
D Ö N E M : 1 O Î L T : 40 TOPLANTI : 6 

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

• • 1 W W I • 

62 nci Birleşim 

23 . 5 . 1967 Salı 

İçindekiler 
Savfa 

1. — Geçen, tutanak özeti 258:259 

2. — Gelen Kâğıtlar 259 

3. — Yoklama 260-

4. — Demeçler ve söylevler 260 

1. — Kastamonu Üyesi A. Nusret Tu
na'nm, Başbakan Süleyman Demirel'le 
yaptığı Almanya ve Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun davetlisi olarak Belçika se
yahati intibaları ile ilgili demeci. 260:261 

2. — Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin, 
Milliyet Gazetesinde birçok memleketler
deki Türk şehitliklerinin durumu hakkın
daki neşriyata, Türkün hasletlerini bütün 
cihana tanıtan aziz şehitlerimizin mezarla
rının onarılmasını ve bakımının devamlılı
ğının sağlanmasına dair demeci. 261:262 

3. — Bingöl Üyesiı A. Hikmet Yurtse
ver in ; Doğu bölgelerimizde uygulanmakta 
bulunan sağbk sosyalizasyonunun -göster
diği aksaklıkların biran evvel giderilerek 
en kısa zamanda gayesine ulaştırılmasına 
dair demeci. 262:263 
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luk iddialarını incelemek üzere kurulan 
Araştırına Komisyonunun İstanbul'da da 
incelemeler yapılmasına yetki verilmesine 
dair adı geçen Komisyon Başkanlığı tes
keresi. 
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264 A) 
1. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Ekrem özden'in, fiyat artışlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu ve Başba
kan adına Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in 
cevabı (6/429) 264:270 

2. -—• Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özden'inı 647 sayılı Kanunun 
geçici 5 nci maddesinde yazılı tüzüğe dair 
sözlü sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Din-
çer'in cevabı. (6/430) 270:271 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si Hilmi Onat'm, erkek sanat enstitülerine 
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Sayfa 
dair sözlü sorusu Millî Eğiğim Bakanı il
hamı Ertem'in cevabı. (6/431) 271:273 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ah
met Yıldız'm, basında neşredilen, yurtdaş-
lık bilgisi kitaplarındaki 27 Mayısla ilgi
li bölümün değiştirilmesi haberlerine dair 
sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İlha
mı Ertem'in cevabı. (6/432) 273:277 

5. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üye
si Hilmi Onat'm, 22 23 Nisan tarihlerin
de T. İ. P. İstanbul Milletvekili Çetin Al-
tan'ııı İzmir'de verdiği konferansa dair 
İçişleri Bakamndan sözlü sorusu (6/433) 277 

B) Yazılı sorular ve cevapları 279 
1. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üye

si Sedat Oumralı'nın, Selçuk Üniversitesi
ne dair yazılı soru önergesi ve Başbakan 
adına Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in ce
vabı. (7/312) 279 

7. — Görüşülen Taler 
Sayfa 

277 

1. —• Maldnalardan korunmayla ilgili 
119 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena

sı! Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sos
yal Ljler komisyonları raporları. (Millet 
Meclisi 1/319; Cumhuriyet Senatosu 
1/735) (S. Sayısı : 923) 277,280:281 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda 
Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları ra
korları. (Millet Meclisi 1/293; Cumhuriyet 
Senatosu 1/736) (S. Sayısı : 924) 278,282:283 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve Sakarya 
Üyesi Osman Salihoğlu geçici Divan Kâtibi 
seçildiler. 

Bingöl Üyesi Arif Hikmet Yurtsever; Do
ğu illerindeki şekavet olaylarına temasla Hükü
metçe alman tedbirlerin müspet sonuçlarını ifa
de ve son hâdiseler karşısında görevlilerin da
ha hassas davranmaları gerektiğini beyan etti. 

Divan kâtipleri Diyarbakır Üyesi Azmi Er
doğan ile Kırşehir Üyesi Ali Rıza Ulusman yer
lerini aldılar. 

Tabiî Üye Haydar Tunçkanat: TRT nin 
dilini söz konusu ederek, özerk bir kuruluş 
olan TRT nin Dil devriminde kendisine dü
şen görevi yapmasının olağanlığını belirtti. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Amil Artııs; her 
hangi bir sebeple yurt dışında öğrenimini ta-
mamlıyamadan yurda dönenlerin askerliklerinin 
bir an evvel yaptırılmasını istedi. 

İstanbul Üyesi Tekin Arıburun; 17 . 5 . 1967 
tarihli Akşam gazetesinin Taş sütununda in
tişar eden yazının hakikati ifade etmediğini, 
Parlâmentoyu millî egemenliğe aykırı hareket
le itham ettiğini beyanla, ilgili millî makam
lardan izin almadan Türk toprakları üzerinde 
hiçbir uçağın hareket etmediği bildirildi. 

Yasama Meclisleri Dış münasebetler-rkı 
düzenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanunun 
birinci maddesinin iptal edildiğine ve iptal 
kararının 9 Kasım 1967 gününde yürürlüğe 
girmesine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi okunduı bilgi edinildi. 

Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti Millet 
Meclisi Başkanının davetlisi olarak Çekoslo
vakya'ya gidecek Parlâmento Heyetine Niğde 
Üyesi İbrahim Şevki Atasagun'un başkan
lığında Bursa Üyesi Şeref Kayalarla Cahl" 
Ortaç, İstanbul Üyesi Ekrem Özden ve Cumhur
başkanınca S. Ü. Hasan Kangal'ın katılma! a-
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rina dair Başkanlık tezkeresi okundu ve tek
lif tasvibolundu. 

Güven Partisine intisabı sebebiyle, İçtüzü
ğün 5 nci maddesi uyarınca İdare Amirliğin
den istifa ettiğine dair Hakkâri Üyesi Necip 
Seyhan; 

Güven Partisine intisabı sebebiyle, İçtüzü
ğün 5 nci maddesi uyarınca Divan Kâtipliğin
den istifa ettiklerine dair Hatay Üyesi Enver 
Bahadırlı ile Gaziantep Üyesi Nizamettin Öz-
gül'ün istifa önergeleri okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Grupu Ge
nel Kurulunda seçilen Grup Başkanvekillikle-
ri. Yönetim Kurulu, Haysiyet Divanı üyelikle
rine seçilen üyelerin listesinin sunulduğuna da
ir C. H, P. Grup Başkan vekilliği yazısı okundu, 
bilgi edinildi. 

Başkanlık Divanında açılan üç üyelik için 
tesbiti gereken dağıtım cetvelinin sunulduğuna 

ve C. H. Partisine iki Divan Kâtipliği, Güven 
Partisine de bir İdare Amirliği verildiğine da
ir Danışma Kurulu kararı okundu ve kabul 
olundu. 

