caddesi 
üzerinde yâr ve ağyar önünde, soğuk ve yağmur 
altında işçi vatandaşlarımızın polisler tarafın
dan yaka paça otomobillere bindirilmeleri, itilip 
kaldırımlara yuvarlanmaları Anayasa ile veril
miş bir hak olan işverene karşı grevlerine mâni 
olunmak çabasında bulunulduğu müşahede olun
maktadır. 

a) Bu işçilerin Devletçe yönetilen ve fikir 
işçilerinin emeği ile kurulan Emekli Sandığın
dan saat başına teklif ettikleri zammın miktarı 
nedir? 

b) Ankara'da ve civar inşaatta çalışan işçi
lerin patronlardan aldıkları ücret ile mukayesesi 
nasıldır ve yapılmış mıdır? 

c) Bu işçiler bu isteklerini ne kadar zaman 
evvel işverene bildirmişlerdir? 

d) Bir hakem kurulu tâyin edilmiş ise bu 
kurulun kararı nedir? Emekli Sandığı bu karara 
uymakta mıdır? 

e) Greve mâni olunmak istendiğine göre bu 
grevin kanunsuz olduğu hangi merciler ve mah
kemelerce kesin hükme bağlanmıştır? Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 
(Ankara Milletvekili) — Saym Senato üyeleri, 
Saym Sıtkı Uîav'm sorularına cevabımı arz edi
yorum : Savm Sıtkı Ulay sorularının başında 
bahis buyurdukları grev yerindeki polis müda
halelerine delinerek bunun, işçilere Anayasa 
ile verilmiş bir hak olan ve iş verene karşı grev
lerine mâni olunmak üzere girişilmiş hareket
ler olduğunu ileri sürüyorlar. 

_ 26 — 
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Polisin davranışı hakkında Bakanlığımız 

resmen bir bilgiye sahibolmadığma ve soruyu 
bu yönden cevaplandırmaya Bakanlığım yet
kili bulunmadığına göre bu konuda fazla bir 
şey arz edemiyeceğim. Ancak polisin davranı
şında işçilerin grev haklarının kullanılmasına 
engel olmak gibi bir kasdm asla bulunmadığı
nı ve bulunamıyacağmı belirtmek isterim. 

Genel olarak bâzı grevler de polisin müda
halesi şu şekilde yer almaktadır; 275 sayılı 
Toplu îş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu 
grev yapan işçilerin yerine başka işçilerin ça
lıştırılmasını yasaklamakta ve bu yasaklamaya 
uyulup uyulmadığını kontrol için de sendikala
ra grev yerinde gözcü bulundurma yetkisini 
tanımaktadır. Fakat bâzı durumla da sendika
lı işçiler gözcülükle ve kanunsuz olduğuna ka
naat getirdikleri durumları adlî makamlara bil
dirmekle yetinmiyerek fiilî müdahalelerde de 
bulununca poliste ister istemez işe karışmak zo
runda kalmaktadır. Bizim zabıta kuvvetlerimiz 
de maalesef bu gibi toplulukları kanun çerçeve
sinde tutmak için başvurulacak usuller konu
sunda gereği gibi yetiştirilmûmişlerdir. 

Bu bakımdan hakikaten yer yer, kabahat, 
suç kimde olursa olsun, sorumluluk kimde olur
sa olsun, tatsız hâdiseler olmaktadır. Hükümet 
bu duruma karşı bir toplum zabıtası kuvveti 
kurmak zaruretini hissetmiştir ve tesadüfen 
öğrendiğime göre, bugün içişleri Bakanlığı böy
le bir toplum zabıtası kurmak için bir kanun 
tasarısını Yüksek Meclise sevk etmiş bulunmak
tadır. Yüksek Meclise sunulmuş bulunan yeni 
bütçe tasarısında toplum zabıtası kurulması 
için 10 milyon liralık bir ödenek vardır. Top
lum zabıtası kanunu yürürlüğe girince de ay
rıca 19 milyon lira ayrılacaktır, bu kurulması 
gereken toplum zabıtası için. Bu suretle polisin 
üzerine düşen görevi, yeteri bir şekilde yapa
bilme gayreti ile, belki, bazan düştüğü hoş kar-
şılanmıyan hereketlere düşülmesi önlenmiş ola
caktır. Fakat genel olarak Hükümetin bu hâ
diseler üzerinde yeterli şekilde, titizlikle durdu
ğu hususunda gerek Sayın Ulay'ı gerek Sayın 
Senatonun Sayın üyelerini temin etmek iste
rim. 

