
D Ö N E M : 1 C î L T : 37 TOPLANTI : 6 

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

14 ncü Birleşim 

13 . 12 . 

İçindekiler 
Sayfa 

445 
446 
44G 
446 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yolıhrra 
4. — Demeçler vo söylevler 
1. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un; 

geç.cıı birlerimde, Kor.ya Üyesi Muhittin 
Kılıç "m konuşması sırasında yaptığı mii-
dalulenin sebeplerini aeıklıyan demeci. 440:447 

2. — Uşak Üyesi Mehmet Faik Ata-
yur t \m; İnsan Hakları Evrensel Beyanna
mesinin ehemmiyet ve şümulü hakkında de
meci. _ 447:448 

3. —• Denizli Üyesi Hüseyin Atmn^a'-
nın ; şeker pancarı ekimi ve pancar bedel
lerinin vaktinde ödenmemesinden doğan 
mahzurları belirten demeci. 

5. — Başkanlık Divanının Genel Kuru
la sunuşları 

1. — Tabiî Üye Sclâhattin özgürün, 
Millî Eğitim Komisyonu üyeliğinden isti
fası. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğ-
hvna, dönüsüne kadar, Maliye Bakanı Ci-

44̂  

448 

44£ 

Sayfa 
hat Bilgchan'm vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezke-coi (3/535) 443:440 

3. •— Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangikc dö-
nüşünc kadar, İçişleri Bakam Faruk Sil
k i n i n vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/534) 449 

4. — Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Ko
misyonu Üyesi Hıfzı Oğuz Bckata/nın 
İran ve Pakistan'ı ziyaret eden Cumhur
başkanına refakatinin uygun görüldüğüne 
dair Başbakanlık tezkeresi 449 

5. — Türk - Japon Parlâmentolararası 
dostluk grupu kurulmasına dair mezkûr 
grup başkanlığı tezkeresi 449 

G. _ . CENTO Parlömanterleri Türk 
Ok •unu. kurulması hakkında müteşebbis he
yet başkanlığı tezkeresi 449 :450 

7. — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Parlâmentosundan; bir heyetin 
Yurdumuza ziyarete davet olunmasına dair 
Başkanlık tezkeresi. 450 

n,_ _.. Polonya, Parlâmentosundan bir 
heyetin yurdumuzu ziyarete davet olun
masına dair Başkanlık tezkeresi. 450 



0. Senatosu B : 14 
Sayfa 

9. — Bulgaristan Parlâmentosundan bi
rer heyetin yurdumuzu ziyarete davet olun
masına dair Başkanlık tezkeresi. 450 

10. — Memleketin asayişi konusunda 
Hükümetin siyaset ve icraatı hakkında bir 
Genel Görüşme açılmasına dair Van Üyesi 
Ferid Melon ve onbeş arkadaşının önergesi 
(8/15) 451 

11. — Erzurum'da şch'idolan askerleri
mizin ruhlarını taziz için saygı duruşu. 451:452 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Sıtkı Ulay'm üyeliği hakkında Cumhu
riyet Senatosu Başkanlık Divanı Kararı ve 

Tabiî Üye Sıtkı Ulay'm, Cumhuriyet 
Senatosu Tabiî Üyeliğinden istifası (4/75) 452: 

457 

6. — Seçimler 457 
1. -— Anayasa Mahkemesine bir asıl üye 

seçimi. 457:458 

7. — Görüşülen isler 459 
1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/272, 1/267, 
2/375, 2/379; Cumhuriyet Senatosu 1/693) 
(S. Sayısı : 848) 459 :43 3,485 :483 

2. — Devlet Su İsleri ve Karayolları 
Genel müdürlükleri 1966 yılı Bütçe ka
nunlarına bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/273; Cumhuriyet Senatosu 1/694) (S. Sa
yısı : 849) 466:467,487:488 

3. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Statüsünde yapılan bâzı değişikliklerin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal 
İşler komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 1/120; Cumhuriyet Senatosu 1/673) 
(S. Sayısı : 850) 467:4GS,489 :490 

4. — «Eşit değerde iş için erkek ve ka
dın işçiler arasında ücret eşitliği hakkında 
100 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşme
si» nin onaylanmasının uygun bulundu-

13 . 12 . 1966 0 : 1 
Sayfa 

ğuna dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtına ve 
Sosyal İşler komisyonları raporları (Mil
let Meclisi 1/78; Cumhuriyet Senatosu 
1/677) (S. Sayısı : 851) 468,491:492 

5. —• İş ve meslek bakımından ayırım 
hakkında 111 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/74; Cumhuriyet 
Senatosu 1/682) (S. Sayısı : 852) 468:469,493: 

494 

8. — Sorular ve cevapları 463 
A) Sözlü sorular ve cevaplan 469 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da Ta
rım Bakanlığı için dinlenme evlerinin ya
pılıp yapılmadığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/373) 469 

2. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır 
ijyesi Selâhattin Cizrclioğlıı'nun, Diyarba
kır'da kurulacak olan Üniversiteye dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/391) 469 

3. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır 
Üyesi Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle neh
rinde baraj yapılıp yapılmıyacağma dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/392) 469 

4. •—• Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Hüseyin Atmaca'nm, ortaokul ev iş öğ
retmen muavinliği sınavını kazananlara dair 
södü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz'in cevabı (6/400) 439:470 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Hüseyin Atmaca'nm, or!a dereceli okul
lara. gönderilen gazete, dergi ve kitaplara 
dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz'irı cevabı (6/401) 470:483 

B) Yazılı sorular ve cevapları 483 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Meh

met Özgüneş'in, Kayseri'nin Talaş ve Ha
cılar ortaokullarmdaki ders araçlarına dair 
yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz'in cevabı (7/312) 433:484 



C. Sonatosu B : 14 13 . 12 . 1966 O : 1 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Balıkesir Üyesi Nejat Sarbcalı; bu yıl roker 
seviyeye ulaşan zeytin rekoltesine dokunarak, 
zeytin sineği ve güvesi mücadelesinin vaktinde 
ve tam olarak yapılmadığını, tatbiki kararlaş
tırılan baz fiyatın tatbik edilmediğini beyanla 
zeytin ve zeytinyağı müstalısıllarınm korunma
sı için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. 

Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu; zey
tin ve zeytinyağı konusunda geçmiş yıllarda ta-
kibcdilcn politika ile bugün alman tedbirleri 
açıkladı ve Tarişln, tatbik ettiği fiyatın avans i 
mahiyetinde olduğunu, takarrür edecek p'yasa 
fiyatlarına göre farkın kendilerine ödeneceğini 
ve bunların risturn olarak verileceğini açıkladı. 

Divan Kâtipliğine, Millî Birlik Kontenjanın
dan, Tabiî Üye Salâhattin Özgür Tın aday gös
terildiğine dair mezkûr Grup Başkanlığı yaz:sı 
okundu ve Tabiî Üye Salahattin Özgür Divan 
Kâtipliğine seçildi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 19G2 ; 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1961; 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 19G2; 
İstanbul Üniversitesi 19G3 yılı Kesinhesap 

kanun tasarıları ile; 
Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri 

Saymanlığının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yılları 
bilançolarının onanmasına dair kanun tasarısı 
tekrar açık oya sunuldu ve tasarıların kanun
laşmaları kabul olundu. 

Mücrimlerin iadesine dair 3 Eylül 1930 ta
rihli Türkiye Almanya Anlaşmasının 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında mektup 
teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın; 

Kişi halleri işlemlerinin düzeltilmesi karar
ları ile ilgili Sözleşmenin; 

Hükümctlerarası Denizcilik İstişarî Teşkilâtı 
(IMCO) Sözleşmesinde yapılan değişikliğin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarıları görüşüldü ve tasarıların kanunlaşma
ları kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ta
rık Renizi Baltan'a izin verilmesi hakkındaki 
Başkanlık Divanı kararma dair Başkanlık ya
zısı okundu ve karar tasvibolundu. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sıtkı 
ülay'm üyeliği hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanı kararı görüşüldü. 

Konu ile ilgili olarak verilen önergelerden : 
Hatay Üyesi Enver Bahadırlı'nm, Baskın

lık Divanı kararının İçtüzüğe aykırılığı sebe
biyle Divana gerivcril meşine dair önergesi 
açık oyla reddedildi ve saat 19 a geldiğinden 
görüşmelere gelecek birleşimde devam olunaca
ğı bildirildi. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 13 Aralık 1966 
Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere Birle
şime saat 19,05 tc son verildi. 

Başkan 
Başkan vekil i 

Mclımot Ünaldı 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

Kâtip 
Kırşehir 

Ali Rıza Ulusman 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 

Fehmi Alpaslan'ın, Murgul Bakır Fabrikasının 
bacasından intişar eden gazların zararlarına 
dair sözlü soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (6/413) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Hopa - Borçka karayolu 

inşaatına dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/414) 

Yazılı soru 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Zerin Tu
zun'ün, memleketrnizdeki Barış Gönüllülerine 
dair yanlı soru önergesi, Millî Eğitim Ba
lığına gönderilmiştir. (7/310) 

— 445 — 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
.1. —• Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Sta

tünündü yapılan bâzı değişikliklerin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/120; Cumhuriyet Senatosu 
1/673) (S. Sayısı : 850) 

2. — «Eşit değende iş için erkdk ve kadm 
işçiler arasında ücret eşitliği hakıkında 100 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» nin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta-

4. — DEMEÇLER 

1. —• Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un; geçen bir
leşimde, Konya Üyesi Muhittin Kılıç'ın konuş
man sırasında yaptığı müdahalenin sebeplerini 
açıklayan demeci. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında Sayın 
Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, geçen zabıt hakkında söz 
alışım, bir hususun tashih ve tavzihi amacını 
gütmektedir. 

sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cıımhurı'yot Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/78; Cumhuriyet Senatosu 
1/677 (S. Sayısı : 851) 

3. — İş ve maslc'k bakımından ayırım hak
kında 111 sayılı Milletlerarası Çalışıma Sözleş-
mcrı'nin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan motni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turzim ve Tanıtma ve Sosyal İşler komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/74; Cum
huriyet Senatosu 1/682) (S. Sayısı : 852) 

VE SÖYLEVLER 

Geçen oturumda bir hukuk meselesi, bir 
Anayasanın uygulama prensibi konuşuluyordu. 
Bu konulmaların hissî plâtforma kaydırılmadan 
aıücorrc'î; bir huıkrik anlayışı içinde cereyan et
mesi Yüce Senatonun mehabetinin icabı idi. 
Bu arada çok sevdiğim ve saydığım değerli bir 
arkadaşım bu kürsüde mütalâalarını izhar eder
ken, demim arz etıtiğim gerekçeyi, yani mevzuun 
•sadece hukuk açısından mütalâası temayülünü 
•biraz hissî istikamette kaydıran bir oda ile ko
nuşması esnasında, oturduğum yerden mûta-

••• •^>B*(&- <•-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saat: 15,00 

BAŞKAN —• Barskanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER — Nisamettin Özgür (Ga^iantop, Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — 14 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. I BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 
(Yoklama yapıldı) i 
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drm hilâfına ve ilk defa olarak, «Lütfen bir se
natör gibi konuşmanızı rica ediyorum» diye bir 
müdahalede bulunmuştum. 

Sayın senatörler politikanın bir ilim olduğu
na içimizde inanmıyan yoktur. Filhakika poli
tika biyoloji, kimya, fizik gibi bir kaideler ilmi 
ya da hukuk gibi bir normlar ilmi değildir. 
Faika.t sosyal, psikolojik temelleri olan bir 
ilimdir. 

Sayın arkadaşlarım, burada Senatonun iç
timainde büyük bir çoğunluğun olduğunu bu
nun sobobinin de bir üyenin görevine devam ya 
da devam edememe konusunun ele alınmış bu
lunması şeklinde izah ederken meseleyi şahsileş-
tirdi ve ben:m samimî ikazım Sayın Kılıç da 
bu meseleyi hissî plâtforma iten bir reaksiyonla 
karşıladı ve buyurdular ki burada kimse kendi-
rrn^ senatör gibi konuşmayı öğretmeye muk
tedir değildir. 

Sayın senatörler, ben Parlâmentonun bir 
okul gibi belli eğitim merhalelerinden müteşek
kil olduğuna inanıyorum ve şahsan bendenize 
Cumhuriyet Senatosunun bütün değerli üyolcri-
n'n ika "la~] a çok şeyler öğretilebileceğinin 
inancı içindeyim. Bana yapılacak ikazları te
şekkürle karşılamayı kabul ederim. Ben eğer 
samimî ikazımla sayın arkadaşımı kırdımsa hu
zurunuzda kendisinden özür dilerim. Ancak şu 
hususu kesinlikle belirtmek isterim ki, bendeniz 
kendilerine daima hürmetkarım sevgi ve saygım 
vardır. Fakat benim hassasiyetimi tahrik eden 
sebep bu müessesenin, Yüce Parlâmentonun mu
kaddes mevcudiyetine en ufak bir toz kondura
cak davranıştan hassasiyetle kaçınmanın bir 
mutlak zaruret olduğuna inanan bir insanım. 

Yaptığım ikazın bu hassasiyetin ifadesi ola
rak kabul.edilmesini diler, eğer kırdımsa arka
daşımdan tekrar özür dilerim. 

2. — Uşak Üyesi Mehmet Faik Atayurfun, 
İnsan Haklan Evrensel Beyannamesinin ehemmi
yet ve nimulü hakkında demeci. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, İnsan Hakları 
Evrensel Beyanamesi hakkında gündem dışı söz 
istemişlerdir, buyurun Sayın Atayurt. 

MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — 
Muhterem Başkanlık Divanı, Yüce Senatonun de
ğerli üyeleri, yüksek müsaade ve lütuf kâr müsa
mahalarınıza sığınarak, Türkiye'miz'n de dâhi] 
bulunduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca, 

bundan 18 yıl evvel 10 Aralık 1948 ele kabul ve 
ilân olunan ve 3 gün önce Birleşmiş Millet]ere dâ
hil bütün üye ülkelerde insan hakları günü ola
rak kut]anan olayın konusunu teşkil eden 3ü 
maddeden ibaret İnsan Hakları Evrensel Beyan
namesi hakkında gündem dışı kısa mâruzâtta bu
lunmak istiyorum. 

Muhterem senatörler, yüksek malûmlarınız 
bulunduğu üzere, insan]arın doğuştan vazgeçil
mez birtakım hakları olduğu, çok eskidenberi ile
ri sürülmüştür. Fakat bu hakların tanınması, 
kurallar halinde ortaya konması ve garanti altı
na alınması, oldukça yenidir. İnsan haklarının 
temini için çok mücadele edilmiş ve kan dökül
müştür. Dünyada bu hususta yapılan mücadele
ler, birçok memleketlerde henüz bitmemiş, bâzı
larında yeni başlamış ve bir kısmında ise hiç baş
lamamıştır. 

15 Haziran 1215 teki (Magna Carta) olayın
dan sonra 18 nci yüzyıl başında İngiltere'de Par
lâmentoya dayanan idarenin kurulmasiyle başla
yıp aynı yüzyılın ikinci yarısında A. B. D. nin 
kuruluşu münasebetiyle 4 Temmuz 1776 da ka
bul edilen (Hürriyet Beyannamesi) ile değişmez 
ilkeler olarak ortaya konan ve nihayet Büyük 
Fransız İhtilâli sırasında bütün Batı - Avrupa 
ülkelerinde etkisini gösterecek bir şekilde yayıl
maya başlayan Fransız Kurucu Meclisinin kabul 
ve ilân optiği (İnsan Hakları Bildirisi) ndc te
bellür eden insan hakları, dünya siyasi tarihi ve 
gelişen demokrasinin katettiği büyük merhaleler 
bakımından, pek önemli hâdiselerdir. 

Hürriyet ve demokrasinin öteden beri taraf
tarı ve âşığı olan memleketimiz de, bu kutsal fi
kir ve cereyanların doğup geliştiği ve başarıya 
ulaştığı ender ve mutlu ülkeler arasındadır. 

Filhakika, 1727 de İbrahim Müteferrika, Dev
letin desteği ile ilk matbaayı kurarken ve 1831 de 
2 nci Mahmut'un iradesiyle Sahaflar Şeyhi Zade 
Esat Efendi, ilk resmî Türk gazetesi olan Tak
vim - i Vakayi) yi yayınlarken, hiç şüphe yok ki, 
Batıdaki hürriyet ve fikir mücadelesinin vatanı
mızda da doğacağına, gelişeceğine ve bir gün za
fere ulaşacağına inanıyorlardı. Dâhi Atatürk 
başta olmak üzere, Osmanlı İmparatorluğu ve 
Cumhuriyet devrinde, bütün varlıklarını hürri
yet ve demokrasi aşkına bağlayan ve adayanları, 
daima minnet, şükran, muhabbet ve saygı ile 
anıyoruz. Her türlü mihnet, kahır, azap, işken-

— 447 — 
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ce, mahpus, kurşun ve darağacı hürriyet ve de
mokrasinin ancak biricik kaynağı ve dinamizm 
olmuştur. Hürriyet ve demokrasi, ilelebet payi
dar olacak ve beşeriyete hizmet edecektir. 

Beşeriyetin hürriyet, refah ve saadetini hedef 
olarak seçen İnsan Hakları Evrensel Beyanname
sinin amacı, insanın istibdat ve bastona karşı son 
çare olarak ayaklanmaya mecbur kalmaması için 
insan haklarının bir hukuk rejimi ile korunma 
sı esasını sağlamaktır. İnsan Hakları Beyanna
mesinin son maddesi, «İşbu beyannamenin hiçbir 
hükmü içinde ilân olunan hak ve hürriyetlerin bir 
Devlet, bir zümre veya fert tarafından yok edil
mesini gaye güden bir faaliyete girişmeye hak 
gösterir mahiyette yorumlanamaz » demektedir. 

T. C. Anayasasının 2 nci maddesinde de yer 
alan bu temel ilkeyi en derin saygı ile selâmlıyo
rum. 

Pek kısa olan mâruzâtımı, Thomas Jeffcason'-
un, «Bize hayatı veren Tanrı, aynı zamanda hür
riyeti de vermiştir». 

Gcorge Washington'un, «Hürriyet kök saldı
ğı zaman, çabuk büyüyen bir bitkidir.» 

Ziya Gökalp'in, «En büyük mefkure, millet 
ve hürriyet mefkûresidir.» 

Ulu Önderimiz Atatürk'ün, «Hürriyetin de, 
müsavatın da, adaletin de istinadcttiğl nokta 
milct hâkimiyetidir.» 

Büyük, veciz ve ünlü sözleri ile bitirir, Yüce 
Senatoya saygılarımı sunarım. 

3. — Denizli Üyesi Hüseyin Atamaca'nın, 
şeker pancarı ekimi ve pancar bedellerinin vak
tinde ödenmemesinden doğan mahzurları belirten 
demeci 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

BAŞKAN — Sunuşlar kısmına geçiyoruz. 
1. — Tabiî Üye Selâhaitin Özgür'ün, Millî 

Eğitim Komisyonu üyeliğinden istifası 

BAŞKAN — önergeyi okutyoruz : 

C. Senatosu Sayın Başkanına 
Divan Kâtipliğine seçildiğimden dolayı, Millî 

Eğitim Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğimi 
saygılarımla arz ederim. 

Tabiî Üye 
Selâhattin özgür 
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BAŞKAN — Pancar müstahsilinin durumu 
hakkında Sayın Hüseyin Atamaca gündem dışı 
söz istem"şlerdir, buyurun Sayın Atamaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, saygı değer arkadaşlarım; pancar ekimi 
ile uğraşan çiftçi ve köylülerimizin her yıl tek
rarlanan bir derdi vardır. Almteri karşılığı ye
tiştirdiği mahsulü teslim eder bedelini alabilmek 
için aylarca bekler. Bu yüzden pancar ekicileri 
çok güç durumdadırlar. 

Pancar beş ay evvel teslime başlanmıştır. 
Köylülerimizin büyük ekseriyeti ürünlerini ta
mamen teslim etmişlerdir. Hattâ bâzı şeker fab
rikaları kampanyayı kapatmış olmalarına rağ
men köylünün pancar bedeli bugüne kadar öde
nememiştir. 

Pancar müstahsili bu sebepten tüccara, esna
fa olan borcunu ödiyemediği gibi, kışlık ihtiyaç
larını da, temin edememiştir. Köylümüz teslim et
tiği mahsulünün bedelini alamayınca ihtiyaçları
nı veresiye almakta veya faizle para bulmak zo
runda kalarak zarara gitmektedir. 

Denizli ilin'n pancar yetiştiren ilçe ve köy
leri, özellikle Çivrilli çiftçilerimiz pancar bedel
lerini alamadıkları için çok güç durumdadırlar. 

Yarın Ramazan bağlıyacaktır. Yeni ihtiyaçlar 
rnevdana çakmaktadır. Köylü evine tuz, sabun, 
çorağıma ayakkabı, okula giden yavrusuna kitap, 
defter alabilmek için pancar bedelinin Ödenme
sini beklemektedir. 

Hükümetin pancar bedelini vaktinde ödeme
mesi yüzünden pancar ekicileri varlık içinde yok
luk. çekmektedirler. Sanayi Bakanından köylü
müzü bu sıkıntıdan kurtarmak için tedbir alma-

i J 

sini, pancar bedeUcrinin hemen ödenmesi için 
emir vermesini önemle rica ediyorum. 

G3ITEL KUEULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunmuştur. 

2. -—• Vazife ile yurt dışına giiecek olan Millî 
Savunma Bakanı Ahmet TopaloğlıCna, dönüşüne 
kaiar, Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/535) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa-

! vıınma Bakanı B. Ahmet Topaloğlu'nun dönüşü-
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ne kadar kendisine, Maliye Bakanı B. Cihat Bil
ge han'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'e, dönüşüne ka
dar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/534) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

B. îhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşülme kadar 
kendisine, îçiş'eri Bakanı B. Faruk Sükan'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cecdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Dışişleri Komis
yonu Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nm İran ve Pa
kistan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanına refaka
tinin uygun görüldüğüne ve tatil dolayısiyle alı-
namıyan Anayasanın 78 nci maddesi ile ilgili 
kararın istihsaline dair Başbakanlık tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îran ve Pakistan Devlet Başkanlarının daveti 

üzerine 2 -12 Ekim 1966 tarihleri arasında bu ül
keleri resmen ziyaret eden Sayın Cumhurbaşka
nımız Cumhuriyet Senatomu Dışişleri Komisyonu 
Üyesi Dr. Hıfzı Oğuz Bekata'nm refakat etmesi 
uygun görülmüş, ancak Cumhuriyet Senatosu
nun tatilde bulunması sebebiyle Anayasamızın 
78 nci maddesi uyarınca bir karar alınması müm
kün olamamıştır. 

Sözü geçen madde gereğince Yüce Senatodan 
gerekli kararın alınmasına delâlet buyurulması-
m arz ederim. 

Başbakan 
Süleyman Demirci 

BAŞKAN — Sayın Bekata'nm Sayın Cum
hurbaşkanı ile birlikte seyahati hususunda Yük
sek Senatonun karar ittihaz etmediği belirtil
mektedir. Her ne kadar kendileri bu seyahati ic

ra etmişlerse de kanuni bir formalitenin ikmali 
yönünden bu husustaki kararın ittihazına zaruret 
hâsıl olmuştur.. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Bu 
konuda söz istiyorum... 

BAŞKAN — Işari oyla meseleyi halledece
ğiz, müzakereye imkân yok efendim... 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Usul 
hakkında söz istiyorum. Bu mevzuda usulsüzlük 
yaptığınız kanaatindeyim.. 

BAŞKAN — Efendim, 78 nci madde gere
ğince Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'nm Cumhurbaş
kanı Sayın Cevdet Sunay'a refakat etmesi husu
sundaki kararı oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Türk - Japon Parlâmentolararası dost
luk grupu kurulmasına dair mezkûr grup baş
kanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Yazıyı okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üyelerinin isim listesi ilişikte takdim kılman 

ve 13 Nisan 1963 tarihinde kurularak halen faa
liyetine devam etmekte olan T. B. M. Meclisi 
Türk - Japon Parlâmentolararası Dostluk Grupu 
hakkında, 24 Ocak 1964 tarih ve 378 sayılı Ya
sama Meclisleri Dış Münasebetlerinin Düzenlen
mesi hakkındaki Kanunun geçici maddesi dela
letiyle ve 4 ncü maddesi uyarınca Millet Meclisi 
vo Cumhuriyet Senatosunca karar alınması ge
rekmektedir. 

Keyfiyeti yüksek tasviplerine arz ederim. 
Türk - Japon Parlâmentolararası 

Dostluk Grupu Başkanı Y. 
Genel Sekreter 

Samsun 
Dr. Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Türk - Japon Parlâmentolar 
Grupu kurulmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz istemiştim. Veriyor 
musunuz, vermiyor musunuz?.. 

BAŞKAN — Sunuşlar bitsin vereceğim efen
dim, merak etmeyin. 

6. — CENTO Parlömanterleri Türk Grupu 
kurulması hakkında müteşebbis heyet başkanlığı 
tezkeresi 
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BAŞKAN — Yazıyı okutuyorum : 

Cumhuriyet Sanatosu Başkanlığına 
CENTO Parlömanterleri Türk Grupu, ilişik 

listede adı, soyadı ve imzaları bulunan sayın se
natör ve milletvekilleri tarafından kurulmuştur 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin 
Düzenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanun ve 
bu kanunun tatbikatında uygulanan yönetmelik 
hükümleri uyarınca gerekli işlemin yapılmasını 
takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

CENTO Grupu Müteşebbis 
Heyet Başkanı 

Adana Milletvekili 
Kasım Gülek 

Türkiye CENTO Pariâmentolararası Dostluk 
Grupu Müteşebbis Heyeti listesi : 

Kasım Gülek (Adana Milletvekili) 
İsmail Hakkı Tekiııel (İstanbul Milletvekili) 
Kevni Nedimoğlu (Elâzığ Milletvekili) 
Nuri Eroğan (Sakarya Milletvekili) 
Iiefct Eendeci (Samsun Senatörü) 
oavit Tevfik Okyayuz (İçel Senatörü) 
Mehmet Pırıltı (Antalya Senatörü) 
Muammer Obuz (Konya, Senatörü) 
İsmail Hakkı Akdoğan (Yozgat Milletvekili) 
Azmi Erdoğan (Diyarbakır Senatörü) 
Mahmut Vural (Ankara Senatörü) 

BAŞKAN — Türk - CENTO Grupunun oku
nan listo ile kurulması hırarunu oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Kabul ctmiycnlcr.,. 
Kabul edilmiştir. 

7. — Sovyet Sosyalist Cırnık uriyetleri Dirli
ği Parlâmentosundan; bir hcrjeiin yurdumuzu 
ziyarete, davet olunmalarına dair Bakanlık tez
keresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Genel Kurula 
İcabet olunan vâki davete mukabil Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Parlûmentosun
dan bir heyetin rnom1eket:nv:zi ziyaret maksadiy-
le davet edilmesi, Müşterek Başkanlık Divanı
nın 25 Kasım 1060 tarihli toplantısında uygun 
mütalâa edilnr'ştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 
İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Sovyet Parlâmento Heyetimi: 
daveti hususunu tasviplerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul c'Lmiycnlcr... Kabul edil
miştir.' 

ö. —• Polonya Parlâmentosundan bir heye
tin, yurdumuzu ziyarete davet olunmasına dair 
Başkanlık tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Genel Kurula 
İcabet olunan vâki davete mukabil. Polonya 

Parlâmentosundan bir heyetin mem1eketmıizl zi
yaret maksadiylc davet edilmesi, Müşterek Baş
kanlık Divanının 25 Kasım 1966 tarihli toplan
tısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 

İbrahim Şevki Atacağım 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

BAŞKAN — Polonya Parlâmentosundan bir 
heyetin daveti hususundaki tezkerenin tasvibi 
hususunu, oylarınıza, arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul ctmiycnlcr... Kabul cdilm'ştir. 

9. — Bulgaristan Parlâmentosundan bir heye
tin yurdumuzu ziyarete davet olunmasına dair 
Başkanlık tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Genel Kurula 
İcabet olunan vâki davete mukabil Bulgaristan 

Parlâmentosundan bir heyetin memleketimizi zi
yaret maksadiylc davet edilmesi, Müşterek Baş
kanlık Divanının 25 Kasım 1906 tarihli toplan
tısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Bulgaristan Parlâmento Heye
tinin daveti hakkındaki tezkerenin tasvibi husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul ctmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

F E T H İ TEVETOĞLU (Samsun) — Çekos-
lovakyadan da çağıralım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim bu davetler, talimin 
ediyorum, Parlâmento heyetlerinizin vâki olan 
ziyaretlerine Türk Parlâmentolarının mukabele 
etmesinden ileri gelmektedir. 
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10. — Memleketin asayişi konusunda Hükü
metin siyaset ve icraatı hakkında bir genel gö
rüşme açılmışına dair Yan Üyesi Ferid Meleri 
ve oribeş arkadaşının önergesi (8/15) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu, genel gö
rüşmeler mevzuunda İçtüzük dışında bir teamül 
tesis etmiş durumdadır. Bu teamül; genel görüş
me takrirleri evvelâ Heyeti Umumiyeye okun
mak suretiyle iktifa ediliyor, bilâhara gündeme 
almıyor. Bu sebeple teamüle uyularak genel gö
rüşme isteğini havi takriri yüksek ıttılalarınıza 
arz etmek üzere okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye'mizde, Cumhuriyet devrinin başla

masından itibaren yurdun her tarafında mutlak 
bir şekilde kanunların hâkim olman ve halkımı
zın emniyet içinde yaşıyabilmesi için büyük gay
retler sarf edildiği; bu yolda çeşitli kanunlar çı
karıldığı malûmdur. 

Aslında bir memleketin iç nizam ve asayişi
nin son derecede önemli bir konu olduğu da izah
tan varestedir. 

Kanun teminatı içinde yaşamaya hak kazan
mış olan bir milletin mal ve can emniyetini mu
hafaza vo her türlü taarruzdan masun 'kılmak ve 
bunu kanunlarla devamlı bir hale getirmek hü
kümetlerin en başta gelen vazifeleridir, hükümet
ler icra etme hakkını i eti mal ederken memleket 
içinde asayişi kesin olarak temin etmek ve ka
nunlar kâfi değilse bunların sebeplerini izah 
ederek parlâmentoya yeni kanun teklifleri getir
mek ve asayişi iyi olmıyan bölgelerde ciddî ve 
müessir tedbirler almak zaruretindedir. 

Kanunların, ağır şekilde toplu ve silâhlı ola
rak ihlâli karşısında bir hükümetin meseleler 
üzerine gitmemesi; halkın emniyetini sağlaması 
karşısında susmaya ve mesulleri göstermemeye 
imkân yoktur. İçte ve dışta Devletin itibar ve 
emniyetini muhafaza ve idame etmekle mükellef 
olanların; bu gibi ağır suçları zaman kaybetmek
sizin tenkili cihetine gitmekte tekâsül gösterme
lerini siyasi ve cezai yönden affetmek mümkün 
değildir. 

Bugün gerek basınımızda çıkan yazılar ve re
simler ve gerekse Parlâmento kürsülerinden sa
yın üyelerin bu konuya mütaallik çok Önemli 
sözleri, son zamanlarda Türkiye asayişinin pek 
feci bir durumda okluğunu açıkça göstermekte
dir. Bunlardan anlaşıldığına göre bilhassa Gü

ney - Doğu bölgesinde oturan geniş halk kütle
lerini âdeta vergiye bağlayıp Hükümet içinde 
hükümet icra eden ertkiyram gasp katil; yağ
ma; yol kesme; toplu baskın ve kaçakçılık gibi 
ağır suçları pervasızca işlemekte devam ettikleri 
birer hakikattir. 

Hükümetin bu durum karşısında ne düşün
düğünü, ne gibi tedbirler aldığını ve şimdiye ka
dar neden dolayı asayiş meselesine önem verme
diğini anlamak zorunda kalmış bulunuyoruz. 

Bu önergemizle; Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 127 nci maddesine göre asayiş konu
sunda Hükümetin siyaset ve icraatını ilgilendi
ren bir (genel görüşme) talebinde bulunduğu
muzu ve genel görüşme açıldığı zaman, Hüküme
tin bu husustaki siyaset ve dcvranışlarımn hata
larını ve konuya mütaallik vakıaların izahına 
dair zaman zaman Hükümet adına yapılan be
yanların kötü tepkilerini arz etmekle iktifa et
meyip bu hususta ne gibi tedbirlerin alınması 
icabettiğlni açıklamak arzusunda bulunduğumu
zu da arz eder bu vesile ile saygılarımızı sunarız. 

Van 
Ferid Melen 

İstanbul 
Ekrem özden 

Konya 
Muammer Obuz 

Ağrı 
Salih Türkmen 

Sinop 
Suphi Batur 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

Gaziantep 
Zeki İslâm 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

İstanbul 
Cemal Yıldırım 

Adan a 
Mukadder Öztekin 

Zonguldak 
Akif Evidoğan 

Urfa 
Etem Karakapıcı 

Bursa 
Saffet Ural 

Konya 
Ahmet Onar 

İstanbul 
Mebrurc Aksoley 

BAŞKAN — Bılg'ler-inizo sunul m ̂ -m* |P_ 
tüzüğün 128 nci maddesi gereğince gelecek bir
leş": m gündeme alınacaktır. 

11. — Erzurum'da şehit olan askerlerimizin 
ruhlarım taziz için saygı duruşu 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Nusret Tuna ta
rafından bir takrir verilmiştir, takriri okutuyo
rum : 
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Yüksek Başkanlığa 

Erzurum'da şehidolan yavrularımızın aziz 
ruhlarını şadetmek üzere Genel Kurulumuzun 
saygı duruşuna davetini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

BAŞKAN — Memleketimizde vâki olan mü
essif hâdiseler karşısında Cumhuriyet Senatomu
zun Başkanlık Divanı' olarak bu gibi taziy etler de 
bulunmakta olduğu bir teamüldür. Cumhuriyet 
Senatosunun ihtiram duruşunda bulunduğu hu
suslar malûm olduğu cihetle Sayın Ahmet Nus
ret Tuna tarafından verilen bu takririn gereği 
Başkanlık Divanınca alâkalı mercilere iletilmek 
suretiyle yapılacaktır. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bu takrir
de, şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunul
ması isteniyor, talep doğru ve haklıdır. Bu va
zife yerine getirilmelidir. 