Makinalardan korunmayla ilgili 110 sayılı 
Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna ve 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı 
arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarılarının görüşülmesi Hükümet tem
incisi hazır bulunmadığından, gelecek birleşi
rle bırakıldı.. 

Gündemde görüşülecek başka iş kalmadığın
dan 23 Mayıs 1967 Salı günü saat 15,00 te top-
'anılmak üzere birleşime saat 15,45 te son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvckili 
Sırrı Atalay 

Geçici-Kâtip 
Sakarya 

Osman Salihoğlu 

Geçici Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

Kâtip 
Kırşehir 

Ali Rıza JJlusman 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Hıfzı Oğuz Bekata'ııın, televizyon yapımına da- [ 

ir sözlü soru önergesi, Turizm ve Tanıtına Ba
kanlığına 'gönderilmiştir. (6/435) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — 5965 sayılı Kanuna 4 madde ve 1 geçici 

madde eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 

Meclisince kabul olunan metni. (Millet Meclisi 
2/349; Cumhuriyet Senatosu 2/213) (Millî Eği
tim Komisyonuna) 
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C. Senatosu B : 62 23 . 5 . 1967 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Selâhattin özgür (Tabiî Üye) 

BAŞKAN — C2 nci Birleşimi açıyorum. 

3. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN —• Yeter sayı vardır, müzakerelere 
badıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Kastamonu Üyesi A. Nusret Tuna'nın; 
Başbakan Süleyman DemireVle yaptığı Almanya 
ve Avrupa Ekonomik Topluluğunun davetlisi ola
rak Belçika seyahati intibaları ile ilgili demeci. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan ile birlikte Fe
deral Almanya ve Belçika ziyaretlerine giden 
Sayın Ahmet Nusret Tuna seyahat intibalarıni 
anlatacaklar gündem dışı. 

Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım. 
Yüksek müsadelerinizle iştirak ettiğim Sayın 

Başbakanımızın Almanya ve Belçika ziyaretleri 
hakkında kısaca malûmat arz edeceğim. 

Heyetimiz 9 - 13 Mayıs tarihleri arasında Al
man Hükümetinin resmen davetlisi bulunuyordu. 
9 Mayıs günü sat 10,30 da Boıra vâsıl olan heye
timiz Alman Şansölyesi Sayın Keyzinger ve er
kânı tarafından hava alanında mûtat ve samimî 
bir merasimle karşılanmış, her iki Devletin pro
tokol teşkilâtı tarafından hazırlanan program. 
ziyaret süresince aynen ve zamanında çok mun
tazam bir şekilde tatbik olunmuştur. 

İki Hükümet arasında cereyan eden resmî mü
zakereler neşredilen ortak tebliğ ve Sayın Başba
kanımızın basma verdiği beyanatla umumi efkâra 
arz edilmiştir. Ben bunun dışında kalan şahsi 
müşahadelerimi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; her Devlet çeşitli dost
luklar kurar. Fakat, Almanya ile olan münase
betlerimizin başka bir hususiyeti var. Nasıl her 
Türk Alman miletine hususi bir sempati beslemek
te ise, bunun tek taraflı olmadığını, onların da bi

ze yakın bir sevgi ve alâka gösterdiğini, dostluğun 
hükümetler çerçevesini aşarak millete mal oklu
ğunu büyük bir memnuniyetle mü şalı ede ettik. 
Her temas ve harekette bu dostluk pek açık ola
rak görülmekte idi. 

Türk duştu olarak tanınan Federal Almanya 
Cumhurbaşkanı Sayın Lübge heyetimizi kabul et
ti. Büyük misafirperverlik gösterdi. Bu ziyareti
mizin havasını aksettirecek olan Lübge'n'n be
yanlarından sadece bir pasaja temasla iktifa ede
ceğim. Birinci Cihan Harbi zamanında 16 yadın
da olan Cumhurbaşkanı gönüllü olarak orduya 
alınması için müracaat etmiş ve müraeat dilek
çesine Kahraman Türk askerleri yanında ve on
ların safında muharebeye iştirak etmek isted:ğin: 
bildirmiş. Gençlik çağındaki bu kanaatinin hiç
bir zaman değişmediğini bize ifa ele buyurdular. 
Bütün konuşmaları boyunca Türk olmanın zerki
ni ve şerefini kana, kana tadarak yanlarından ay
rıldık. 

Federal Almanya Şansölyesi Sayın Keyzinger, 
Kolonya, Berlin, Münih, Eyalet Başbakanları, 
Belediye Reisleri ve mesai arkadaşları ile tema
sımız oldu. Hemen hemen hepsi Türk - Alman 
dostluğunun eiıemiyetinden ve tarihî safhaların
dan bahsettiler. Bilhassa 1933 yılından sonra 
nasyonal sosyalist idare ile geçinemiyen Alman 
münevverlerine bütün dünya devletlerinin kapı
larını kapadığı bir sırada Türk Devletinin sine
sini açarak kabul etmesi ve her birini en mutena 
mevkilere çıkararak onlara iş vermesini büyük 
bir taktirle belirttiler. Anavatanımız evlâtları
mızı kabul etmezken Türk Devleti bunları bağrı-

— 260 — 
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na basmıştır. Bize ikinci vatan olmuştur. Bu asil 
hareketi nasıl unutabiliriz diye çeşitli vesilelerle 
hislerini ifade etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün Almanların 
müşterek ve büyük bir dertleri var: Parçalanmış 
olmaları. İki Almanya'nın birleşmesi için Hükü
metimizin gösterdiği gayret şükranla ifade olun
muştur. 10 yıla yakın bir zamandan beri temas
larımızın azalmasından dolayı üzüntülerini be
lirttiler. Türkiye'nin dâvalarını yakmclan bildik
lerini ve nıüzaharete hazır olduklarını her vesile 
ile müşahade ettik. 

Almanya'da 200 bine yakın işçi evlâdımız var. 
Her gittiğimiz yerde bizi coşkun tezahüratla kar
şıladılar. Bulundukları yerlerde Türk Milletinin 
nıünıesili olduklarını unutmuyorlar. Her yerde 
çalışkanlıklarını, methüsenalarmı duymakla gö
ğüslerimiz kabardı. Problemlerinin mühim bir 
kısmının haliolduğunu, bir kısmının da hal yo
lunda bulunduğunu memnuniyetle müşahade 
ettik. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu toplantısına 
Sayın Başbakanımızın Başkanlık etmesi lâzım ge
liyordu. Bu münasebetle 13 Mayıs günü Belçi
ka'ya hareket ettik. Belçika Hükümetinin değil, 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun davetlisi idik. 
Buna rağmen Belçika Hükümet erkânı büyük bir 
misafirperverlik gösterdiler. Başbakanımız Av
rupa Ekonomik Topluluğuna Başkanlık ettiler. 
Resmî görev ile ilgili husus Başbakanımız tarafın
dan umumi efkâra arz olunmuştur. Ben bunun 
dışındaki müşahadelerlmi kısaca arz edeceğim. Al
manya'da olduğu gibi Belçika'da da Türk milleti
ne ve onun Hükümetine içten gelen samimî bir iti
bar gösterilmekte ve dâvaları teferruatı ile bilin
mektedir. 