Nitekim son olarak istanbul'da yapılmakta 
olan (Beree) fabrikası greviyle ilgili böyle ha-
'ber ve söylentilerin çıkması üzerine bizzat Sa
yın içişleri Bakanı grev yerine giderek durum-
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la yakından ilgilenmiştir. Sorunun bir bölü
münde Sayın Ulay, sendikanın Emekli Sandı
ğından daha doğrusu inşaatı yapan firmadan 
saat başına ne kadar zam istediğini sormuş
tur. 

Sendikanın istediği zam saat başına 30 ku
ruştur. Sorunun diğer bölümünde Ankara ve 
civar bölgelerinde çalışan işçilerin patronlar
dan aldıkları ücret ile mukayesesi nasıldır ve 
yapılmış mıdır? diye buyuruyorlar. Bu muka
yeseyi yapmak imkânı bulunamamış olmakla 
beraber, genel olarak yapı işçilerin büyük ço
ğunluğuna resmen tesbit edilen asgari ücret 
ödenmektedir. Bu da Ankara'da sosyal yardım 
yapılmıyan iş yerlerinde, ki bahis konusu olan 
inşaatta onlardan biridir, günde 16 liradır. 

Saym soru sahibi işçilerin bu isteklerini ne 
zaman işyerlerine bildirmişlerdir, diye soruyor
lar. 

Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 25 Ocak 
1964 te başlamış ve o tarihte Sendikanın istek
leri iş verene bildirilmiştir. Görüşmeler 22 Tem
muza kadar devam etmiş, fakat bir sonuç alına
mamıştır. O tarihte uyuşmazlık çıkınca görüş
meler kesilmiştir. Her iki taraf bu arada uzlaş
mak için çeşitli imkânlar aramışlardır. Birinci 
toplu sözleşme teklifi 65 madde idi. Sendika 
bundan sonra 43 maddelik yeni bir toplu söz
leşme tasarısı teklif etmiştir. Bu yeni teklif 
metni üzerinde görüşmeler yeniden 11 Ağus r 

tos 1964 te başlamıştır. Fakat bu yeni teklif 
metninin de 14 maddesinde uyuşmazlık çıkmış 
ve görüşmeler bu yüzden kesilmiştir. 

Sorunun diğer bölümünde Saym Sıtkı Ulay, 
bir hakem kurulu tâyin edilmişse, bu kurulun 
kararı nedir? Emekli Sandığı bu karara uy
makta mıdır diye soruyorlar. 

Kanunda kullanılan deyimle bir uzlaştırma 
kurulu kurulmuştur. 25 Eylülde bu uzlaştırma 
kuruluna uyuşmazlık konusu olan 14 madde 
intikal ettirilmiştir. Uzlaştırma Kurulu 2 Ekim 
1964 tarihinde kararını vermiştir. Bu karar
da işçilerin istediği saatte 30 kuruşluk zam da 
uzlaştırma kurulunca kabul edilmiştir, fakat 
işveren bu karara uymamıştır. 

Saym Ulay «greve mâni olunmak istendiği
ne göre, bu grevin mahkemelerce kesin hükme 
bağlanmıştır,» diye soruyorlar. Bir kere soru
larının başında tenkid konusu yaptıkları polis 
müdahalesi greve mâni olma arzusu ile de-
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ğildir. Bâzı başka hareketlere mâni olma arzu
sundan ileri gelmekteydi. Ancak sendik işve
renin işyerine, grev yapmakta olan işçilerin ye
rine bâzı işçilerin çalıştırdığı iddiası ile ilgililer 
hakkında gerekli kanunî işlemin yapılması için 
Çankaya Cumhuriyet Savcılığına başvurmuş ve 
Cumhuriyet Savcılığı da 25 Ekim tarihli kara
rında sendikanın bu müracaatı üzerine hler han
gi bir işlem yapmadan önce bir defa grev kanu
nî midir, değil midir hususlarını tetkik etmek 
ihtiyacını duymuş ve grevin kanunî olmadığı 
sonucuna vararak, bu bakımdan sendikanın iste
ği istikamette bir adlî takibata girişmeye lüzum 
olmadığı kararma varmıştır. Sendika, kanunî 
hakkını kullanarak savcılığın bu kararma itiraz 
etmiş. İtiraza Keskin Ağır Ceza Mahkemesi bak
mış ve Çankaya Sorgu Ceza Hâkimliğini duru
mun tetkiki için naib tâyin etmiştir. 