BAŞKAN - - Efendim, teklifin doğru oldu
ğu beyan edilmektedir. Şehitlerimiz için saygı 
duruşunda, bulunulması talebedilmcktedir. Bu 
vazifenin Başkanlık Divanı tarafından yapılma
yıp, Heyeti Umumiyece yerine getirilmesi husu
su Sayın Çıımralı tarafından oturduğu yerden 
teklif edilmektedir 

Bu saygı duruşu hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şehitlerin mânevi huzurunda bir dakika ihti
ram duruşunda bulunulmasını rica ediyorum. 

(Bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sıt
kı Ulay'ın üyeliği hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkanlık Divanı Kararı ve Tabiî Üye Sıtkı 
Ulay'ın, Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeliğin
den istifası (4/75) 

BAŞKAN — Sayın Sıtkı Ulay'm istifa ile 
ilgili bir yazısı vardır, evvelâ istifa önergesini 
okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. Yüksek Senatonun büyük yurt sorunla-

riyle meşgul olması icabettiği bir devrede, Sıtkı 
Ulay'ın yasama görevinin devam edip etmediği
nin uzun tartışma konusu yapılmasını ve Sena
tonun bu yolda meşgul edilmesini yurt yararına 
uygun mütalâa etmedim. 

2. Yüksek huzurlarınız ile kamu oyu önün
de belirtir ve tescil ederim ki, bir siyasi partiye 
girdiğimi 2G Ocak 19G2 tarihlinde yazı ile Senato 
Başkanlığına bildirmiş, hakkımda Anayas-anm 
70 nci maddesi hükümlerinin uygulanmasını is
temiş ve ayrıca Senato kürsüsünden de hakkım
da gerekli işlemin yapılmasını rica etmiştim. 

3. Vâki müracaatım üzerine Senato Başkan
lık Divanının, senatörlüğümün altı yıl devam 
edeceğine dair 27 Mart 19G4 gün ve 21 sayılı Ka
ran tarafıma şihafen tebliğ edilmiş olduğundan, 
yasama görevime bugüne kadar devam aim'ş bu
lunmakta idim. 

4. Hangi sebebe müstenidolursa olsun Baş
kanlık Divanı kararının.bir tartışmaya vesile ol
masına ve bir tek şahsın, pek kısa kalan ya-sanı a 
görevi için Yüksek Senatonun kıymetti gün ve 
saatlerinin harcanmasına gönül ve vicdanım 
razı olmadığından Cumhuriyet Senatosu üyeli
ğinden istifa ediyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti ile onun 27 Mayıs Ana
yasasının yürütücü ve koruyucusu olan Senato 
arkadaşlarıma veda eder ve kendilerine millet ve 
yı.rt yolundaki hizmetlerinde başarılar temenni 
ederim. 

Saygılarımla. 
10 Aralık 19G6 

Sıtkı Ulay 

BAŞKAN — Bilgln/ze sunulmuştur. 
Gündemde değişiklik yapılması hakkında 

bir takrir vardır okutuyorum. 

Başkanlığa 
Gündemin ikinci maddesinin öne alınmasını 

arz ve teklif ederim. 
II at ay 

Mustafa D-İd veli 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesine üye se
çiminin öne alınması istenmektedir. 

(Zaten görüşülmeye başlandı sesleri.) 
Efendim, sayın üyelerden gelen ses şudur : 

Gündemimizin 1 nci maddesinde mevzuubah-
solan konu başlamıştır. Ve gerekli hususlar 
görüşülmüş verilen takrirlerin açık oylama
sına geçilmiş, Sayın Enver Bahadırlı ta
rafından verilen takririn açık oylaması yapıl
mış, Sayın Muhittin Kılıç ve Hıfzı Oğuz 
Bekata tarafından verilen takrirlerin açık 
oylamasına geçdlmeksizin zaman bitmesi 
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sebebiyle birleşime ara verilmişti. Bu sebeple 
müzakeresine geçilmiş bir konudur, devamı 
icabedcr. Bu sebeple oylama muamelesinin 
do cereyan etmekte olması, sunuşların da 
bitmiş olması hasabiylc gündemimize kal
dığı yerden devam etmek mecburiyetindeyiz. 
Evvelâ Sayın Mehmet Özguneş'e suımş'lann 
bitmiş olması dolayıs.iyle tutumumuz hakkın
da söz istemişlerdi. Israr ed'yor musunuz? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Edi
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüneş. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Usul hakkında söz istiyorum. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, Sayın Hıfzı Oğuz Bekata Cum
hurbaşkanı ile beraber bir dost memlekete 
ziyarette bulunmuşlar ve dönmüşlerdir. Ka
naatimce çok isabetli bir seçimdir. Sayın 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm Cumhuriyet Senato 
su ve Tank Milletini dınarıda isabetle tem
sil ettiğine kaaniim, her Cumhuriyet Sena 
tosu üyesinin yapabileceği gibi... Ancak bu 
arada uzun zamandan beri devam eden hiı 
Anayasa hükmünün çiğnenmesini mevzubah 
setmek istiyorum, Anayasanın 78 ndi maddesi 
her hangi bir üyenin icra tarafından veri 
len bir görevi kabul edebilmesi için mut 
laka kendi Meclisinden karar almayı şart 
koşmaktadır. Sayın Başkan, bir üye görev 
yapıp döndükten sonra oylamayı bir forma
lite icabı olarak Yüce Senatoya takdim et 
tiler. Ben burada bir dil sürçmesinin mev-
cudulduğunu ve Sayın Başkanın bir Anayasa 
maddesi hükmünü formalite icabı saymıya 
cağı kanısındayım. Söz alışımın sebeple
rinden birisi kendilerine bunu düzeltmek im
kânını vermek içindir. 

İkinci bir nokta da, arkadaşlarım, gayci 
iyi biliyorsunuz ki, bâzı senatör arkadaşlarımı; 
icra tasarrufundan verilen bir görevi dışarıda 
yapmaya başlamışlar ve bu görevin orta
sında buraya oylanmak için gelmişti. Br 
konu en az icranın Meclislere karşı bir sa}7 

gısı konusu ve öbür taraftan da en azındar 
Cumhuriyet Senatosunun kendi haysiyetini 

I koruma davasıdır. Bir Anayasa hükmü mev-
cudolduğu müddetçe hiçbir zaman bir forma
lite olarak telâkki edilemez. Buna uymaya 
icra da, Meclisler de bütün vatandaşlar da 
mecburdu.*. 

Arkadaşlarım, bu Anayasa maddesi for
malite olsun diye konmamıştır. Mazide icra
nın bu sahada yaptığı birçok nahoş hâdise
ler vardır. Bunları ben burada bir bir say
mak istemiyorum. Bu nahoş hâdiselerin teker
rür etmemesi içindir ki, bu Anayasa mad
desi vaz'edilmiştir. Buna riayet hepimizin bor
cudur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Karar bir Anayasa meselesi
dir. Anayasamızın 78 nci maddesine göre esa
sen tezkere talebetmektedir. Sayın Özgarıeş'in 
ikazına teşekkür ederim. 

Sayın Kalpaklıoğiu usul hakkında söz is
temiştiniz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz, Sayın Özden bu
yurun, usul hakkında. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş-
I kan, muhterem arkadaşlarım, Tabiî Senatör 
I Sıtkı Ulay hakkında Yüksek Heyetinize bundan 
I evvelki oturumunda getirilen Cumhuriyet Sena

tosu Başkanlık Divanının 80' Kasım 1963 gün ve 
I 7 sayılı Karan müzakere edilmiş ve müzakere-
I lerde usu'l meselesi ortaya atılmış ve bir takrir 
I de açık oyla oylandıktan sonra reddedilmiş ve 
I diğer takrire sıra gelmişti. Bu kerre Sayın 
I Başkanımız tarafından simdi -okutulan 
I bir mektupla Sıtkı Ulay'ın Senatörlükten isti-
I fa ettiğine muttali olduk. 
I Muhterem arkadaşlarım, bu yeni bir vaziyeti 
I hukukiyedir. Bir Cumhuı'iyot Senatosu Üyesi 
I hakkında bir muamele, bir işlem yapılacağı sı-
I rada kendiliğinden, arzusu ile bu vazifedm is-
I tifa ettiğini bildirmiştir. Şimdi Başkanlık Di-
I vanı bu istifa üzerine bir ifiom yapmak meebu-
I riyetindedir. Yeniden eski müzakereye istifa 
I etmeden vâki olmuş hukukî durumu mütalâa 
I etmek mümkün değildir. Yeni durumu inecle-
I mek ve bu istifa karcısında Başkanlık Divanı-
I nın eski kararında veya yeni kararında ısrar 
I edip etmeyeceği cihetinin tesbit ettirilerek bu 
I Heyeti Umumiycye getirilmesi lâzımgelir kanâa-
1 tindeyim arkadaşlar. 



C. Senatosu B : 14 13 . 12 . 190G O : 1 

BAŞKAN — Sayın Özden bu konu bir usul 
konusu değildir. Başkanlık Divanının tevdi cdi 
lecek takrirler konusudur. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Onu arzedi, 
yornm. Sayın Başkan. Simdi siz bu istifayı okut 
tU'ktan sonra hiçbir muameleye, hiçbir İşleme 
tabi tutulmaksızın âdeta bize bir malûmat veri1, 

g.'.ıbi bir hareket içinde bulundunuz ve çeki mü-
zalkercye kaldığı noktadan başlatmak istediniz. 
Bunun usule uygun olmadığını arz etmek isti
yorum. Ei'bçitteki bu arzım bir usul meselesidir 
ve usul meselesin1"n Yüksek Başkanlık Divanın 
ca tetkik ve mütalâa edinmesi lâzım gelir. Bunu 
tetk'k ve mütalâa etmeden erk'i müzakereye 
devam edilmiş olması Başkanlık Divanının ile 
riddvi falisi mesuliyetini ortadan kaldırmaz. Bir 
Sıtkı Ulay haükında karar verirsiniz, o karan 
Heyeti Umumiyeyo getirmezsiniz, o kararı de
ğiştirir başka şekillerde getirirsiniz, ondan sonra 
da Heybeti Umum|:ycdcn karar isterf;niz. Bunun, 
hukukî ve ?ahsî bir sorumfrlukla karılı karşıya 
olduğunu elbette Divan takdir edecektir. Bu 
takdirinizin lütfen Başkanlık Divanında müza
kere edilmesi, o heyeti teşkil eden arkadaş]a-
rımızm birinci vazifeleri oksa gerektir. Br 
noktadan S^ym Başkandan rica ediyorum 
evrakı geri aksınlar, müzakereyi durdursunlar. 
Bu intifa muvacehesinde, iki kararla karrr 
kanaya bulunduğumuza p;örct ve yeni bir hu 
kukî durum olduğunu da düşünerek veni bir 
karar alarak Heyeti Umunv^ye gelmesinin 
u.VTun olacağı kara^ind^yim. Vn bu hususta 
arkadaşımızın verdiği takriri takdim ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Mesele gündemdedir. Gün d em
de olan meseleler Heyc<ti Umumiyeye mal olmuş
tur. TTevoti Umumiyeye mal olan bir meseleyi 
gündemden çıkarmak yetkisi Yüksek Genel 
Kurula aittir. Ve bunun hakkında da şimdi Baş
kanlık Divanına verilmiş takrirler mevcuttur. 
Saym Kayalar, ıbir takririniz var, acaiba bu bir 
meseleyi iza.h zımnında taldbcdilmiş bir tezkere 
midir'? Okutup size söz mü vereyim? Yoksa bir 
usulî meseleyi arz mı etmek istiyorsunuz'? 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Usulî mesele 
halledildikten sonra benim takririm oylansın 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Rcndeci söz istemişlerdi 
usul ha'kkmda, buyurun efendim. 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Muhterem 
arkadaşlarım, ortada yeni bir hâdise var. Gö
çen birleşimden bu yana. Bende Sayın Ekrem 
Özden arkadaşınım temas ettiği mevzua iştirak 
edeceğini, onun için, kısa. keseceğim. Şimdi o 
günden bu yana istifa olmuş ve mesele istifa 
ile bitmiştir. Âzalık durumu kaili münakaşa idi, 
devam eder mi etmez mi'? Yükn k Heyetiniz bu
nun üzerinde usul meselesini bitirmiş bâzı tak
rirler de oylanmış idi. Şimdi 'benim arz etmek 
istediğim usul noktacı şudur : Bu mevzu bit
miş, k-tifa ile halledilmiş olduğuna göre, Bışkan-
Jığm müzakereye, devanı etmesi yolundaki be
yanı hatalıdır. Ne yapacaklardır? Yeni bir du
rum vardır. Yeni duruma göre Yüksek Heye
tinize yeni bir teklif ile geleceklerdi. 

Arkadaşınım dedikleri gibi, ya gündemden 
bunun çıkarılmam yolunda bir teklif gelecekti, 
bu teklif müzakere edilecekti, veya.butta üye ar
kadaşlarım tarafından verilmiş bu mevzuun kal
dırılması yolundaki takrir üzerinde görüşüle
cekti. Gecen celsedeki müzakereye kaldığı yer
den devama, benim görüşüme göre, imkân yok
tur. Bu durumu arz etmek için yüksek huzuru
nuzu işgal ettim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Al tan, buyurunuz. 
NAHlT ALT AN (Gaııakkale) — Saym Baş

kan, muhterem üyeler, mesele bir istifa ile hal
ledilmiş, bitmiş bir mesele değildir. 

İstifanın, burada hukukan bir netice doğur
ması için evvel emirde istifa edenin o sıfatı isti
fa tarihinde taşımış olması iktiza eder. Arka
daşımız, iddia ettiğiniz g'Jbi, 70 nci maddenin 
son fıkrasının tefsirinde 7 . G . 196T tarihinde se
natörlük sıfatının sona erdiği bahis konusu 
olursa arkadaşımızın istifası bugün bir kıymet 
ifade etmez. Netice, 7 . 0 . 1904 tarihinden itiba
ren hüküm ifade edecektir. Şimdi burada ayrı
ca meselenin malî yönü de vardır. 

BAŞKAN — Meselenin içine girmemenizi ri
ca edeceğim. Usul bakımından, görüşülmesi mi 
gerekir, yoksa tekrar Başkanlık Divanına iadesi 
mi gerekir? 

NAHİT. ALTAN (Devamla) — Onu arz edi
yorum Sayın Başkan, bu esbabı muclbelerle gö
rüşülmesi lâzmıgddi'm hususunu arz ediyorum. 
Eğer di("er arkadaşınım da iddia ettiği gibi 
7 . 0 . 1904 tarihinde senatörlüğü nihayete eriyor
sa arkadaşımızın, o vakit, haksız bir iktisap var-
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dır. Bunun kimin tarafından ödenip ödcnmiye-
ceği ayrı bir mevzudur. Bunların halli, mutlaka 
'bu meşalenin 'burada müzakere edilip karar ve
rilmesine bağlıdır. Onun için bunun gündemden 
çıkarılmayıp, mutlaka görüşülmesi lâzımdır. 
Balkanlımın bu husustaki kararı da doğrudur. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Süz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, geçen cebede ben bir takrir ver
miştim. Ya Yüksek Seçim Kurulundan sorulsun 
veya başka bitaraf bir ilim heyetinden hukukî 
durum sorulsun demiştim. Bu arada muhterem 
arkadaşımın bildirdiği ve bizim de muttali ol
duğumuz gjbi Sayın Sıtkı Ulay istifa etmiştir. 
Sayın Na.hit Altan'm buyuıduğu gibi şu tarihte 
mi senatörlüğü sona ererdi, bu tarjbte mi sena
törlümü nihayete ererdi; fctifa ettiğinde senatör 
mü idi, değil mi idi münakasaısını yapmamıza 
hukukî imkân göremiyorum. Çünkü; Eylül ma
aşını da bizler gibi Sayın Sıtkı Ulay almıştır. 
E'l'er muhterem arkadaşlarımın ifade ettiği gibi 
6 Haziran 1934 tarihinde senatörlümü enna erer
se, Divana iade, edilecek evrak dolayısiyle Hazi
neye, Maliyeye yazılır, Maliye Vekâleti kendisini 
dâva eder. 

Evvelâ tezkere ya.zar, bildiğimiz gjbi, 'bu pa
rayı öde, der. Odemezse dâva eder. Binaenaleyh, 
bövleee iş adalet mahkemesiyle, Sayın Sıtkı 
Ulay aracına tam mûnadvle intikal etmiştir. Bi
zim Senatonun yed'i iktidarından çıkmıştır. Fa
kat belki bu mütalâamda karşılıklı görüşme im
kânı olmadıkı için burada 'bir aksaklık yaprfüü-
rim diye eski takririmin verine kaim. ölmek ü."'fi
re ve iş daha etraflı düşünülsün, ne muamele 
yapılması gerekir, uzun boylu tartışılsın diye 
evrakın Başkandık Divanına iadesi hulusunda 
bir takrir verdim. Kabulünü saygı ile arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Gümüşoğlu?.. Yoklar. Sa
yın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kanım, ben de Nahit A İtan arkadaşım gibi dü
şünüyorum. Kendileri bahsettiler. Söz istemi
yorum. 

BAŞKAN —• Usul bakımından görüşmek is-
tiyen sayın üye?.. Buyurun Sayın Çumralı. 

SEDAT ÇUMRALİ (Kenya) — Muhterem 
arkadaşlarım; iki oturumdur bu mesele müza
kere edilmektedir ve hukukî bir neticeye bağ
lanması da Senato için bir vazife, bir borç
tur. İlk de-a hâsıl olan bir vaziyettir. îst'&ı ayrı 
bir hukukî müessesedir. Bu zatın, Sıtkı Ulay 
arkadaşımızın vazifesinin hangi tarihte sona 
erdiğinin halledilmesi ayrı bir konudur. Ne 
denmiş birinci kararda? Birinci kararda den
miştir ki, Sayın Sıtkı Ulay'm senatörlüğü 1966 
tarihine kadar devam eder. (Sol sıralardan 
«1908 e kadar eleyam eder.» sesleri) veya 1967 e 
kadar devam eder. (Sol sıra1 ardan «1968 e ka
dar devam eder» sesleri) veyahut 1968 e kadar 
devam eder. 

BAŞKAN — 1968 Sayın Çumralı. 

SEDAT ÇUMRALİ (Devamla) — Yani Di
van oturmuş meseleyi Anayasa karşısında tet
kik etmiş ve bu sonuca vâsıl olmuştur. İşin 
esasına girmiyoruz, usul meselesini halletmek 
istiyoruz. Bu karar doğru mudur, yanlış mıdır? 
Bu karar Heyeti Umumiyetin ıttılaına arz edil
mediği için burada müzakere edilmemiş, yalnız 
Divan kararı olarak kalmıştır. Arkadaşımız Sa-
y n Kadri Kaplan meseleyi çok güzel getirdiler. 
kürsüye. Divan hata etmez mi? Divanın her 
verdiği karar doğru mu? Ne yapaeağız bunun 
için? 12 nci madde İçtüzüğe konulmuş, Divan 
bu kabîl kararları ref edilmedikçe, kaldırılma
dıkça ikmci bir karar ittihaz edilemez denmiş
tir. Şimdi ekimizde iki tane karnr var. Bunun 
biri hatalıdır, biri doğrudur. Hangisi hatalı, 
hangisi doğru olduğunu halletmesi için Diva
l ın l)iı iki karan da verilen önerge gereğince 
Divana alıp, tetkik, edip bir sonuca varması, 
l ı ı tdı karar hangisi ise bunun tashihi yoliyle 
üçüncü bir karar olarak Heyeti Umum iyeye 
getirilmesi ve meselenin halledilmesi lâ^ım-
du\ Mesele istifa ile bitmht'r, geri gidecektir. 
Hiçbir şey halledilmiş değildir. Arkasından 
birçok meseleler çıkacaktır. Bir defa, amalığın 
devamı meselesi muallâkta kalacaktır. Bu ka
bil hâdiseler her zaman olabilir, beklenebilir. 
Arkasından, malî mesele çıkacaktır. Şimdi, fi
lân ödesin, Divan ödesin, Hnyeti Umumiyeye 
arz edilsin, bu mesele değildir. Burası müş-
V'lkr'i haleden, ndıai karar ve"en bir meni
dir. Ben teklif ediyorum, rica ediyorum, Di
van bunların hepsini geri alsın; birinci ka~ 
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r a n da. ikinci kararı da tekrar gözden geçir
sin, hatalı karar hangisi ise göstersin, onu 
kaldırsın. Doğru addettiği karar ne idi ise onu 
tesbit etsin, Umumi Heyete, Genel Kurula ge
tirsin, burada nihai şeklini alsın. Bcmm ricam 
budur. 

BAŞKAN — Usul bakımından sayın üye
ler görüşlerini ifade ettiler. Beş takrir vardır; 
bu beş takrir yüksek bilgilerinize sunulduğu 
takdirde meselenin çözümü mümkün olacaktır. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Senatör Sıtkı Ulay istifa ettiğine göre 

gündemin birinci maddesinin gündemden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Dinekli 

Başkanlığa 
Sayın Sıtkı Ulay'm istif asiy'e matlup hâ

sıl olmuştur. Hâsıiı tahsil abes olduğuna göre 
meselenin gündemden çıkarılmasının Genel 
Kurulun oyuna arz edilmesini teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Üye 
Hidayet Aydmcr 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sıtkı 

U'ay'm üyelikten çekilme talebi Başkanlık 
Divanınca İçtüzüğün 161 nci maddesi gereğin
ce Genel Kurula getirilmiş ve sunuş Genel 
Kurulun bilgisine sunularak istifa 13.12.196G 
tarihli bugünkü Birleşimde kesinleşmiştir. 

Bu r.eVr^o ^'mdemde bulanan S n vu TThvV 
üyeliği ile i]gili sunuşun «Sayın Ulay'm üye
lik görevi 13 . 12 . 19GG tarihinde istifa ile sona 
ermiştir. Yapılacak başkaca işlem yoktur». 

Şeklinde karara bağlanmasını saygiyle arz 
ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Senato Başkanlığına 
Senatör Sıtkı Ulay senatörlükten istifa etti

ği cihetle bundan sonra yapılacak işlemleri gö
rüşmek üzere alâkalı evrakın Başkanlık Diva
nına iadesine karar verilmesini arz ve rica ede
rim. 

Konya 
Muhittin Kılıç 

Yüksek Başkanlığa 
S:tkı Ulay "m istifası dolayısiylc tahaddüs 

eden durumun yeniden gözden geçirilmesi, 
maksadı ile Divan kararı ve eklerinin tekrar 
Divana iadesini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Osman Gümüşoğlu 

BAŞKAN —- Boş aded takriri Başkanlık 
Divanı olarak bir tasnife t ah i tutarak tekrar 
Yüksek Heyetinize arz ediyorum. 

Sayın Hidayet Aydmer takririnde, hâsılı 
tahsil aJbes olduğuna göre meselenin gündem
den çıkarılması, yani bundan böyle ne Divanda, 
ne Heyeti Umumiye de hiçbir surette görüşül
memesi hususunda bir karar ittihazını talebeder. 

Sayın Dinekli, gündemin birinci maddesinin 
gündemden çıkarılmasını talobetmek suretiyle 
aynı t al eh i muhtevi hususu arz eder. 

Sayın Kılıç, Sayın Gümüşoğlu, meselenin is
tifa hali muvacehesinde tekrar Başkanlık Diva
nına gündemden alınmak suretiyle götürülme
sini, meselenin orada görüşüldükten sonra Genel 
Kurula indirilmesini talehederler. 

Saym Atalay'm takriri; istifa vâki olduğu
na göre, Sayın Ulay'm üyelik görevi 13.12.1963 
tarihinde istifa ile sona ermiştir. Yapılacak ban
kaca bir işlem yoktur, gündem değil de, yani bu 
da ortadan kalkmalıdır şeklinde bir takrirdir. 
Aykırı hık derecelerine göre en aykırı olanı gün
demden çıkarılması hususunu ihtiva eden Saym 
Dinekli ve Saym Aydmer'in takrirleridir. Saym 
Dinekli veya Saym Aydmer'in takrirlerini ayrı 
ayrı mı oya koyalım efendim, aynı mealdedir. 
(İkisini birlikte koyun sesleri) Siz iltihak edi
yor musunuz1? 

HİDAYET AYDINER (Cumhuııbaşkanmca 
S. Ü.) —Etmem. 

BAŞKAN — Etmezsiniz. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Mutlak olarak mesele halledilmiştir. 

BAŞKAN — Saym Hidayet Aydmer'in tak
ririni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Saym Dinekli'nin aynı mealde, yazılış tarzı 
başka olan takririni oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Saym Atalay'm tahriri de aykırılık ihtiva 
etmektedir, Bu sebeple Sayın Atalay da istifa 
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vâki olduğu cihetle bundan böyle yapılacak bir 
işlem yoktur, şeklinde... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır o şekilde 
değil. 

BAŞKAN — Okuyayım efendim. 
(Sırrı Atalay'm takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takriri oyunuza arz ediyorum. 

Kalbul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler lütfen işaret etsinler efen

dim, Takrir 42 oya karşı 76 oyla reddedilmiştir. 
istifa hali karşısında meselenin gündemden 

çıkarılıp yeniden Divana gönderikne'si, gereği 
yapılmak üzere gönderilmesi hususunda Sayın 
Kılıç ve Sayın Gümüşoğlu'nun aynı mealde tak
rirleri vardır. Her ikisini, aynı mealde olması 
hasobiyle, birlikte oylarınıza arz edeceğim. 

VEHBİ ERSÜ (Taıbiî Üye) — Sayın Baş
kan, sizin söylediğinize göre anlamamıştık tak
rirleri. 

BAŞKAN — O halde takrirleri yeniden oku
yorum : 

(Cumhuriyet Senatosu Konya üyesi Muhit
tin KIITÇ ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye

si O. Zeki Gümüşoğlu'nun takrirleri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Meseleyi tüm olarak tetkik et
mek lâzımdır, istifa münhasıran bir istektir. It-
tılalarınıza arz edilir, onun üzerinde bir görüş
me açılamaz. 

AHMET ÇEKEMOİLU (Sivas) — Bu aynı 
mealde değildir. Birisi Heyeti Umumiyeye iade 
edilmesini istiyor. Birisi de Başkanlık Divanın
da bir kere daha görüşülmesini istiyor. Divanda 
görüşülünce tekrar buraya gelecek mi? 

BAŞKAN — Pek tabiî Divana giden mesele 
gündeme malolmuş mesele görüşüldükten sonra 
tekrar gündeme getirilecdktir. Müspet veya 
menfi bir kararla aşağıya inecektir. Hiçbir za
man Divanın malı olmaz. Heyeti Umumiyenin 
malı.... 

Bu hususu tavzih ettikten sonra, aynı mahi
yeti taşımakta olması sdbc'biyle oylarımıza arz 
ediyorum. Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

6. — SECİMLER 

1. — A vanaca Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

BAŞKAN —- •'.iyin Öztürkçinc'n'n bir tak
riri vardır, geri almasını rica edeceğim. Çünkü 
ben takrirlerle meşgul olurken gelmiş, önüme 
konmuş göremedim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE İstanbul) — Geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi üye seçi-
m'nin 33 nci turuna geçiyoruz. Oylamaya geçme
den evvel bir istifa telgrafı vardır, saym üyele
rin oylarını kullanmalarında kıymet taşıması 
muhtemel olduğu cihetle okutup bilgilerinize su
nacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Seçimi yapılacak olan Anayasa Mahkemesi 

üyes adaylığından vazgeçtim. Derin saygılarımla 
arz ederim. 

Ccmalettin Bulak 

BAŞKAN — Sayın Cemalettin Bulak Anaya
sa Mahkemesi üye adaylığından feragat etmiş ol

duğunu telgrafla Başkanlığa bildirmiştir. Bilgi
lerinize sunulmuştur. 

Tasnif Heyetini ku ra ile tesbit ediyorum. 
Sayın Aksu?.. Yok. 
Saym Cilam?.. Burada. 
Sayın Özden?.. Burada. 
Sayın Ueagök?.. Burada. 
Oy verme muamelesine nereden başlıyacağı-

mızı tesbit ediyoruz : 
Saym Öztürkçine; İstanbul... 
Oy pusla lan ve zarflar dağıtılsın, kürsüye 

iki sepet konsun. 
Saym Rendeci, takririnizi, gündemdeki yeri

ne gelmiş bulunmamız hasebiyle, oya arz ediyo
rum. 

Sajan öztürkçine'den oy verme muamelesine 
başlıyoruz. 

(İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'den başlana
rak oylar toplandı ) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan saym üye 
var mı? (Var var, sesleri.) Lütfen kullanınız. 

Oyunu kullanmıyan saym üye... Yok. Oy ver
me işlemi bitmiştir. Tasnif heyeti lütfen yerini 
alsın... 
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38 nei turun tasnif neticesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Mahkemesine bir asıl üye secimi için 
13 . 12 . 1966 günü yapılan seçime (136) üye ka
tılmış ve neticede ilişik listede adları yazılı zevat 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 

Gümüşanc 
Abbas Cilâra 

İstanbul 
Ekrem Özden 

Üye 
Eskişehir 

Gavsi Uçagök 

Akyazan A. Sıtkı 
Alpcrcn Fevzi Muhip 
Çolakoğlu Sait 
Ergun Hilmi 
Ertem Halil 
Evren Saadet Kaçar 
Kebanlı Eii'at 
Kitapçı Şahap 
Koçak Ahmet 
Olgaç Senai 
E'ş vanoğlu Kamber 
Zarbım Halit 
İptal 
Bos 

1 
13 

o 
1 
6 
2 
1 
3 
4 
5 
2 

90 
1 
1 

BAŞKAN — Salt çoğunluk sağlanmadığı ci
hetle 39 ncu tura geçiyoruz. 

Aynı tasnif heyeti ve aynı yerden oy verme 
muamelesine başlanacaktır. 

(Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçinc'dcn itibaren oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye? 
Yok.. 

Oy verme muamelesi bitmiştir... 
Anayasa Mahkemesi as i üyeliği seçimine mü

tedair 39 ncu tur sonucunu arz ediyorum. 

Tur : 39 
Yüksek Başkanlığa 

Anay,'asa Mahkemesine 'bir asıl üye seçimi 
için 13 . 12 . 1966 günü yapılan seçime (140) 
üye katılmış ve neticede ilişik listede adlan ya
zılı zevat hizalarında gösterilen oyları almışlar
dır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Gümüşane İstanbul 

Abbas Cilâra Ekrem özden 
Üye 

Eskişehir 
Gavsi Uçagök 

Akyazan A. Sıtkı 
Alperen Fevzi Muhip 
Ertem Halil 
Evren Saadet Kaçar 
Hadımlıoğlu İsmail 
Kitapçı Şahap 
Kocar Ahmet 
Nomer Mehmet 
Olgaç Senai 
Ögat İhsan 
lîişvanoğlu Kamber 
Zarbun Halit 
Boş zarf 
Boş oy 

2 
16 

6 
o 

1 
5 
3 
4 
1 
1 
2 

89 
1 

Toplam 140 
BAŞKAN — Sayın senatörler Başkanlık Di

vanı olarak meselenin 89 ilâ 90 oy gibi bir neti
ceye vardığı görülmekle beraber 92 oya da ih
tiyaç bulunduğu hedihidir. Mühim aktarma ka
nunlarımız vardır. (Bir tur daha yapalım ses- • 
leri) Turlar vakit yiyor. Anayasa Mahkemesi 
a^ıl üye seçici işleminin Perşembeye bırakılması 
hususunu Başkanlık Divanı uygun görmekte
dir. Oylarınıza arz edeceğim tabiî, Genel Kurul
da mühim aktarma kanunları olması dolayı-
siylo. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir efendim. 
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7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin Tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler kısmında bulunan ve ismi aşağıya 
çıkarılan (C48, 849) sıra sayılı kanun tasarıla
rının sorulardan evvel öncelikle görüşülmesi
ni! arz ve teklif ederim.. 

Karma Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
İskender Cenap Ege 

Kanunların ismi : 
1) 19G6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı. (1/963) 

2) Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel 
Müdürlükleri 19GG yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (1/964) 

BAŞKAN — Takriri oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenier... Kabul edil
miştir. 

1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/272, 1/267, 2/375, 2/379; Cumhuriyet 
Senatosu 1/693) (S. Sayısı : 848) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup 
okunmaması hususunu oyunuza sunuyorum. 
Okunmasını arzu edenler... Okunmamasını arzu 
edenler... Okunmaması karargir olmuştur. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı? Yok. Maddelere geçilmesi 
hususunu oyunuza arz ediyorum. Kabul eden-
lsr... Kabul etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

1936 yılı Bütre Kanununa bağlı cetvellerde 
dojişiklik yapılması halikında Kanun 

MADDE 1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa. 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
1 178 430 liralık aktarma yapılmıştır.. 

BAŞKAN — 1 sayılı cetveli okutuyorum. 

[1] SAYILI CETVEL 

Bölüm 

(A/ l ) 
Başbakanlık 

12.030 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 

Eklenen 
Lira 

178 430 

Düşülen 
Lira 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

178 430 

(1) 848 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır, 

(A/2) 
Millî Eğ:tim Bakanlığı 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Eklenen 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 1 OCO 000 

BAŞKAN — Maddeyi okunan cetvelleriyle 
birlikte 'oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1966 yılı Bütçe Kanununa, bağlı 
(A/2) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı tertiplerinden 194 000 lira düşülerek aynı 
cetvelin ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı yeniden 
açılan tertibine olağanüstü ödenek olarak ak
tarılmıştır. 

BAŞKAN — 2 ve 3 sayılı cetvelleri okutuyo
rum. 

[2] SAYILI CETVEL 
(A/2) ' 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Düşülen 

Lir?, 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

94 000 
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Toprak ve İskân İçleri Genel Müdürlüğü 

Düşülen 
Lira 
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23.000 Makina, teçhizat ve ta,şıt alım
ları ve onarımları 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 

(A/2) 
Başbakanlık 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 194 000 

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

İkinci maddeyi okunan eetvellcriylc birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1Î)G6 ydı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (4) sayılı 
cetvelde yazılı tcrtiplodnıe 54 400 G40 lira ek 
ödenek verilmiiştür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
um? 