Muhtelif vesilelerle iş adamları ile yaptığımız 
temaslarda özel teşebbüsleri devletleştirme fikri
nin hâkim olduğu kanaatinin yayıldığını, bunun 
iş adamlarında bir ürkeklik meydana getirdiğini 
üzüntü ile gördük. İşçilerimizin toplu bulundu
ğu merkezleri ziyaret suretiyle karşılıklı hasret
lerimizi giderdik. Dertlerini dinledik. Şu hususu 
memnuniyetle ifade edebilirim ki, işçilerimizin 
Belçka'da da problemlerinin mühim bir kısmı 
halledilmiş, diğerleri de hal yolunda, Belçika Ça
lışma Bakanının gösterdiği yakın alâkadan işçi
lerimiz sitayişle bahşettiler. 

Almanya'da olduğu gibi Belçika Hükümet er
kânı da işçilerimizin methü senasını yapmakla bi-
tiremediler. Yavrularımızın Türk Milletini temsil 
eden bir elçi sıfatı ile hareketleri göğsümüzü ka
barttı. Suç işlemiye mâni olma teşkilâtları kura
cak kadar hassas hareket ettiklerini sevinçle müşa
hede ettik. Her gittiğimiz yerde onların coşkun 
tezahüratı ile karşılandık. Anavataıı'a gönüller 
dolusu selmâlar gönderdiler. Huzurunuzda bu ve
cibeyi yerine getirmekten bahtiyarlık duymakta
yım. 

MLthterem arkadaşlar; 
Federal Almanya ye Belçika'da Türk Milleti

ne ve Devletine güvenilmektedir. Dostluğu ara
nılmaktadır. Böyle bir kanaatle yurda döndüğü
müzü arz eder, cümlenizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

2. —• Hatay Üyesi Mustafa Beliveli'nin, Mil
liyet Gazetesinde birçok memleketlerde Türk şe
hitliklerinin durumu hakkındaki neşriyata, 
Türk'ün hasletlerini bütün cihana tanıtan aziz 
şehitlerimizin mezalarının onarılmasını ve bakı
mının devamlılığının sağlanmasına dair demeci. 

BAŞKAN —• Milliyet Gazetesinde çıkan; Türk 
semtleriyle ilgili bir yazı hakkında gündem dışı 
konuşma talebinde bulunmaktadır Sayın Deliveli. 
Buyurun Sayın Deliveli. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Muhte
rem Başkan, sayın arkadaşlarım; Milliyet Gaze
tesinin Pazar nüshasında çıkan ve hakikaten ben
de bıraktığı tesire müsavi, hattâ daha fazla diye
bileceğim bir hassasiyetle ele alman mevzu üzerin
de kıymetli vaktinizi alacağım ve gazetenin bu 
neşriyatından dolayı da kendilerine teşekkür 
edeceğim. Baş sayfaya yazdığı bu mevzu beni bu 
kürsüye çıkmaya zorlamıştır. Bu itibarla kıymetli 
vaktinizi müsamahanıza, müsaadenize istinaden 
israf edeceğim, af fimi rica ederim. 

Ne (tarifti, ne tesadüf arkadaşlar?.. Diyor ki, 
Milliıyeît Gazetesinde; dışarıda yatanı 50 0O0 se
nidimiz var. Hangi tarihte? 10 - 15 milyon nü
fuslu 'Oİduğuimuız devinde, Yine gaze'tieıniin ha-
Ibeni: Türlkiye dışınidıalM 41 şehitliğin 25 tanesi 
bakılmışız. Bakımlı alanını da ibiıllmiıyorum nasıl 
balkıımlı. Hâdiıse şu: Gail'içya'da yatan şehiıtıleri-
ınniz için, orada şiethült düşen Türk neferleri ile 
>clmuz ottnuza çarpışanı bir Çökıasılıo'valkyalı diyor 
ki, «Bunlarla omuz onmuzıa dövrüşltük. Halen 
bulıarın smjezarlarınıın .üzeninde ot bitimıelktedir, 
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'bakımsızdır.» ve omun mektubunun o paragraf
larını müsaadenizle clkumalk istiyorum. İlhtiya-
n n yandığı mektup; «Ne elur, Gıaliçya'da bera
ber savaştığ-jm cephe 'arkadaşlarımı de in bir anıt 
dikiniz de bende oraya çiçek koyayım ve onla
rım topraklarına yüzülmü sürerek ağılayayım » 
Onlarla beraber dövüşen ibir ecnebinin ımıektu-
bu; bunu ıhisısetımiş, bunu duymuş ve bunu blize 
yanmış. Biz hâlâ dışarda 50 tane şehitliğin, 
25 - 30 tamesıinin balkımusuz olduğunu bile (bile 
ne hariciyesi, ne alâkalısı, ne dışarıdaıkıi tem
silcimiz alâkadar olmamıştır. Olması lâzım. Be
ni buraya sevik edem sıeibep; alâlkalılanm alâka 
göstermemiş oli'naisından duyduğum üzüntü do-
laiyüslyle huturunuzu işgal ediyorum. Bu arada 
bu hâdiseyi gazetesine .büyük bir halber olarak 
yazanak Tü;k Millatiniin (hissiyatına ve hassas 
noktasına temas ettiği için Milliyet Gazetecine 
teşekkür etmek isterim. Ayrıca o günüm silâh 
arkadaşlığını yapmış o ihtiyar Çak'e de teşek-
kür eltimi: Ik fcteıi'ım ve ilâveten hiç olımaızsa bu 
yaızı d ol ayniyle bumıdaın hissesini almış, 'kendi 
lozmiıcitini, kendi alâkalını, himmetini ve haimi-
y a tini gölsteıimiş olan Çek Büyülk Etçilimize de 
ıbuzurumuzda teşekkür elemek isterim. Hiç ol
amazsa Çdkoslovakya'da.ki şahitliğfmiz tanzim 
edilmiş ve Haziran başında 'da 'açılacağımı yine 
•gazeteden öğrenmiş bulunmaktayum. 