Savcının bu yolda grevi kanunsuz bulmasına 
sebebolan durum da şudur: 275 Sayılı Toplu 
Sözleşme Grev ve Lokavt Kanununa göre, uz
laştırma kurulu kararı kabul edilmezse bunun 
kurulca bir tutanakla tevsiki gerekir. Greve on
dan sonra gidilebilir, işçiler, Sendika uzlaştır
ma kurulunun kararını kabul ettiğini, süresi 
içinde yazılı olarak gerek işverene gerekse bölge 
çalışma müdürlüğüne bildirmiştir. İşverenler bu 
konuda müspet veya menfi her hangi bir bildiri
de bulunmamışlardır. Ve uzlaştırma kurulu da 
bu durumu bir tutanakla tevsik etmemiştir. Bir 
tutanakla tevsik edilmeden greve başlamıştır. Bu 
gerekçe ile Savcılık grevin kanunsuz olduğunu 
yani bir şeklî hata yüzünden kanunsuz olduğu
nu iddia etmiştir. Tabiî bu hususta sorumluluk 
kimindir? Bunu ancak mahkeme tâyin edecek
tir. 

Sonuç olarak şunu, Sayın Sıtkı Ulay da şüp
hesiz bilmektedir, memnuniyetle arz edebilirim 
ki, iş veren işçilerin teklifini kabul etmiş ve iş
yerinde çalışma başlamıştır. Teşekkür ederim. 

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

arkadaşlarım, kıymetli bakan arkadaşımızın ge
rekli izahatına huzurlarınızda arzı teşekkür ede
rim. Esasen bu meselenin halli mevzuunda ken
dileri de bize tavassut ve delâletlerimle yardım
cı olmuş ve meseleyi neticeye ulaştırmış bulun
maktadırlar. Bu sebeple bu mevzu hakkında da
ha fazla konuşmak istemiyorum. Ancak Anaya-
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samızda bu gibi grev ve lokavt hakları kabul 
edildiğine göre, mevcut grevler karşısında bil
hassa zabıta kuvvetlerimizin kanunlara riayet
kar ve çok tertipli medeni memleketler seviye
siyle mütenasip hareketlerini artık bundan son
ra görmek istiyoruz. Bilhassa sayın bakanın bu 
mevzuda ilgilileri yetiştirmek için çalışmalar sarf 
ettiğini bildirmesi şüphesiz ki hepimizi daha çok 
memnun etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, grev diye bir hak 
kabul edildikten sonra, gaye çalışan insanları 
greve sevk etmek ve sık sık grev yaptırmak 
değil, bilâkis işverenle onun emrinde çalışanla
rı yakın bir irtibat ve alâkaya bir evlât baba 
münasebetlerine sevk edebilmektir. Grevlerin 
olmaması için, bâzı teşekküllerimiz çok uzun 
zaman evvel ilgili makamlara müracaat ediyor
lar. Fakat nedense haklarının tetkikinde bâzı 
gecikmeler olduğu için bu vatanperver arka
daşlar mecbur kalarak Anayasanın verdiği hak
kı kullanıp greve teşebbüs ediyorlar. 

Arkadaşlarım, bu hâdise bitmiş, kapanmış
tır. Fakat hatırlarsınız, tetkik etmişsinizdir, 
bir seneye yakın bir zamandanberi emrinde 
40 - 50 bin işçi çalıştıran Devlet Demiryolları 
Ulaştırma Bakanlığı işçi teşekkülleri mütema
diyen müracaat halindedirler. Bir insan kütle
sini, takdir buyurursunuz ki, sevk ve idare etmek 
bir transatlantiği idare etmekten, bir jet tay
yaresini idare etmekten çok zordur. 