FERİD MELEN (Van) Söz işitiyorum. 
BAŞKAN — Madde üzerinde mi görüşmek 

istiyorsunuz buyurun Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkanım, 
bu .madide ile 54 400 000 liralık ok ödenek iste-
nıokted'ir, Hükümet. Rakam oldukça müh'im ol
duğu için bunun ne surcıtte nereden karalana
cağını öğrenmek istedim. Bunun için süz al
dım. Sayın Mab'ye Bakanı birada yoklar. I_>iJ 
miyorum onun adına konuşacak s.:; n yelkH 
veyahut da komisyon bu arada akkana gelen 
suallere cevabını verecekler midir'; 

Biri şudur : Bütçemiz biliyorsunuz 2 milyar 
lira civarında bir açıkla hazıılanmışıtır. Bugüne 
kadar, gidirlerde hatırı sayılır bir artış olma
sına rağmen, bu açuk maalesef kapanamamış-
tır. Çünkü bütçeye otamatik olarak bâzı ek 
ödenekler ilâve edilmiştir. Bu açık yine bugün 
2 milyar lir.a civarında olmana bile onun çok 
altında da değildir. Hazinenin bu anda. 
2 700 000 000 liralık nakıs açığı mevcuttur. Ya
ni Hazine nakıs 2 700 000 000 lira ile çalışmak

tadır. Elimdeki bütün imkânları kullanmıştır. 
Haıatâ o k;ndar ki, bugün mütaahhitlcr istihkak
la rmı alanun anıkta, bir milyon liralık bir istih
kakı almak için bir ay, hiıkuçuk ay Ankara'
da sıra boklemrkıe, kendi :Ü: ne her hafta yüzbin, 
yüze İli bin lira para verecek salmaktadırlar. 
Durum bu kadar vahini bir hale gelmiştir. Bir 
•zamanılar denk büıtçıc düzgün ödome ile öğü
nündük. Denk bütçe şimdilik hayal oldu. Ama, 
hiç olmazsa düzgün ödemeyi başarıyordrık. Bu
gün o safhada da değiliz. Buna süratle çare 
bulmak lâzım. Devletken, Devlet alacaklılarını 
Hükümet kapıl arında, Maliye kaplarında bek
letmemek lâzım. Bu devamdı bir hal alınsa Dev
let ihalelerine müfteri bulma imkânı kalmaz ve 
Devlet hakikaten yüz liralık işi beşyüz liraya 
dahi yaptıramaz hale düşebilir. 

Merkrc Bankasından avans limitimiz de zan
nediyorum. son r rktaya gelmştlr veya. gd.oek-
ösercTr. Ba ( h r a r a h İma <k ö.ioı • •: idrmdde-
dir Hükümetiıuiz. Lütfen izah buy unsunlar, bu 
mİvintiyi nasıl gidereceklerdir? Bu ek ödenek 
hakkında karar vermeden evvel, Hükümetin 
genişçe izahatta bulunmam lâzmıdır bence. 
Ümid\d;iyorum ki, Hükümet burun eÂııgem-ez. 

Hüımıcitledmle. 
BAŞKAN — Madde üzeninde bacıca görüş-

aıcu îKtoycıı sayın uyc 
İÇİŞLERİ BAKANI KABUK S LİKAN (Kon

ya Milletvekili) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Sükan Maliye Bakanı 

adına mı söz isıtiyor'suııuz? 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya Millctvük'İLi) — Hayır efendim, Hükümet 
adına in â rina,!;: t a bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sülkan, Maliye Bakanı 
ile aka kah, Aktarma Kanununu tutkik ediyo
ruz. 

RİFAT üZTİlRKÇINE (İstanbul) — Efen
dim Hükümet bakımından Sayın Bakan cevap 
verebilir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Öz-
türkçJne. Başkaea görüşmek İD tiye n sayın, üye? 
Y"uk. 

FEBİD MdddiN (Van) — Sayın Başkan 
ben samı saki!)! sil'atiyle mümkün görüyorum, 
vmeujlkter. Hükümet adına cevap verilebilir. 
Biz de tenevvür otım'iş oluruz. Faydalı görüyo
rum. Başkanın bunu böyle geçiştkmcmeai lâ
zımdır. 
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BAŞKAN — Sayın Melen mevzu teknik bir 
konudur. Sayın Süikan İçişleri Bakanıdır. Efen
dim bu konu üzerinde görüşmek arzu ediyor 
musunuz? GöniLştüğümüz .-konu efendimi 54 mil
yon... 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Eğer Hükümet yoksa müzakere yapılamaz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
ERDOĞAN ADALI (İstan V I ) — Sayın 

Başkan, usul hakkında bir dakika müsaade 
eder m isiniz ? 

BAŞKAN — Bir dakika. 54 milyon liralık 
ak ödenek konması hakkında bir mesele vardır. 
Bu bir ihtnsas meselesidir. Maliye Vekâletini 
itemsilon kim vardır efendim? (Kimse yok ses
leri) Var efendim. 

Sayın Hidayet Aydmcr; buyurun söz istedi
niz madde üzerinde. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Usul hak
kında söz istedim Sayın Başkanım. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Malûmdur ki, Bakanlar Kurulu nrc-
sıılıiycıti -müştereke ile hareket eden bir heyet
tir ve Saym Dahiliye Vekilinin de altında im
zası olacaktır, zammediyorum. Altımda imzası 
•cilan her veo'tkayı müdafaada, imza sahibi, hak 
sahibidir. Binaenaleyh, söz verilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Aynı sözü 

süyliycecktim. Huzurunuzda müzakere edilen 
kanun tasarısıdır. Tasarı Bakanlar Kurulu ta
rafından sevk edilmiştir. Ona mensup bir üye 
müdafaasını yapabilir. 

BAŞKAN — Efendim görüşmek isitiyen baş
ka sayın üye var mı? Yok. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim su
al cevapsız mı kalacak? 

BAŞKAN — Yand illâ cevap vermek için 
mecburiyet tahmil eden bir hüküm var mıdır? 
Müsaade edin de hizmı etimiz e devam edelim. 

FERİD MELEN — (Van) — Sayın Başkan, 
burada bu tasarıya oy veremeyiz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya M ille!; vekili) — Efendim Hükümet olarak... 

BAŞKAN — Var diyorlar, işaret ediyorlar. 
(Olmaz sesleri.) Efendim lütfen oturduğunuz yer
den müdahale etmeyiniz. Hizmet ifa etmek isti
yoruz. İsterseniz kalkın ayağa, ekseriyet \ * lw 
deyin. Mesele umumi prensipler ama, her zaman 

tatbik ediliyor, edilmiyor, aranıyor aranmıyor... 
/arsa bir arzunuz ayağa kalkın işaret ediniz... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) '— Siz de ya
pabilirsiniz, hakkınız vardır. 

BAŞKAN — 4 samlı cetveli okutuyorum. 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Anayasaya aykırı olur efendim, böyle şey ol
ma;;. 

BAŞKAN—Efendim. 

ÂMİL ART ÜS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Nasıl yapıyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen oturduğunuz yerden de
ğil, buraya buyurun konuşun. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Anayasaya ve Tüzüğe aykırı olur tutumu
nuz Sayın Başkanını. 

BAŞKAN — Ilan-isi efendim? 
ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

—• Hükümetin cevap vermeye yetkili temsilcisi 
'•ulunmadan müzakereye devam cdemezs niz. 

BAŞKAN — Yetkili temsdei var, Maliyeyi 
'emsd eden kişi var. Ama, cevap verine mecbu-
• iye t i var mı, yok mu? 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
- Müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyımın. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

sa Milletvekili) — Müsaade ederseniz ben cevap 
öreceğim efendim. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
-- Muhterem arkadaşlarım; İş çıkarmayı ve eli
nizdeki tasarıları bkan evvel karara bağlamayı 
\opimiz arzu ederiz. Fakat bu tutum içinde Tü-

süğü ihmal etmeye h içkilimizin hakkı olmadığı 
k:.\n:ıatindcyim. Şimdi buyuruyorlar ki, Maliye 
Bakanlığı temsilcisi hazırdır. Maliye Bakaaı tem-
lilcisi, Tüzüğümüze göre, burada sorulacak sual
lere cevap verebilecek vasiyette bir sat olmalı
dır. Eğer kendisi kürsüye çıkıp sorulan suallere 
sevap vermiyorsa, yahut veremiyorsa o halde, 
Maliye Bakankğı temsilcisi olarak mütalaa cdi-
'omcz. Diğer taraftan biraz evvel Sayın İçişleri 
İJakanı Hükümet adına sorulan suallere cevap 
sereceğini ifade buyurdu. Bu vaziyette Saym 
Başkana düsen kendilerine derhal söz vermesi 
idi. Fakat teknik bir konudur, siz buna esvap 
veremezsiniz buyurdular. Cevap verip vesemiye-
eeğini Sayın Bakan takdir eder. Zannediyorum 
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ki, bu mesele Sayın Başkanın yetkisi dışında ka
lan bir mevzudur. Kendileri cevap verirler, br 
cevap rayın üyeyi tatmin eder veya etmez. Tat
min olmadığı takdirde üye sorusunda İsrar ede' 
ve beni yeteri kadar aydınlatamadınız der. Bil 
tün bunlar müteakiben olacak şeylerdir. Ben'ir 
mâruzâtım şudur: Eğer burada sorulan bir soru 
ya Hükümet adına cevap verilemiyorsa müzake
reye devam edilemez ve mesele oylanamaz. Aks' 
takdirde bu İçtüzüğün ihmali, ihlâli olur. Mânı 
zatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Başkanlık Sayın Artus'un fik 
rinde değildir. Cevap, soru sormak, cevap alma' 
bir hak olmakla beraber cevap vermek mecbur' 
yetini tahmil eden İçtüzüğümüzde bir hüküm yok
tur. Sayın Sükan Hükümete değinen noktala 
hakkında görüşmek istiyorum, dedi. 54 milyor 
ek tahsisat konusuna müteveccih mevzu hakkın 
da, görüşm'ycccğim, şeklinde bir imada bulundu 
lar. Onun için ben meseleye girdim. Yoksa, Sayı: 
Sükan görüşmek istiyorlarsa Hükümet adına, bu 
vursunlar efendim, buyurun... 

İÇİŞLERİ BAKANİ FARUK SÜKAN (Kon 
ya Milletvekili) — Ek ödenek konusunda Sayr 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
injŞLERİ BAKANİ FARUK SÜKAN (Kon 

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, kıymetli arka 
daşlaıım; Sayın Maliye Bakanı arkadaşım b': 
toplantı münasebetiyle, bu toplantıya başkanh1 

yapması zarureti dolayısiylc bugünkü içtimad.-
hazır bulunamadı. Sayın Ferid Melen tarafındaı 
sorulan sorulara bendeniz Hükümet adına cevap 
1 anını arz etmek istiyorum. 

Hükümet tarafından verilmesi arzu edile: 
ve talobedilon 54 milyonluk ek tahsisat büteen'ı 
tümü üzerinde tahassul edecek olan tasarrufla i' 
la karşılanacaktır. Kendileri de gayet iyi bil 
inektedirler ki, bütçelerimizde sene sonunda vir
de 5 ilâ 10 miktarlarında tasarruflar hâsıl ol 
maktadır. Bu meblâğ bu tasarruflarla karşıla 
nacaktır. Açık konusu, yine kendileri gayet iy 
takdir buyururlar ki, bütçede açık olup olmadı
ğı ve açığın miktarı bütçe yılı sonunda taayyü 
edecektir. Bu sebeple şimdiden, şu kadar açıl. 
vardır, veyahut verecektir tarzında katı konuş 
inak zannediyorum objektif olmıyacaktır. 

Diğer taraftan istihkak konusunda, Ilükümc 
olarak, Maliye Bakanlığı olarak ciddiyetle durui 

maktadır. Tahsis edilen bâzı fonların kullanıl
madığı, ama bâzı yerlerde de istihkakların alın
madığı vakıan kadısında Malice Vokfdet' bu hu
susta çalışmaktadır. Miesclâ DSİ. nin, Karayol-
larınuı alacakları, istihkak borçhnrı vardır. Bu
na karıdık bâzı yerlere tahsis edilen paradır 
fazla gelmektedir. Aktarma suretiyle de bun
lar karşılanacaktır. Durumu hürmetlerimle 
arz ederim. 

FERÎD MELEN (Van) — Söz istiyorum. 
BAŞKA M — Soru mu efendini. 
FERİD MELEN (Yan) —• Hayır konuşa

cağım. 
EKltEM ÖZDEN (İstanbul) — Usul hak

kında söz IstiyoiTjm. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim? 
EKREM ÖZDDiiN (İstanbul) — Başkanın 

tutumu hakkında, usul. 

BAŞKAN —• Bnyunm. efmdhn. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, bu aktarma kanun 
krarısı müzakere edilirken biraz evvel nahoş 
'müzakereler ve ithamlarla karşı, karşıya kal-
l'ik. Sayın Başkan bir üyenin soru sorduktan 
nura alâkalının bu soruya oevap verip ver-

/memesi ihtiyaridir buyurdular. Najd soru, 
mımak bir hak ise, cevap vor.mdk veya verme 
mek de bin haktır, dediler. ILay r aıkadaşkır, 

böyle değildir. Cumhuriyet Senatosunun sebe
bi ihdası kanunların, teklif ve tasarılarn bu-
•ada .müzakeresi esnasında bir üyenin sorduğu 
mal cevapsız kalamaz. Kalması da mümkün 
leğlklir. O zaman Senatonun hikmeti vücu
du kalmaz. Bizim murrkabe hakkımız hiçbir 
kıymet ifade etmez, bu takdirde. Şimdi bu 
niçin böyledir? Kitanta, bu kırmızı ama kara 
kaplı kitapta yerini, güsteı eylrn. Zanneder
sem, hukukî bilgisine saygı gösterdiğim ve 
bugünkü celseyi idare eden kıymetli Başkanı
mız benim fikrimi kabul buyuraeaklard'r. 

78 ne i madde, her üye bir kanunun görüşül
mesi sırasında Hükümete veya komisyon sözcü
süne sorular yöneltti;idr. Demek ki, bu hak 
burada aşikar olarak getirilmiştir. 

2 nei ılkra meseleyi aç'yor, çözüyor. Ye
terdik önergesi verilmeden, önec yöneltilen so
rular, cevaplandırılmadan bu önerge oya ko
nulamaz. Demek ki, yeterlik önergesi verile
cek ama cevaplandırılacak, sorular cevaplan-
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dırılaeak. Burada vâzıı kanun bir işareti mah
susa koymuş, cevaplandırılmadı için. Neden'?.. 
Bir yeterlik önergemi verilir, cevaplar veril
mem... Hayır, hayır, esas -kaideyi koymayı ha
şiv telâkki etmiş. Yani behcmahal sorulanı-. 
cevaplandırılmasını kabul etmiş, üıtclik bunu 
burada toyidetmiş, ikinci fıkrasiyle. Yeterlik 
önergesi bu sorulara cevap verilmeden oylana 
maz, demiştir. Şu halde bir kanun burada mü
zakere edilirken bir senatörün sorduğu suale 
behcmahal brjkan veya onu tems'ilen gelen, ve
sika ile gelen yetkili zatm bu 'kürsüden behc
mahal cevaplandırması lâzımdır, o arkadaşın 
sualine cevap vermeye mecburdur. Bunu tes-
bit etmek lâzımdır. Bunun için söz almış bu
lunuyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Özdenin 78 nci .madde
de üzerindeki anlayışım, münhasıran sorulan 
hedef tutmuş olan müessesenin cevap verme 
imlkâmnı sağlamak için öngördüğü kanaatin
deyim. 

Savm Melen, buyurun. 
FERİD MELEN (Van) — Saym Balka

nım, muhterem, arkadaşlar. Evvelâ Saym 
İçişleri B.akaırna, lütfedip cevap verdikleri 
için teşekkürlerini arz etmek io'iyorum. Bu 
vekile İle hakikaten Sayın Başkanımızın za
man zaman müzakerelerde takındığı tavır üze
rinde durmak istiyorum. Demokratik olan1 

şudur; Başkanlar Meclisin aydınlanması, mev
zuun aydınlanmam i~":n müzakereyi öyle idare 
etmelidirler ki, üyelerden hiçbirisinde tereddüt 
kakımsın, bir mevzu üzerinde. Bunu yabane-
memleketlerde daha açIk şekilde görüyoruz. 
Avrupa. Konseyinde müşahadc citiğimİz şu ol
du: iler defasında soru soruluyor, cevaplar ve
rilirken Başkan .soru soran üyeye soruyor. Tat
min edildiniz mi? Tatmin edilmeme halinde 
müzakereyi bi'tirmiyordu. Şimdi burada Tü
züğün şu veya bu hükmünden faydalanarak 
veyahut üyelerin, bizlerin Tüzüğe halcim, ta
mamen hâkim olamamamızdan faydalanarak, 
no 'konuşursanız konuşunuz, ne sorarsanız so
runuz, derhal işi oylamak suretiyle meseleyi 
halletmek yoluna giderim şeklinde hareket et
mek, zannediyorum ki, demokratik bir tutum 
değildir, demokratik bir usul değildir, Mecli
sin çalışmasına yardımcı olmak değildir ve aynı 
zamanda Meclisin itibariyle de ilgilidir. Sayın 
üyeler soru soruyorlar, Hükümet duymamazlık-
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tan geliyor, cevap vermiyor, bu meseleyi oyluyo
ruz, hallediyoruz. Böyle Meclis dünyanın hiç
bir yerinde görülmez muhterem arkadaşlar. 

Sayın Bakanın lütfettiği cevaplara gelince; 
filvaki bu 54 milyonun nasıl karşılanacağı ge
rekçede ve sairede zikredilmedi ğinc göre ak
la gelen ihtimal cdur ki, tasarruflarla karşıla
nır. Bu cevap doğru bir cevaptır. Eğer ta
sarruf mevcutsa veyahut başka bütçe açıkları 
ydksa. Konuşmamda da arz ettim, maalesef 
bütçemiz büyük açıkla gelmiştir. Ye sene içe
risinde, arz ettiğim gibi, gelirde artış alması
na rağmen, çünkü bu yıl gelirde ümidin üze
rinde bir artış oldu. Bunun da başlıca iki se
bebi var. Bir1! yüz milyon dolarlık fazla itha
lât yaptık. Yani bütün döviz rezervlerimizi 
kullandık, yüz milyon dolarlık ithalât yaptık. 
Tabiatiyle bunun bütçeye aksi oldu ve bütçe 
gelirleri de arttı ama döviz rezervlerimizi sı
fıra indirme bahasına yaptık. Bunun müna
kaşasını ayrıca bütçede yapacağız. 

Tasarruf da 'mevcuttur ama, sene içerisinde 
-arz ettiğim gibi- başka ek ödenekler alın
mıştır. veyahutta Bütçe Kanunu ile verdiği
miz yetkiye istinaden Maliye B.akam bütçeye 
ek ödenek ilâve etmiştir. Faraza ihracat prim
lerini karşılamak için, veyahutta işçi dövizleri
nin kur farkını karşılamak için bunun gi
bi 300 - 500 milyona yakındır bunlar. Bu 
sebeple yapacağımız tasarrufun mühim bir kıs
mını bu ödenekler alıp götürmüştür. Geriye 
seni ödenekleri karşılıyacak tasarruf kalma
maktadır. Açığın kesin miktarı, doğrudur, büt
çe kapandıktan sonra belli olur. Ama bugün 
görülen bir şey var, bir sıkıntı var. Bu sıkıntı 
gelirin gideri karşıbyamamasmdan doğuyor. 
Binaenaleyh açık olduğu zaten görülüyor. Arz 
ettim, Hazine sıfırın altında, yani nak:s 2 mil
yar 7 yüz milyonla çalışıyor. 2 milyar 7 yüz 
milyonluk nakit açığı mevcuttur. Bu yüzden 
ödemeler yapılamıyor, mütaahhitler sıra sıra 
kapıları beklemektedir ve hattâ zaman oluyor 
bâzı yerlerde ücretler dahi ödenemiyor. Böy
le yerlere rasladım bu defa seyahatlerim sıra
sında, işçiler ücretlerini alamamışlar veyahut 
yevmiyeli personel ücretlerini alamamış. Bun
dan dolayı durum vahimdir. Ödemeleri bir niza
ma almak belki mümkündür. Şimdi denilecek ki, 
efendim sız Maliye Bakanı iken bunlar olma
dı mı? Ol'du, evet oldu, ben söyliyeyim. Fa-
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kat Hükümet şeyi odur ki, bir hastalık geldiği 
zaman zamanında tedbir alasınız. Oklu ve biz 
tedbirini aldıik. Topladık Bakanlar Kurulunu, 
tasarruf .tedbirleri aldık, durdurduk bâzı id
leri, ama kapılarda insanları aylarca bekletme
dik. Bu sebeple gönül isterdi ki, hakikaten, 
asıl mesul Bakan gelsin ve bu vesile ile Yük
sük Meclisi aydınlatsın, ama vazifeleri varmış, 
kabul ediyorum. Ama bir bagka vesile ile 
bunu yapabilseler iyi olur. Hattâ bu kanunun 
müzakeresi Perşembeye bırakılarak Sayın Ba
kanın huzuriyle bu meseleler hakkında aydm-
lansaydık mümkündür ki, bizi tatmin eder, alı
nacak tedbirleri yerinde görür ve o vakit bu 
kanuna rahatlıkla oy verirdik. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Üreden buyurunuz. 
EKB.EM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Bal

kan. muhterem arkadaşlar. Çok özür dilerim 
tdkrar söz aldım, zamanınızı israf c-diyorum 
Fakat meselenin esasını anlamak, müzakere
leri kanun çerçevesi içinde yürütebilmek için 
bâzı konuları dile getirmek mecburiyeti vardır 
Tüzüğümüzün 69 ncı maddesi; Bakanlar ad^-
na Genel Kurulda söz söylemek için gönderi
lecek birinci derecedeki d!airc başkanları, yan' 
lâalettâyin bir daire başkanı değil, birinci de
recedeki daire başkanları, bakanlık!ardan her 
veyahut yalnız bir iş için konuşmaya yetkili 
olduğuna dair Başkanlığa yazılmeş belgeyi yan
larında bulundururlar. Şimdi ben rica ediyo
rum, bu konuyu veya umumiyetle Maliye Ba
kanını temsil etmek ve sözlere cevap verme 
ye'Jkisi olduğuna dair gelen arkadaşımızın elin
de bir vesika var mıdır? Bunu evvelâ ibraz bu
yursunlar, bir. 

Bu belp'e görüşmelerden evvel Başkanlığa 
verilmiş midir? 

Başkan gelen zatın hangi Bakanlık namına 
söz söyliyccoğini Genel Kumla bildirir. S ayır 
Başkanımızın hu husustaki vazifesi Tüzüğün G< 
ncı maddesinde .okuduğum fıkrada musarrahtır 
Evvelâ gelen arkadaşımızın, bakan namına geleı 
arkadaşımızın birinci dereceden memur olup ol 
madiğini, belgesi ile tetkik edeeelk ve Bakan gel 
mrxUği iç m bunun müzakerelerde cevap verece 
ğini bize bildirecek. Buradan işaret etmiyecek 
işte buradadır Bey, cevap verecek size denıiye 
cek arkadaşlar, rica ederim. Muhterem Başkanı 
mızm bu usulî muamelelere riayet etmesini ve 
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Senatoda çıkan kanunların kanun çerçevesinde, 
usul müzakeresi içinde iyi cereyan etmenini te
min buyurmalarını kendisinden hassaten rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özden, beyanları ara
sında, Başkanlığın bâzı yapması lâzınıgeleıı hu
susları ortaya koydular. Maliye Bakanı adına, 
Hükümet adına Saym Faruk Sükan görüşme 
yaptılar. Aktarma ile ilgili kanunlar tetkik edil
diğinde bâzısı Dovlet Su İşlerine ait, bâzısı Millî 
Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, bütün 
Bakanlar burada ve Maliye Bakanının da bir 
görevde bulunması dolayısiylc kendisinin adına 
konuştuğunu da ifade ettiler. Daha evvel bâzı 
arkadaşlarımız Bakanlar Kurulunun müşterek 
mesuliyetini ortaya koydular. Ben Saym İçişleri 
Bakanına görüşme imkânı sağlamamak isterken 
arkadaşlarım bunun karşısında durdular. Bu 
kor re Sayın İçişleri Bakanı Maliye Bakanı ve 
Hükümet adına görüştü, şimdi ise mesele değiş
tiriliyor, başka bir neticeye götürülüyor. O ok 
rica ederim, Başkanlıkla sayın üyeler arasında 
fark yok. Ben de sizlerden biriyim. Meselenin 
selâmetle yürümesi için birbirimize karşı asgari 
hüsnüniyete sahibolmamız icabetmektedir. Ben 
de Heyeti Umumiyedeki arkadaşlardan bunu 
rica ediyorum. 

Madde üzerinde başjka görülmek istiyen var 
mı?... 

Yüksek. Heyetinizin başka imkânları vardır, 
bu meseleyi illâ bu yönden zorlamayınız. 

4 sayılı cetveli okutuyorum. 
Bütün bütçelerde bütün başkanların yapma

dığı dikkati yapacağım, bütün oyları teker te
ker de sayacağım. Kabul edenler, etmiyenler 
faslını, bölümleri... 

[4] SAYILI CETVEL 
Bölüm Lira 

(A/ l ) 
Başbakanlık: 

13.000 Yönetim giderleri 78 000 
BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 10 000 000 

BAŞKAN — Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

12.000 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Personel giderleri 945 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etaıiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 18 500 000 

BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 527 640 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 13 000 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 4 400 000 
BAŞKAN — Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı . 
12.000 Personel giderleri 1 802 216 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 2 147 784 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi cetveli ile birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ka,bul etmi-
yenleri saydınız mı? Tekrar saymanız lâzımdır. 

MADDE 4. — 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (5) sayılı cet
velde yazılı yeniden açılan tertiplerine 2 343 650 
lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Cetvellerini okutuyorum. 

[5] SAYILI CETVEL 

Bölüm Lira 

(A/ l ) 
Millî Eğitim Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 2 293 650 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 
15.000 Kurum giderleri 50 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi cet veliyle birlikte 'oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
foağlı (L) işaretli cetvelin (Emniyet 'Genel Mü
dürlüğü) kısmında bulunan 350 lira aylıklı 1 013 
aded (Polis memuru) kadrosundan 1 000 adedi 
serbest bırakılmıştır. 

BAŞKAN —• Macldc üzerinde görüşmek isti-
yen saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (E) işaretli cetvelin (Taşıt alımları) ile 
ilgili kısmından ilişik (6) sayılı cetvelde yazılı 
taşıtlar çıkarılmış, yerine ilişik (7) sayılı cet
velde yazılı taşıtlar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
•bağlı (A/2) işaretli cetvelin İmar ve İskân Ba
kanlığı kısmının 22.000 nci (Yapı, tesis ve bü
yük onarım giderleri) bölümünün 22.770 nci 
(Umumi hayata müessir âfetler hakkında 7269 
sayılı Kanunun 33 ncü maddesi gereğince Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasına yatırılacak para
lar) maddesine 56 000 000 lira ciltlenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen saym üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 8. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
(bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi kıs
mının 11.000 nei ödenekler bölümünün 11.370 nci 
(Üyeler tedavi »Öderleri) maddesine 70 000 lira 
ek ödenek verilmiştir. 

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

MADDE 9. — 19UÖ yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi kıs
mının 12.000 nci personel giderleri bölümünün 
12.911 nci (Avrupa Konseyi Assamlble komisyon-
larma iştirak edecek]erin yollukları) maddesine 
120 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

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

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

BAŞKAN — Madde üzerinde görünmek isti
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarmrza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun Meclise ait hük
münü Millet Meclisi Başkanı, diğer hükümlerini 
Maliye Bakanı yürütür. 

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

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?.. Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka-
'bul edilmiştir. Açık oylarınıza arz edilecektir. 

2. —• Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel 
müdürlükleri 1966 yılı Bütçe kanunlarına bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/273; Cumhuriyet Senatosu 
1/694) (S. Sayısı : 849) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup, 
okunmnmaısı hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Okunmasını kaıbul edenler... Okunmamasını ka
bul edenler... Okunmaması karargir olmuştur. 

(1) 849 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Ydk. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kaibul 
otmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Su işleri ve Karayolları G-enel Müdür
lükleri 1966 yılı Bütçe kanunlarına bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 22.000 nci (Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümünün 12.411 nci (Yapı, 
tC'Sİs ve onarım giderleri) maddesindeki ödenek
ten 45 000 000 lira düşülmüş ve sözü geçen 
maddede (Proje kredisiyle temin edilen mal
zeme ve imkânın mahsubu için olup, nakden 
harcanamıyaeağı belirtilen) 185 000 000 lira 
140 000 000 liraya indirilmiştir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üvc? Yok. Maddeyi oylan m::':>. a// 
ediyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelin 72.090 nei (Özel gelirler) bölümü
nün 72.100 ncü (Proje kredisi karşıhikları) mad
desinden 45 000 000 lira düşülmüştür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarmı:\'i ar:: 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlü»ü 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 23.000 nei (Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları) bölümünün 23.541 nci 
(Makina ve teçhizat alımları ve büyük onarım
ları) maddesine 45 000 000 lira eklenmiş ve 
sözü geçen maddede (Proje kredisiyle temin 
edilecek makina ve teçhizatın mahsubu için 
kabul edilmiş olup, nakden harcanamıyacağı 
belirtilen) 80 000 000 lira 125 000 000 liraya 
çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
"on sayın üvc? Yok. Maddev' bvlarmıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.200 
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nsü (Proje kredisi 'karşılıkları) -maddesine 
45 000 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
ycn saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Ka;bul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum, Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaıbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye, Bayındır
lık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen cay:n üvc? Yok. Maddev' ovla.rmtza ar/ 
ediyorum. Kaıbul edenler... Kaıbul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmok istiyen 
sayın üye? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kaıbul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kaıbul edilmiştir. 

Acık oylarınıza arz edilecektir. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
850, 851, 852 sıra sayılı kanun tasarılarının 
sorulardan evvel öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanı ve Sözcüsü 

Burdur 
Faruk Kmaytürk 

Kanunların ismi : 
1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsün

de yapılan bâzı değişikliklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı. 

2. «Eşit değerde is için erkek ve kadın is
çiler arasında üeret eşitliği hakkında 100 sayılı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» nin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı. 

3. İş ve meslek bakımından ayırım hakkın
da illi sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı. 

BAŞKAN — önergede adı geçen kamın ta
sarılarının sözlü sorulardan önce ve ivedilikle 
görüşülmesi hususu teklif edilmektedir. Bu hu
sustaki takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

S. — Milletlerarası Çalınma Teşkilâtı Sta
tüsünde yapılan bâzı değişikliklerin onaylan
masının uygım bulunduğuna drr'r kanım tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/120; Cumhuriyet Senatosu 
1/673) (S. Sayısı : 850) (1) 

BAŞKAN — Komisyon raporunun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmasını arzu edenler... Okunmamasını arzu 
edenler. Okunmaması karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
saym üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası Çalışma TeşKililtı Sîatibüııde ya
pılan bâzı değişikliklerin onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair Kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtı Konferansının Cenevre'de akdedilen 48 nci 
toplantısının 17 . G . 1964 ve 0 . 7 . 1964 tarihli 
oturumlarında : 

a) Teşkilât Statüsünün il9 neu maddesine 
bir fıkra eklenmesi, 

b) 1 nci maddesine, 5 nci fıkradan sonra 
yeni bir fıkra eklenmesi ve 6 nci fıkranın nu
marası değiştirilerek 7 nci fıkra haline getiril
mesi, 

Suretiyle yapılması kararlaştırılan ilişik de
ğişikliklerin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen saym üye?.. Yok. Maddeyi oylarmıra 
arz cdioyrum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

(1) 850 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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B A Ş K A N — Madde üzerinde görüşmek isti-
yeıı sayın üye'?.. Yok. Maddeyi oy la rmr a 
arz edioyruın. Kabul edenler... Et ini yeni er... 
Kabul edilmiştir. 

M A D D E 3. —• Bu kanunu Bakan la r Kuru lu 
y ü r ü t ü r . 

BAŞKAN — Madde üzerinde p;ür üşmek isti-
yon sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz odioyrum. Kabul edenler... Etmiyenler. . . 
Kakül edilmiştir. 

K a n u n u n tümü üzerinde şrürüşmok istiyen 
cayın üye?.. Yok. Kanunun t ü m ü n ü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. . . 
Kabu l edilmiştir. Açık ey]arınıza arz edilecektir. 

4. — «E.yit değerde 'ş MM erkek ve kadın 
iy/ler arasında il er et ertlrği haklında 100 sa
ydı Ilülellereırası Çalışma Sözleşmesi» ilin 
onaylemmevanın uy yun hıdurıduyuna dair ka
nun Uvarısının M;Vel Ifrlrsne" kaimi olunan 
metni re Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Ta
rhın ve Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları 
raporları (Mille l UeCisi 1/78; Cumhuriyet 
Senatosu 1/677) (S. Sayısı : 851) (1) 

'BAŞKAN —• Komisyon raporunun okunup 
okunmaması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmazım arzu edenler... Okunmamasını arzu 
edenler... Okunmaması kara ra raptedilin içtir. 

K a n u n u n tümü üzerinde görüşmek isim 
yen sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilin esini 
oylarınıza arz ed iyorum: Kabu l edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle aşk ü dilmesi hususunu oylarınız,;! 
arz e d i y r u m : Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

«Eşit doğordc iş inin erkok VG k a i m izciler 
a r a zmda ibroA eşitliği b a k l a n d a 100 s a y l ı Hi l -
l c t l c ra ra ı ı Çalışma SValcıracsb ııin onaylanma-

öinm ny^ı ın bu lunduğuna da i r K a n u n 

M A D D E 1. — Milletlerarası Çalışma Teşk l 
lâtınııı 1951 yıl ında Cenevre'de yapt ığı ?A. ncü 
CmnM Konferansta kabul oddnrs olan <cMsi1 
değerde iş için erkek ve kadın isçiler arasında 
ücret eşitliği hakk ında 100 sayılı Sözleşme» nin 
onaylanması uyn;un bu lunmuştur . 

(1) 851 S. Saydı heısmayazı tutanağın so-
nundadır. 

13 . 12 . 19G3 O : 1 

BALKAN — M aside üzerinde görüşmek isib-
yen ssyın üye?.. Yel:. Maddeyi oylarınıza sunu
y o r u m : Kokul ederler. . . kabu l eizniyenler... 
Kabul odilmi s ir . 

M A B D E 2. — Bu ksnı ıu yayıma tar ih inde 
yürü r lüğe f/ver. 

BAŞKAM -~ dMdbe üz-MMe MkMrzıok isti-
yen ssyın üye?,. 'Vb-!:. A a d deyi oylar ını /a 
arz ediyorum. EzkM edenler... Klzıiymıler... 
Kaimi odî İmidir . 

M A D D E :b — İM kanunun h ü k m ü n ü Bakan
lar Kuru lu yü rü tü r . 