Arkadaşlar, bunu şuraya bağlanmak lâzım. 
Yeni «eılıdiği zaıman deriz; edebiyatımızda, ta
rihimizde Türk kaihraımamlığundan, T Link iku-
mıandanınım, Tüılk Askerinin her türlü neferine 
varıncaya kadar em küçüğünden en büyüğüne 
kadar olan eratınım kahramanlığımdan, neeabe-
tinden, yararlılığından, faziletimden ve hattâ 
dünyada daiha Tüılk Aslkerinden, Türk kuman-
danımdam cesuru yoktur, kahramanı yoktur, bu
nu ispat etmiştir. Kim etti? Burada bizler etme
dik arkadaşlar. Bu [meziyeti, bu vasfı, Dünyamın 
Ikabul ettiği bu vasfı, bu meziyeti bize kabuli 
ettiren; işte bu dışarıda yatan 50 bin şehidi-
mizdir. Bu şehitleriimıizdir. Eğer bunlar yarar
lık, eğer bunlar kahramanlık göstermemiş olsa 
idi bugün Tüılk 'Erinin, Türk Kumandanının 
ıkahraımanlığı, -cesareti dillere destan ol
maz, kitaplara ıgeçımez, rcımaın'lairın mev
zuu lolımaz, edebiyialtçıilaır sıkıntı çekerdi. 
Bugün bu yararlığı güsfceren insanlardır 
iki, bugün bize Türk Gücümü cesaretini, asale

tini ve gayretini ve himümetûni vatan uğruma öl
menin faziletinim misalini vermiştir. O hailde 
buıgüıı yararlılığ-mudan, buıgüm kalıraLmanlığındam 
istifade ettiğimiz ve bize bu isimi taktıran in
sanların mezarlarını yaptıranaımız lâzımı değil 
imi arkadaşlar? Ccfe rica ederim, 'bir ye ı deki 
mezarım, - alâkalılar alınımasın ama - bana öyle 
geliyor ki iki kokteyl masrafına dahi omun ot
ları temizlenebilir. Dalha olmadığı takdirde bu 
memleket, bu miiklt kemdi bütçesinden da der
mek kummalk suretiyle de ve hal ti tâ hattâ hiç pa
ramız olmasa dahi ben, Ordu Yardımlaşma diye 
o büyük müesseselerin 'başımda olan insanların 
onların asaletine ve neeabetine, faziletine ve 
bunlara olan yatkınlığından beklerJm. Omlar 
dahi bunu yapabilir. Yalnız yeter ki, bunun 
başında bulmam alâkalılarım bu işte gereken 
alâkayı göstermesini, bu dışarıda kalan hiç ol
mazsa 25 - 30 miazarlığın onarılmasını, Tüılk'ün 
şanına ve şerefine ve orada yatan insanların 
(kahramanlığına yakışacak şekilde mezarlarınım 
onarılmasına delâlet buıyurulmasını alâkalılar
dan rica ediyorum. Hepinizi hürimetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

3. — Bingöl Üyesi A. Hikmet Yurtseverdin, 
Doğu bölgelerimizde uygulanmakta bulunan 
sağlık sosyalizasyonunun gösterdiği aksaklıkla
rın biran evvel giderilerek en kısa zamanda ga
yesine ulaştırıl masına dair demeci. 

BAŞKAN — Sağlılk sosyalizasyonunun ak-
sıyan taraflarının giderilmesi için temennilerde 
bulunmak üzere Sayın Arif Hükmet Yuıtrover 
gündem dışı konuşacaktır. Buyurun Saıym 
Yurtsever. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (-Bingöl) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler. 

Gündem dışı bir konuşma ile huzurunuzu 
işgal edişimin sebebi 224 sayılı Kanun ile 1962 
yılından beri Doğu illerimizde tatbikatına baş
laman sağlık sosyalizasyonunun bugünkü tat
bikat şekli ile arz ettiği aksaklıkları yüksek ıt-
tılânıza arz etmek ve bu aksaklıkların acilen 
giderilmesi için ilgililerden bâzı temennilerde 
bulunmaktır. 

Değerli arkadaşlarım; malûmunuz olduğu 
üzere, asırların ihmaline uğramış ve 'bu yüzden 
iktisadi, kültürel ve sosyal bakımlardan geri 
kalmış bulunan Doğu Anadolu ve diğer mahru
miyet bölgelerinde, Anayasamızın 49 ncu mad-
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desi ile öngörülen bir âmine hizmdti olarak, sağ
lık hizmetinin içtimai ve coğrafi zor hıkları kar
şısında eksiksiz hir şekilde ifası gayesi ile Yük
sek Meclisçe 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Kanunu çıkarılmış ve hükü
metlerce de tatbikatına başlanmıştır. 

Mezkûr kanun, soşyalize e)dilecek bölgeler
de vazife görecek hekim ve yardımcı sağlık 
persıoneline verilecek mahrumiyet ve diğer taz
minatlar bakımından Bakanlar Kuruluna yet
ki vermiştir. 

Nitekim Bakanlar Kurulunun 6/2150 sayılı 
Kararnamesi ile sosyalize bölgelerde hizmet g'ö-
reeek 'hekimlere, muayenehaneleri kapatılmak 
sartlyle maaşlarından maada sıyyaneıı; müte
hassıslara 2 400, pratisyenlere 1 600 lira taz
minat verilmesi karar altına almış ve tatbikata 
başlanmıştır. 

Bu tazminatlar o zamanın şaftlarına naza
ran hekimleri 'tatmin etmiş ve sosyalize bölge
lere kâfi miktarda kaliteli hekim bulunmuş, 
hizmet arzu edildiği şekilde eksiksiz yürütül
müş, vatandaş, hizmetinin görülmesinden bü
yük hir memnuniyet izhar etmiştir. 

Ancak, bilâhara ; 472 sayılı Koruyucu He
kimler Tazminatı Kanunu. 645 sayılı Askerî 
Taibipler Kanunu, 641 sayılı Tüm Gün 'Mesai 
Kanunu CFull Taym), 672 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanunu ve 88/165 sayılı Kararname ile 
DD. da çalışan hekimlere sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirildiği bölgelerde çalışan 'hekimlere 
n'sibeten daha yüksek ücretler verilmiş ve bir-
çr.klar;mn 'muayenehaneleri 'de kapatılmamış 
olduğundan ve ayrıca daha az mahrumiyete 
mâruz kaklıklarından hekimler 'buralara dalıa 
fazla rağbet göstermişlerdir. 

Mukavele müddetleri dolanlar sosyalize böl
gelerden ayrılarak daha avantajlı hu hizmet 
sahalarına geçmişler, bunların yerlerine »mü
tehassıs hekim bulunamadığı gibi veniden sos-

yalieştirilen bölgelere de Sağlık Bakanlığı ihti
yaç nisbetinde hekim tâyin etmek imkânını 
bulamamıştır. Bu yüzden de hizmet aksamıştır. 