Bu bakımdan onlarla, bilhassa idareyle mü
kellef olanlar, hele işveren teşekkül devlet te
şekkülü de olursa bir baba - evlât münasebeti 
içerisinde bu gibi grevlere gitmemeleri lüzumu, 
varsa haklarının süratle verilmesi veya kendi
leri ile yakın münasebetler halinde konuşulma
sı suretiyle memleketin umumi menfaatlerini 
zarardide edecek grevlere sevk etmekten alı
koymak imkânları her zaman için mevcuttur. 
(Bilhassa bâzı saym bakan arkadaşlar, emirle
rinde 70 bin ile 75 bin arasında işçi memur ve 
müstahdem vatandaş (çalıştırdıklarına göre, bu 
gibi insanlarla alâkadar olmayı bence Avrupa 
gezilerine tercih etmeli ve onlarla bir kaynaşma 
halinde çalışmalarım devam ettirmelidirler. 
Tahmin «derim ki, bu Demiryolu işçileri de ye
ni Ulaştırma Bakanımız kıymetli genç. arkada
şımıza hiçbir fazla istekte bulunmadan yalnız 
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haklarını bildirerek, Bakanın yüksek anlayışı 
ile karşı karşıya olacaklardır. Hepinizi hürmet
le selâmlarım. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 
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Gündemde başka bir madde kalmamıştır. 

24 Aralık 1964 Perşembe günü saat 15 te top
lanmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma Saati : 18,15 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

19 NCU BİRLEŞİM 

22 . 12 . 1964 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 

Rifat özdeş'in, Deniz Nakliyat Şirketi ile ilgi
li Senato Araştırması isttiyen önergeleri (10/3) 

2. —. Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

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

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

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Sami Kırdar'm, İstanbul Üniversitesi öğretim 
üyelerinden bâzılarını hedef tutan ithamlara 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/285) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Uya1*! 
Sakıp önal'ın, yurt dışına çıkan Bakanlara 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/291) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nm, bakanlıklarda ne mik
tarda yevmiyeli memur bulunduğuna dair 
Baş/bakandan sözlü sorusu (6/292) 

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

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil

mi Onat'in, arsa vergilerine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu (6/296) 

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

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, trafik kazalarına karşı alman 
tedbirlere dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su. (6/298) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğtim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Edip Somunoğlu'nun, 472 sayılı Kanuna dair 
Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakanların
dan sözlü storusu (6/301) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nm, Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlğüne dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/302) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Sıtkı Ulay'ın, Çankaya Caddesi üzerinde grev 
yapan işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/303) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 



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

Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu içişleri, Anayasa ve Adalet, Sosyal 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 1/419; 

C. Senatosu 1/429) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 344) 

Millet Meclisi 19 . 11 . 1964 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4799 - 24270 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 18 . 11 . 1964 tarihli 9 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülecek işa-
ri oy ile kabul edilen, Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı, dosyası ile 'birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sirmen 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 18 . 3 . 1963 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 18 . 11 . 1964 tarihli 9 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kdbıd edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 344) 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 2 . 12 . 1964 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/429 

Karar No. : 60 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 18 . 11 . 1964 tarihli 9 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun tasarısı; Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda incelendi : 

Gerekçede tafsilen izah edildiği üzere, 7402 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile konulmuş bulunan 
5 yıllık sıtma eradikasyon faaliyetinin uzatılmasına zaruret'hâsıl olmuş ve bu husus, Hükümeti
miz ile Dünya Sağlık Teşkilâtı ve UNÎCEF araşır da imzalanan son faaliyet plânında da derpiş olun
muştur. 

Bu itibarla, 5 Yıllık sürenin uzatılması hususunu Bakanlar Kuruluna, bırakan kanun tasarısı ay
nen kabul edilmiştir. Yalnız; 7402 sayılı Kanunda öngörülen sürenin, Oeak 1965 t.p sona ermesini 
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dikkate alan Komisyonumuz, tasarının, mütaakıp komisyonlar ve C4enel Kurulda öncelik ve ivedilik
le görüşülmesine karar vermiş bulunmaktadır. 

Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdii zımnmda Yüksek Başkanlığa sunulur'. 

Başkan 
Muğla 

//. Menteşeoğlv 

izmir 
Ö. L. Bozcalı 

Sözcü 
Ordu 

E. Ayhan 

Maraş 
N. Evliya 

M. 

Cumhurbaşkanınca 
0. Koksa! 