BAŞKAN —• M:MM> üzerimde görüşmek isti-
yen s'iynı üye?.. \<m. M:videyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun t ümü üzerinde gürü im ek ist i yen 
sayın üye?.. Yok. Kanunu;] tümünü uykuunıza 
arz ed ' yo rum: Kabul enezler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Amk oylarınıza arz edile
cektir . 

5. ----- İş ve meslil: halamından ayrım, hak
kında 111 saydı LCi'lsllsrarası (UT.ıy.na Söz
leşmesinin o:u>i;!(r;i;!ia ınvı vs/yun 'bulundun un a 
dair kanun imarımın, 'Milisi 'M'ulisince kabul 
ohmem vmlnl ve (UmTmriyel Senatosu DyişUısi, 
Turizm ve Tasıdma ve S osu al t/er kemıis-
yonları rey.ıirUırı (ili'Tl Meclisi 1/71; Cum
huriyet Sema'osv 1/582) (S. Sayısı : 852) (1) 

B A R K A N - - KAzzisyon ran ruuuu okunup. 
ek ıuuaamas! hususnuu <g kırması arz edeceğini: 
Okunmasın; ai'zu edenler... Okunmamasını arzu 
edenim'... Okunma:.-ası karara, ra])te:!ikni ;tir. 

Kanunun tümü i r e r i n d e görüşmek isliyeiı 
sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususu
nu < y h v r m r a arz ed iyorum: Kabul edenler... 
Kabul otm'yeebv. . . Kaka! ed ib indi r . 

İvedilikle yörü dilmesi luısunu oylarınıza arz 
ed iyorum: Kabul edenler... ki a bul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İş vo ınczîlok hakııziî-ıOkn a y ; r ı o hakk ında 
111 say* . Ikkotlcraz 'am M:\bsrza GöMcgnıesmin 
onaylanma mrız uy ş aza bıMıııdımmıa dai r K a n u n 

MADDİM I. — Milletlerarası Cabşma Teşhi-
lâtınuı K M yunada Cencv;'e"de toplanan -'12 ne i 

(t) 852 S, Saydı, basoıayeızı tutanağın sa
nandadır. 
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Genel Konferansında kabul edilen «İş ve meslek 
bakımından ayırım hakkında 111 sayılı Söz
leşme» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenüeî . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerdi Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek mîi-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyeııleı -
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
saynı üye?.. Yok. Tararının tümün.ü oylarınıza 
arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir Tasarı açık oylarınıza arz edile
cektir 

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

BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz. 
1. — Cumuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/373) 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan Adalı? Bura
dalar. Sayın Tarım Bakanı? Yoklar. Soru gele
cek birliğime bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Sclâhattin Cizrel'.oğlunun, Diyarbakır'da ku
rulacak olan Üniversiteye dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/391) 

BAŞKAN — Sayın Crzrelioğlu? Yoklar. 
Başbakan adına sözlü soruya cevap verecek kim
se mevcuttur. B'r defaya mahsus olınalv üzere 
soru gelecek birleşime bırakılmıştır. Sayın Baş
bakan adına Mili Eğitim Bakanı Heyeti Unııı-
miyede hazırdır efendim. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Sclâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle nehrinde ba
raj yapılıp yapılmıyacağına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/392) 

BAŞKAN — Sayın Clzrelioğlu yok. Başba
kan adına cevap vermek üzere Sayın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Baltanı İbrahim Deriner, Ge
nel Kurulda. Bir defaya mahsus olmak üzere 
soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'mn, ortaokul ev is öğretmen-

muavinliği sınavını kazananlara dair sözlü so
rusu ve Milli Eğitim Bakam Orhan D ev. giz'in 
cevabı (6/400) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca buradalar, Sa
yın Bakan buradalar. Soruyu okutuyorum. 

3 . 9 . 19GÖ 

C. Senatosu Başkanlığına 
439 sayılı Kanunun 7 ne! madde::;! gcreğ'rıee 

açılan ortaokul ev iş öğretmen muavinliği sına
vını kazananların ydlardanberi tâyinleri yapıl
mamaktadır. Görev verilereği va'di. ile pek e >k 
maddî ve mânevi fedakârlıklar bakanma sı
nava alman ve sınavda başarı gön!eren bu öğ
retmenlerimizin tâyinlerinin yapılmaması sebe
bi nedir? 

Bu hususun sözlü olarak Millî Eğitim Baka
nı tarafından cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

C. Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Sayın "Milî Eğit'm Bakanı Or
han Deniz, buyurunuz efendim. Bütçe aktarma 
kanunlarının açık oylamamın oyunu ınılianma-
yan sayın üye var mı? Buyurunu:'; efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ OİİLTıAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Sayın Barkan ve 
sayın senatörler; senatör arkadaşım 1J(beyin 
Atmacamın, ev işi öğretmenlerinin tâyiııleriyic 
ilgili sorularına cevaplarımı arz ediyorum. 
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7 Nisan 1340 tarihli 439 sayılı Ortaoku" 
Tedrisat Muallimleri Kanununun 7 r,ci madd* 
sine istinaden akılmış bulunan kurskada yetiş 
tirilen ov işi öğretmenlerinin branşları dışındaki 
dersleri okutma yetkisi bulunmadığından bun
ların mühim bir kısmının bugüne kadar tâyin
lerine imkân görülememiştir. Ancak sözü ed'. 
lon öğretmenle.'in okutmakla mükcllcü olduk 
lan 18 saat ev iş dersi açık olan okullara tâ 
yinleri yapılmıştır. Şimdiye kadar tâyinleri irir 
sıra bekleyen bu branştaki öğretmenlerdi göre 
ve atanmaları için bir formül bulunmuş ve bu
na göre tâyinleri cihetine g'ddmiştlr. Nitekr.. 
1960 yılında ev işleri öğretmeni olmak için im
tihana girenlerin 215 i başarmıştır. 1963 yılın 
da 261 i, 1964 yılında 134 ü, 1985 yılında d 
34 ti başarmıştır. Bu yıl yalnız geçen yıllardan 
bir defa daha imtihana glrank hakkı olanla 
imtihana girmiş, yeniden imtihan açılmamıştır 
İmtihan açılmayışımn SC'JOJİ elde kendilerine i 
verilmeyen öğretmenlerin, yetkililerin meve;r 
bulunmamalından ötürüdür. Birkaç sene dalı: 
imtihan açılmaması zaruret halindedir. Bngü 
ne kadar bunlardan 1962 yılınla 76 sı tiiyir. 
odlm'ştir. 1963 yılında 117 si tâyin edilmiş 
1964 yılında da 13 ü tâyin edilmiştir. 1936 yi 
lında 217 müracaat mevcut bulunuyordu. Bur 
lardan 163 ünün tâyinleri yapılmıştır*, Garkl 
kalan 54 ünün de tâyini yapılmak üzeredir. 

Bu arada tâyin muamJİesi yapıldığını duyan
lardan 49 kişi daha dışarıdan tâyin için müra
caat etmiştir. Bunların da hepsinin tâyini ya
pılacaktır. Bu konuda şunu da arz etmek iste
rim ki, Bakanlığımızda 1966 yılında müracaat 
edip te tâyinlerini istiyen öğretmenlerin, yal
nız coğrafya öğretmenleri dışındakilerin hep
sinin tâyini yapılmıştır ve yapılacaktır. Bun
lardan yalnız coğrafya mezunlarının adedi faz
la olduğu için ve bunlara ihtiyacımız da bulun
madığı için ancak 104 tanesinin tâyini yapıl
mıştır. İhtiyaç zuhur ettikçe tâyinlere devam 
edilecektir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş

kan, d' , r 'er7 smMö" a"vrânobra>o. ">0,V d i - V' 
baren 439 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ve ona 
istinaden düzenlenen tüzük gereğince kısa yol
dan orta dereceli okullarımıza öğretmen yc-
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tiştirmek için çeşitli branşlarda imtihanlar açıl
mış ve bu imtihanlar açıhrkon Hükümet ola
rak, Bakanlık olarak imtihana girip kazanan
ların tây.nleri yaoıkıeağı v;i kvünalştl. Ea-
':at bu vâde !9(>:2 yrkıulan ]>;; tarafa özellikb 
ev işi öğretmenlerinin, 330 kadar ev işi öğret
meninin tâyini yapılmamış, birçok okullarımız
da açık varken, imkân varken geçmiş Bakan
lar tâyinleri icra etmemişlerdir. Bu sözlü soru
yu vermenin neiknj, Bakana an va'd'no rağ
men tâyin yapmamasının nedenlerini sormak 
idi. Sayın Millî Eğitini Balamı Orhan Den
giz gerçekten id ciddî tutmak suretiyle, üç 
yıldan fazla zamandır bekliydi bu öğretmen
lerin tâyinini yapmış ve sızlanmaları durdur
muştur. Kendilerine teşekkürü borç bilirim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sanı cevaplandırılmıştır. 

5. — Cumhuriyet 8 onat osu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atma-a'nın, orta dereceli okullara gön
derilen gazete, dertti ve kitaplara dair sözlü so
rusu ve Millî Eğilim Bakanı Orhan Dengiz'in 
cevabı (G/401) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca buradalar, Sa
yın Bakan buradalar. Saruyu okutuyorum. 

3 . 9 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Orta dereaed okullarımıza genç dimağları 

yanıltıcı, Türk büyüklerini küçültücü, millî bir
liğimizi bozucu .<vi"rl<\ (ka"'-i ve k'tfi'^arın mrn-
tazaman gönderildiğini öğrenmiş bulunuyorum. 

1. Bu gibi yayınlar kimler veya hangi ku
ruluşlar tarafından gönderil inektedir. 

2. Bu yayı'darın çocuklarımıza mutlak 
okutulması için "M i Mî Eğitim Bakanlığınca okul
lara genelge gönderilmiş midir1? 

3. Millî Eğitim "Bakanlığının 1966 malî yı
lında kitaplıklar ve ('kullar için abone olduğu 
gazale, dergilerin isimleri ve bunlar için ödenen 
para miktarı ne kadardır. 

4. 1966 malî yılında Millî Eğitim Bakanlı
ğınca satın alman kitapların İsimleriyle yazar
ları ve bunlara ödemem para miktarı nedir? 

5. 1966 malî ydmda Mikî Eğitim Bakan
lığınca hangi de.nel: ve teşekküllere ne miktar 
yardım yapıl m ı şf ı r. 
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Bu soruların Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygiylc 
rica ederim. 

C. Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Soru okutulmuştur. cevap ver
mek üzere sayın Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz buyurun. 

MİLLİ ĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Çok Sayın Balkan ve 
sayın senatör arkadaşlarım, sayın Hüseyin 
Atmaca a/'kada^vnzın o'-ta d^'oe'li rk~ v " 
rımıza bu yıl gönderilmiş kitap ve dergiler 
hakk-ndaki sorularına cevaplarımı arz edeceğim. 

Bu nribi kitaplar hangi kuruluşlar tarafından 
gönderilmektedir, buyuruyorlar. Bu sorunun 
cevabını veriyorum: «Bu gibi yayınlar Millî 
ağitim Bakamdı.TI tarafından gönderilmektedir. 
Buna ilâveten ilim kurulları, üniversiteler, kül
tür müesseseleri de katılmaktadır. Yalnız bn 
katılış şüphesiz bir düzen ve nizam dâhilinde 
yapılmaktadır. 

Bu yayınların çocuklarımıza mutlak oku
tulması için M'llî Eğitim Bakanlığınca okullara 
genelce gönderilmiş midir? 

Bu yayınların mutlak okutulması hakkın
da bir genelge gönderilmemiştir, bu m m-da 
bir rrenejge gönderilmemiştir. Yalnız, bu kitap
ların nasıl .""önd-- 'Voo^'r'. ™ naşı1 t -^ v ^ n-
iıacağnu ^0 içlerinde mah'ycti meçhul kişiler 
nacağım ve içlerinde mah'ycti meçhul kişiler 
veya müesseseler tarafından gönderilen kitap
lar olur da, bunlar okul idaresince tetkik edil
dikten sonra muzır telâkki edilirse, bunların 
ne şekilde muameleye tabi tutulacağına dair 
bir gerelge yapılmıştır. Bu genelge özel kalem
den çıkmış ve 9 Nisan 19GG tarih ve 251 sayı
lıdır. Bununla ilgili maddesini arz ediyorum. 
«Şimdiye kadar bâzı şahıslar, bâzı tevekküller 
ve yabansı müesseseler tarafından okulları
mıza, küti'mhanclerimize ve diğer müessesele
rimize millî terbiye ve ahlâk bozucu mahiyette 
zararlı ideolojileri yaymaya ve bunların pro
pagandasını yapmaya hizmet edecek karakter
de kitaplar, dergiler ve sair matbualar yollan
mıştır ve bunlar hilen de yollanmaktadır. 
Dcferli okul idarecilerinin ve öğretmenlerimi
zin ve diğer idarecilerimizin dikkat ve uyanık
lıkları sayesinde bu gibi eserlerin mahiyetleri 

derhal teşhis olunmakta ve gerekli muameleler 
yapılmaktadır. Kitap kampanyası sırasında bu 
kabîl zararlı eserleri okullar. 'kötür)hannlor, 
öğretmen lokalleri ve diğer teşekküller yolu ile 
genç nesillere ve öğretmen topluluğumuza ulaş
tırmaya çalışanlar da bulunacaktır. Bu sebep-
le idarecilerimizin, öğretmenlerimizin ve mües
seseler âmirlerinin çok dikkatli davranmaları 
gerekmektedir. Kendilerine varan eserlerin za
rarlı mahiyet taşıdığı hakkında bir kanaate 
varan idareciler, eseri emin bir şekilde muha
faza etmekle beraber, durumu derhal yayın
lar ve Basılı Eğitim Malzemeleri Genel Müdür-
'iiğüne yazılı olarnk bilclireccıkler.» denmiştir. 
'Vanun sebebi Bakanlığımız yoluyla gönderi-
'en kitaplardan ba^ka Bakanlığımızın satmal-
lığı kitaplar İstanbul'dan veya diğer basım 
Terlerinden gönderilmektedir. Bu arada, bâzı 
kitaplar gönderilmiş olursa bunların tetkiki 
loğrudan doğruya okul idarelerine bırakılmış, 
\ğer tereddüt hâsıl olursa, Bakanlığımızdan 
İstizan talebinde bulunmaları gerektiği de ifa-
:1e edilmiştir. Bunun bu şekilde yapılışının se
bebi şudur : Geçen yıl bütçe müzakereleri sı
kısında Karma Komisyonda Yüksek Meclisin 
leğcrli Senatör ve Milletvekilleri okullarımıza 
bol miktarda kitap gönderilmesi lüzumunu be-
'irtmişlcr ve böylece kütüpanelerimizin kitap
larla doldurulması lâzımgeldiği ve çocukları
nızın yeni bilgilerle, memloketsever, vatanper
ver ve millî hisleri kuvvetli bilgilerle teçhiz 
edilmesi lâzımgekliğini ifade etmişlerdir. Ve 
1 milyon lira civarında bir paraya da mevcut 
ödeneğe ilâve etmişlerdir. Bu vaziyet karşı
cında Yüksek Meclisimizin de kendi arzusu ile 
ve isteği ile meydana gelen bu talebi Bakanlığı
nız dikkatli bir şekilde yapma kararını aimış-
ır. Bütün kitaplar evvelâ Bakanlıkta kuru-

]an bir komisyon tarafından okullara gönde-
'ilmesi lâzımgelen kitaplar tetkik edilmiş ve 
bu komisyonun tetkikinden geçen kitaplar Ba
kanlık tarafından satınalmmak suretiyle okul-
'ara gönderilmiştir. Bunun dışında bâzı mües
seseler, ki üniversitelerimiz dâhildir ve bir kı
lım yayınevleri de dâhildir, bâzı kitaplar gön-
'1 ermek istemişlerdir. Bunları ya bize gönder
mişler, biz kabul etmişiz, onlar, kendileri okul-
'ara örncik olarak göndermişlerdir. Ve yaıhut da 
loğrudan doğruya gönderenler olmuştur. Doğ
rudan doğruya gönderenlerinkini de bu türlü 
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bir kont ro la tabi t u t m a k istcmişizdir. Mesele 
okullarımıza muzır neşr iyat ın girmesini önle
mek içki a lman bir tedbirden ibaret t i r . Böyle 
olmakla beraber yine muzır neşriyat , maale
sef girmiş bu lunmaklad ı r . Şüphesiz takibedil-
ni.kj.tir. 

ÜçkiK'ü so ru la r ı ; Millî Eği t im Ba.kanbğımn 
VJGG malî yıl ında k i tapl ık lar ve okullar için 
abone olduğu grzete, dergi ler in isimleri ve 
bunlar için ödenen para miktar ı ne k a d a r d ı r ? 

Bakanl ıkça hiçbir gazeteye abone olunma
mış! i r : hiçbir gazete de okula göndermemişt i r . 
Hiçbir İçirmeye de okula gazete gönderin, diye 
müra"ar\7;a bulunulmamışt ı r . Bununla beraber 
çok eski ta r ih lerden beri muhtelif gazete sa
hipleri okul lar ın bâzılarına muhtelif gazeteleri 
g'lndermciktellkle:'. Me ;ele bundan ibaret t i r . 
Bu gazeteler bâzı okullarımızın öğretmen oda
lar ına konulmakta ve okutulmaktadır .- Bâzıla
r ın bı k e konu lmamakta ve oku tu lmamaktad ı r . 
Bıı doğrudan doğruya idarenin takd i r ine , öğ
re tmen ku ru lunun takdi r ine bırakı lmış bir ko
nu dır*. Oknlkr ıraızın m ü m k ü n olduğu k a d a r 
po lk ika havacından kur tu lması için, ha t t â bâzı 
okulla" bir muhalif, bir muvafık gazete, ikti
dara göre söylüyorum, bir de bi taraf gazete 
'kendilerine oö ' e ayar lad ık la r ı gazeteleri öğ
re tmenler od asm a koyma:k suret iyle okutmak-
b u l r lar. Ya bunlar gazete gönderenler ta ra
f ından göııde-üen gazo'eler şeklinde cıkiiımak
ta vova öğretmenler İçendi a ra la r ından pa ra 
toplam rlk suret iyle gamete almak yoluyla bunu 
te.m'n etmeye çal ınmaktadır lar . 

Sa/nn Abns<\a a rkadaş ım yıl larca Millî 
E ğ i t i n hizmetinde çalıştığı için bunlar ın nasıl 
•tanzim .edildiğini veya. edilemediğini, zaman, 
zaman, akarıkhıkların da o lduğunu gayet iyi bi
lirler. 

Dergde r vard ı r ve listesi de mevcut tur . Bun
lar da oldukça çoktur . Bu dergi lerden şüp
hesiz evvelâ bir veya iki nüsha ç ık t ık tan son
ra değil, birkaç. nüsha ç ık t ık tan 'sonra ve ma
hiyeti de ta 'srrr ıen anlaşı ldıktan sonradı r ki, 
ancak okoullara. göıvlerilıncsi lâzımgelen der
giler nckkıi'de mütalâa edilirse satmalmmaıkta-
clıc*. B»u delgi ler konular ı i t ibariyle, işledikle
ri konular it ibariyle çeşitlidir. 

IT'k"ve ve şiir doagdom olduğu gibi ikt 'sad' 
konukırda yaralan dergiler, felsefi konularda ya-

— 472 
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Y a n dergiler, yani okullarımızda çocuklarımıza 
okuttuğumuz derslerle ligdi bilgileri kuvvetlen
il rmok ve onlara yardım etmek nıaksadiylc kü-
üphanelerde bulunması gerekli görülen dergllcr-
lir. Bunun dışında muayen ideolojileri ifade 
alnı veya politikayı ifade eden dergilerden uzak 
kalınmıştır. Bü tün bunlara rağmen satınalmaya 
l a r a r verilen dergilerin içerisinde zaman, zaman 
akan bâzı yar ı lar olabilir. B ı takdirde abone 
müddeti bitt ikten sonra bu tür lü dergilerden vaz
geçildiği de bir vakıadır. Bu dergilerin nektar ı 
at) tanedir. GO dergiye bütün okullarımız abone 
halinde bu lunmak tad ı r ve bunla r için Lir yılda 
sarf edilen para miktarı 403 218 liradır. Bu ric
ale şu Lakımdan da önemlidir; okuikrımıza de:1-
•;i satırıalmması müsavi surette de doğAllr. Me
vdu bir dergi 238 tane alınmakta, bir d ğer dergl-
ıln abone miktarı i 235 tanedir. 44 dergi, 1 247, 
İcrgi, 202 dergi, 77 dergi gibi abonesi az olan 
lergller de vardır . Bunlar dergilerin okullarımı
za gönderilmelerine göre, hangi okullara gön-
İcrllecckse onların miktarlar ına rörc ifade cdll-
a r ş bulunmaktadır , satucalinmakta.br. Meselâ 
bu dergiler arasında klikaç tanos'ni savabilirim. 
D>.n- Dor-âsi, Orta - Doğu Dcrgls", Öğrebmm 
Dergisi, Çiftlik Dergisi, Kadın Dergisi, Bü tün 
bünva, Mensucat-Meslek Dcrgisş Türle İye Köy-
'ü Gazetesi, Yeni Ya vınlar, Aylık Bibliyografya, 
'Curayı Milliye, İş ve Düşünce, Sanat Dünyam, 
Yeşilay Dergisi, F e n Dergisi, Beden DcrgV:, Ban
l a Dergisi, Balık ve Balıkçılık, Türkiye Eski Mıı-
l a r ' p l e r Dergisi, K a d m Ses", Köy Postası, Bi
yoloji Dergisi, Ülkücü Öğretmen, CJccıık ve Yu
va, Doğan Kardeş, Ha rb Malûlü Gaziler, Bilgi 

Dergisi, Eği t im Hareket le r i , Folk lor Araşt ı rma
l ı n , Kalkman Köylü, Meslekî ve Teknik öğre
tim Dcrgls", Türk Kütüphaneci ler Bülteni, Kar
na Ekonomi, Flormoni Dergisi, Yeni Ümit, İk-
dsat \-c Maliye, Uyanış Dcrgls ' , Polis - Magazin, 

Mücadele, Tar la Dergisi, Yeni Türk Yolu, Demet 
Dcrgls", Tarih Konuşuyor, Matematik K ü l t ü r 
Dergisi, Turizm Gazrtes", Mühendis - Makbıa 
Teknisyenlerinin Ses", Motor Dergisi, Teknik öğ-
vrtmen, Demir ve Grlik, Bayrak Dergin, Kalkı-
aan Dünya, Âmme İdaresi Bülteni, Ön Asya, 
)ğvefmen Dünyacı Gazetesi, Defne, Pedagoji (Je-
Yycti Dergisi, M u s k i Mecmuası, İbliz Dergisi 
ğbi dergilerdir. 

Diğer bir somlar ı var: 10GG malî yılında Mil
li Eği t im Bakanlığınca satınaiınan kitapların 

http://ni.kj.tir
http://satucalinmakta.br
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isimleriyle, yakarları ve bunlara ödenen para mik
tar ı ned'r? D'.yo norayorlar. 

Bnıılavjn da likesi b u r a d a d y . 19GG malî yı
lında satı r ahnen kitapların adedi 3i'3 tanedir ve 
bun1 avın toplam flynh, aded'eriylo lağdaş ı r bu 
şek'ldc 1 09 L 33A33 Inıvır; ohıud: ürere to;;b"1 
od Im'ş'İ!'. Biiıdarüan bûruaruım adedi çok. be 
yılarının adedi ire ardır. 

Morelâ, bin aded ile diyelim 50 aded arasın
da, 20 o k u da var, ınikTiarları değişmektedir. 
Fivat lam da 50 kuruş ile 20 lira arasında deği-
ş 'ktkr Alman miktarları da 20 ilâ 300 veya 
1 000 arasında değişmektedir. Bu kitaplar, bi
ra^ önce, n^z ettiğim gibi. doğrudan doğruya 
mTuılelVi; imkin genç dimağlarına- Türk büyük
lerini taniitıcı mah'yotto, millî, bilgimizi kuvvet-
lorırllrio;' raahlvotte, memkkAsare r fikirler ve 
düşünceler aşılıvan ki taplar olman mahiyetinde 
ve vatanperverl ik asılıyan kitap1 ar mahiyetinde 
ve b ' " de hocalıkların kendi d e ğ e r i y l e ilgili konu
ları iş1 em el erinde yardım görmeleri raaksadiylo 
olan kkanla "dır. B u n k r okul kütüphaneler inde 
bulunmak 'adı r . Her okula bir tane, büyük okul
lara da iki tane göndrri lmrk suretivle okullara 
gönderil m's bulunmakA'du-. Bu ki tan1 a "in adları 
da. İrror b ' re r snv:la.lvlir. Türk D'i Bllgkl , Kapı
sı"' Sakaklar, B'yolo.ii DergAl, Öğrenmen Dün
yası, Ü'küc'i Öğrc 'men Dergisi - Emekli Öğret
men Orru ' ren o ;k arı yormuş - Büyük rmemlekot 
M:eT,1e";, Y a n kat ve :v;arrnmy"Y;ıy:e Innotezma, Is 
lâm'yotin Mânevi vo Kül türe l Değeri, Senin Şe 
ref 'ne, D' ıû Mesnevi Clf'ş Yılanlar ın Kustuğu 
Zeh'r , Komiiruzm, Süt, Mülkiyo Tarihi ve Mül
kiyetler, Ceza Hürdimlerml T a u y a n Tlırusi Ka
nun ve Nizamnameler - 3, 4 ve 5 nci elitleri eln-
h r o—(>l aknmıs oha-ak k', devamı - fîiresun -
MoseiA bir şehir te 'k 'kl - Gimel Aritmetik Frob 
lomlf-'k Ivvuvuon TI-kdıuBV Zaman Saati, Ço
cuk Adanı, Basında Kavgalar, Var idat ı Süley
man... 

B A Ş K A N — S-vın Bakan, bu İbioyi Sayın 
Atmaca'yr, verebilirsiniz efendim... 

O B U A N B B N O İ Z fDe-nmln) — H a y hay 
of endim. Bunla-' gibi ile yüzü bulan isimleri ve 
yazarlarını l r .mkr taraf ından çıkarılmış olduğu 
ıın gükeren, okullarda bulunması lâzımgelen ki
taplardı r . 

Değer b : r so-uharı var 1.93G malî yılında Mili" 
Eğitim Bakanlığınca hangi dernek ve teşekkül-

k r o no miktar yardım yapılmıştır, buyuruyor
lar. 

Buradaki elemek konusunda, muhtelif der
nekler vardır . Okul yapt ı rma dernekleri, pansi
yon y a p k r m a dernekleri, bir de öğrenci dernek
leri vardır . Her halde öğrenci derneklerinden 
kaedet... 

H Ü S E Y İ N ATMACA (Denizli) — Bahsetti
ğim yalnız öğrenci dernekleri değildir; öğrenci 
vo öğretmen dernekleridir. 

OBUAN DENGİZ (Devamla) — Öğretmen 
dernekleri olduğuna göre, onları arz edebilirlim. 
10'SG yılma ait para la r ın hepsi dağıtıknaımuştır. 
Ancak 278 500 liram dağıt ı lmıştır . Bunlar ı oku
yabilirim. Yüksek öğrenim geınel'ik teşekküllerii-
ne yapı lan yardım. Bir de, diğer memleket içi 
bilim ve meslek kuruımlaıilyle, genelJk teşekkül-
krima yapı lan yardım, Cı'.yc bir fasıl var. Bu 
'da 59 500 lira olaraık dağıtı lmıştır . Diğer İrisim 
para la r teşki l edilmkş, onlar da dağı t ı lmak üze
redir, geri ka lan miktar . 

Bunlardan , meselâ İrıtanhul Yüksek Öğret
men Okulu T a k k e Dermeğine 5 000; İsıtanbul 
Ün iverek eni Edebiyat Fakül tes i Talebe Cemiye
tine 5 000: İotanbul Üuivoeıslteel Fen Fakül tes i 
Talebe Cemiyetine 5 000; H u k u k Kakülteci Ta
k k e Com iyot ine 10 000; İ s tanbul Üniveraitesi 
Talebe Biriliğine J5 000; Anka ra Üniversitesi 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakül tes i Takibe Cemi
yetine 10 000: Türkiye İkt isadi ve Ticari İlim-
!er Akademik! Talebeleri Soaj Kenıiten'ne, 7 500; 
Ankaea Üniversi tel i Fen Fakül tes i Öğrenci Der
neğine 5 000; A n k a r a Üniversitesi Eczacılık 
tkldi 'kesl Talebe Cemiyetine 4 000; Millî T ü k 
i k k k c Birl iğine 50 000; Karadeniz Teknik 
ÜniverGİtesi İnşaat , Mimarl ık bölümüne 5 000; 
İCaradertk Teknik Üniversitesi Temel Bilimler 
'.kabulbesine 5 000; Yüksek öğ re tmen Okulu 
;)ğrcnei Cemiyetine 3 000; Anka ra Ünlverslteai 
Veteriner Fakül tes ine 5 030; İ s tanbul Yüksek 
Islkm Ens t i tüsü Talebe Cemlyoilne 3 000; An
kara Üniversitesi İ lahiyat Fakülte:'.;'; Talebe Cc-
atyotlne 5 000; İ s tanbul Teknik Ünlversi'teGİ 

Mrıklna Fakül tes i Talebe Cemiyetine 3 000; İs
tanbul Teknik Üuiyıoroitesi Teknik Olculu Tale
be Birliğine 5 000, A n k a r a Üniversitesi Zi raa t 
Fakültesi Talebe Cemiyetine 10 000, Ege Üni
versitesi Fen Fakül tes i Talebe Cemiyetine 5 000, 
Türkiye Millî Talobe Federasyonuna 30 000, 
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Ankara üniversitesi Talebe Biriliğine 30 000, 
Ankara Ünlvcrelteoi İlahiyat Fakültesine 3 000. 

Bundan başka, diğer dernöklerden Bamaz 
Öğr-öjinenlcr Derneğine 5 000, İzmir Muaillimleır 
Derneğine 5 000, Mili iyotça Öğretnı enler Birlik
leri Federasyonuna 10 000 /Tünkiye Millî Tale-
'be Spor Teşkilâtına 2 000, Samsun Milliyetçi 
Öğretmenler B'lrllğinc 2 000, Türkiye İmam -
Hatip Okulları Mezunları Gc.miyctleriine 3 000, 
Yililcrek Tahsil Gençlik Türk Folklor Enstitüsü 
Kurana Dernoğ'lne 1 000, Y-üksek üğre'tm'enılcir 
Do:'.neğlrje 1 000, Gerede Öğrct'inenler Derneği
ne 1 030, Tünk - Fizik Derneğine 1 000, Emeldi 
Öğ.•etmenler Deneğine (S O.A), Yevt'.k Fik o 
Derneğime 4 000, Pedagoji Cemiyetine 1 000, 
Türk Sırfi ve Tatbikî Matematik Derneğine 
5 000, Tünkiye Muallimler Birliğine 7 500, Tür
kiye Kemalist Teşkilâtlına 1 000 olmaik üzene ve-
ir.il mistir. 

Ayrıca okul, pansiyon ve kütüphane yaptı
ran mahallî dernırklore de, bütçede tcslblt edi
len miktarlara göre yardım yapılmıştır. 

Bu derneklere yaptığımız yardımlar bir kı
sımları kiralarını vermek için, yakacak almala
rı, eİLİlü'ııriklıer'linl karşılamaları için, bâzı çocuk
lara, öğrenci dorncıklerinıo bilhassa yermok ver-
mcik için, bir kısım fakılrlcre yemok venmcık 
iç;':,n yapılan mur.a2aatla.ra göre ayarlanmakta
dır. 

Sayın Hüseyin Atmacamın sorularına cevap
larım bu kadardır. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Açık oylarını kullanmıyan sa
yın üye? («Var, var» »enderi) Lütfen efendim. 

Sayın Atayurt ve Küksal'dan başka oyunu 
kullanmıyan Sayın Üye? Yok. Oy verme mua
meleli bitmiştir. 

Sayın Atmaca konuşmak istiyor musunuz 
ıe fendim ? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Tatmin 
'olmadım. 

BAŞKAN — Tatmin olmadınız. Buyurunuz. 
IIÜ13EY1N A ' J M A C A (Den.zü) — Sayn 

Başkan, değerli senatör arkadaşlarım, kitap in 
canoğlu'uım mânevi gıdasıdır. Ancak muzır nes 
riyat bir mikrop gibi insan ruhunu yer bitirir 
Ancak, bu muzır dediğimiz neşriyatın seçimi, tâ
yini ve tesbiti çeşitli görüşlere göre ayrılabilir 
1933 Nisanından bu yana orta dereceli okulları
mızla, kitaplıklara devamlı kitap, gazete ve der
giler gönderilmektedir. Bunlardan bir kısmı ya

rarlı kitaplardır. Ancak bir kısım kitaplarla der
gi ve gazetelerin maksatlı gönderildiği muhteva
larının tetkikinden anlaşılmaktadır. Bu çeşit ya
yınların banka ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
müdürlerinin masalarında tomar tomar görme-
vo alışkın olduğumuzdan gönderiliş amacı ve 
kaynağının nereden temin edildiği konusunu da 
yadırgamadım. Her ne amaçla olursa olsun, kay
nağı nereden temin edilirse edilsin, amıcm arka 
niyeti, kaynağın Devlet kasasını ilgilendirmesi 
bir yana okullarımıza bu çeşit yayınlann gön-
Isrilmesi mânevi ve millî varlığımız, millî bütün
lüğümüz bakımından çok zarar verici olmaktadır. 

1 1 - 1 8 yaş arasındaki çocuk ve gençlerimize 
-orla okutulması emredilen bu yayınlar Türk eği
tim ilkelerini zedeleyici niteliktedir. 

Yarma inancımız, güvencimiz olan çocukları
mıza, partizanlık telkin eden, millî değerlere, 
millî kahramanlara saldırmak suretiyle körpe di
mağları şaşırtan, bocalatan bu gibi yayınlan. 
•Çullara sokmak hiç kimsenin hakkı değildir. 
Öğretim, eğitim amacı ile sınıflara topladığımız 
öğrenedero ders kitapları dışında millî terbiyeyi 
"el'ştirccc'k, kökleştirecek, bilgi, görgüsünü a~ h^a-
nak, vatan, millet, aile sevgi ve bağını kuvvetien-
lirecck eserler okutulur. Bunun dışmda ki sil e-
'"n, muayyen partilerin aleyhinde devamlı iftira 
's tezvirat yapan yayınların okutulmaması gere-

'dr. 
B'ig'in üniversite öğrene'lerinin bile politika 

1-şı kalmalarını, dersleri ile meşgul o1 m alarmı 
'stiyen Bakanlığın orta dereceli okullarımızda 
Vnıvn.n temiz ruhlu Türk çocuklarını tek taraflı 
^oHtikaya yönetici davranışına mâna vermek 
güçtür. 