Nitekim : Bingöl - Elâzığ - Tunceli, Malatya 
ve Adıyaman illerinde 1966 yılında tatbikine 
başlanması gereken sağlık sosyalizasyonu bu 
sebepten ötürü hu yıla ertelenmiş, bu yıl da 
malî yılbaşından itibaren 2 ay geçmiş olma
sına rağmen henüz tam mânasiyle hizmete baş
lanamamıştır. 

Öte taraftan eski yıllarda sosyalleştirilen 
Bitlis, Mardin ve Siirt illerinde Devlet hasta
neleri mütehassıs <hekim 'bulunamadığından tam 
raridımanla çalışamıyacak duruma gelmiştir. 

Bu 'durum karşısında, Sağlık Bakanlığı me
seleye yeni bir hal çaresi aramak mecburiyetin
de 'kalmış, sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
diği bölgelere hekimleri celbeddbilmek ve eski 
kararnamenin tatbikatta arz ettiği gayriâdil 
taraflarını gidermek gayesi ile yeni bir tazmi
nat kararnamesi hazırlamış ve Maliye Bakan
lığının tasvibine sunmuştur. 

Maliye Bakanlığı henüz mutabakatım bildir
mediğinden kararname çıkamamış ve mesele 
de arz ettiğim şekilde ciddiyetini muhafaza et
mektedir. 

Milletçe şimdiye kadar 600 milyon lira fe
dakârlıkta bulunarak yürüttüğümüz bu çok fay
dalı âmme hizmetinin aksamaması için Maliye 
Bakanlığı uzmanlarının fevkalâde bir imkân 
yaratarak biran önce mutabakatını bildirmesi
ni, ayrıca Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yeni 
yardımcı sağlık personeli kadro tasarısını tas-
viibetmesini, Sağlık Bakanlığının da biran önce 
hekim ve diğer eksik personeli tâyin cihetine 
giderek Bingöl - Tunceli - Elâzığ - Malatya ve 
Adıyaman illerinde acilen hizmete haşlamasını 
istirham ve temenni etmekteyim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Istcmbı.d Belediye sindeki yolsuzluk id
dialarını incelemek üzere kurulan Araştırma Ko 
misyonunun İstanbul'da incelemeler yapılması
na yetki verilmesine dair âdı geçen Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN —• Bir tezkere var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Belediyesinddki yolsuzluk iddiaları 

üzerine kurulan Araştırma Komisyonu 23 Ma
yıs 1967 Salı günü saat 10,30 da toplanarak, 
konuyu ve İçtüzük hükümleri muvacehesinde 
yetki ve çalışma şeklini tezekkür ederek, ge
rektiğinde İstanbul'da da inceleme yapabilmek 

263 



C. Senatosu B : 62 23 . 5 . 1967 0 : 1 

üzere Yüksek Genel Kuruldan yetki almması I 
'kararlaştırılmıştır. 

Gereğine arz olunur. 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

Aydın 
Osman Saim Sarıgöllü 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, fiyat artışlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu ve Başbakan adına Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'in cevabı (6/429) 

'BAŞKAN — Sayın Özden? Burada. Başba
kan adına Sayın Ticaret Balkanı? Burada, Öner
geyi okutuyorum. 

Cum'huriye't Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan Cumhuriyet Senatosunda sözlü olarak ce
vaplandırılmasına delâletlerinizi üstüm saygıla
rımla rica ederim. 26 . 4 . 1967 

Cuımılrariyeıt Senatosu 
İstanbul Üyesi 
Ekranı Özden 

Soru : 
Fiyat artımaları durmadan devam e-mekva-

dir. Bunun önüne geçebilmek için Hükümetçe 
alınan tedbirler nelerdir? 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı Ahmet 
Türkel, buyurunuz. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Sayın senatörler, Yük
sek Senatonun, İstanbul Üyeisi, • Sayın Ekrem 
Özden'in, «Fiyat artışları ve bunun önüne ge
çebilmek için Hükümetçe alınan 'tedbirler» 
hakkında, Sayın Başbakana tevcih etlikleri 
sözlü soruyu Başbakan adına cevaplandırmak 
üzere huzurunuzda bulunuyosum. Maruzatım 
biraz geniş olacaktır. 

Muhterem senatörler; 
Bakanlığım tarafından, 16 yıllık bir devre

yi kapsıyaeak şekilde yapılan konjonktür el eş
tirmelerinin sonuçlarına göre, sonbahar ve kış 
aylarında 'memleketimizde görülen fiyat hare
ketlerinin, bariz bir «mevsimlik karakter taşı
dığı anlaşılmaktadır. 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonun ge
rektiğinde İstanbul'da da vazife görebilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

Konjonktür araştırmalarına göre, (memleke
timizde her yılın Ekim ayından itibaren yüksel
meye başlıyan fiyatlar, ertesi yılın, Şubat ayı 
sonuna kadar, bu yükseliş seyrinde devam eder. 

Mart ayı başında düşmeye yüz tutan fiyat
ların, Haziran ve Temmuz aylarında sukut hızı 
artar ve nihayet Eylül ayı sonunda fiyatlar en 
düşük seviyeye varır. 

Ekonomiık yapıdan doğan bu nıevsiımlik fiyat 
teimevvüçlerini, kısa bir devrede değiştirmenin 
ımümkün olamıyaeağı aşikârdır. 

Filhakika, her yıl olduğu gibi, Ekim 1966 -
Şubat 1967 ayları arasındaki devrede de toptan 
eşya fiyatları endekisi, .nıevısimlik iktisadi fak
törlerin tesiri altında:, artış kaydetmiş|i!ir. Buna 
-mukabil, Mart 1967 ayında, yine bu ımev&ılmlik 
temayüle uygun olarak, Şubat ayma nazaran fi
yatlarda cüzi bir düşüş vukubul'muştur. Nisan 
ayında ise yeniden 4 puvanlık bir düşüş kay
dedilmiştir. 

Diğer taraftan, 1961 - 1966 yılları arasında
ki, 5 yıllık devrede, mevsimlik fiyat artışlarının 
seyri şöyledir: 

Artış oranı 

1961 Eylül - 1962 Şubat 9,1 
1962 » - 1963 » 12'c' 
1963 » - 1964 » 6̂ 1 
1964 » - 1965 » îo'o 
1965 » - 1966 » 8,8 

Beş yıllık ortalama; 
Artış oranı % 9,4 dür. 

Söz konusu devrede en fazla yükseliş gıda 
maddeleri fiyatlarında meydana gelmiştir. Bu 
gruptaki maddelerde mevsimlik artışın % 7,1 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CECAPLARI 
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olması gerekirken, canlı hayvan fiyatlarında. 
'husule gelen % 33,5 oranındaki artış, gıda mad
deleri fiyatlarımın nisbeten dalıa fazla yüksel
mesinde âmil olmuştur. 