Zonguldak 
A. Elidoğan 

Malatya 
Z. Tulunmj 

S. ü. Bilecik 
T. Oran 

Yozgat 
S. A rtukmac-

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/429 
Karar No.: 106 

9 . II . 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 18 Kasım 1964 tarihli 9 ucu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 

görüşülerek işari oy ile kabul edilen, Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığmm 19 Kasım 1964 tarihli ve 4799 - 24270 
sayılı yazılan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına tevdi olunmakla, Komisyonumuzun 9 Aralık 
1964 tarihli Birleşiminde Hükümet temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Sıtma mücadelesinde henüz bütün safhaları ile basarılamıyan eradikasyon programının tatbikinin 
sonuca kadar devam etmesini sağlamak üzere Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi için, 7402 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair işbu kanun tasarısının gerekçesi Komisyonu
muzca da benimsenmiş ve Millet Meclisi metni aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Sosyal işler Komisyonuna tevdi olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

0. S. Sarıgöllü 

Bursa 
Ş. Kayalar 

(Bu . kanunda Sözcü) 
Kâtip 

Kastamonu 
A, N. Tuna 

Çanakkale 
N. Altan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Â. Artus 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Ağrı 
»S'. Türkmen 

Konya 
M. Obuz 

C. Senatosu ; S. Sayısı : 518 ) 



- 3 
Sosyal İşler Kombisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : i/429 
Karar No. : 13 

10 . 12 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun l ııci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede belirtildiği veçhile 7402 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki esaslara istinaden 5 yıllık 
sıtma eradikasyonu programının tahakkuku, tesbit edilen müddet zarfında mümkün olmadığından. 
sıtmanın imhası hakkındaki mücadelenin devamını sağlamak maksadiyle hazırlanan mezkûr tasarı, 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince O. Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı 
Elâzığ 

C. Ertuğ 

Cumhurbaşkanınca S. t). 
Ö. Ergim 

Sözcü 
Zonguldak 

T. E. Baltan 

Ankara 
R. Etker 

Kâtip 
Afyon K. 

R. HancAoğln 

Gaziantep 
N. Özgül 

İstanbul 
M. Aksoley 

Bolu 
R. Ankan 

Cumhuriyet Senatosu 
Bitter re Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/42.9 
Karaı- No. : W 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

11 . 12 . İMİ 

Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 1 ııci nu.ddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin de istirakiy e 10 . 12 . 1964 günü komisyonumuzda görüşül
dü. 

Gerekçede belirtildiği veçhile 7402 sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki esaslara istinaden 5 
yıllık sıtma eradikasyonu programının tahakkuku, tesbit edilen müddet zarfında mümkün olmadı
ğından sıtmanın imhası hakkındaki mücadelenin devamını sağlamak maksadiyle Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere ayenn kabul edilmiş
tir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilik e arz edilmek üzere Yüksek: Başkanlığa stuıulur. 

Başkan 
Kâtip 
İçel 

C. T. Okyayuz 

Kâtip 
Tabiî Üye 
8. Küçük 

Ankara 
N. AğırnasU 

Denizli 
G. Akyar 

Sözcü 
İstanbul 

O. Gümüşoğlu 
İstanbul 
E. Özden 

Kayseri 
H. Bikeçligü 

Konya 
M. Dinekli 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 518 ) 
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MÎLLET MECLÎSİNİN 
KABUL ETTÎÖÎ METİN 

Sıtmanın imhası hakkındaki 
Kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Sıtmanın im
hası hakkındaki 7402 sayılı Ka
nunim 1 nci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir: 

Bu süre Bakanlar Kurulu ka
rarı ile uzaltılabıilir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükmünü Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

CUMMUBlYET SENATOSU 
İÇİŞLERİ KOMİSY ONUNl FN 

KABUL ETTİ Öl METİN 

Sıtmanın imhası hakkındaki 
Kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

UUMHUKJ YET SENATOSlT 

ANAYASA VE ADALET KO
MİSYONUNUN KABUL ET-

TtĞl METİN 

Sıtmanın imhası hakkındaki 
Kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanım 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -- Millet Meclisi j 
metninin 2 nci maddesi aynen | 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi j 
metninin 3 ncü maddesi aynen) 
kabul edilmiştir. 

MADDE 1. _ Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncii maddesi ayne 
kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayım : 518 ) 
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(CUMHURİYET SENATOSU SOSYAL İŞLER 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTÎttî METİN 

Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 1 nei 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDİM 1. .-- Millet Meclisi Genel Kurulım 
ca 'kabul edilen İ nei madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nei madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

(TUMHURİYET SENATOSU BÜTÇE VE PLÂN 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 1 nei 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
I nei madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2, nen madde aynen »kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen ka'bul edilmiştir. 

*>m< 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 518 ) 