Millî Eğitim Bakanının'9 Nisan 1966 g'in 
"krrt özel kalem, sayılı emirlerin'n Sa.ym Bakan 
iadece son paragrafını ve is'ne gelen yerini oku
lu. Bıı tam'mln bâzı maddelerini, Sıvın Baka-
ı m okumadığı maddelerini de sislere arz öde
vim. Her çeşit ve derecedeki okullarımızla, kü
tüphanelerimize ve diğer nvllî eğitini müo^o-e-
^enne Nisan 1966 ayinden itibaren büyük öleüde 
kitap ve periyodik e-ohlcr gönderilmesine başla
nacaktır. Bakanlığımızın bu kampanyasına, ilim 
vurumları, üniversiteler, kültür müesseseleri ve 
Türk basını da katılacaktır.'» 

Savm Bakan gazoto ve dergi göndori1mhTor, 
^uvurdular. Burada, Türk basmmm da bu kam
panyaya katılacağını ifade etmektedirler. 
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«Madde 8. — Kitaplar, periyodik eserler ve 
diğer basılı malzeme bir merkezden değil, Ba
kanlığımız teşkilatı ile birlikte muhtelif şehir
lerdeki çeşitli teşekküller tarafından - gayrime-
sul teşekküller tarafından - umumiyetle postayla 
ve taahhütlü olarak sevk edilecektir. Bu arada 
Bakanlığımız tarafından hususi neşriyattan seçi
len ve bedelleri ödenen kitap ve sair matbualar 
da bunları yayımlıyan müesseseler tarafından 
yollanacaktır.» 

Diğer bir madde : 
«Bakanlığımızca satınalınıp şevkleri bunları 

neşreden hususi müesseseler tarafından yapıla
cak her türlü eserleri, evvelâ ve derhal demir
başı kaydedip ayniyat tesellüm makbuzlarını Ba
kanlığımız Yayımlar ve Basılı Eğitim Malzeme
leri Genel Müdürlüğüne gönderdikten sonra bu 
eserleri öğretmenlerin, öğrencilerin veya okuyu
cuların istifadelerine, varışlarından en çok bir 
hafta sonra sunacaklardır:» 

Sayın Bakan okutulması için bir mecburi yet 
konulmadığını ifade ettiler. Bir hafta içinde bun
ların okutulması için istifadeye sunulmasını em
retmektedir. 

«Bu hususlar bütün müfettişlerimizce önemle 
kontrol edilecektir, istifade işini geciktiren mü
esseselerin müdürleri veya sorumlu idarecileri 
hakkında gerekli işlem yapılacaktır.» Bir başka 
madde : 

«Bir eserden okullarımızda, kütüphaneleri
mizde ve diğer müesseselerimizde birkaç nüsha 
bulunmasında hiçbir mahzur yoktur. Bu sebeple 
bu eser bizde mevcuttur düşüncesi ve mütalâası 
ile yollıyanlar katiyen geriye iade edilmiyecek-
tir.» Çünkü parası verilmiştir, taahhüde giril
miştir. Senin ister ihtiyacın olsun, ister olma
sın, al bunu depo et ey okul müdürü..» Mües
sesede kâfi miktarda kitap rafı, dolap ve 
saire mevcudolmasa dahi bunlar münasip yer
lerde mutlaka muhafaza olunacak, istifadeye 
arz edilecek ve demirbaşa geçirilec'eıkıtir.» 

Diğer son maddeyi okumaya lüzum görmü
yorum. Sayın Bakan kendileri okudular. 

Bu tamim gereğince gönderilen yayınlar ne
lerdir? îşte... üzerinin bantlarivle hepsi burcu 
burcu siyaset kokan birtakım neşriyat ve de
ğerlere hücum eden eserlerdir. 

SUPHÎ KARAMAN (Tabii Üye) — Kara 
kitaplar mı? 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — îşte 
üzerlerindeki posta bandlariylc yüks'ek huzuru
nuza getirdiğim yayınlardan bâzıları. 

Bunlar içinde, Büyük Atatürk'e dil uza
tanlar, 27 Mayısı yerenler, C. î l . P. sine çamur 
atanlar. Büyük Türk Milletini p-olitik kamplara 
ayıran yazılar yayınlanmıştır, işte çocuklarımıza 
mutlak okutulması emredilen yayınlar bunlardır. 

Yalnız millî değerlerimizi küçültücü yazı
larla kalınmamış, mevcut Hükümet üyelerini 
dahi yeren küçük düşüren yazılarada raslamak 
mümkündür. 

Buna da asla gönlümüz razı değildir. Türk 
çocuğuna meşru bir Hükümeti yeren bir gazete
yi veya dergiyi zorla okutmanın - muhalefette 
olmamıza rağmen - karşısındayız. 

İşte bir örnek : 31 Ağustos 1966 tarihli okul
lara gönderilen bir gazetede :' 

Sayın Cihat Bilgehan için : «Bunların Dev
let Bakanı böyle olursa diğerlerinde' dehâ ara
maya lüzum yok. Bu kadro hiç bir ilmî ve içti
maî dâvanın altından kalkacak kuvvet ve kud
rette değildir. Bunlar hangi kültür ve tecrübe 
ile politika canbazlarının bir araya geldiği 
C. H. P. si ile başa çıkacaklardır.» 

«Bugün ehliyetsiz ellerde hükümet mekaniz
masının çıkardığı acaip ve garip sesler milleti 
tedirgin etmektedir.» Gazeteden okuyorum, abo
ne olunup, okullara gönderilen gazetelerd'cn, der
gilerden : 

1960' dan sonra yarasalar gibi saklandıkları 
deliklerden gece sokağa çıkanlar, temelinde Tür
kiye'nin gerçek aydınlarının göz nuru bulunan 
A. P. nin başına gece - kondu misâli gelmiş otur
muş bulunmaktadırlar.» 

Bir başka paragraf : 
Devlet Bakanı Cihat Bilgehan Türkçeyi yeni 

öğrenmiş bir ecnebi lisaniyle çok düşük ve kali
tesiz cümlelerle başlangıç yaparak;....» Devam 
ediyor. 20 Eylül 1966 tarihli bir yayında.. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, daha çok ssüre-
cek mi efendim? Çünkü İçtüzüğümüze göre 15 
dakikalık bir müddetiniz var, her seferinde... 

HÜSEYİN ATMACA — (Devamla) — De^ 
vam edecek efendim. 

BAŞKAN — İçtüzüğün amir hükmü var 
da... 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Yalnız, 
okuduklarının isimlerini vermiyor. Kime aittir, 
bunlar ? 
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BAŞKAN — Evet, gazetelerin adlarını verir
seniz, Sayın Bakan da istifade eder, o gazeteleri 
önler hiç olmazsa okullara sokulmasını... 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Ben 
okullara gönderilen dergi ve gazetelerden birer 
numune getirdim. Burada bunların isimlerini 
ve şahısları açıiklamak suretiyle, kendilerinin bu
rada olmaması sebebiyle şahsiyata girmek niye
tinde değilim. Ama arzu eden arkadaşlara bu 
gazete ve dergilerden göstermeye hazırım. 

BAŞKAN — Sayın Bakana tevdii etmeniz 
gerekiyor, icra organı olduğuna göre, bu gazete
lerin ve mecmuaların girmemesini veya girmesi
ni temin ötmek: Sayın Millî Eğitim Bakanına 
aittir. 

•HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın 
Bakana tevdi ederim, bir şartla, posta bantla
rını alma.lv zorundayım. Zira bu okullar zarar 
•görebilir. 

Bakınız, 20 Eylül 1966 tarihli başka bir ya
yında «kuyruk altına ucu kızgın demir sokul
muş çomar gibi...» Af buyurun burada bunları 
söylemekten utanırım. Ama misal vermek zo
rundayım. Bunlar çocuklarımıza okutulur mu? 

«Ard ayaklarını cami duvarına kaldıran 
mahlûklar...» gibi edep dışı cümleler çocukları
mızın yararlanmasına sunulmaktadır. Büyük 
Ata'ya «Selanik dönmesi, gök gözlü» gibi âdice 
saldırıları burada yüksük huzurunuzda söyle
mekten hicap duy uy o ram. 

İşte, millî gelenek ve göreneklerimizi renci
de eden bu yayınlar iktidarın Millî Eğitim Ba
kanlığı ıtarafmdan beslenmekte, okullara gönde
rilmektedir. Sorarım, Millî Eğitim Bakanından, 
bu ve bunun gibi yazıları havi yayınların okul
lara sokulmasına, bir öğretmen olaralk taraftar 
mıdır, değil midir? Taraftar değilse, neden bun
ları okullara göndertmiştir % 

Hangi gerekçe ile okutulmasını emretmiş; 
günkü Devlet kasasından bunlar için avuç dolu
su para harcamıştır. 

Tararlarsa kime, ne maksatla hizmet edil
mektedir. 

Bunların yanı sıra bir de bir kısım öğretmen 
dernekleri tarafından çıkarılan gazeteler var
dır. Bu dernekler ki ; bugün Millî Eğitim Ba
kanlığının gözdesidirler, malî yardım görürler, 
gazetelerine abone olunur, mensupları Millî Eği
tim Bakanlığının büyük mevkilerine atanır. 

örneğin; Öğretmen Okulları Genel Müdür
lüğüne atanan bir zatın îzmir'dclki Matbaasında 
basılan 15 Ekim 1966 tarihli bir gazetede yayın
lanan şu yazıyı aynen okuyorum. 

«Arnavut vali paşası meşhur ihtilâlci; Celâl 
Bayar'ı köşkünden zorla çıkarıp alan, sonradan 
mükâfatını İzmir Valisi, bilâhara da kontenjan 
senatörü olan ve hattâ İzmir İşçi Partisini Te-
pecik'te açan Burhaıvettin Uluç'tur.» 

Yine İzmir Muallimler Derneği Başkanlığın
dan Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne ata
nan bu zatın çıkardığı ve matibaasında bastığı 
başka bir sözüm ona Meslek Gazetesinde; Tek
nik öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezun
larına komünist ithamı yapmakta, kendi çıkar
larına hizmet etmiyen, temiz, çalışkan bakanlık 
'mensuplarına, gerçek vatansever ülkücü öğret
menlere saldırmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, biraz evvel ga
zetelerin isimlerini dâhi açıklamaktan içtinap 
ediyorsunuz, şimdi genel müdürleri ifade edi
yorsunuz... 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — İsim 
söylemedim... 

BAŞKAN — Öğretmen Okulları Genel Mü
dürünün ismi bizce malûm. Bilmiyen yıok... 

HÜSEYİN ATMACA (Devanda) — Millî 
Eğitim Bakanının boy boy resimlerini basıp, 
medhiyeler yazarak, onun gerisine sığınarak 
politika yapmakta, iftira, tezvirat kampanyası 
ile bir kısım meslektaşlarına, partilere hattâ is
mi tarihe geçmiş Türk büyüklerine çamur at
maktadır. 

İşte size yine bir öğretmen meslek derneği
nin çıkardığı, derginin ilâvesi olarak çıkarılan 
bir broşür. 

«"Seçimlere doğru beş vesika» bir öğretmen 
derneği dergiye ilâve olarak 1966 Senato se
çimlerinde köy köy dağıtıyor. Bu dernek ve 
dergileri 1968 Senato seçimleri kampanyasına 
katılmak suretiyle politika yapmıştır. Fakat 
küfürler, yermeler, gayretkeşlikler, bölücü ve 
ayırıcı davranışlarına rağmen Millî Eğitim Ba
kanı bu dergiye avuç dolusu para vererek abo
ne olmuştur. 

Okullarımıza gönderilen, çocuklarımıza oku
tulan İm yayınların birlik ve bütünlüğümüzü 
koruduğuna, 
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Millî eğitim ilkeleri ile 'bağdaştığına, 
Millî terbiye için yararlı olduğuna Millî Eği

tim Bakanı inanıyor mu? 
Bu yayınlar o kadar yaranma yarışma gir

mişlerdir ki ; müsteşarın soyadını taşıyan der
giler çıkarılmak suretiyle albone ye yardım sağ
lanmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı bunlar gibi politika 
içine giren her devirde iktidara yaranmak pren
sibini kişilik sayan dernelk mensuplarım manen 
maddeten beslemek suretiyle Türk millî eğiti
minin birliğini dinamitlemekte, eğitim çıkmaza 
girmekte, Türk çocuklarının zihinlerini bulan-
dırmafk suretiyle değer bilirlik duygularını öl
dürmeye çalışmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, okuyacağınız 
yazı dalha çok mu? 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

BAŞKAN — Hem içtüzükteki 15 dakikalık 
müddet, hem yazılı konuşmadaki 20 dakikalık 
müddet, hepsi geçti. 

HÜSEYİN ATMAĞA (Devamla) — Müda
hale etmezseniz en kısa zamanda bitireceğim. 

BAŞKAN — Müdaibale etmemenin zaten has
sasiyeti içindeyiz. Bu hassasiyet olmasaydı çok
tan sözünüzü keserdim. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Celsenin 
devamı hakkında bir takrir takdim ediyorum. 
Bakanın cevap verebilmesi için müzakerenin 
devamını rica ediyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — O zaman da 
ekseriyet yoktur, denecektir. 

BAŞKAN — Efendim; Sayın Bakan her za
man cevap vermek imkânını haizdir, hor zaman 
cevap verebilir, Perşembe günü birleişimde ge
lirler, gerekli cevabı verirler. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın 
Başkan, eğer müdaihale etmemiş olsa idiniz şim
diye kadar çoktan bitirmiş olacaktım. 

Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarının hima
yesinde kurulan 80 kişilik bir İzmir Muallimler 
Derneğine 5 000 lira yardım yapılması, müsteh
cen fıkradan, tezvirattan başka bir şey ihtiva 
etmiyen bir derginin her sayısına 500 aded abone 
(olunmasını vicdan sahilbi hiç kimse tasvibetmez. 

Millî Eğitim Bakanının okullara ve öğret
menler arasına nifak sokmaya hakkı olmadığı 

gibi, tüyü bitmemiş yetimlerden alman vergiler
le toplanan Devlet Hazinesinden bunları besle
meye de hakkı yoktur. 

Türk Millî Eğitimi partiler üstü, siyasetten 
uzak bir ortam içinde millî menfaatlerimiz yö
rüngesine oturtulmalıdır. Muzir neşriyat konu
sunda Millî Eğitim Bakanı ile hemfikirim. Bu
nun yıllarca acısını çektik. Artık yeter olsun. 
Türk öğretmeni huzur istiyor, Tünk çocuğu eği
tilmek istiyor, Türk ana - babalar, tek güvenç
leri olan çocuklarının milletimize lâyık, hayırlı 
evlâtlar olarak yetiştirilmesini bekliyor. 

Millî Eğitim Bakanından Türk öğretmenini 
birleştirici tedbirler almasını rica ediyorum. 

Gerçek kanaatim odur ki, Sayın Dengiz iyi 
bir eğitimci olarak, tesir altında kalmazsa, bu 
büyük dâvayı başarabilir. 

Sayın Bakan Türk öğretmeninin Bakanıdır. 
Bindiği dalı kesmemelidir, muayyen bir zümre
ye dayanmamalıdır. Samimî olarak inancım şu
dur ki ; gerek Hükümet ve gerekse A. P. ].i sena
tör arkadaşlarım da Türk Millî Eğitiminin hu
zura kavuşması, içine politika girmemesi taraf-
lısıdırlar. 

Bu inançla huzurunuzdan ayrılıyorum. Say
gılar sunarım. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN —• Açık oylama sonuçlarını arz 
ediyorum. 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın açık oylamasına 108 sayın üye katılmış, 101 
kabul, 2 ret, 5 çekinser. Salt çoğunluk sağlan
mıştır. 

Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Mü
dürlükleri 19G6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının oylamasına 100 sayın üye katılmış 97 
kabul, 2 ret, 1 çekinser. Salt çoğunluk sağlan
mıştır. 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünde 
yapılan bâzı değişikliklerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının açık oy
lamasına 108 üye katılmış, 107 kabul, 1 ret, salt 
çoğunluk sağlanmıştır. 

«Eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler 
arasında ücret eşitliği hakkında 100 sayılı Millet
lerarası Çalışma Sözleşmesi» nin onaylanmasının 
uyg'un bulunduğuna dair kanun tasarısının açık 
oylamasına 104 sayın üye katılmış, 103 kabul, 1 
çekinser, salt çoğunluk sağlanmıştır. 
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sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının acık oylamasına 109 sayın üye katılmış, 
108 kabul, 1 ret, salteoğunluk sağlanmıştır. 

Vakit dolmuştur, devamı hakkında karar is
tihsal etmeden söz veremiyeceğim. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Takririm 
hakkında konuşmak istiyorum. 

• BAŞKAN — Söz veremem, vakit bitmiştir, 
münhasıran takriri oylarım, Heyeti Umumiye-
nin temayülünü alırım. Saat 19 dur. Görüştür
düğüm takdirde, saat 19 u tecavüz edecektir. 
Oylarınızı izhar eder, devamı hakkında karar 
verirsiniz; ondan sonra devam ederiz. 

Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Millî Eğitim Bakanının sözlü soru

nun ikinci kısmına cevap verebilmesini sağlamak 
maksadiyle celsenin yarım saat temdidini arz ve 
teklif ederiz. 

Tekirdağ Trabzon 
Cemal Tarlan Reşat Zaloğlu 

BAŞKAN —• Sayın Bakan konuşmasını Per
şembe günü de yapabilirler. Perşembe günkü 
gündemimiz o kadar müsaittir ki, münhasıran 
tertibcttiğinıiz öngündemc göre, Anayasa Mah
kemesine bir asıl üyeliği seçimi vardır. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul-buyuranlar lütfen işaret etsinler... Ka

bul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Millî Eğitim Bakanı. (Karar mün

hasıran Bakana aittir, sesleri.) 
Karar münhasıran Bakana aittir, İçtüzük 

sayın soru sahibine de hak vermiştir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Çok Sayın Başkan 
ve sayın senatör arkadaşlarım, Hüseyin Atma
ca arkadaşımın konuşmasını dikkatle dinledim. 

gazetede büyük bir manşet gördüm, derhal Kül
tür Müsteşarını telefonla buldum, evime gelme
sini rica ettim. Süratle geldi, İm. tamimi de be
raber getirmesini söyledim, getirdi. Eğer imza
ladığım bir tamimde gözümden kaçmış bir ga
zete adı varsa derhal durdurma emri verecek
tim de onun için süratle hareket ettim. Gördüm 
ki, tamimde gazete ismi yok. Gazeteler bir ha
ber verirken, maalesef üzülerek ifade ediyorum, 
bu haberi veren gazetenin adım da söylemek is
temiyorum, böyle yanlış haberler vermekte, on
dan sonra bu yanlış haberler üzerine bina ku
rulmaktadır. Politikacı arkadaşlarım maalesef 
bunu takibeden günlerde bu yalan haberler üze
rine ve bu müsteııidatı olmıyan tâbir ve tarif 
üzerine binalar kurmuşlardır. 

Bugün isterdim ki, bunun üzerine bir Millî 
Eğitimden bir arkadaşımız, bir öğretmen ar
kadaşımız bir bina kurmuş olmasın. 

Çünkü bu tamimde okullara gazete gön
derilmesi meselesi yoktur ve bir tek gazeteye 
bir kuruş para, Bakanlıktan öden m. emiştir. 
Biraz önce arz ettim, okullara gazeteler maale
sef gönderilmektedir. Muvafık ve muhalif ta
rafın gazetelere gitmektedir. Kim gönderiyor, 
ben ne bileyim. Herkesin kesesinin ağzını ka-
patamam. Herkes pastahaneden istediği yere, 
istediği şeyi gönderebilir. Evimize bile gelmek
tedir. Şuraya veya, buraya bile gitmektedir. 
Bana hergün bir ticaret gazetesi gelmektedir. 
Hiç bilmem kim gönderir, kim getirir. Gön
deriyorlar... Ne zamana kadar gönderecek?. 
Belki bakanlığım sırasında gönderecekler, on
dan sonra göndermiyecekler bunu da bilmiyo
rum, gönderebilirler. Zaten bu tamimizde ileri 
sürdüğümüz nokta ifade ettiğimiz nokta bu
dur. Bize bu arada birtakım şeyler de gele
cektir. Bunları dikkatle tetkik edin, eğer mu
zır ise, okul ve öğretmenlere muzır ise ve okul 
kütüphanelerine konulma'sında mahzur görü
yorsanız koymayınız, demekteyiz. Tamimin ru
hu budur. Çünkü, bir kampanya açılmıştır. 
B<üyük Millet Meclisinde konuşulmuştur, okul
ların kütüphaneleri kitaplarla doldurulmalıdır. 
denmiştir. Buna göre herkes kitap dengi gön
derebilecektir. 

Burada tamimi okurken bâzı noktaları giz
lediğim ifade edildi. Hiç böyle birşey düşün
medim. Okumadım. Ama, okumadı derken oku--

Burada bir hâtıra ile sözüme başlamak isti
yorum. Bir Pazar günü idi, gazeteler geldi, 
okurken, bir büyük başlık altında şu haber 
vardı; «Millî Eğitim Bakanlığı okullara; Zafer, 
Dünya, Yeni İstanbul gazetelerini gönderiyor 
ve bu gönderme işi için de, Ankara 9 Nisan 1966 
tarih ve 251 sayılı Özel Kalem Müdürlüğünden 
çıkma, kendi imzası ile tamim yapmak suretiy
le okullarda bunu okutmayı temin ediyor.» diye 
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mamak için okumadım mânasına aldım. .. Hal
buki ben burada asıl can alıcı noktaları ifade 
etmek istedim. Burada ilim kurumları, üniver
siteler, kültür müesseseleri ve Türk basını de
dim. Türk basını yalnız gazetecilikten ibaret 
değildir. Kitap basanlar da Türk basınının içi
ne girerler. Onlar da kitap göndermektedirler. 
Şimdi burada mühim bir nokta var. Kitapları 
Millî Eğitim Bakanlığı alsa Ankara'da aldığı 
bütün bu kitapları toplasa ve buradan tekrar 
•dağıtsa, hepinizce malûmdur ki, kitapların ço
ğu İstanbul'da basılmaktadır, İstanbul'dan ev
velâ Ankaraya gelecek bu kitaplar, Ankaraya 
geldikten sıonra buradan da diğer yerlere da
ğılacak ve böylece şüphesiz uzun bir zaman 
geçecektir. Bir taraftan uzun bir zaman geçe
cek, bir taraftan da posta parası ödenecektir. 
Bunu hesaîbettirdim, 10 milyon liralık kitap 
gönderilecek, bu 10 milyon liralık kitabın gön
derilmesi için, eğer bu kitaplar Ankara'da top
lanır, tekrar buradan postalanırsa okullara, 
600 bin lira zararı vardır. 600 bin lira fazla 
para ödenecektir. 

Bu hesabedilmiştir. Şimdi bti vaziyete göre, 
satmaldığımız kitapları bayilere yazarak, okul
ların adreslerini vermek suretiyle gönderin 
denmiştir. Bunlar gönderirlerken gayet tabiî
dir ki, normal olarak göndermişlerdir. Ama 
içine belki başka kitaplar da girer düşüncesiy
le tamime sureti mahsuısada bir cümle ilâve 
'edilmiştir ki, herhangi bir şekilde giden ki
tapların içerisinde muzır kitaplar varsa bun
ları çocukların okumasına vermeyin, denmiş
tir. 

Burada bir noktaya dikkati çekmek istedi
ler. Bu nokta şudur: Öğrencilere okuma mec
buriyeti tahmil edildiğini ifade ettiler. Burada 
okuma mecburiyeti diye birşey, bir ifade gö
remiyorum. Okula giden kitapların okunması 
bütün öğretmenler tarafından öğrencilere söy
lenir. 

Bu gayet tabiîdir, hattâ kütüphaneye 
gidiyor musun, diye çocuklara sınıfta öğ
retmen sorar. Eğer çocuk, kütüphaneye 
gitmiyorum, derse, oğlum, sokakta oynayaca
ğına, biraz kütüphaneye git denir. Bu öğret
menlikte birinci vasıftır. Gayet tabiî bu söyle
nir. Bunu söylemiydim mi? Çocuğa, kitap gel
miş sakın ha, okuma mı desin, öğretmen? Ga
yet tabiî okutmaya arz etmek fiilî var onu ifa

de ediyoruz burada okumaya arz edilir diyor, 
bir hafta zarfında. Çünkü, bendeniz vekil ol
duktan sonra birçok okulları gezdim. 70 kadar 
okul gezdim, kütüphanelerini gördüm. Her git
tiğim kütüphanenin tasnif edilmekte olduğu
na şahit oldum. Bu üzülecek bir hâdisedir. 
Bütün Türkiye'de ne kadar okul varsa benim 
.gördüğüm okulların hepsinde kütüphane var, 
tasnif edilmekte. Senelerden beri kütüphane 
varmış, tasnif edilmemiş, simidi edilmektedir, 
bunu üzülerek ifade ediyorum. Kütüphaneler
de tasnif.. Burada bu kitapların tasnifi keli
mesi kenarmda, bir de kitapların depo halinde 
durduğunu tasavvur ediniz, eğer ben tamimde 
iokula gelen kitabınızı bir hafta içinde kayda 
geçireceksiniz, kütüphanenin çamının içine, 
dolaba koyacaksınız, fihristini yapacaksınız, 
çocuklara ilân edeceksiniz, okutacaksınız, de
mişsem, sayın meslektaşımın bundan memnun 
olması ve burada, bir önceki konuşmamdan 
ötürü nasıl teşekkür etmişlerse yine teşekkür 
etmeleri icabediyor gibi geliyor bendenize. 

Başka türlü düşünmek mümkün değildir. 
Ama asıl kendilerinin ifade etmek istediği, ka
naatimce şudur: Biz, bize yarayan neşriyatı ço
cuklara zorla okutmak fikrini taşıdığımız için 
bu cümleyi koyduğumuzu ifade etmek istiyor.. 
Biz bize yarayan neşriyatı gönderiyoruz şek
linde ortada birşey yoktur. Gönderdiğimıiz ki
taplar meydandadır. Biraz önce burada arz et
tim, gönderilen kitaplar içerisinde muzırları 
olabilir, dedim. Bakın, kendileri de okudular 
burada, muzır bir mecmua çıktı orta yere... Hü
kümeti tenkideden bir mecmua, çıktı, bu da gi
diyormuş... Müsaadenizle her halde bunu Cihat 
Bilgehan arkadaşımın aleyhinde, Kabine arka
daşımın aleyhinde yazılmış bir dergiyi Orhan 
Dengiz imzabyarak veya satmalarak göndermek 
istemez. Eğer gönderilmişse, biraz evvel onu da 
arz ettim, abone olunup da gönderilenler içe
risinde bilâhara münasebetsiz yazı yazılanlar 
da olabilir. Bunlar, abone müddetince devam 
eder, ama sonra abone müddeti uzatılamaz, 
demiştim. Bu gazetenin ismini vermediği ar
kadaşımın gazetesini... Gazete almadık bir de
fa, katiyen almadık, ama dergi ise, alınmış der
giler var, onların içerisinde bir dergi olabilir... 
Olabilir, diyorum, çünkü, bilmiyorum. Olabi
lir... Bir derginin içinde muhtelif yazılar çıka-
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bilir ve bir münasebetsiz de, yani, bizim okul
lara yazısını koymıyacağımız birisi de o yazı
yı yazmış ve dergi gitmiş olabilir. Bu dergi
nin okullara gitmesi doğru değildir. 

Şimdi burada bir noktaya daha işaret et
mek istiyorum. Arkadaşım, 27 Mayıs, Atatürk 
gibi ifadeler kullandılar. Ve bunları adeta okul
lara Millî Eğitim Bakanı olarak, çocukları bu 
fikirlerden uzaklaştırmak gayreti içinde bu
lunduğumuzu ve gönderdiğimiz neşriyatla da 
bunları temin gayretinde olduğumuzu ifade 
etmek gibi gayet nazik bir noktaya temas et
tiler. Bu düşünceleri eğer bu istikâmette ise, 
yani, Millî Eğitim Bakanlığı bugün 27 Mayıs 
ve Atatürk anlamını okullardan yavaş yavaş 
silmek gayretindedir. Veya yoldadır diye söy-
lüyorlarsa, bunu şiddetle ve nefretle reddede
rim. Türkiye'de hiç kimse geçmiş olayları ve 
memlekette yerleşmiş ve kökleşmiş hâdiseleri 
ve kişileri, gönlüne yerleşmiş, kafasına yerleş
miş kişileri söküp atmak kudretini haiz değil
dir. Buna lüzum da yoktur. Biz bu hâdiselerle 
ancak iftihar ederiz. Memleketimizin gelişmesi
ni sağlıyan kişiler ve hâdiseler olması dolayı-
siyle iftihar ederiz. Her yerde Atatürk kelimesi 
bugün bayrak halindedir. Okullar bu bayrağı 
taşımaya mecburdur ve taşımaları lâzımdır. 
Bugünün 130 bin Türk öğretmeninin kafasın
da Atatürk'ten başka bir kişinin daha adı yok
tur. Bunları Millî Eğitim Bakanlığının, Türki
ye Cumhuriyeti hükümetlerinden birinin bir 
Millî Eğitim Bakanlığının veya Bakanının dü
şünmesi ve bu töhmet altında bulundurulması 
katiyen doğru değildir, insifsızlıktır, reddede
rim. Böyle bir şey olamaz, düşünülemez, yapı
lamaz, bu yola gidilemez... 

«Bu gibi yayınların okullara gönderilmesi
ne taraftar mıdır?» Nasıl taraftar olabilirim. 
Atatürk'ün aleyhindeki yayınların okullara 
gönderilmesine hiçbir zaman taraftar olamam. 
Hiçbir Millî Eğitim Bakanı da olamaz, olamaz. 
Bu Atatürk'cülük meselesini bir kısım kim
seler kendi inhisarında zannediyorlar. Bunun 
hakkında geçenlerde Konya'da bir beyanatım 
olmuştur, bu, kimsenin inhisarında değildir, 
bütün Türk Milletinin kalbinde olan bir şey 
başkasının kalbinden sökülüp de kendi kalbine 
aktarılamaz, olamaz böyle şey. Türk öğretmen
lerini bir kısmı Atatürk'çüdür, bir kısmı de
ğildir şeklinde söylemek de katiyen doğru de

ğildir. Bu bölücülüktür arkadaşlar. Benim bir 
yıldan beri mücadele ettiğim ve her gittiğim 
yerde yaptığım konuşmalarda öğretmenleri 
birliğe, bir çatı altında toplamaya davet edi
yorum. Okullarımı da aynı şekilde çalışmaya 
davet ediyorum. İstiyorum ki, bütün öğret
menler politikanın mutlak mânada dışında kal
sınlar. Hükümetimiz bunu istiyor. Başka türlü 
düşünmüyoruz. Bütün öğretmenler politikanın 
dışında kalsınlar, politikacılar da öğretmenle
rin yakasını bıraksınlar. Hâttâ politikacılara 
rica ediyorum, geçen sene bütçe müzakereleri 
sırasında da Büyük Millet Meclisinde arz ettim. 
Politikacılar öğretim en kel im esmi ağızlarına al
mazlarsa, iki sene sonra öğretmenlik hakiki mâ-
nasiyle teşekkül eder, okullarımız hakiki mâ-
nasiyle teşekkül eder ve politikanın dışında 
kalır. Ama politikacılar benim öğretmenimin 
yakasını birakmıyorlar. Bunun kabahati bende 
mi? Bıraksınlar yakasını. Rica ettim, öğret
menler Derneği Federasyonu Başkanından, za -
tiâliniz bir partilisiniz, çok rica ediyorum isti
fa edin de başka bir öğretmen başkan olsun. 
Bundan ne kaybınız olur? Bir haktır, bir ce
miyet başkanı olabilir bir politikacı. Vazgeç
sin bundan da öğretmenler kendi hallerinde, 
kendi kendilerinin meselelerini idare etsinler. 
Bu bir merhale olabilirdi, bir fedakârlık ola
bilirdi, diye kendilerinden rica ettim. Bütün 
bu kaygularımm, çalışmalarımın, çabalarımın 
hepsi sırf öğretmenleri ve öğretmenliği, okulu 
politikanın dışında bırakmak gayretinden ile
riye gelmektedir. Şimdi bu çalışmalar içerisinde 
bulunan bir kimse, okulları politikaya sokmak için 
politik eserler veya neşriyat gönderir mi? Gön
dermeyi düşünür mü? Düşünmez. Düşünmeme
si lâzımgelir. Benim aklımdan hiçbir zaman 
zerre kadar böyle bir şey geçmemiştir. 

Şimdi bu kitaplar nasıl seçiliyor, seçilmek
tedir?. 

Eskiden, bu kitaplar, okullara gönderilen 
kitaplar Talim Terbiye Dairesince seçilirdi. 
Talim - Terbiye Dairesini, biliyorsunuz kanu
ni vüsatine indirdikten sonra, bunun Talim, 
Terbiye Kurulunun da iştirakiyle, Bakanlığın 
çok genişlemiş olması dolayısiyle bir başka ku
ruluş meydana getirilmiştir. Bu kuruluş müste
şar muavinleri ve umum müdürler seviyesin
de bir kuruluştur, yani seçim kuruluşudur. Bun
lar Bakanlığa gelmiş bulunan kitapları veya bu 
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komisyonun seçmiş bulunduğu kitapları oku
mak suretiyle taramakta, dergileri ve kitapları 
taramakta ve ondan sonra bunları satmalmak-
ta, miktarını da tesbit etmekte ve okullara 
göndermektedir. Bunu bir heyet yapmaktadır. 
Bu kitapların bir tekini bendeniz görmüş de
ğilim. Heyet bunları tetkik ederek satmalmış 
ve okullara göndermiştir. Şikâyet vâki oldu
ğunda gayet tabiîdir ki, tetkik etmem normal
dir. 

Bir cümlesi oldu muhterem arkadaşımın: 
«Millî Eğitim Bakanının okullara nifak sok
maya hakkı yoktur...» 