Muhterem senatörler; 
Memleketimizde, Mart ayından itibaren, dir-

me temayülü kazanan fiyat seyri, Eylül ayı so
nuna kadar devam eder ve bu devrede fiyatlar 
% 5 civarında düşerek, yıllık toptan er,ya fi
yatları endeksi % 4,4 n'isbetinde bir artış .sevi
yesini gösteriyor. 

Fiyat artışlarının, memleket ekonomik ndek; 
reel etkisini ölçebilmek için bu artışların, va
tandaşın satmalıma gücüne olan inikası ile l i r 
arada mütalâa edilmesi gerekir. 

Bu konuda başlıca kriter, sabit fiyatlara gö
re hesaplanan gayrisâfi millî hâsıladaki artı
şın fiyat artış] ariyle mukayesesinden doğan ne
ticedir. 

Sabit fiyatlara göre, gayrisâfi millî hâsıla
mın, 1961 - 1966 yıllarındaki artış nasbetleri ile, 
aynı devredeki toptan eşya fiyatlarının artış 
seyri ve satmalma gücündeki değişmeler şöy
ledir : 
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1961 - 1965 yılları arasındaki, sabit fiyat
lara göre gayrisâfi millî hâsılada, yıllık orta
lama artış % 6 ve aynı devre zarfındaki yıllık 
ortalama fiyat artışı % 4,8 olduğuna göre, sa
tmalma gücündeki -artış % 1,2 dir. 

1966 yılında ise, sabit fiyatlara göre gayri
sâfi millî hâsıladaki artış, bir evvelki yıla na
zaran % 8,4 ve toptan eşya fiyatları endek
sindeki artış oranı % 4,4 tür. 

Biinoetice, vatandaşın satmalma gücünde
ki artış % 4,4 oranında yükselmiştir. 

ıBu izahata nazaran, memleketimizdeki fi
yat hareketleri, daha ziyade ekonomik geliş
melerin, tabiî bir sonucu şeklimde tezahür et
mektedir. 

Filhakika, ihracattaki artış, dışardaki işçi
lerin tasarruflarından doğan munzam döviz ge
lirleri, toplu sözleşmelerle işçi ücretlerine ya
pılan zamlar, fakir halk kütlelerinin lehine ola
rak piyasada iki milyar liralık munzam bir 
iştira gücü yaratmıştır. 

Ayrıca yatırımlardaki artış ve yüksek rea-
lizasyon nisbetleri, sabit fiyatlarla millî gelir
de hâsıl olan % 8,4 oranındaki artış, iç piyasa
da, satmalma gücünü artıran başlıca âmiller 
olmuştur. 

Bu suretle, 1966 Eylül - 1967 şubat devre
sindeki mevsimlik fiyat artışı,"- 1961 - 1966 
yıllarının aynı devresindeki mevsimlik artışa 
nisbetle % 3,5 fazlalık göstermiştir. 

Bununla beraber, evvelce de arz ettiğim 
gibi, Şubat ayımın somundan şimdiye kadar 
% 2 civarında ve 5 puvanlık bir gerileme kay
dedilmiştir. 

Bütçe ve yatırım mülâhazalariyle bâzı mad
delere yapılan vergi zamlarının genel fiyat se
viyesine inikası % 0,7 civarında olmuştur. 

Fiyat a.rtışlarımım önlenmesi konusunda Hü
kümetçe alman tedbirlerin ekonomik kuralla
ra uygunluğu, politikamızın esasımı teşkil et
mektedir. 

Filhakika, fiyat tesbiti, narh gibi suni usul
lerle, doğrudan doğruya fiyatlar üzerimde bas
kı yapmaya kalkışmak, vesika usulü ile tale
bi tahdit yoluna gitmek gibi iflâs etmiş ted
birlere başvurulmamakta ve ekonomimizin icap
larına uygun olarak, gerek yurt içinden ve ge
rek yurt dışından sağlamam mallarla halkımı
zın ihtiyaçlarının karşılanması çarelerine te
vessül etme amacı güdülmektedir. 

Malûmumuz olduğu üzere, piyasada fiyatla
ra doğrudan doğruya müdahalede bulunulma
ması, Millî Korunma Kanununun 16 Eylül 
1960 tarihimde tatbik mevkiimdem kaldırılma-
sındam sonra, prensib olarak kabul edilmiş ve 
bu esas Birimci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
da yer almıştır. 
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Hükümetimiz piyasadaki fiyat hareketlerini 
yakındam takibetmekte ve anormal fiyat yük
selmeleri halinde, bu yükselmelerde âmil olan 
faktörleri kale edici istikamette ekonomik ted
birler almaktadır. 

Piyasada müşahede edilen margarin darlı
ğının giderilmesi için Et ve Balık Kurumun
ca yapılan ithalât ve pirime, fiyatları üzerinde
ki spekülatif hareketlerin bertaraf edilmesi 
için Toprak Mahsulleri Ofisince yapılan mü
dahale mubayaası yoliyle piyasaya sürümün 
tanızimi bu cümledendir. 

ıSaygiyle arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Özden. Buyurun. 
EKREM ÖZDEN (İstanibul) — Sayın Baş

kan, Yüce 'Senatonun değerli üyeleri, pahalılık 
ımeısıeieısini Yüksek Senatoya gte.tinmeden evvel 
çarşı pazar gıezip halika sıkı, yakından mesele
leri an lııyarak, teımas edereik çekilen ıstırabım 
içinde haıllıü haımur olara'k hirkaç ncıktaii na-
zarıinıı size söylemek için geldim. 

Sayın Başkan çıktı her şeyi gül pembe gös-
tieridli, hani ağlaımaiklık oldum. Mieğeuae ben ne 
kadar gaflet içindeyimisini. Türkiye iştira krıd-
rjetind arttırmış, her şeyde pahalılık var cle-
nirlken, pahalılık yok, işit ir a kuvveti artmuş. 
Hierlke's saadet içinde, fiya'tlar tannanı yerinde, 
rakamları hirbiıtine vurdurarak ne 'güzel ne-
ticıeler eükardı, Doğrusu hayretler içinde kal-
dıını. Her zaııııaın itiyâdıımdır, bu sorularda ba
lkanlara çok teşekkür öderim, lütfettiniz, bizi 
aıydiniatlımız derilin. Fakat şimdi 'buradan ken
disine bu sikleri sayliyemiye^eğünı. Üzülerek 
ifade edeyim ki, ıstırabı anlaniıaınıış, derde nü
fus ctmoımiş, halkın ne türlü ıstırap içimde çal
kaladığı nı 'bilmez bir hale gelmiş almacını ve 
dramda bize yanlış, yensiz malûmat vermcısin-
den dolayı kendilerini esefle karşıladığımı arz 
etımek isterim. Ye bundan da üzüntü duyduğu-
ımu bildiririm. 