Şimdi, nifak, münafık... Artık herşeye gi
riyor, Nifak sokmak... Hakkı yoktur.. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sizce var
sa bilmem, ben yok biliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca lütfen müdaha
lede bulunmayınız. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Bu kelimenin kullanılması 
için, nifak sokmaya hakkı yoktur, kelimesinin 
kullanılması için ortada bir münafığın bulun
ması ve bunun da vakıa halinde ortada mev
cut bulunması lâzımdır. Bu nifağı sokan ben-
miylm? Biraz önce burada kitapların listesini 
arz ettim, dergilerin listesini arz ettim, nasıl 
gönderildiğini arz ettim. Bunlar nifak tohum
ları değildir ve nifak tohumu olmadığı bir 
komisyon tarafından tesbit edilmiş ve satm-
alınmıştır. Eğer bir nifak okullara gönderili-
yorsa işte burada okuduğu gazetelerdir ki, onu 
biz göndermiyoruz. Öyle ise okullara nifak sok
mak benim yaptığım bir iş değil başkaların, 
nıünafddarm yaptığı bir iştir veya müşevvik
lerin teşviki ile yapılmış bulunan münafıkların 
yaptığı bir iştir. Bu her devirde vardır. Her 
-devirde olduğuna göre bunlardan kurtaralım, 
istiyorum; beraberce el ele verelim, kurtara
lım. Eğer o dergileri veya o gazeteleri lütfe
derseniz önlemeye çalışırım. Önlemek için elim
den gelen her şeyi yaparım. Hazırım yapmaya, 
çünkü, o fikirde bir insan değilim. Burada 
Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili meseleler ka
naatimce bilhassa bu çocuklarla ilgili olan me
seleler gayet geniş yürekle bir terbiyeci çer
çevesi içerisinde vaz'edilmelidir. Okullarımı
zın burası adeta bir başka mânada kürsüsü 
olmalıdır, bir öğretmen kürsüsü mahiyetinde 

olmalıdır. Ben buradaki millî eğitim ile ilgili 
konuları dinlerken bir öğretmeni dinlemiş ol
malıyım. Bütün senatör arkadaşlarımdan da 
aynı şeyi beklemekte okluğumu arz ederim. 
Çünkü, buradan çıkan sözün herbiri bir veli
nin kulağına, bir çocuğun kulağına, bir gen
cin kulağına, herkese gitmektedir. Bu gidişler 
eğer tatlı ve öğretici şeyler olursa bundan 
yalnız biz değil bütün memleket faydalanacak
tır. Millî Eğitim meselesi birkaç kişiyi ilgilen
diren. birkaç bin kişiyi ilgilendiren bir mesele 
değildir. Millî Eğitim meselesi otuz mil
yonu ilgilendir bir meseledir. Sıfır 
ile altı yaş arasındaki yedi milyonu çıkarır
sanız 22 milyon kişi, öğrenciyi ana ve baba ola
rak doğrudan doğruya ilgilidir. Burada ko
nuşulan herşey yapıcı mahiyette olmalıdır ve 
'bir öğretmenlik atmosferi içinde cereyan et
melidir Öyle zannediyorum ki, bu husustaki 
arz ettiğim noktalar Sayın Atmacamın sordu
ğu «oraların cevabı ve hem de bil âhara yaptığı 
konuşmada belirttiği tereddütlerin cevabı ma
hiyetinde olmuştur. 

Bu konu Nisan aymdanberi maalesef gaze
telerde, dergilerde Millî Eğitim Bakanlığının 
ıkitap dağıtma konusu diye ortaya atılmıştır 
ve münakaşası yapılmıştır, öok ileri geri süsler 
söylenmiştir. İlk defa Meclise gelmiştir. Bu ba
kımdan memnunum. Bütün taraflariyle Yüksek 
Senatoya arz etmek imkânını bulduğum için 
memnunum.. Ümidederim ki, Hüseyin Atmaca 
arkadaşımız bu ikinci izahatımdan sonra tat
min olmuşlardır. Teşekkür ederim. Mâruzâtım 
bu kadardır. 

BAŞKAN •— Son söz sayın üyenindir. 
Müddetiniz yalnız.. 

TURGUT CEBE (Ankara) — Salonda ekse
riyet yok. 

BAŞKAN — Aldığımız karara göre mü
saade ederseniz yedi dakikamız var. Yarım 
saat. 

FERİD MELEN (Van) — Yoklama istiye-
bilirler. 

BAŞKAN — Usulüne göre bir hareket 
olursa derhal... Zaten ben vazifemi yaparım. 
Bunu çok ihtar ediyorum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Geçen se
fer olmadığına göre bu sefer de yoktur. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Atmaca; çok 
rica ediyorum yalnız 19,30 da keseceğim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bu hak
kımı Perşemibe günü kullansam. 

BAŞKAN — Bu hak size sözlü soru mües
sesesi dolayısiyle şu anda 7 dakika olarak ve
rilmiştir. Bir takrir olursa tekrar uzatılabilir. 
Yani 19,30 da kesmekle mükellefim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bakana e ok, 
sayın üyeye az, olur mu? 

BAŞKAN — Beyefendi, demin arkadaşımız 
25 dakika konuştu. Çok rica ederim Sayın Öz
den Bey. Saat 19,30 da keserim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — O za
man Perşemibe günü kullanayım hakkımı. 

BAŞKAN — Perşembe günü müessese çalış
mıyor beyefendi, sözlü soru müessesesidir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Biraz 
evvel aynı hakkı Bakana tanıdınız. 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bakan Hükümettir, o, mevzuu 

getirir ayrı konuşur... 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — İdare 

edilenlerle edenleri ayıracaıksa Sayın Başkan 
burada bizim fonksiyonumuz kalmaz. 

BAŞKAN — Çok rica öderim Beyefendi He
yeti Umumiye yarım saat daha uzaması hak
kında karar almıştır. Son söz zatıâliniziiidıir. 
Buyurunuz Sayın Bakanın gene hakkı vardır, 
gene konuşur, bir kısıtlayıcı hüküm yoktur. 
Ama saat 19,30 a gelelimi Sayın Bakana da 
söz veremem, Heyeti Umumiyeden karar alınır. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Yedi 
dakikanın üç dakikasını da Sayın Baykan kul
landı. 

BAŞKAN — Siz sebeboldunuz. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) Yara de

şilmece, neşter vurulmaz&a elbette tedavisi 
yapılmaz. Sayın Bakanın bu konunun buraya 
getirilmesinden mernıiiUniyet duymuş olmasına 
teşekkür ederim. Bu konuyu asla politika ko
nusu yapmak istemem. En büyük kötülük 
Türk Eğitim örgütüne politika sokmaktır. Bu
nu kim sokarsa Türk Millî Eğitimine, Türk ço
cuğuna en büyük kötülüğü yapmış olacaktır. 

Sayın Bakan gerçeklerin ortaya çıkmasını 
arzu ediyorsa bir Meclis araştırması önergesi 
vermemize müsaade ederler mi? Mesele daha 

iyi aydınlığa kavuşmuş 'olacaktır. Bu sözlerim 
ne Sayın Bakanın şahsına, ne Hükümete, ne 
.sayın iktidar partili senatör arkadaş!anmadır. 
Bu bir memleket gerçeğidir. Realist olarak, ta
rafsız olarak Mislerimizden uzak, aklımızı hisle
rimize hâkim kılarak bunun üzerine eğitmez
sek Türk Millî Eğitimi çıkmazdan kurtulamaz. 
Bu bakımdan bunu bir parti meselesi yapma
manızı çok istirham ediyorum. 

Sayın Bakan kim gönderiyor bilmiyorum 
•diyor, o gazeteleri. Sayın Bakana örgütüne 
hâkim değil, diyemiyeceğim ama o halde atlatı
lıyor. gösterilmiyor. Çünkü, tomar, tomar her 
okula bunlar giderken muhterem Bakanın bun
dan haberdar olmamasını yadırgadım. Oku
tulması mecburiyeti konusuna değindiler. El
bette her giden eser okutulması mecburiyeti ile 
olkul .kapısından içeri girer. Sonra Sayın Bakan, 
'okullar bir açık pazar mildir ki, benim haberim 
yokken bu dergiler gönderiliyor diyor. Emir 
veremez mi ki, Millî Eğitim Müdürlerine, okul 
müdürlüklerine Millî Eğitim Bakanlığının lis
tesini gönderdiği dergiler, kitaplar, gazeteler 
dışında hiçbir kitap, dergi almıyacaksmız di-
yemezmiydi. Okulların ve .sınıflarımızın bir 
açık pazar olmaktan kurtarılmasını Sayın Ba
kandan rica edeceğim. «Hiçbir gaızeteye a'bone 
olmadım» diyor Sayın Bakan. Öğretmen Dün
yası Gazetesine 500 nüsha olarak aibone olun
muştur ve bir derneğin mensubudur. 

Kitap seçimi işinde bilhassa Sayın Bakan 
kendi ifadeleriyle isabetsizliğe işaret buyurklu-
lar. Vaktiyle Talim Terbiyede idi bu iş, yani 
bir ilim heyetinin süzıgeeinden geçiyordu. Bu
gün Bakanlıkta icracıların, idare edenlerin, 
idare mekanizmasında bulunanların süzgecin
den geçiyor ki, bu bir ilim heeyti olamaz. İşte 
sakatlık buradan gelmektedir. Sayın Bakan 
Talim Terbiyenin kanuni hadde indirildikten 
sonra gücünün yetmediğini buyurdular. Sayın 
Bakan Talim Terbiyeyi yani 4539 sayılı Kanun 
hükümlerini kaldırıyor Talim Terbiyeden ama 
aynı kanuna istinaden mantar giıbi Genel Mü
dürlükler meydana getiriyor. Bunlar kanuni 
midir ? 

S ay m Bakana nifak sokma deyimini asla 
yakıştıramadım. Çok değerli bir hoca olarak 
bir meslekdaş olarak bir ağabey olarak kendi
sini tanırım. Ama, nifak sokulmaya fırsat ha
zırlamamalıdır. Bu imkânı veren kapıları ka-
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patmasım kendisinden istirham ediyorum. Ko
nuşmalarımızı • bıı konuda, millî eğitim konu
sunda, Sayın Bakanın da buyurdukları gibi 
ne kadar yapıcı, sağlam zemine oturtursak 
Türk gençliğinin, Türk Milletinin istikbali o 
derece emin olur. Bu millî bir konudur. Bu 
konu üzerinde bütün senatör arkadaşlarımın 
aynı hassasiyeti aynı vicdan duygusunu duy
duklarına, duyacaklarına eminim. Çünkü, bir 
memleketin ve uzun vadeli yatırımın Türk Yur
dunun kalkınmasının başarısı Türk Millî Eği
timinin başarısına bağlıdır. Bu bakımdan Millî 
Eğitim Balkanının, Saıym Dengiz'in çalışmala
rının sevabı çok büyük olacaktır. Fakat hata
ları da - olursa şayet - o derece ağır ve altından 
kalkılmaz bir yük olacaktır. Sayın Bakandan 
bu konularda daJha hassas davranmak suretiyle 
Türk Millî Eğitimini çıkmazdan kurtarmasını 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Kayseri'nin Talaş ve Hacılar orta-
okullarındaki ders araçlarına dair yazılı soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in 
cevabı (7/312) 

18 . 11 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Mehmet özgüneş 

Sorular : 
1. Kayseri'nin Talaş ve Hacılar ortaokulları 

ders araçları bakımından tatminkâr bir seviye
de midir? 

2. Değilse ne zaman tatminkâr bir seviyeye 
getirilecektir? 

3. Hacılar Ortaokulunda öğrenciler için iç
me suyu nereden ve nasıl temin edilmektedir? 

tekrar rica ederim. Türk Millî Eğitiminde bir
lik ve bera/berlik olmadıkça Türk öğretmeni 
huzura kavuşmadıkça, yarınından emin olma
dıkça yarın aynı çocuğa ders verebile
ceğinden aynı sınıfa -girebileceğinden emin alma
dıkça yararlı olamaz. Öğretmenlik bir vicdan 
işidir. Ona, ne kadar müfettiş gönderilirse, 
-gönderilsin, ne kadar kontrol ettirilirse ettiril
sin huzursuz kılındığı müddetçe, yarınından 
emin olmadığı müddetçe Türk Millî Eğitimi 
/başarıya ulaşamaz. 

Bu vesile ile hepinizi tekrar saygılarımla 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
15 . 12 . 19G6 Perşemibe günü saat 15 te 

toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati 19,30 

• * • 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 10.12.1966 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 5333 

Konu : Sayın Mehmet Özgü
neş'in ders araçlarına ait yazılı 
soru önergesi cevabı hakkında 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 18.11.1966 gün ve 6948/2788/7/305 sa

yılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet özgü
neş'in Kayseri'nin Talaş ve Hacılar ortaokulla-
rındaki ders araçlarına dair yazılı soru önergesi 
cevap notunun ilişik' olarak sunulduğunu arz 
ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

B. — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet Özgü-
neş'in 18.11.1966 gün ve 6948/2788-7305 sayılı 
soru önergesinin cevap notu : 

1. Talaş ve Hacılar ortaokullarına birer ta
kım fizik ders aleti tahsis edilmiş olup, bunlar 
mahalline sevk edilmek üzeredir. 

Kimya, biyoloji ve iş atelyesi ders aletleri he
nüz verilememiş olduğundan, bu okulların ders 
araçları bakımından durumları tatminkâr bir se
viyede değildir. 

2. Bütçe imkânlarına bağlı olduğundan söz 
konusu okulların ders aletlerinin tamamlanacağı 
zamanı belirtmek mümkün değilse de, bu husus 
daimî olarak göz önünde bulundurulmaktadır. 

3. Hacılar Ortaokulunun içme suyu bu bu
cakta içme suyu olarak faydalanılan kuyudan 
sağlanmaktadır. Okula taşıma suretiyle getiri
len su tatminkâr bir derecede olmadığından bir 
depo yaptırılarak kuyudan motorla su verilmesi 
için çalışmalara girişilmiştir. Okuldan, bekleni
len keşif geldikten sonra gereği yapılacaktır. 
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1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde derişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABÎÎ ÜYELER 

Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 

ADANA 

M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ANKARA 

Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kökcr 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 

Talât Oran 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserlcr 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
107 
100 

2 
5 

76 
0 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Mebruro Aksolcy 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkeine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 

Ömer Lûtfi. Bozealı 

Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLABELÎ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abclurrahman Bayar 
Abdülkerlm Saraçoğlu 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendcci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 
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SİNOP 

Suphi Batur 

SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Ccmal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

İSTANBUL 

Ekrem Özden 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Reddedenler] 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
N. Zerin Tüzün 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açı kaim 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GlRESÜN 
M. İhsan Topaloğlu 

TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Ka plan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ümaldı (Bşk. V.; 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Mahmut Vural 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcalı 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

[Çekinserler] 

KARS 
Mehmet Hazer Ferid 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
GÎRESUN 

Sabahattin Orhon 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
İSTANBUL 

Fikret Gündoğan 
İZMİR 

İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSER! 
Hüsnü DikecligÜ 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

VAN 
Melen 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Aldı Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Âmil Artua 
Ömer Er gün 
Sadi Koçag 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (1. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

186 



C. Senatosu B : 14 13 . 12 . 1966 O : 1 
Devlet Su işleri ve Karayolları Genel Müdürlükleri 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanuna verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AFYON KARAHİSAR 

M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 100' 

Kabul edenler : 97 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 83 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin CizroUoğlu 

ELÂZIĞ 
Cel'âl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Edip S omun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 

Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 
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SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemczoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Rcıct Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran. Özkaya 
Haydar Tünekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakulcr 

ADANA 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şcnocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

' ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarh.n 

TOKAT 
Ali Alluııiaş 

TRABZON 
Reşat Zaioğlu 

URFA 

Hasan Oral 

UŞAK 

İSTANBUL 

Ekrem Özden 

Mehmet Faik Atayurt 

[Reddedenler] 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

N. 2lerin Tüzün 

[Çekinser] 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

[Oya hatılmıyanlar] 

Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Naıni Şerefhanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nalıit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
İzzet Biraııd 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligill 

KONYA 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskendcr 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağım 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mccdi Agun 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
î. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tarık Remzi Baltan (1.) 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü (I. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünde yap ilan bâzı değişikliklerin onaylanmasının 
bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

uygun 

(Taaarı îkanumlaşumştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilck 
Selâlıattin Özgür 
Muzaffer Yurdakulcr 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
AFYON KARAIIİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BÎLEClK 
Talât Oran 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 108 

Kabul edenLer : 107 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 75 

Açık üyelikler : 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğl'u 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâcddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâlıattin Cizrclioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 

Mustafa D eli veli 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügili 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özclolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

IZMlR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

Muhittin Kılıç 
KÜTAHYA 

A. Orhan Akça 
MALATYA 

Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SlNOP 
Suphi Batur 
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StYAS 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altımtaş 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldı (B,şjk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Sallih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atavurt 

VAN 

Ferid Melen 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

[Oya katılmıy anlar] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şercfhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B-) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 

KONYA 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
İ. Etem Erdinç (B.) 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Enver Kök 

Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Âmil Artus 
Ömer Ergim 
Sadi Koça§ 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

« • • ^ 
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«Eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında ücret eşitliği hakkında 100 sayılı Millet
lerarası Çalışma Sözleşmesi» nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
:Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete ' 
Mukadder Öztckin 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Ankan 
Sırrı Uzunhasanoğto 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 106 

Kabul edenLer : 105 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 77 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip S omun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamcttin Özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügill 

İÇEL 
0. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Bqrkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdı Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

— 491 — 



O. Senatosu B : 14 13 . 12 . 1966 O : 1 

SÎVAS 
Ahmet Çckemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğhı 

TEKİRDAÖ 
Cemal Tarlan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğhı 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yıırdakııler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHISAR 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mahmut Vural 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğiu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
N. Zerin Tüzün 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etcrn Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü (I. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

[Oya katılmıyanlar] 

— 492 -



C. Senatosu B : 14 13 . 12 . 1966 O : 1 

«İş ve meslek bakımından ayının hakkında 111 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» nin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının açık oylamasına verilen oyların 

sonucu 

(Tasan kanunlaşmıştır.)' 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 108 
Eeddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 74 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı UzunhasanoğlHı 
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BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

Mustafa D eli veli 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İÇEL 

C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

Muhittin Kılıç 
KÜTAHYA 

A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
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SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplar 
Kâmil Karavelioğlu 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Saliih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğhı 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskcnder 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Aydıner 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
N. Zerin Tüzün 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıeı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla. 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (I. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

[Oya katılmıyanlar] 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMI 
14 NCÜ BİRLEŞİM 

13 . 12 . 1966 Sah 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sıtkı 
Ulay'm üyeliği hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanı Kararı 

2. —• Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. •—• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da Tarım Bakanlı
ğı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/373) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Diyarbakır'da ku
rulacak olan Üniversiteye dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/391) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle nehrinde ba
raj yapılıp yapılmıyacağma dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/392) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, ortaokul ev iş öğretmen 
muavinliği sınavını kazananlara dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/400) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atamaca'nın, orta dereceli okullara gön
derilen gazete, dergi ve kitaplara dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/401) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, İstanbul'un çöp ve çöpçülerine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/403) 

7. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, İstanbul Belediyesindeki kırtasiye
cilik hakkında İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/404) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Doğu bölgesinde uygulanan sağ
lık sosyalizasyonuna dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Hazerdağlı'nm, Elâzığ'da kurulmakta 
olan Teknik Okula dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/407) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, şoförlerin Devlet ilgisine 
kavuşturulmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/408) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, Trakya bölgesindeki ayçiçeği 
istihsal ve satış fiyatlarına dair Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/409) 

12. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in, İstanbul'da inşaatı uzun 
senelerden beri devam eden ceza ve tevkif 
evine dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/410) 

13. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem Özden'in, Avukatlık kanun tasarısı 
hakkındaki çalışmalara dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/411) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . —• 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka-

(Devamı arkada) 



nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/272, 1/267, 2/375, 2/379; 
Cumhuriyet Senatosu 1/693) (S. Sayısı : 848) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 12 . 1966] 

X 2. — Devlet Su İşleri ve Karayolları 
Genel müdürlükleri 1966 yılı Bütçe kanunla
rına bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/273; Cumhuri
yet Senatosu 1/694) (S. Sayısı : 849) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 12 . 1966] 

y 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
X 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Sta

tüsünde yapılan bâzı değişikliklerin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhurij^et Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 1/120; Cumhuriyet Senatosu 
1/673) (S. Sayısı : 850) [Dağıtma tarihi : 
10 . 12 . 1966] 

X 2. — «Eşit değerde iş için erkek ve kadın 
işçiler arasında ücret eşitliği hakkında 100 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» nin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/78; Cumhuriyet 
Senatosu 1/677) (S. Sayısı : 851) [Dağıtma 
tarihi : 10 . 12 . 1966] 

X 3. — İş ve meslek bakımından ayırım hak
kında 111 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İşler komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/74; Cum
huriyet Senatosu 1/682) (S. Sayısı : 852) [Da
ğıtma tarihi :10 . 12 . 1966] 



CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 848 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/272, 1/267, 2/375, 2 /379; Cumhuriyet Senatosu 1/693) 

T.C. 
Başbakanlık 3 . 11 .1966 

Kanunlar ve Kararlar ' 
Tetkik 'Dairesi 

Sayı : 71/448-6233 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
26 . 10 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

19.8.1966 tarihinde meydana gelen deprem neticesinde Muş - Erzurum ve Bingöl illerinde açık
ta kalan vatandaşların kışı geçirmeleri için geçici olarak alınması gerekli tedbirlerle yapılacak ba
rakalara harcanmak ve (Umumi hayata müessir âfetler dolaylsiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair) 7269 sayılı Kanunun 33 ncü maddesine göre tesis edilmiş bulunan fona devredil
mek üzere adı geçen kanunun 35 nci maddesine istinaden 29.9.1966 tarih ve 6/7088 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karariyle imar ve iskân Bakanlığı 1966 yılı Bütçesinin 22.770 nci (Umumi hayata mües
sir âfetler hakkında 7269 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi gereğince T. Emlâk Kredi Bankasına ya
tırılacak paralar) maddesine 56 000 000 lira eklenmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr ek ödeneğin karşılığı 1966 malî yılı iç'ndo yapılacak tasarruflarla karşılanacaktır. • ,. 

HÜKÜMET TEKLİFİ 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa -etli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. —• 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı 
kısmının 22.000 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümünün 22.770 nci (Umumi hayata 
müessir âfetler hakkında 7269 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi gereğiınce T. Emlâk Kredi Ban
kasına yatırılacak paralar) maddesine 56 000 000 lira eklenmiştir. 

Dönem : 1 
Toplantı : 6 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakam yürütür. 

26 . 10 . 1966 
Başbakan Devlet Bakam Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
8. Demirel C. Bilgehan R. Sezgin K. Ocak 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
A. F. Alışan H. Dinçer A. Topaloğlu F. Sükan 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı V. Bayındırlık Bakam 
/. 8. Çağlayangil t. Gürsan C. Bilgehan E. Erdinç 
Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
8. T. Müftüoğlu E. Somunoğlu 1. Tekin B. Dağdaş 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 

S. öztürk A. N. Erdem M. Turgut t. Deriner 
Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı 

N. Kürşad H. Menteşeoğlu S. 0. Avcı 

T. C. 25 . U . 1966 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-459/6766 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 18 . 11 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci madde : 
a) Halen Millî İstihbarat Teşkilâtı emrinde istihdam edilmekte olup Millî Savunma Bakanlı

ğının fiilî kadrolarına dâhil bulunan sivil personelin sözü geçen teşkilât kadrolarına geçirilmeleri 
kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla mezkûr kadrolarla ilgili olup halen Millî Savunma Bakanlığı bütçesi içinde yer 
alan ödeneklerin Millî İstihbarat Teşkilâtının bağlı bulunduğu Başbakanlık bütçesine intikalini te
min için aktarma yapılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

b) Erkek Teknik Öğretim okulları için 1966 yatırım programlarında öngörülen nıakina, teç
hizat alımlarının gerçekleştirilebilmesi maksadiyle Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin 22.841 nci 
(Yıapi; tesis ve büyük onarım giderleri) maddesinden luareanamıyacağı anlaşılan 1 000 000 liranın 
23.841 nci (Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları) maddesine aktarılmasına zaruret 'bulun
maktadır. 

ikinci madde : 
Devlet ve Köy işleri Bakanlıkları için ayrılmış bulunan makam binek otomobillerinin ekono

mik ömürlerini doldurmuş ve kullanılmaz hale gelmiş bulunmaları sebebiyle yeniden alınacak 
otomobillerin bedellerini karşılamak üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Toprak ve is
kân işleri Genel Müdürlüğü 1966 yılı bütçelerinin taşıt alımları ile ilgili maddelerinden cem'an 
194 000 lira düşülerek Başbakanlık •bütçesinde1 mezkûr taşıtların alımı ile ilgili olup yeniden açı
lacak maddeye olağanüstü ödenek olarak aktarılmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

C. Senatosu (S. Sayısı ; 848) 



Üçüncü madde : 

Bölüm Madde Eklenen1 

13.000 13.511 20 000 
13.513 35 000 
13.520 23 000 

12.000 12.280 10 000 000 

12.000 12.110 945 000 

12.000 12.441 12 500 000 

12.442 3 000 000 

12.821 3 000 000 

15.000 15.238 3 527 640 

A ç ı k l a m a 

Başbakanlık 
Şehir içi hizmetlerle, yurt içi seyahatlerin artması, eteasen eski 

ve 'ekonomik ömürlerini doldurmuş (bulunan bir kısım taşıtların 
onarılmasına ihtiyaç göstermektedir. 

İlgili tertiplerine konulmuş bulunan ödenekler gereken onarma 
işine yetmiyeceğinden ödenek eklenmesi gerekmektedir. 

Millî Savunma Bakanlığına 

İşyerlerinde çalışan işçiler adına Harfe - îş Federasyonu ile 
Millî Sayınıma Bakanlığı arasında akdedilmiş olan toplu iş söz
leşmesi gereğince işçi ücretlerine yapılan zammın karşılanabilmesi 
için eklenmesi gerekmektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Emniyet teşkilâtının takviyesi maksadiyle (L) cetvelinden ser

best bırakılmasına ihtiyaç bulunan 350 lira aylıklı 1 000 aded polis 
memuru kadrosunun 2 aylık ödeneğinin 'karşılanabilmesi mıaksa-
diyle eklenmesine zaruret bulunmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

1966 - 1967 öğretim yılında ortaokul lise, kolej, imam - hatip 
okulları ile ilköğretmen ve yüksek öğretmen oku'Uarmdan kanuni 
ders saatleri dışında ilâve ders okutan öğretmenlere ve öğrenci 
artışına paralel olarak sınıf sayısının artmış olması ve yeniden 
hizmete giren okullarda kadro boşluklarının doldurulmuş feulu-
ması sebebiyle, ücretli öğretmenlere 439 sayılı Kanun gereğince 
verilmekte olan ders ücreti ile asistan tazminatlarının karşılana
bilmesi için bu miktar ödenek eklenmesi gerekmektedir. 

Her dereceli meslekî ve teknik okullarda ilâve ders okutan öğ
retmenlerin, mektupla öğretim merkezi öğretmenlerinin ve atölye 
şeflerinin ücretleriyle asistanların tazminatları mevcut ödenekle 
karşılanamıyacağmdan ödenek eklenmesine zaruret bulunmakta
dır. 

Okul, öğrenci ve öğretmen artışı clolayısdyle birbirinden uzak 
ve çok sayıda köyleri içine alan geniş 'bir bölgede görevlerlini ya
pabilmeleri için müfettiş adedinin çoğaltılmasına zaruret hâsıl 
olmuş ıaynı zamanda 1966 yılı Bütçe Kanununun (II) cetvelinde 
müfettiş yollukları da artırılmıştır. 

Bu itibarla, ilgili maddeye konulmuş bulunan ödenek ihtiyacı 
karşılıyamıyacağmdan ödenek eklenmesi gerekmektedir. 

789 sayılı Kanunun 19 ncu maddesini değiştiren 777 sayılı Ka
nunun (a) fıkrası gereğince (İlköğretmen okullarını yatılı, gün
düzlü olarak 'bitirenlerle dışarıdan imtihan geçirerek ilkokul öğ
retmenliği diploması alanlara) ve aynı kanunun (b) fıkrasına göre 
öğretmenliğe atandıkları yerlerde göreve başlıyanlara bir defaya 
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Bölüm Madde Kklenen A e ı k 1 a m a 

mahsus olnıa'k üzere, baş'langi'Ç. maaşlarının bir- katı oranında «Do
natım ödeneği» verilmesi gerekmektedir. 

1966 yılı BLitresinde derpiş edilmemiş olan İm ödenek artışının 
karşılanabilmesi için ödenek eklenmesine zaruret !bnlu.nmalktadı,r. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

12.000 12.590 13 000 000 224, 229 ve 472 sayılı kanunlar gereğince verilecek tazminatla
rın mevcut ödenekle karşılanmasına imkân görü İnlediğinden hu 
miktar ödeneğin eklenmesine ihtiyaç görülmektedir. 

14.000 14.726 3 400 000 Kolera İle savaş konusunda ihtiyaç bulunan aşı istihsali ile lii-
14.786 1 000 000 zumlu malzemenin «atı nalının asını temin için ödenek' eklenmesine 

zara ret ıbulaınmaktadır. 

Tarım Bakanlığı 

12.000 12.275 1 352 000 T; irim Bakanlığınca reorgauiza'Syon ilkelerine uygun o kinik 
çjft.ei çocuiktıarımn ve yetişkin çiftçilerin tarım eğitimini sağlaıma'k 
•üzere, yurdun çeşitli yerlerinde 20 aded böl'ge 'znr.aat okulunun 
'açılması 1966 yılı eğitim ve öğretim programına 'alınmıştır. 

Yurt tarımının kalkın m asında 'kendilerinden 'büyük' görevler 
beklenmekte olan bu irfan müesseselerinin hoıııen faah'yete geçi-

15.000 15.251 915 984 ıilebilme'si için. bu hizmetle ilgili tertiplere cem'an 3 950 000 lira
nın eklenmesine ihtiyaç 'bulunmaktadır. 

12.275 
12.286 
12.381 
12.441 
12.442 
12.910 
15.251 
15.252 
15.253 
15.255 
15.256 
15.257 
15.259 

1 352 000 
216 000 
165 416 
1 600 

43 200 
24 000 
915 984 
72 000 
99 200 
730 000 
80 000 
210 600 
40 000 

Dördüncü madde : 
a) 777 sayılı Kanunun (b) fıkrası gereğince, öğretmen yetiştiren her hangi bir yüksek öğre

nim kurumunu yatık ve gündüzlü olarak bitirenlerden öğretmenliğe atandıkları yerlerde göreve 
başlayanlara bir defaya mahsus olmak üzere «donatını ödeneği» verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı 1966 yılı bütçesinde tertibi bulunmıyan bu hizmet için yeniden bir 
madde açılarak bu madcle'ye 2 293 650 lira olağanüstü ödenek konulmasına ihtiyaç; bulunmakta
dır. 

b) Yeniden açılacak bölge ziraat okulları için kiralanacak İtinaların kira bedellerinin karşıla
nabilmesi maksadiyle yeniden bir madde açılarak bu maddeye (50 000) lira ödenek konulması ge
rekmektedir. 

Beşinci madde : 
Emniyet Teşkilâtının takviyesi maksadiyle 1966 yılı bütçesine bağlı (L) işaretli cetvelin Knıııi-

yet Genel Müdürlüğü kısmından 1 000 aded 350 liralık (Polis memuru) kadrosunun fiilî kadro içi
ne alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Altıncı madde : 
Devlet, Köy İşleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları için satınalınaeak makam binek oto

mobillerinin alımlarını temin i'çin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı ve Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünce cem'an 5 aded taşıtın alınmasından sarfı
nazar edilmek suretiyle (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması gerekmektedir. 
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HÜKÜMET TEKLİFİ 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması lıaldanda kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasımla 1 267 645 liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvel
de yazılı tcrtipleninden 194 000 lira düşülerek aynı cetvelin ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı 
yeniden açılan tertibine olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

MADDE 3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işarettli cetvelin ilişik (4) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine 54 400 640 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 4. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (5) sayılı cetvel
de yazılı yeniden a-çılaıı tertiplerine 2 343 650 lira ^olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDİM 5. — 19G6 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin (Emniyet Genel Müdür
lüğü) kısmında bulunan 350 lira aylıklı 1 013 aded (polis memuru) kadrosundan 1 000 adedi 
s e rb est bı r a' ki 1 mıştı r. 

MADDE 6. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağh (R) işaretli cetvelin (Taşıt alımları) ile ilgili 
kısmından ilişik (6) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar çıkarılmış, yerine ilişik (7) sayılı cetvelde 
yazılı taşıtlar eklenmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDİ-] 8. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

18 . 11 . 1966 

Başbakan Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Süleyman Demirel C. Bilgehan R. Sezgin K. Ocak 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
A. F. Alişan H. Dinçer A. Topaloğlu F. Sükan 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
/. Sabri Cağlangil C. Bilgehan O. Dengiz E. Erdinç 

Ticaret Bakanı Sağ.' ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Taran Bakanı 
S. T. Müftüoğlu E. Somunoğlu î. Tekin B. Dağdaş 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı 
S. Öztürk A. N. Erdem M. Turgut î. Deriner 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı 
N. Kür şad H. Menteşeoğlu S. O. Avcı 
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Bölüm Madde 

[1] SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 

Başbakanlık 

Ödeneğin çeşidi 

12.000 

12.000 

Bölüm toplamı 

AYLIKLAR 
12.112 Sivil personel aylıkları 

ÜCRETLER 
12.210 Genel idare hizmetliler ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR 
12.310 Gocuk zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

TAZMİNATLAR 
12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli 

Düşülen Eklemen 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.114 MİT aylıkları 

ÜCRETLER 
Hizmetliler ücreti 

12.215 MİT hizmetliler ücreti 
SOSYAL YARDIMLAR 

12.310 Çocuk zamanı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

TAZMİNATLAR 
12.530 MİT taym bedeli ve iaşe bedeli 

Millî Savunma Bakanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 267 645 

87 675 

150 255 

900 
15 765 

13 050 

267 645 

87 675 

150 255 

900 
15 765 

13 050 

(A/l) Toplamı 267 645 267 645 

22.000 

(A/2) 
Millî Eğitim Bakanlığı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 1 000 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
Her dereceli meslekî ve teknik okullar 

22.841 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 000 000 
23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE 

ONARIMLARI ' Bölüm toplamı 1 000 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Düşülen Eklemeli 

EĞİTİM SEKTÜRÜ 
Her dereceli meslekî ve teknik okullar 

23.841 Makina, teçhizat alımları ve büyük onaranları 1 000 000 

(A/ l ) ve (A/2) toplamı 1 267 645 1 267 645 

[2] SAYILI CETVEL 
Düşülen 

Bölüm Madde ödeneğin çeşi'di Lira 

(A/2) 

Tapu ve Kadastro Gronel Müdürlüğü 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI 
Bölüm toplamı 94 0OO 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
23.612 Taşıt alımları 94 000 

Toprak ve îskân îşleri Genel Müdürlüğü 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI 
Bölüm toplamı 100 000 

TARIM SEKTÖRÜ 
23.112 Taşıt alımları ' 100 000 

(A/2) Toplamı 194 000 

[3] SAYILI CETVEL 

Eklenen 
Bölüm Madde ödeneğin çeşîdi Lira 

(A/2) 

Başbakanlık 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI 
Bölüm toplamı 194 000 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
23.613 Taşıt alımları 194 000 
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[4] SAYILI CETVEL 

"Bölüm. Madde, Ödeneğin çeşidi Lira 

(A/ l ) 
Başbakanlık 

13.000 YÖNETİM GİDERLLRİ Bölüm toplamı 78 000 

TAŞİT İŞLETME VE ONARMA GİDERE KİRİ 

13.511 Başbakan taşıtı işletme ve onanım giderleri 20 000 
13.513 Devlet Bakanları taşıtları işletme ve onarma giderleri 35 000 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve ona'ma giderleri 23 000 

Millî Savumıa Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 10 000 000 

rORETLER 
12.280 İşçi ücretleri 10 000 000 

Emniyet Ger el Müdürlüğü 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 945 000 

AYLUvLAR 
12.110 Genel idare aylıkları 945 000 

Millî Eğitim Bakanlığı 

12,000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 18 500 000 

EK O ALIŞMA KARŞILIKLARI 
Dere ücreti 

12.441 Orta dereceli ve yüksek okulların ders ve asistanları ücreti 12 500 000 
12.442 Her dereceli meslekî ve teknik okullar ile mektupla öğretim merkezi 

öğretmenlerinin ders, egzersiz, şeflik ve asistanları ücreti 3 000 000 

YOLLUKLAR. 
Denetim yollukları 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 3 000 000 
15.000- KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 3 527 640 

OKUL GİDERLERİ 
İI köğr etme n o l cu 11 ar ı g id e rl e ı • i 

15.238 llköğretmen okulları mezunlara in donatını giderleri 3 527 640 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 13 000 000 

TAZMİNATLAR 
12.590 224, 229 ve 472 sayılı kanunla;' gereğince verilecek tazminatlar 

'karşılığı "13 000 000 
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Bölüm. Madde Ödeneğ'n çeşidi 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Bulaşıcı hastalıklarla savaş giderleri 

14.72G Malzeme alım ve giderleri 
Hıfzıssıhha Enstitüleri giderleri 

.14.786 Malzeme alım ve giderleri 

Lira 

Bölüm, toplamı 4 400 000 

3 400 000 

1 000 000 

1.2.000 

15.000 

Tarım E; .kanlığı 

PERSONEL GİD!İRLERİ •Bölüm toplamı I 802 216 

ÜCRETEKR 
Teknik personel ücretleri 

12.275 Bölge ziraat, teknik ziraat, teklik bahçıvanlık, ev ekoıvmıisi ve ma
kinist okulları teknik personel ücretleri 1 352 000 
İşçi ücretleri 

12:286 Bölge ziraa't, tc'kııi'k ziraat, teknik bahçıvanlık, ev ekonomisi ve ma
kinist okulları işçi ücretleri 216 000 
••SOSYAL YARDIMLAR 
Sosyal Sigortalar kurumları ke ;ene'k ve prim karşılıkları 

12.381 Tarım işleri Sosyal Sigortalar kurumlan kesenek ve prim karşı
lıkları 165 4.16 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Ders ücretleri 

12.441 Okullar askerlik ders ücretleri 1 600 
12.442 Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçıvanlık, ev ekonomisi ve ma

kinist okulları ders ücretleri 43 200 
YOLLUKLAR 
ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 

12.910 Tarım işleri ve kurumlan geçi i görev yolluğu - 24 000 
KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 2 147 784 

OKULLAR GLDLBLURİ 
Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçıvanlık, ev cJkonomisi, ma
kinist, veteriner- hayvan sağlık memurları ve nalbant o'kulları gi
derleri 

15.251 Büro giderleri 91.5 984 
15.252 Ulaştırma giderleri 72 000 
15.253 Taşıt işletme ve onarma giderle; i ~ 99 200 
15.255 Giyim - kuşam alım ve giderleri 730 000 
15.256 Malzeme alım ve giderleri 80 000 
15.257 Giyecek alımı ve giderleri 210 -600 
15.259 Diğer alım ve giderleri 40 000 

(A/ l ) Toplam 54 400 640 
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[5] SAYILI CETVEL 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Liıa 

(A/l) 
Millî Eğitini Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 2 293 650 

ÖDENEKLER 
ÖZEL KANUNLARI GEREĞİNCE VERİLEN DİĞER ÖDENEKLER 

12.733 öğretmen yetiştiren yüksek öğrenim kurumundan mezun olanlara 
777 sayılı Kanun gereğince verilecek donatım ödeneği 2 293 650 

Tarım Bakanlığı 
.1.5.000 KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 50 000 

OKULLAR GİDERLERİ 
Bölge ziraat, teknik ziraat, teknik bahçıvanlık, ev ekonomisi, ma
kinist, veteriner hayvan sağlık 'memurları ve nalbant olkulları gider
leri 

12.254 Okullar kira bedeli 50 000 

Toplata 2 343 650 

[6] SAYILI CETVEL 

Adet Cinsi Kullanılacağı yer 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
2 Arazi Pick - Up 4 X 4 Tapulama hizmetlerinde 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
1 Arazi binek 4 X 4 Sağlık ocakları için 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

2 Arazi Pick-Up (üç kişilik) Kırsal alan şümullü plânlama gruplarında 

[7] SAYILI CETVEL 

Başbakanlık 
2 Binek Devlet ve Köy İşleri Bakanlıkları makamları 

için 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
1 Binek Bakanlık Makamı için 
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Millet Meclisi 
îdare Amirliği 29 . 11 . 1966 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. 25192-3747 

Başkanlığa 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) cari harcamalar cetvelinin Millet Meclisi kısmında 
değişilklik yapılması hakkında ka7mn teklifi gerekçesiyle birlikte takdim kılınmıştır. 

Gereğini müsaadelerinizi arz ederiz. 
İdare Amiri İdare Âmiri İdare Âmiri 

Muslih Görentaş Celâl Sungur 

GEREKÇE 

Millet Meclisi 1966 yılı Bütçesinin 11.000 nci Bölümünün 11.370 nci (Üyeler teda
vi giderleri) maddesindeki 100 000 lirab'k ödenek tamamen sarf edilmiş hastanelere ve üyelere öde
necek bir hayli miktar da sarf evrakı tahakkuk dairesinde bekletilmektedir. 

Bu durum karşısında Meclis çalışmalarının en fazla olduğu Aralık 1966 ilâ Şubat 19C7 ayların
da sayın üyelerin tedavi giderlerinin karşılanmasına imkân hâsıl olamıyacaktır. 

Aktarmanın temini için bütçemizin diğer bölümlerinden tasarruf imkânı görülemediğinden 
umumi bütçenin tasarrufundan karşılanmak üzere 70 000 liralık ek ödenek verilmesine lüzum 
hâsıl olmuştur. 

İDARE AMİRLERİNİN TEKLİFİ 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 
teklifi 

MADDE 1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Miiıet Meclisi kısmının 
11.000 nci ödenekler bölümümün 11.370 nci (Üyeler teıdavi giderleri) maddesine 70 000 lira ek 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millet Meclisi Başkanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

Millet Meclisi 
İdare Amirliği 5 . 12 .1966 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. 25219-3774 

Başkanlığa 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) cari harcamalar cetvelinin Millet Mec'isi kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kamın teklifi gerekçesiyle birlikte takdim kılınmıştır. 

Gereğini müsaadelerinizi arz ederiz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
İzzet Oktay Celâl Sungur 
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GEREKÇE 

Millet Meclisi 1966 yılı Bütçesinin 12.000 nci (Personel giderleri) Bölümünün 12,911 nci (Av
rupa Konseyi As'saımble ve komisyonlarına iştirdk edeceklerin yollukları) maddesindeki 3'60 000 
liralık öıdenselk 'tamamen sarı edilmiş olduğundan Şulbat 1967 ayı sıonuna kaidar üyelerin Komisyon 
ve Genel Kurul toplantılarına iştirakleri sağlanamıyac aktır. 

Üyelerin Aralık 1966 - Şubat 1967 ayları içerisinde yapılacak komisyon ve Ocak 1967 aymida 
ıda yapılacak Genel Kurul toplantılarına iştirak]erini sağlamak maksadiyle 120 000 liraya ihtiyaç 
hâsıl olmuştur. 

Aktarimanm temini için bütçemizin diğer bölümlerinlden tasarruf imikânı görülmediğinden 
umuimi bütçenin t as ar rufundan karşılanmak üzere 120 000 liralık ek ödenek veril incisine lüzum 
hâsıl olmuştur. 

İDAME ÂMİRLERİNİN TEKLİFİ 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkmda Kanun 
teklifi 

MADDE 1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmının 
12.000 nci Personel giderleri bölümünün 12.9lllnci (Avrupa Konseyi Asisamble ve .komisyonları
na iştirak ddöceklerin yollukları) maddesine 120 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 'yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Millet Meclisi Başkanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 7.12. 1966 
Esas No. : 1/272, 1/267, 2/375, 2/379 

Karar No. : 40 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında (1/267, 1/272 sayılı 
kanun) tasarıları ile Millet Meclisi İdare Âmirlerinin (2/375, 2/379 sayılı kanun) tekliflerine ait 
dosyalar birleştirilerek, Millet Meclisi İdare Âmiri, Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin iştiraki ile incelendi, görüşüldü: 

İlgililerden alman bilgilerden sonra tasarı ve teklifler yerinde görülmüş, 1 nci maddeye bağlı 
(1) sayılı cetvelde MİT'e ait aylık, ücret, tazminat ve sosyal yardımlar üç aylık üzerinden he-
sabcdilerek 89 215 lira eksiği ile 1 nci madde, bağlı cetveli ile değiştirilerek, 

2, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeler bağlı cetvelleri ile birlikte, 1/267 sayılı tasarı 7 nci madde olarak, 
Millet Meclisi İdare Âmirlerinin kanun teklifleri de 8 ve 9 ncu maddeler olarak aynen kabul edil
miştir. Yürürlük maddesi 10 ncu madde ve yürütme maddesi de değiştirilmek suretiyle birleşti
rilerek 11 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Aydın Aydın Sakarya Adıyaman 

/. Sezgin I. Cenap Ege N. Bayar AL. A. At al ay 

C. Senatosu (S. Sayısı : 848) 
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Ankara 

H. T. Toker 

Erzurum 
V. Önder 

İstanbul 
N. Eroğan 

Rize 
0. M. Ağım 

Balıkesir 
Söz hakkım saklı 

F. Islimyeli 
Gümüşane 
S. Savacı 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Yüceler 
Rize 

. E. Y. Akçal Söz 

Bursa 
A. Türkel 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Trabzon 
hakkım mahfuzdur 
A. 8. Ağanoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Söz 

A. 

K. Üner 

İstanbul 
hakkım mahfuz 

S. Ar en 
Muğla 

Muhalifim 
T. Şahin 

Trabzon 
/. Birincioğlu 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/J) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik (l) 
saydı cetvelde yazdı tertipleri arasında 1 178 430 liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı tertiplerinden 194 000 lira düşülerek aynı cetvelin ilişik (3) sayılı cetvelde yazdı yeniden 
açılan tertibine olağanüstü ödenek olarak aktarıimıştır. 

MADDE 3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (4) saydı cetvelde 
yazılı tertiplerine 54 400 640 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 4. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (5) sayılı cet
velde yazılı yeniden açılan tertiplerine 2 343 650 lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 5. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin (Emniyet Genel Müdür
lüğü) kısmında bulunan 350 lira aylılklı 1 013 aded (Polis Memuru) kadrosundan 1 000 adedi 
serbest bırakdmistir. 

MADDİM 6. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin (Taşıt alımları) ile ilgili 
kısmından ilişik (6) sayılı cetvelde yazdı taşıtlar çıkarılmış, yerine ilişik (7) saydı cetvelde ya
zılı taşıtlar eklenmiştir. 

MADDE 7. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin İmar ve fekân Bakan
lığı kısmının 22.000 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümünün 22.770 nci (Umumi 
hayata müessir âfetler hakkında 7269 saydı Kanunun 33 ncü maddesi gereğince Tü»ikiye Emlâk 
Kredi Bankasına yatırılacak paralar) maddesine 56 000 000 lira eklenmiştir. 

MADDE 8. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmınım 
11.000 nci ödenekler bölümünün 11.370 nci (Üyeler tedavi giderleri) maddesine 70 000 lira nk 
ödondk verilmiştir. 

M A DDK 9. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi kısmının 
12.000 nci personel giderleri bölümünün 12.911 nci (Avrupa Konseyi Assamble Komisyonlarına iş
tirak edeceklerin yollukları) maddesine 120 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — 13u kanunun Meclise ait hükmünü Millet Meclisi Başıkanı, diğer hükümlerini 
Maliye Bakanı yürütür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 848) 
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(Karma Bütçe Komisyonunun değiştirişi) 

[1] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 
Düşülen 

Lira 

12.000 

(A/l) 

Başbakanlık 
Personel giderleri Bölüm toplamı 

12.000 

Hizmetliler ücreti 

Aylıklar 
12.114 MİT aylıkları 

Ücretler 
12.215 MİT hizmetlileri ücreti 

Sosyal yardımlar 
12.310 Çocuk zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

Tazminatlar 
12.530 MİT tayın bedeli ve iaşe bedeli 

Millî Savunma Bakanlığı 

Personel giderleri Bölüm toplamı 178 430 

Eklenen 
Lira 

178 430 

58 450 

100 170 

600 
10 510 

8 700 

12.112 

12.210 

12.310 
12.370 

12.530 

Aylıklar 
Sivil personel aylıkları 
Ücretler 
Genel idare hizmetliler ücreti 
Sosyal yardımlar 
Çocuk zammı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Tazminatlar 
Tayın bedeli ve iaşe bedeli 

58 450 

100 170 

600 
10 510 

8 700 

(A/l) toplamı 178 430 17S 430 

22.000 

(A/2) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri Bölüm toplamı 1 000 000 

Eğitim sektörü 
Her dereceli meslekî teknik okullar 

C. Senatosu (S. Sayısı : 848) 
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Düşülen Eklenen 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

22.841 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 OOO 000 
23.000 Maikina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 

Bölümü toplamı 1 000 OOO 
: , : 

Eğitim sektörü 
Her dereceli meslekî ve teknîk okullar 

23.841 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımlar 1 000 000 

(A/l) ve (A/2) toplamı 1 178 430 1 178 430 
Tasarıya bağlı 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

»9<i 

C. Senatosu (S. Sayısı : 848) 





Dönem : 1 O / O 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Cf4t? 

Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel müdürlükleri 1966 yılı Bütçe 
kanunlarına bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/273; 

Cumhuriyet Senatosu 1 694) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 25 , 11 . 1966 
Tetkik Daireni 

Sayı : 71 - 158/6767 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 18 . 11 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdür
lükleri 1966 yılı Bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GERUKÇE 

13 Ocak 1965 tarih, 1965/A - 1 sayılı Yüksele Plânlama Kurulu kararının birinci maddesinde: 
«Kelban pııojesi uygulanması ile ilgili raporda yer alan genel program, ilgili kuruluşlarca esas 
alınacaktır.» denilmek suretiyle, Keban gölü altında kalcak yolların göl dışına alınması ile il
gili işlerin Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütüleceği öngörülmüştür. Bu işin tahakkuku 
için 5 000 000 dolarlık makinaya ihtiyaç olmakla beraber, Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe
sinde bu iş için ayrılmış bir tahsisat bulunmamaktadır. Bu sebeple bu 5 000 000 dolar Keban 
projesi için temin edilmiş bulunan '135 000 000 dolarlık krediden karşılanacaktır. Bu krediden 
•DSİ 1966 Bütçesinin (Yaıpı - tesis ve büyük onarım giderleri) kısmının 22 4.11 tertibine 
185 000 000 lira ithal edilmiş bulunmaktadır. 5 000 000 dolarlık yol inşaat m akmasının, bun
ları kullanacak olan ve bilhassa bu mevzuda ihtisas kesbetmiş bulunan Karayolları Genel Mü
dürlüğü tarafından satınalınması, hem isin daha kısa zamanda tahakkuk ettirilmesini hem de 
en uygun teçhizatın seçilmesini sağlamak bakımından yerinde olacaktır. 

'Bu hususu temin iciıı bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/273 
Karar No. : 41 

8 . 12 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilen (Devlet Su İşleri ve Karayolları, Genel müdürlükleri 1966 yılı 
Bütçe kanunlarına bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) ilgililer, Maliye 
Bakanlığı, temsilcilerinin de iştiraki ile tetkik edilerek görüşüldü : 

Memleketimiz kalkınmasında büyük faydalar sağlıyacağı aşikâr olan Keban Barajı projesinin 
uygulanmasında Karayolları teşkilâtının baraj sahası altında kalacak yol ve köprülerin yapımında 
kullanılacak makinalarm alınmasını temin edecelc ödeneğin Karayolları Bütçesinde bulunmaması işle
rin aksamasına sebcbolmaktadır. 

DSİ 1966 yılı Bütçesinde Keban projesi için saklanan krediden alınacak 45 000 000 liranın, pro
jenin uygulanmasına biran evvel geçilmek üzere, ihtiyaç; duyulan makinalarm Karayollarmca alın 
masını sağlamak amacı ile 45 000 000 liranın, Karayolları Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçesine ak
tarılmasını öngören kanun tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/ Sezdin 

Ankara, 
11. T. T ok ev 

lOrzurum 
('. Önder 

İstanbul 
N. Eroğan 

Muğla 
T. Şahin 

S 

Başkan V. 
Aydın 

/. Cenap E<je 

Balıkesir 
iz hakkım saki 

F. İslimyeli 
Gümüşane 
S. Savacı 

Kayseri 
M. Yüceler 

Kizo 
O. M. Af/un 

A. İ 
İh 

n 
abzon 
irincio 

Sözcü 
Sakarya, 

X. Baıjar 

! Vu rsa. 
A. Türhel 

İçel 
(\ T. Okyaı/uz 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Rize 
E. Y. Ahcai 

ğlu 

(hım 

Söz 

,1 

Adıyaman 
\f. A. Atalay 

ıurbaşkanmca S. fr 

h\ Üner 

İstanbul 
hakkım mahfuz 

S. A ren 

Kütahya, 
M. Erez 

Trabzon 
. S. Ağanoglu 

HÜKÜME T İN TEKLİFİ 

Devlet iSu İşleri ve Karayolları Genel Müdür
lükleri 1966 yılı Bütçe kanunlarına bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

'MADDE 1. - - Deıvlieıt Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin 22.000 nci (Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri) bölümünün 12.411 nci (Yapı, te-

C. Senatosu 

KAKMA BÜTÜN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Su işleri ve Karayolları Genel Müdür
lükleri 1966 yılı Bütçe kanunlarına bağlı cet

vellerde değişiklik yapıilması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. —- Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 849 
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Hükümetin teklifi 

sis ve onarını giderleri) maddesindeki ödenekten 
45 000 000 lira düşülmüş ve sözü geçen madde
de (Proje kredisiyle temin edilen malzeme ve 
imkânın mahsubu için olup, nakden harca/namı-
yacağı belirtilen) 185 000 000 lira 140 000 000 
liraya indirilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelin 72.000 nei (Özel gelirler) bölümünün 
72.100 ncü (Proje kredisi karşılıkları) maddesin
den 45 000 000 lira düşülmüştür. 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin 23.000 ncü (Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları) bölümünün 23.541 nei 
(Makina ve teçhizat ailımları ve büyük onarımla
rı ) maddesine 45 000 000 lira eklenmiş ve sözü ge
çen maddede (Proje kredisiyle temin edilecek ma
kina ve teçhizatın mahsubu için kaıbul edilmiş 
olup, nakden harcanamıyacağı belirtilen) 
80 000 000 lira 125 000 000 liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 72.000 nei (Özel gelinler) bölümünün 72.200 
ııcü (Proje kredisi karşılıkları) maddesine 
45 000 000 lira eklenmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye, Bayındır
lık ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yü
rütür. 

18 . 11 . 1966 

Başbakan 
S. D «mir el 

Devlet Bakam 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Devlet Bakanı V. 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı. 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Balkanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

C. Senatosu 

Karma Bütçe Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Tasarının 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 849; 
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Hüküm etin teklifi 

Ticaret Bakanı 
*SY. T. Müftüoğlu 

Güm. v.e Tekel Bakanı 
L Tekin 

Ulaştırana Bakanı 
S. Öztürh 

Sanayi Bakanı 
31. Turgut 

Turizm, ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Tanım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
1. Deriner 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
8. 0. Avcı 

*>&<{ 

(\ Senatosu ,S. Sayısı : 849) 



Dönem : 1 A P A 
Toplantı : 6 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : O u U 

Mille t leraras ı Çal ı şma Teşki lâ t ı S t a tüsünde yapı lan bâzı değişiklikle 
rin onaylanmas ın ın uygun bu lunduğuna da i r kanun tasarısının IV 
Meclisince kabul o lunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, T 
r izm ve T a n ı t m a ve Sosyal İşler komisyonlar ı r apor la r ı (Mili 

Meclisi 1 /120; Cumhur iye t Senatosu 1/673) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 108) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 7 . 1966 

Kanım lav Müdürlüğü 
Sayı : 1156/4958 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 25 . 1 . 1966 tarihli 118 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünde yapılan bâzı değişikliklerin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
'Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 

Not : Bu tasarı 31 . 1 . 1966 tarihinde Başkanlıkça ilk, Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 22 v& 25 . 7 . 1966 tarihli 117 ve 118 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 108) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

('umhuriyet Sena tosu 
Dışişleri, Turizm ve 16 . 11 . 1966 
Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/673 
Karar No. : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası (/alışma Teşkilatı Slaîüsünde yapılan bâzı değişikliklerin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları hakle tetkik ev 
müzakere olundu. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar uygun mütalâa, edilerek tasarı Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Sosyal İşler Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 

ile sunulur. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca 

S. / / . Ürgüplü 

Manisa 
F. Alpiskender 

S. Ü. 

Konya. 
M. Ohuz 

Sözcü 
Tabiî Oye 
A. Yıldız 

İstanbul 
T. Arıburun 

b 
Sanısını 

\ Tevetoğlu 

Kati]) 
Tekirdağ 

C. Tarlan 

Sinop 
S. Batur 

( 
S. 

Jovum 
Yalçulı 

Balıkesir 
E. Aka 

Elâzığ 
G. Ertuğ 

Sosyal işler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No : 1/673 
Karar No : 5 

Yüksek Başkanlığa 

8 . 12 . 1966 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünde yapılan bâzı değişikliklerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı, komisyoîiumuzun 8 . 1 2 . 1966 tarihli toplantısında ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tümü üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, gerekçede etraflıca belirtilen hususlar, ko
misyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden tasarı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 
şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve Sözcü 
Burdur 

Ö. F. Kmaytiirk 
İsparta 

M. Gülcügil 

İstanbul 
M. Aksoley 

Muğla 
/. Karaöz 

Samsun 
R. -Isıtan 

Trabzon 
li. Zaloğlu 

V. Senatosu ;S. Sayısı : 850) 
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Millet Meclisinin kabul 

ettiği metin 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Statüsünde yapılan bâzı deği
şikliklerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDEM. — Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı Konferansı
nın Cenevre'de akdedilen 48 nci 
toplantısının 17 . 6 . 1964 ve 
9 ..7 . 1964 tarihli oturumların
da : 

a) Teşkilât Statüsünün 19 
ncu madde'sin'e bir fıkra eklen
mesi, 

b) 1 nci maddesine, 5 nci 
fıkradan sonra yeni bir fıkra 
eklenmesi ve 6 nci fıkranın mi
mara sı değiştirilerek 7 nci fık
ra haline getirilmesi, 

Suretiyle yapılması kararlaş
tırılan ilişik değişikliklerin 
onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Statüsünde yapılan bâzı deği
şikliklerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

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

Sosyal İşleri Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Statüsünde yapılan bâzı deği
şikliklerin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

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

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
avnen kabul edilmiştir. 
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MİLLETLERARASI ÇALIŞMA STATÜSÜNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK 

I. Teşkilât Statüsünün 19 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi : 
«9. Sözleşmelerin, kendilerini bizzat idare edemiyenler de dâhil olmak ve her ülkenin sabib-

olduğu yetkiler de göz önünde bulundurulmak suretiyle, bütün halklara evrensel bir şekilde 
uygulanmaları imkânlarını geliştirmek amaciylc, Sözleşmeleri tasdik eden üyeler, bu sözleşmele

rin hükümlerini, imkân nisbetinde, milletlerara u ilişkilerini düzenlemekle sorumlu oldukları bü
tün ülkeler hakkında da kabul edeceklerdir.» 

a) Sözleşmenin ele alındığı meseleler bir ülkenin millî yetkisi çerçevesine girdiği takdirde / bu 
ülkenin milletlerarası ilişkilerinden sorumlu olan üye, sözleşmeyi sözü geçen ülkenin hükümeti
ne, yeni kanunlar çıkarabilmesini veya başkaca tedbirler alabilmesini teminen, mümkün olan en 
kısa zamanda tebliğ etmekle yükümlüdür; ülkenin hükümeti rızasını bildirmediği takdirde, üye, 
Sözleşmeden doğan vecibelerin kabulü hususunda bir bildiriyi bu ülke adına Milletlerarası Ça
lışma Bürosu Genel Müdürüne tebliğ edecektir 

b) Bir Sözleşmenin yüklediği vecibelerin kabulü hususundaki bir bildiri : 
i) Teşkilâtın iki veya birçok üyesi tarafından, müşterek idareleri altına konulmuş bulunan 

bir ülke için ; 
ii) Birleşmiş Milletler Andlaşması hükümleri veya bu. ülke hakkında yürürlükte bulunan baş

kaca her hüküm gereğince, bir ülkenin idarecinden sorumlu olan her milletlerarası makam 
tarafından Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne tebliğ olunabilir. 

c) Bir Sözleşmenin vecibelerini yukarıdaki (a) ve (b) bendlcri gereğince kabulü, Sözleş
menin hükümlerinden doğan vecibelerle, Teşkilât Anayasası hükümleri uyarınca, tasdik olunan 
sözleşmelere uygulanan vecibelerin ilgili ülke adına kabulünü intacedecektir. 

d) İşbu fıkra gereğince bir bildiri tebliğ etmiş bulunan her üye veya milletlerarası makam, 
Sözleşmenin fesih ihbarı hakkındaki hükümlerine uygun olarak, Sözleşmenin vecibelerinin kabul 
edilmiş bulunması hükmünü fesheden yeni bir bildiriyi, bu bildiride belirtilmiş bulunacak her ül
ke adına tebliğ edebilir. 

e) Yukarda göz önüne alman evrensel uygulamayı teşvik edebilmek amaciylc, ilgili üye, 
üyeler veya milletlerarası makam, Yönetim Kurulu'nun talebi uyarınca, Sözleşmenin yürürlükte 

olmadığı ülkelerde, Sözleşmede ele alman hususlarla ilgili bulunan mevzuat ve uygulamalar, ve 
Sözleşmenin her hükmünün teşriî, idari, kolektif mukaveleler yollariylo veya başkaca her türlü 
yoldan ne derece yerine getirildiği veya yerine getirilmesinin tasarlandığı hususlarında Millet
lerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bir- rapor sunarak, bu raporda, Sözleşmenin kabulüne 
engel «lan veya bu kabulü geciktiren güçlük ve ongenleri zikredcceklerdir. 

f) Geçici mahiyetteki işbu fıkra, ilgili ülkelerin ahalisi bağımsızlığa kavuştukça, uygulan
ma kabiliyetini kaybedecektir. 

II. Statünün 1 nci maddesine 5 nci fıkrasından sonra yeni bir fıkra eklenmesi ve 6 ncı 
fıkranın numarası değiştirilerek 7 nci fıkra haline getirilmesi : 

«6. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansı, meselenin gündemine ithal edilmiş bu
lunduğu her toplantısında, mevcut bulunup oyunu kullanan Hükümet temsilcilerinin üçte ikisi 
dâhil olmak üzere, toplantıda hazır bulunan temsilcilerin üçte iki çoğunluğu ile, Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtından ihracedilmiş bulunan her üyeyi Milletlerarası Çalışma Teşkilâtından ihracede-
bilir. Veya, Birleşmiş Milletler Üyeliği sıfatiyle ilgili olan hak ÂC imtiyazlarını kullanmaktan 
mahrum edilen her üyenin Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Üyeliği sıfatından doğan hak ve im
tiyazları kullanmasını durdurabilir. Bu durumda, üyenin, Anayasa'dan ve taraf bulunduğu Söz
leşmeden doğan vecibelerinin geçerliği üzerinde etkili olmıyacaktır.» 
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MİLLKTLERABAS1 ÇALIŞMA TEŞKİLÂTI ANA YAS AS t 

TADİL BELGESİ (No. 1) 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplantıya çağırıla
rak, aynı şehirde .17 Haziran 1904 1e Kırksekiziuci 'Binieşimi için toplanmış bulunan, 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansı, 
Toplantı gündeminin dokuzuncu maddesini teşkil eden mesele odan Milletlerarası Çalışma Teş

kilâtı Anayasasının .'55 nci maddesi yerine, Yönetim Kurulu Yüzelliyeclinci Toplantısında Konfe
ransa gönderdiği tekliflerin konulmasını karar altına aldıktan .sonra, 

Bin dokuzyüz altımşdört yılı Temmuz aynım altıncı günü olan bugün. Milletlerarası Çallısına 
Teşkilâtı Anayasasının değiştirilmesi için, «Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasası Tadil Bel
gesi (No. .1), 10(54» şeklinde de adlandırılabilecek olan aşağıdaki belgeyi kabul eder : * 

Madde — 1. 

İşibu Tadil Belgesinin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Anayasasının 19 ncu maddesi, aşağıdaki fıkranın ilâvesi suretiyle değiştirilecektir. 

«9. Sözleşmelerin, kendilerini bizzat idare cidemiyenler de dâhil olmak ve her ülkenin sahi-
'bûlduğu yetkiler de göz önünde bulundurulmak suretiyle, bütün halklara evrensel bir şekilde 
uygulanmaları imkânlarını gelişıtirmek amaeiyle, 'sözleşmeleri tasdik eden üyeler, bu sözleşmele
rin hükümlerini, imkân nisbetinde milfletlerarası ilişkilerini düzenlemekle sorumlu oldukları bü
tün ülkeler hakkında da kaimi edeceklerdir.» 

a) Sözleşmenin ele aldığı meseleler bir ülkenin millî yetkisi çerçevesine girdiği takdirde, bu 
ülkenin milletlerarası ilişkilerinden sorumlu olan üye, söyleşmeyi sözü geçen ülkenin hükümetine, 
yeni kanunlar eıkarabilnmsini veya. başkaca tedbirler alalbilmeısini teminen, mümkün olan en kı
sa zamanda tebliğ etmekle yükümlüdür; ülkenin hükümeti rızasını bildirdiği takdirde, üye, söz
leşmeden doğan vecibelerin kabulü hususumda bir bildiriyi bu ülke adına Milletlerarası Çalışma 
Bünoisu Genel Müdürüne tebliğ edecektir. 

ıh) Bir sözleşmenin yüklediği vecibelerin kabulü hususundaki bir bildiri: 
i) Teşkilâtın iki veya birçok üyesi tarafından, müşterek idareleri altına konulmuş bulunan 

bir ülke için : 
ii) Birleşmiş Milletler AndlaşmasL hükümleri veya bu ülke hakkında yürürlükte bulunan 

başkaca her hüküm gereğince, bir ülkenin idaresinden sorumlu olan her milletlerarası makam 
tarafından 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne tebliğ olunabilir. 
c) Bir sözleşmenin vecibelerinin yukarıdaki (a) veya (b) benidleri gereğince kabulü, sözleş

menin hükümlerinden doğan vecibelerle, Teşkilât Anayasası hükümleri uyarınca, tasdik olunan 
sözleşmelere uygulanan vecibelerin ilgili ülke adına kabulünü initacedecektir. 

d) İşbu fıkra gereğince bir bildiri tebliğ etmiş bulunan her üye veya milletlerarası makam, 
'sözleşmenin fesih ihbarı hak'kındaki hükümlerine uygun, olai'ak, sözleşmenin vecibeler'inin kabul 
edilmiş bulunması hükmünü fesheden yeni bir (bildiriyi, bu bildiride belirtilmiş bulınuıcak her 
ülke adına tebliğ edebilir. 

e) Yukarıda göz önüne alman evrensel uygulamayı teşvik edebilmek amaciyle, ilgili üye, 
üyeler veya milletlerarası makam, Yönetim Kurulunun talebi uyarınca, sözleşmenin yürürlükte 
olmadığı ülkelerde. Sözleşmede ele alman hususlarla ilgili bulunan mevzuat ve ırygulalmalar ve 
sözleşmenin her hükmünün teşriî, idari, kollektif mukaveleler yollariylc veya başkaca her türlü 
yoklan ne derece yerine getirildiği veya yerine getirilmesinin tasarlandığı hususların Milletle
rarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bir rapor ısunarak, bu rapnrda, sözleşmenin kabulüne 
engel olan veya bu kabulü geciktiren güçlük ve engelleri zikredoceklerdlr. 

f) Geçici mahiyetteki işbu fıkra, ilgili ülkelerin ahalisi bağımsızlığa kavuştukça, uygulanma 
kabiliyetini kaybedecektir. 
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Madde — 2. 

'Bundan önceki .maddede derpiş edilen 19 nc.u maddeye ait tadilin yürürlüğe girmesinden 
itibaren, Milletieraraisi Çalısına Teşkilâtı Anayasasının 35 nci maddesi artık hüküm ifade etmi-
yecektir. 

Madde — 3. 

İşjbu tadil be,İ!ge,si yürürlüğe girer girmez, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, işbu 
ta'dil belgesinin hüküımlleriyle değiştirilmiş bulunan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasası
nın resmî bir metnini, kendisi tarafından usulüne uygun olarak imzalanmış iki orijinal nüsha 
•halinde tanzim ettirecek, bu nüshalardan biri Milletlerarası Çalışıma Bürosu arşivlerine, diğeri ise, 
Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci maddesi hükümleri uyarınca tescil olunmak üzere Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. Genel Müdür, bu metnin aslına uygun, tas
dik edilmiş birer örneğini Milletlerarası Çalr-:ırna Teşkilâtı üyelerine tebliğ edecektir. 