Bir müddet evvel gündem dışı söz alarak 
•artan eşya ve yiyecek fiyatları dolayıolyle bil
hassa dar gelirdi vatandaşların feci durumda 
iolduklarmı söylemek suretiyle Hükümetin dik
kat nazarını çekmeye çalışmış ve geneiklii ted
birin alınmasını istemiştim. 

O günden bu yana Hükümet canibinden bu 
kanunun ele alındığına dair bir işarete naötla-
taıak mümkün olamadı. 

23 . 5 . 1937 O : 1 

Acaba Hükümet halikın ıstırabını görmüyor 
ıiuu! YJk görüyor da tekbirleri mi bulamıyor? 
Yaya tcıdıbir alınmasını lüzumsuz mu telâkki 
ediyor? Bunların cevapları verilmiş değildir. 

Halkın geçimini güçleştiren, onu artan fiyat
lar karşısında kıvrım, kıvrım kıvrandıraıı aman-
erz, mecalsiz bırakan bir idareye güler yüzle bakı
lamaz. Bu hal sadece halktan oy a'amam ak gibi 
bir sonuca da vairaımaz. Halikın idareye karşı 
elam sevgisinin yok ollmam, idaremin bu mühim 
konular ile ilgileıımi'ayip ncaiıedâzrımeı hâli zi
hinlerde fırtınalar doğurur ve vahim neticelere 
yol açar. Hükümetlerin bu psikolojik tezahürü 
dalma navara almaları lâzımdır. 

Sorularımı cevaplandıran Sayın Bakandan 
uorımalk işitiyorum; 

Acaba basını taikilbieden neşriyat mıüşavirle-
ri kendilerine gazetelerde (Halikın şikâyetleri), 
(Halkın mektupları), (Halkın sıeisl) sütumlaırın-

da çıkan memleketin dört bir köşesinden gsa-
1 denilmiş feryat mektuplarım kcaip önlerime ko-
yuyüidar mu? 

Bir sual daha soıımaik istiyorum; kendi ede
rimde alış - verişe çıkan kim ise bir müddetten 
beri avucuna konulan miktarda bir değişiklik 
talebimde bulunmamış mıdır? 

Fakir ve orta hallıi ailelerin kadımdan sa
bahları filelerini kollarına geçirip sıemt pazar
larına değil, o gün hangi ilçede pa^ar kurula
caksa oraya doğru yönelmekitedirler. Çünkü 
belki her alınacak madde de bir kaç kuruş ucuz
luk varıdır, vehmi ile. 

Som zamanlılarda şikâyetleri kelime hümeme-
r,i ile atlatmayı âded edinen Sayın Demirıelln, 
«pahalılıik yoktur, fakirlik vardır.» tekerleme
si vakıa patates faibrikası rekorunu kımnıştır 
ama bu, bemiıım iddlalaıriimım iıevıslkindıen baüka 
bir mâma ifade düme-z. 

Aileler pah alıl ilk dofi ayısiyle bul umdukla rı 
hayat seviyesinden düşerler, fakir daha fakir 
olur, orta halli fakir hâle gelir. 

Be i -isıoi n el K a nunu a t r aksiyi o n,unı d a n Sı on r a 
ımemıiirlara verilen ulufenin daha lâfı edilirken 
esnafın bütün maddelere insafsızca yüklendi
ğini yalnız tarafsız voya muhalif basında değil, 
bizzat iktidar organı gazetelerde de teslbit citımiş 
bulunuyoruz. 

Devletini .menfaati için yalan söylediğini iti
raf eden Sayın Tdkel Balkanının iki gün sonra 
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tekte! nıaıddelıerinle yapılan za.mıla bu madidcfcrle 
ilgili antış karışrjsıınlda biılahara iik.tiısaldli Devlielt 
ikuruluşlaırındakii zaınılaırın bunlara ilâvesi ile, 
yapılanı zatnlarm çok üısltıünide yükselişler kay-
döütlği inkâra müısaüt değildir. 

Şunu sanahaitla ifade edeyim ki, 1966 yıllına 
nazaran 1937 yılınldalki fiyat artışları ikinci 
dünya savaşımdaki dalgalanmalar arasındaki 
faiklardan çok 'daha fecidir. (A. P. sırail arından 
«eiklmek kartnicsii» -sesleri) Ektmidk karnesi za-
ımıanında 'da bulunduk. Ondan daha feci şılimdi 
'de oluyor. O yene gelniiiryeTilm, Ali ah göısıtıerme-
ısin. Tuzuimuz kuru. Bumdan güzel söyleniz ama 
ıtıızu kuru üilmı'y anlar in lütfen gri dip ayağına, 
anıların ne vaziyette -okluğumu da aralamak lâ-
zTirldır. Biz onu dille götiıiniıaye çalışıyoruz. O 
(arıtıış'larün izalhı varıdır. 

Aı kaldaışıl arım, vatandaş ki vraınım aktadır. 
Esasıen halkın % 80 ninin dar gelirli olduğu 
bir nıiöml'elkettıe gittikçe yükselten fiyatlar bir
takım sioisyal ihtilâflara da seıbefbiyett venmelktte-
dir. Her gün gaze'te sütunlarımda tüyıleriımi'zi 
ürperten ahlâki çc'künitü önıiıekleranin iktisadi 
fakıtörîeırlie sıkı sıkıya ilgıilii olımadığmı Mim id
dia ,edc'bi]i!r ? 

Realite bu iken Sayın Bakan acaba bönden 
birtakım istatistik! malûmat ist ivebilir mi? Zan
netmiyorum. Çünkü ondaki malûmat benden çok 
fazladır. Bizim önümüzdekiler ise koluna fileyim 
takmış papara çıkmak bahtiyarlığına erişmiş dar 
gelirli vatandaşın semt pazarlarını ararken gör
düğümüz masum yüzüdür. Bununla beraber aşa
ğıda ilmî araştırmalara dayanan bâzı rakamları 
kısa da olsa arza teşebbüs edeceğim. Hükümetin 
pahalılıkla ciddî bir mücadeleye girişmesine im
kân göremiyoruz. Çünkü, önümüzde mahallî se
çimler vardır. Hükümet oy kaygusıı ile radikal 
tedbirler alma, cihetine gitmiyecektir. Hattâ fiyat
ları bu seviyede tutmasını da bekiiy eni eyiz. Li
berasyon usulünün türlü hokkabazlıklarından 
faydalanmış eyyam adamlarının yarın sanayi sa
hasındaki hünerleri de ortaya çıkacaktır. Bunu 
şimdiden görüyoruz; yedek parçalar, montaj sa
nayii ayak oyunları maalesef önümüze trajik tab
lolar serecektir. 