Madde — 4. 

İşbu Tadil Belgesinin mevsuk iki nüshası Konferans Başkanı ve Milletlerarası Çalışıma Büro
su Genel Müdürü tarafından imzalanacaktır. Bu nüshalardan biri Milletlerarası Çalışma Bürosu
nun arşivlerine, diğeri ise Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci maddesi hükümleri uyarınca 
tescil olunmak üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. Genel Müdür, işbu 
belgenin aslına uygun, tasdik edilmiş birer örneğini, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerine 
tebliğ edecektir. 

Madde — 5. 

1. -— İşibu Tadil Belgesinin resmen tasdikli veya kabulüne ait işlemler Milletlerarası Çalış
ma Bürosunun Genel Müdürüne tebliğ olunacak. Genel Müdür de Teşkilât üyelerini bu işlemler-
'den haberdar edecektir. . 

2. — İşlbu Tadil Belgesi, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasasının of) nci maddesinde der
piş olunan şartlar uyarınca yürürlüğe girecektir. 

3. -—• İşbu Tadil Belgesi yürürlüğe girer girmez, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdü
rü bu durumu Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 'bütün üyelerine ve Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterine tebliğ edecektir. 

Yukarıidaki metin, «Milletlerarası Çalışına Teşkilâtı Anayasası Tadil Belgesi (Nıo. 1), .1964» 
ün Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansının Cenevre'de akdedilmiş olup 9 Temmuz 
1964 günxı sona erdiği bildirilen Kırksekizinci Toplantı döneminde usulünce kabul olunmuş bu
lunan mevsuk metnidir." 

İşbu Tadil Belgesinin Fransızca ve İngilizce metinleri eşit derecede geçerlidir. 
Yukarıdaki hususları tasdik zımnında, 1964 Temmuzunun onüçüncü günü olan bugün tara

fımızdan imzalanmıştır. 
Konferans Başkanı 

Andres Aguilar Maıvsdley 
Mil!etierarası Çalışma Bürosu 

Genel Müdürü 
Bavid A. M örse 
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MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLÂTI ANAYASASI TADİL BELGESİ (No. 3) 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tavafından Cenevre'de toplantıya çağırılarak, 
aynı şehirde 17 Haziran 1964 te kırksekizinci Birleşimi için toplanmış bulunan, 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansı, 
Toplantı gündeminin onbirinei maddesini teşkil eden mesele olan, Birleşmiş Milletler üyeliğin

den ihracediimiş veya üyelik haklarından geçici olarak mahrum bırakılmış olan her üyenin Teş
kilâttan ihracı, veya üyelik hak ve imtiyazlarını kullanmasının geçici olarak durdurulması 
hakkını Konferansa tanıyan bir hükmün Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasasına ithalini 
karar altına aldıktan sonra, 

Bindokuzyüz altmışdört yılı Temmuz ayının dokuzuncu günü olan bugün, Milletlerarası Çalış
ma Teşkilâtı Anayasasının değiştirilmesi için. «Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasası Tadil 
Belgesi (No. : 3) 1964» şeklinde de adlandırılabilecek olan aşağıdaki belgeyi kabul eder. 

Madde — 1. 

İşbu Tadil Belgesinin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Anayasasının 1 nci maddesi, aşağıdaki tarzda kaleme alınmış olan yeni bir fıkranın halen mevcut 
o nci fıkrayı takiben metne ithali, ve halen mevcut 6 nci fıkranın ise 7 nci fıkra olması suretiyle 
değiştirilmiş olacaktır. 

«6. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansı, meselenin gündemine ithal edilmiş 
bulunduğu her toplantısında, mevcut bulunup oyunu kullanan Hükümet temsilcilerinin üçte iki
si dâhil olmak üzere, toplantıda hazır bulunan temsilcilerin üçte iki çoğunluğu ile, Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtından ihracediimiş bulunan her üyeyi Milletlerarası Çalışma Teşkilâtından ih-
racedebilir, veya, Birleşmiş Milletler üyeliği sıfatiyle ilgili olan hak ve imtiyazlarını kullanmak
tan mahrum edilen her üyenin Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyeliği sıfatından doğan hak ve 
imtiyazları kullanmasını durdurabilir; bu durdurma, üyenin, Anayasadan ve taraf bulunduğu 
Sözleşmelerden doğan vecibelerinin geçerliği üzerinde etkili olmıyacaktır.» 

Madde — 2. 

İşbu Tadil Belgesi yürürlüğe girer girmez, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, işbu 
Tadil Belgesinin hükümleri ile değiştirilmiş bulunan Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasası
nın resmî bir metnini, kendisi tarafından usulüne uygun olarak imzalanmış iki orijinal nüsha ha
linde tanzim ettirecek, bu nüshalardan biri Milletlerarası Çalışma Bürosu arşivlerine, diğeri ise, 
Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci maddesi hükümleri uyarınca tescil olunmak üzere Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edecektir. Genel Müdür, bu'mctnin aslına uygun, tasdik 
edilmiş birer örneği, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerine tebliğ edecektir. 

Madde — '.]. 

İşbu Tadil Belgesinin mevsuk iki nüshası Konferans Başkanı ve Milletlerarası Çalışma Büro
su Genel Müdürü tarafından imzalanacaktır. Bu nüshalardan biri Milletlerarası Çalışma Bürosu
nun arşivlerine, diğeri ise, Birleşmiş Milletler Anayasasının 102 nci maddesi hükümleri uyarınca 
tescil olunmak üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. Genel Müdür, işbu 
belgenin aslına uygun, tasdik edilmiş birer örneğini Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerine 
tebliğ edecektir. 

Madde — 4. 

1. Lsbu Tadil Belgesinin resmen tasdiki veya kabulüne ait işlemler Milletlerarası Çalışma Bü
rosu Genel Müdürüne tebliğ olunacak, Genel Müdür de Teşkilât üyelerini bu işlemlerden haber
dar edecektir. 
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2. İşbu Tadil Belgesi, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasasının 36 neı maddesinde der

piş olunan şartlar uyarınca yürürlüğe girecektir. 
3. İşbu Tadil Belgesi yürürlüğe girer girmez, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü 

bu durumu Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bütün üyelerine ve Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterine tebliğ edecektir. 

Yukarıdaki metin, «Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasası Tadil Belgesi (No. 3), 1964» ün, 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansının Cenevre'de aktedilmiş olup 9 Temmuz 19(54 
günü sona erdiği bildirilen kırksekizinci toplantı döneminde usulünce kabul olunmuş bulunan 
mevsuk metnidir. 

İşbu Tadil Belgesinin Fransızca ve İngilizce metinleri eşit derecede geçerlidir. 
Yukardaki hususları tasdik zımnında, 1964 Temmuzunun onücüncü günü olan bugün tarafı

mızdan imzalanmıştır. 
•Konferans Başkanı 

ANDRES AGUILAR MAWDSLE\ r 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü 
DAVI D A. MORS E 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 35 nci maddesi 

Madde 35. — 1. Üyeler, bu statü hükümleri gereğince onadıkları sözleşmeleri, vesayet altın
daki bütün topraklar dâhil, milletlerarası münasebetlerini kendileri sağlayıp idarelerini üzerleri
ne aldıkları Anavatan dışındaki memleketlerde de, sözleşmeye konu teşkil eden meseleler, o mem
leket makamlarına mahsus yetki dâhilinde olmamak yahut sözleşmenin tatbiki, mahallî şartlar 
yüzünden imkânsız bir hal almamak şartı ile veyahut, sözleşmeleri mahallî şartlara uydurmak 
için onlarda gerekli değişiklikler .yapılmak kaydı ile uygulanmayı taahhüdederlcr. 

2. Bir sözleşmeyi onayan her üye, onama keyfiyetinden sonra mümkün olan en kısa. zaman 
zarfında aşağıdaki 4 ve 5 nci fıkralarda bahis mevzuu edilenler dışında memleketler hakkında, 
sözleşme hükümlerini ne dereceye kadar uygulamayı taahhüdettiğini bildiren ve sözleşmede iste
nilen bütün bilgileri veren bir beyanatı Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndere
cektir. 

3. Bundan evvelki fıkra gereğince bir beyanat gönderen her üye, »sözleşme hükümlerine gö
re, daha evvelki her hangi bir beyanat müfadım değiştiren ve yukardaki fıkrada zikredilen mem
leketlere taallûk eden durumu gösteren yeni bir beyanatı, sözleşme hükümleri gereğince zaman 
zaman yollıyabilecektir. 

4. Sözleşmede bahis fevzuu olan meseleler Anavatan dışı bir memleketteki makamlara mah
sus yetki çerçevesi içine girerse, bu memleketin milletlerarası münasebetlerinden sorumlu olan 
üye, bir kanun neşredcbilmesi veyahut başka türlü tedbirler alabilmesi için, sözleşmeyi, mümkün 
olan en kısa zaman zarfında adı geçen memleketin hükümetine gönderecekti!-. 

Bundan sonra, üye, bu memleketin hükümeti ile anlaşmış bir halde, sözleşmede münderiç veci
belerin bu memleket adına kabulüne dair bir beyanatı, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Mü
dürüne gönderebi 1 ecektir. 

5. Bir sözleşmedeki vecibelerin kabulüne dair beyanat : 
a) Ortaklaşa otoriteleri altına konulmuş bulunan bir memleket için, iki veya daha fazla teş

kilât üyesi tarafından; 
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b) Birleşmiş Milletler Andlaşması veya yürürlükte olan her hangi başka bir hüküm gereğince, 

bir memleketin idaresinden sorumlu olan her hangi bir başka makam tarafından; 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilebilir. 
6. Bir sözleşmedeki vecibelerin 4 ve 5 nci fıkralar gereğince kabulü sözleşme hükümlerinden 

doğan vecibeler, Teşkilât Statüsünün hükümleri gereğince, onanmış sözleşemelere uygulanabilen 
vecibelerin, ilgili memleket adına kabulünü tazammun edecektir. Kabul hakkındaki her beyanat 
sözleşmenin mahallî şartlara uydurulması için sözleşmede yapılması gereken değişiklikleri tasrih 
edebilir. 

7. Bu maddenin 4 ve 5 nci fıkraları gereğince bir beyanat göndermiş olan her üye yahut 
milletlerarası makam, sözleşmede hükümlerine uygun olarak her hangi evvelki beyanatının müfa-
dmı değiştiren veyahut her hangi bir sözleşmedeki vecibelerin kabulünü, ilgili memleket adına 
fesheden yeni bir beyanatı zaman zaman yollıyabilir. 

8. Eğer bir sözleşmedeki vecibeler, bu maddenin 4 ve 5 nci fıkralarında yazılı bir memleket 
adına kabul edilmemiş ise, üye, yahut üyeler veyahut milletlerarası makam, sözleşmeye konu teş
kil eden meseleler hakkında bu memlekette mevcut kanunlara ve tatbikata dair Milletlerarası Ça
lışma Bürosu Genel Müdürüne bir rapor gönderecek ve bu rapor, kanun, idari tedbir, umumi mu
kaveleler ile yahut daha başka tedbirler yolu ile, sözleşmenin her hangi bir hükmünün yerine ge
tirilmiş veya getirilecek olduğunu, diğer taraftan bu sözleşmenin kabulünü imkânsız kılan veya 
geciktiren güçlükleri belirtecektir. 
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Dönem : 1 O C I 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖJj I 

«Eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında ücret eşitliği hak
kında 100 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» nin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma ve Sosyal İşler komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/78; 

Cumhuriyet Senatosu 1/677) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 84) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 26 . 7 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 678/2792 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 25 . 7 . 1966 tarihli 118 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen «Eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında ücret eşitliği hak
kında 100 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi» nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli 

Not : Bu tasan 22 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edil)niş ve Genel 
Kurulun 22 ve 25 . 7 . 1966 tarihli 117 ve 118 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. '(Millet Meclisi S. Sayısı : 84) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Gumhııriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 16 . 11 . 1966 
Tanıtma Komisyonıı 

Esas No. : 1/677 
Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

«Eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında ücret eşitliği hakkında 10ü sayılı Milletler
arası Çalışma Sözleşmesi» nin onylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık 
temsilcileri de hazır bulundukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar uygun mütalâa edilerek, tasarı Komisyonumuzca da Millet 
Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Sosyal İşler Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 

ile sunulur. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S. İ 

S. II. Ürgüplü 

Manisa 
F. Alpiskender 

Ki 

M. 
;jnya. 

Obuz 

Sözcü 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 

İstanbul 
T. Anburun 

Samsun 
F. Tevetoğlu 

Kâtip 
Tekirdağ 

(!. Tarlan 

Sinop 
S. Batur 

t 

S. 
Jorıım 
Yolcuk 

Balıkesir 
E. Aka 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No : 1/677 
Karar No : 7 

Yüksek Başkanlığa 

8 12 . 1966 

«Eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında ücret eşitliği hakkında 100 sayılı Mil
letlerarası Çalışma Sözleşmesi» nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ko
misyonumuzun 8 . 12 . 1966 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Tümü üzerinde yapılan müzakereler neticesinde, gerekçede etraflıca belirtilen hususlar, ko
misyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden tasarı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 
şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve Sözcü 
Burdur 

Ö. F. Kınaytürk 
İsparta 

M. Gülcügil 
Muğla 

/. Karaöz 
Trabzon 

it. Zaloğlu 

İstanbul 
M. Aksoley 

Samsun 
R. Isıtan 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

«Eşit değerde is için erkek ve 
kadın işçiler arasında ücret eşit
liği hakkında 100 sayılı Millet
lerarası Çalışma Sözleşmesi» nin 
onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtının 1951 yı
lında Cenevre'de yaptığı 34 ncü 
Genel Konferansta kabul edil
miş olan «Eşit değerde iş için 
erkek ve kadın işçiler arasında 
ücret eşitliği hakkında 100 sa
yılı Sözleşme» nin onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükmünü Bakanlar Kurulu yü
rütür. 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

«Eşit değerde iş için erkek ve 
kadın işçiler arasında, ücret eşit
liği hakkında 100 sayılı Millet
lerarası Çalışma Sözleşmesi» nin 
onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

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

Sosyal İşleri Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

«Eşit değerde iş için erkek ve 
kadın işçiler arasında ücret eşit
liği hakkında 100 sayılı Millet
lerarası Çalışma Sözleşmesi» nin 
onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

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

Senatosu : 8.")1) 
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Eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında ücret eşitliği hakkında 100 sayılı Sözleşme 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre'de toplantıya davet edile
rek orada 6 Haziran 1951 tarihinde otuzdördüncü toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtı Genel Konferansı; 

Toplantı gündeminin yedinci maddesini teşkil eden, eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler 
arasında ücret eşitliği prensibi ile ilgili çeşitli tekliflerin kabulüne, 

Bu tekliflerin bir milletlerarası sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra, 
Bin dokuzyüz ellibirHaziran ayının işbu yirmidokuzuncu günü, eşit ücrete dair 1951 Sözleş

mesi adını taşıyacak olan aşağıdaki sözleşmeyi kabul eder : 

Madde — 1. 

Bu sözleşme bakımından : 
(a) «Ücret» deyimi, işçinin çalıştırılması nedeniyle işveren tarafından kendisine nakdî veya 

aynî olarak doğrudan doğruya veya bilvasıta ödenen normal, kök veya asgari ücret veya aylık
la sağlanan bütün diğer menfaatleri içine alır; 

(a) «Eşit değerde iş için erkek ve kadın iş (-iler arasında ücret eşitliği» deyimi, cinsiyet esa
sına dayanan bir ayırım gözetmeksizin tesbit edilmiş bulunan ücret hadlerini ifade vdov. 

Madde — 2. 

1, Her üye, ücret hadlerinin tesbitiyle ilgili olarak, yürürlükte bulunan usullere uygun y<.I-
1 avdan, eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında ücret eşitliği prensibini teşvik ve bu 
prensibin bütün işçilere uygulanmasını, sözü edilen usullerle telifi kabil olduğu mabette temin 
edecektir. 

2. Bu prensip : 
a) Milli mevzuat, 
h) Mevzuatla kurulmuş veya tanınmış her hangi bir ücret tesbit düzeni, 
o.) İşverenlerle işçiler arasında yapılan toplu sözleşmeler, veya 
d) Bu çeşitli usullerin birleştirilmesi yoluyla uygulanabilir. 

Madde — ;î. 

1. Bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasını kolaylaştıracak mahiyette olduğu hallerde, ihti
va ettikleri ameliyeler esas alınmak suretiyle, işlerin objektif bir şekilde değerlendirilmesini teş
vik için tedbirler alınacaktır. 

2. Bu değerlendirmede takibedilecek usuller, ücret hadlerinin tesbitine yetkili makamlar ta
rafından veya ücret hadlerinin toplu sözleşmelere göre tesbit edilmesi halinde, bu sözleşmelere 
taraf olanlavca karar! artırılabilir. 

:>. Bu şekilde objektif bir değerlendirme neticesinde, yapılacak işlerde tesbit edilen farklara, 
cinsiyet gözetilmeksizin tekabül eden, ücret hadleri arasındaki farklar eşit değerde iş için erkek 
ve kadın işçiler arasında ücret eşitliği prensibine aykırı sayılamaz. 

Madde — 4. 

Her üye, işbu sözleşme hükümlerinin tatbik mevkiine konulması amaciyle ilgili isçi ve işveren 
teşekkülleriyle uygun yollardan işbirliği yapacaktır. 

Madde — 5. 

Bu sözleşmenin resmi onay belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönde
rilecek ve onun tarafından tescil edilecektir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 851) 
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Madde — 6. 

1. Bu sözleşmede ancak onay belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olan Milletler
arası Çalışma Teşkilâtı üyelerini bağlıyacaktır. 

2. Bu sözleşme, iki üyenin onay belgesi Genel Müdür tarafından tescil edildiği tarihten oniki 
ay sonra yürürlüğe girecektir. 

3. Daha sonra bu sözleşme, onu onaylıyan her üye için onay belgesi tescil edildiği tarihten 
oniki ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde — 7. 

1. Milletlerarası Çalışına Teşkilâtı Statüsünün 35 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Mil
letlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek olan beyanlar şu hususları bildirecektir: 

a) İlgili üyenin, sözleşme hükümlerinin hiçbir değişiklik yapılmadan uygulanacağını taah-
hüdettiği ülkeler; 

b) Sözleşme hükümlerinin değişiklikler yapılarak uygulanacağını taahhüdettiği ülkeler ve bu 
değişikliklerin nelerden ibaret olduğu; 

c) Sözleşmenin uygulanamıyaeağı ülkeler ve bu gibi hallerde sözleşmenin uygul anam amasının 
sebepleri; 

d) Haklarındaki kararın, vaziyetin daha etraflıca tetkikine kadar mahfuz tuttuğu ülkeler. 
2. Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bencilerinde sözü edilen taahhütler onaylamanın 

ayrılmaz kısımları sayılacak ve onaylama kuvvetini haiz olacaktır. 
3. Her üye, bu maddenin 1 nci fıkrasının (b), (c) ve (d) bencileri gereğince daha evvel 

yapmış olduğu beyanda mevcut ihtirazi kayıtların hepsinden veya bir kısmından, yeni bir beyan
la vazgeçebilecektir. 

4. Her üye, 9 ncu madde hükümlerine uygun olarak bu sözleşmenin feshedebileceği devreler 
zarfında Genel Müdüre, daha evvelki her hangi bir beyanın hükümlerini başka her hangi bir ba
kımdan değiştiren ve belirli ülkelerdeki halihazır vaziyeti bildiren yeni bir beyan gönderilecektir. 

Madde — 8. 

1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 35 nci maddesinin 4 ve 5 nci fıkraları gereğin
ce Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilen beyanlar sözleşme hükümlerinin 
ilgili ülkede değişikliklerle mi, yoksa değişiklik yapılmadan mı uygulanacağını belirtecektir; sözleş
me hükümlerinin değişiklikler kaydiyle uygulanacağını bildirdiği zaman, bu değişikliklerin neler
den ibaret olduğunu açık olarak gösterecektir. 

2. İlgili üye, üyeler veya milletlerarası makam, daha evvelki bir beyanla bildirilen, değişik
liğe başvurma hakkında daha sonraki bir beyanla tamamen veya kısmen vazgeçebilir. 

3. İlgili üye, üyeler veya Milletlerarası makam 9 ncu madde hükümlerine uygun olarak, bu 
sözleşmenin feshedilebileceği devreler zarfında Genel Müdürü, daha evvelki her hangi bir beyanın 
hükümlerini başka her hangi bir bakımdan değiştiren ve sözleşmenin uygulanması bakımından 
halihazır vaziyeti bildiren yeni bir beyan gönderebilir. 

Madde — 9. 

1. İni sözleşmeyi onaylıyan her üye onu, ilk yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on yıllık bir 
devre sonunda Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu Müdürün tescil 
edeceği bir belge ile feshedebilir. Fesih, tescil tarihinden ancak bir yıl sonra muteber olacaktır. 

2. Bu sözleşmeyi onaylamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada sözü edilen on yıllık devre
nin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu maddede öngörüldüğü şekilde feshetmek ihtiyarını 
kullanmıyan her üye yeniden on yıllık bir müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu 
sözleşmeyi, her on yıllık devre bitince bu maddede öngörülen şartlar içinde feshedebilecektir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 851) 
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Madde — 10. 

.1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyeleri tara
fından kendisine bildirilen bütün onaylama beyan ve fesihlerin tescil olunduğunu Teşkilâtın bütün 
üyelerine bildirecektir. 

2. Genel Müdür kendisine gönderilen sözleşmenin ikinci onay belgesinin tescil olunduğunu 
teşkilât üyelerine bildirirken, bu sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında teşkilât üyeleri
nin dikkatini çekecektir. 

Madde — 11. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü yukardaki maddelere uygun olarak tescil etmiş 
olduğu bütün onaylama, beyan ve fesihlere dair tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Andlaşmasınm 
102 nci maddesine uygun olarak tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaş
tıracaktır. 

Madde — 12. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu gerekli gördüğü her seferinde, bu sözleşmenin 
uygulanması hakkındaki bir raporu genel konferansa sunacak ve onun tamamen veya kısmen de
ğiştirilmesi meselesinin konferans gündemine alınması lüzumu hakkında karar verecektir. 

Madde — 13. 

1. Konferansın bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir sözleşme kabul etme
si halinde ve yeni sözleşme aksini öngörmediği takdirde : 

a) Tadil edici yeni sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti, yukardaki 9 ncu mad
de nazara alınmaksızın ve tadil edici yeni sözleşme yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartiyle, bu 
sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini tazammun edecektir. 

b) Tadil edici yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu sözleşme üyelerin 
onaylamasına artık açık bulundurulmıyacaktır. 

2. Bu sözleşme, onu onaylayıp da tadil edici sözleşmeyi onaylamamış bulunan üyeler için her 
halde şimdiki şekil ve muhtevasiyle muteber olmakta devam edecektir. 

Madde — 14. 

Bu sözleşmenin İngilizce ve Fransızca metinleri aynı derecede muteberdir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 851) 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 852 
İş ve meslek bakımından ayırım hakkında 111 sayılı Milletlerarası 
Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları 

raporları (Millet Meclisi 1/74; Cumhuriyet Senatosu 1/682). 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 85) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 615 

28 . 7 . 1966 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 26 . 7 . 1966 tarihli 119 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, iş ve meslek bakımından ayırım hakkında 111 sayılı Milletlerarası Çalış
ma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı Y. 
Nurettin Ok 

Not : Bu tasan 17 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 22, 25 ve 26 . 7 . 1966 tarihli 117, 118 ve 119 ncu Birleşimlei'inde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 85) 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/682 
Karar No. : 12 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

16 . 11 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

îş ve meslek bakımından ayırım hakkında 111 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları 
halde incelendi ve görüşüldü. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar uygun mütalâa edilerek, tasarı Komisyonumuzca da Millet 
Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Sosyal işler Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 

ile sunulur. 
Başkan 

Cumhurbaşkanınca S. 
8. II. Ürgüplü 

Manisa 
F. Alpiskender 

Ü. 
Sözcü 

Tabiî tiye 
A. Yıldız 

istanbul 
T. Ariburun 

Konya 
M. Oluz 

Kâtip 
Tekirdağ 

C. Tarlan 

Sinop 
8. Bahir 

Samsun 
F. T ev et oğlu 

Balıkesir 
E. Aka 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No : 1/682 
Karar No : 8 

Yüksek Başkanlığa 

8 . 12 . 1966 

iş ve meslek bakımından ayırım hakkında 111 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasalısı, komisyonumuzun 8 . 12 . 1966 tarihli top
lantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Tümü üzerinde yapılan müzakereler neticesinle, gerekçede etraflıca belirtilen hususlar, ko
misyonumuzca da uygun görüldüğünden tasarı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli 
ile aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve Sözcü 
Burdur 

ö. F. Kınaytürk 
İsparta 

M. Gülcügil 

istanbul 
M. Aksoley 

Muğla 
1. Karaöz 

Samsun 
îl. Isıtan 

Trabzon 
R. Zaloğlu 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

îş ve meslek bakımından ayırım 
hakkında 111 sayılı Milletlera
rası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtının 1958 yı
lında Cenevre'de toplanan 42 nci 
Genel Konferansında kabul edi
len «iş ve meslek bakımından 
ayırım hakkında 111 sayılı Söz
leşme» nin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Dışişleri, Turism ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

îş ve meslek bakımından ayırım 
hakkında İli sayılı Milletlera
rası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna 

dair kamm tasarm 

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

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

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

Sosyal İşleri Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

îş ve meslek bakımından ayırım 
hakkında 111 sayılı Milletlera
rası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

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

İŞ VE MESLEK BAKIMINDAN AYIRIM HAKKINDA SÖZLEŞME 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 
1958 de Cenevre'de kırk ikinci toplantısını yapan 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansı, 
Toplantı gündeminin dördüncü maddesini teşkil eden, iş ve meslek alanında ayırım ile ilgili çe

şitli tekliflerin kabulünü ve 
Bu tekliflerin bir milletlerarası sözleşme şeklini almasına, karar verecek, ve 
Filadelfiya beyannamesinin; ırk, inanç ve cinsiyetleri ne olursa olsun, bütün insanların, hürri

yet, şeref, ekonomik güvenlik ve eşit imkân şartları iiçnde kendi maddi refah, ve mânevi gelişme
lerini gözetme haklarını teyidettiğini, ve 

Ayırımın, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirtilen hakları ihlâl ettiğini, 
Göz önünde tutarak, 
Bin dokuzyüz ellisekiz yılı Haziran ayının yirmi beşinci günü ajarım (iş ve meslek) sözleşmesi, 

1958 adını taşıyacak olan aşağıdaki sözleşmeyi kabul eder. 

Madde — 1. 

1. Bu sözleşme bakımından «ayırım deyimi 
(a) Irk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal veya sosyal menşe bakımından yapılan ve 

iş veya meslek edinmede veya edinilen iş veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici 
veya bozucu etkisi olan her türlü ayrılık gözetme, ayrı tutma veya üstün tutmayı, 

(b) ilgili üye memleketin, varsa, temsilci, işçi ve işveren teşekkülleri ve diğer ilgili makamlar
la istişare etmek suretiyle tesbit edeceği, meslek veya iş edinmede veya edinilen iş veya meslekte 
tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici veya bozucu etkisi olan bütün diğer ayrılık gözetme, 
ayrı tutma veya üstün tutmayı, 

İfade eder. 
2. Belirli bir iş için, o işin mahiyeti icabı yapılan, her "hangi bir ayrılık gözetme, ayrı tutma 

/veya üstün tutma ayırım sayılmaz. 
3. Bu sözleşme bakımından «iş» ve «meslek» terimleri, meslekî eğitime, bir İşe, ve çeşitli meslek

lere girmeyi ve çalışma şartlarını kapsar. 

Madde — 2. 

Bu sözleşmenin yürürlükte bulunduğu üye memleketler, ulusal şartlara ve tatbikata uygun me
totlarla; bu sözleşmede ele alman anlamda her türlü ayırımı ortadan kaldırmak maksadiyle, iş ve
ya meslek edinmede ve edinilen iş veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği çeliştirmeyi he
def tutan millî bir politika tesbit ve takibetmesini taahhüdeder. 

Madde — 3. 

Bu sözleşmenin yürürlükte bulunduğu üye memleketler, ulusal şartlara ve tatbikata uygun metot
larla, 

(a) Sözü edilen politikanın kabulünü ve uygulanmasını teşvik için işçi ve işveren teşekkülleri 
ve diğer ilgili teşekküllerin işbirliğini temine gayret etmeyi, 

(b) Bu politikanın kabulünü ve uygulanmasını sağlıyacak kanunları kabul ve eğitim program
larını teşvik etmeyi, 

(c) Bu politika ile bağdaşamıyan her türlü kanuni hükümleri kaldırmayı ve idari talimat ve 
tatbikatı değiştirmeyi, 
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(d) Bu politikayı istihdam konusunda millî bir makamın doğrudan doğruya kontrolü altında 
takibctmeyi, 

(e) Bu politikanın mesleke yöneltme, meslekî eğitim ve iş ve işçi bulma hizmetlerinde, millî bîr 
makamın şevki idaresinde uygulanmasını temin etmeyi; 

(H Sözleşmenin uygulanması ile ilgili yıllık raporlarında, bu politikanın uygulanması konusun
da alman tedbirleri, ve bu tedbirler yoliyle elde edilen sonuçlar belirtmeyi; 

Taahhüt eder. 

Madde — 4. 

Devletin güvenliğine halel getiren faaliyetlerden ötürtr muhik sebeplerle zanlı bulunan veya bu 
faaliyetlere girişen bir şahıs hakkında alman tedbirler, ilgili kişinin millî tatbikata uygun olarak 
kurulmuş olan yetkili bir makama başvurma hakkı saklı kalmak şartiyle, ayırım sayılmaz. 

Madde — 5. 

1. Milletlerarası çalışma konferansmca kabul edilmiş olan diğer sözleşme veya tavsiyelerle 
öngörülmüş bulunan özel koruma ve yardım tedbirleri ayırım sayılmaz. 

2. Her hangi bir üye, varsa temsilci, işveren ve işçi teşekkülleriyle yapılacak görüşmeden son
ra, cinsiyet, yaş, sakatlık, aile sorumlulukları veya sosyal veya kültürel durumları dolayısiyle, özel 
şekilde korunma veya yardım ihtiyacında oldukları genel olarak kabul edilmiş bulunan kişilerin 
özel ihtiyaçlarını karşılamak amacını güden özel tedbirlerin ayırım say ılmıy a cağına karar verebilir. 

Madde — 6. 

Bu sözleşmeyi onayan üye memleketler, sözleşme hükümlerini, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
Anayasası hükümleri uyarınca, anavatan dışı ülkelerine uygulanacağını taahhüt eder. 

Madde'— 7. 

Bu sözleşmenin kesin onama belgeleri, tescil edilmek üzere, Milletlerarası Çalışma Bürosu Ge
nel Müdürüne gönderilir. 

Madde — 8. 

1. Bu sözleşme, ancak onama belgesi Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü tarafından 
tescil edilmiş olan Milletlerarası Çalışma teşkilâtı üyelerini bağlar. 

2. Sözleşme, iki üyenin onama belgelerinin Genel Müdür tarafından tescilinden itibaren on iki 
ay sonra yürürlüğe girer. 

3. Bundan sonra, bu sözleşme, her üye hakkında, kendisinin onama belgesinin tescilinden iti
baren on iki ay geçince yürürlüğe girer. 

- Madde -— 9. 

1. Bu sözleşmeyi onayan üye memleketleri, sözleşmenin ilk yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 
on yıl geçtikten sonra, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne yollıyarak tescil ettirecekleri 
bir ihbarname ile onanmayı feshedebilir. Fesih, tescil tarahinden itibaren bir yıl sonra yürür
lüğe girer. 

2. Bu sözleşmeyi onayan ve yukardaki fıkrada sözü edilen on yıllık devrenin bitiminden iti
baren bir yıl içinde, bu madde gereğince kendisine tanınan fesih hakkını kullanmıyan üye mem
leketler yeniden on yıllık bir devre için bağlanırlar ve bundan sonra bu sözleşmeyi her on yıllık dev
re sonunda, bu maddede öngörülen şartlarla feshedilebilirler. 
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Madde — 10. 

1. Milletlerarsı Çalışma Bürosu Genel Müdürü, teşkilât üyeleri tarafından kendisine bildi
rilen bütün onamaların ve fesih ihbarlarının tescilini* Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bütün 
üyelerine tebliğ eder. 

2. Milletlerarası Çalışma Bürosu G-enel Müdürü kendisine gönderilen ikinci onama belgesi
nin tescilini, teşkilât üyelerine tebliğ ederken, bu sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında 
teşkilât üyelerinin dikkatini çeker. 

Masüe — II. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Geme! Müdürü* y/ukardakd maddelerin hükümleri gereğince 
tescil ettiği bütün onama ve fesih ihbarlarına ait her türlü bilgiyi Birleşmiş Milletler Andlaş-
masmm 102 nci maddesi uyarınca tescil edilmek üzexe* Bdrleşimiş Milletler Genel Sekreterine gön
derir. 

Msââ& —• 12. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu lüzum göreceği zamanlarda Genel Konferansa 
bu sözleşmenin uygulanması hakkında bir rapor sunar ve sözleşmenin tamamen veya kısmen 
değiştirilmesi konusunun konferans gündemine keoauiup konulmaması lüzumunu inceler. 

Madde — 13. 

1. Konferansın bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir sözleşme kabul etme
si, ve yeni sözleşmede aksine hüküm olmaması halinde. 

(a) Değişik yeni sözleşmenin bir üye tarafından onanması, yukarıdaki 9 ncu madde hüküm
leri nazara alınmaksızın, değişik yeni sözleşmenin yürürlüğe girmiş olması kayıt ve şartiyle, bu 
sözleşmenin derhal ve doğrudan doğruya feshini tazammun eder. 

(b) Değişik yeni sözleşmenin yürürlüğe girm&si taniMaden itibaren, bu sözleşme üyelerin 
onamasına açık bir sözleşme olmaktan çıkar. . 

2. Bu sözleşme, onu onayıp da değişik sözleşmeyi onamamış bulunan üyeler için şimdiki şekil 
ve muhtevası ile muteber olmakta devam eder. 

Madd« — 14. 

Bu sözleşmenin ingilizce ve Fransızca* m«tinl©mnin h&r ikisi de aynı şekilde muteberdir. 

• I "ı ̂ « » ı I > 
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