(Her mahallede bir milyoner yaratmak) poli
tikasının yerine (Her mahallede her gün iktisa-
den biraz daha gelişen birkaç aile) formülünün 
yer alması lüzumuna akıl erdireceğimiz gün; pa

halılık dolayısiyle gittikçe ka;vıp olma tehlikesi 
ile karşı karşıya bulunan orta sınıfın kurtarılma
sı mümkün olabilecektir. Rakam hünerbazlığı, ke
lime oyunları, izah kıvrımları halkın pahalılık 
feryadı önünde iflâsa mahkûmdur. 

Beni cevaplandıran Sayın Bakan bizzat mut
fak masraularının artışını inkâr edebilir mi? Şu 
halde pembe gözlükleri çıkararak, pembe gözlük
le: le Çamlıca sırtlarından bakmaktan vazgeçerek 
tovehhüm ettiğimiz bu dâvaya ıstırap iç'nde haki
kî gözlüklerle eğilmeye mecburuz. 

330 lira aylıkla 9 nüfus besi iyen vatandaşın 
mustarip yüzüne karşı, pahalılık yoktur, demek 
ve alman tedbirlerin kifayetini savunmak itibar
lı bir iş değildir. Bu bir istihza konusudur, halk 
bunu reddeder, kabul etmez. Şu halde; her saha
da her gün biraz daha artan pahalılık problemi 
ile karşı karşıya olduğumuzu itiraf ederek hangi 
geçerli tedbirleri dar gelirli halkı bu badireden 
kurtaracağını tesbit eylememiz gerekmektedir. 

Eğer, Sayın Bakan benim izahlarımı ve iddia
larımı mübalâğalı görüyorsa yine gazetelerde çok 
değerli, iktisat ilmi ile ilgili profesörlerin yazı
larını elbette gözden geçirebilir, meseleye vukuf 
peyda edebilir. Hattâ onlarla bir açık oturum ya
pabilir, bu kadar iddialı ise. Ve biz biuûn sami
miyetimizle bu açık oturumda mütevazi bir söz
cü olmaya her an hazırız. Bakanın en kısa zaman
da böyle bir açık oturum tertiplemesini candan 
dileriz. 

Şunu da sözlerime eklemek isterim; bir kısım 
iktidar mensuplarımız enflâsyon olmadığı iddiası
nı ileri sürerken, memleketin böyle bir sürüklen
me içinde bulunduğunu ekonomi bilginleri sara
hatle ifade etmektedir. Bu noktayı işaret ettik
ten sonra size yalnız Türkiye'de umumi fiyat ar
tışlarını ve bu meydanda İstanbul'un enteresan 
durumunu rakamlarla önünüze sermek isterim, 
Türkiye'de: Mayısın 14 ünde çıkan toptan fiyat 
endekslerine göre 1966 Ocak 316, Şubat 321, 
Mart 314 tür. 1967 Ocak 316, Şubat 332, Mart 
330 dur. 

Toptan eşya fiyatları Mart ayı ile mukayese 
edilirse c/c 5 artış vardır. Bu rakam dikkati ca
liptir. 1967 Mart ayı bütün dikkatleri çekecek 
niteliktedir. Bilhassa İstanbul'da önemli artış
lar müşahade edilmektedir. 1966 Ocak 291, Şu
bat 296, Mart 304. 
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1967 Ocak 327, Şubat 332, Mart 335. Artır, { 
- dikkatiniz; çekmek isterim - % 11,5 tir. Bu ra
kam İstanbul'da büyük bir hayat pahalılığını il
mî şekilde göstermektedir. Bu rakam son günler
de % 12 ye doğru yaklaşmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu rakamlar, - nazarı 
dikkatinizi celbederim - toptan fiyatlar üzerinde
dir. Toptancıdan perakendeciye, perakendeciden 
esnafa intikalinde do bunlara zam zam üzerine 
gelir, yüzde 50 ye kadar, hattâ yüzde 100 e ka
dar yükselir. İstanbul'da bu fiyat artışları şim
diye kadar görülmemiştir, («zam, zam» sesleri) 
Arkadaşım oradan «zam zam» diyor, hakikaten 
doğru, İstanbul'un her tarafında zam zamlar ya
zılıdır. İsterlerse teşrif buyursunlar görebilirler. 
Memnun oluyorum, kabul buyuruyorlar beni. Bu
nun amberi süratle aranmalıdır ve gerekli ted
birler alınmalıdır. 

Arkadaşlar bunu yalnız biz söylemiyoruz. Ya
bancı müşahit;er, Türkiye'yi ziyaret eden veyahut 
Türkiye'de haber alan yabancı müşahitler ciddî 
gazetelerde bâzı makaleler neşretmişlerdir. Sayın 
Başbakanın teşrifinden evvel Frankfurt'ta çıkan 
bir gazetenin makalesini, huzurunuzda enteresan 
olduğu için arz edeceğim. Diyor ki, bir paragra
fında: «Fiyatlar daha DemireFin seçim zaferi ile 
yükselmeye başladı.» Seçim zaferi ile yükselmeye 
başladı, ki, ucuzluk getireceğiz va'di ile gelmişler
di. «.. ve 1966 da yeniden arttı. İstat.isidkler'n ka
bul ettiğine göre yüzde 4,4 bir artma vardır. An
kara ve İstanbul otellerinde oda fiyatlarının yüz
de 3ü yükselmesi dahi ferahlık verici bir cihet de
ğildir. Pahalılık yeniden artacağa benzemekte
dir. O halde zamanından evvel seçimler Bemirel 
İçin mnktıder olabilecektir.» Bunu biz yazmıyo
ruz, söylemiyoruz. Bunu, bir ecnebi gazeteden ve 
6 . 5 . 1C67 tarihi: Yeni Gazetenin 7 nci sayfa
sından okuyorum. (A. P. sıralarından, «o gazete 
komünist» sesleri.) Her halde komünist değildir. 
Xe söylerseniz cevabımız hazırdır. (A. P. şuala
rından «sosyalisttir» sesleri.) Onlar da başka sos
yalistlerdir. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Pahalılıktan 
herkes şikâyet ediyor. Sadece Hükümet şikâyet
çi değildir. O halde Hükümetin tuttuğu iktisa
di ve malî metot halk indinde iflâs etmiş demek
tir. Hükümetin halka refah getirme, halkın ıstı

rabını hafifletme zihniyetine süratle intikal et
mesi lâzımdır. Sayın Maliye Bakanı bütçe görüş
melerinde buradan; 1967 yılmm bir istikrar yılı 
olacağını bize müjdeledi. Ama istikrarın «i» har
finden bir eser kalmamıştır. Sayın Tarlan burada 
olsa idi ona bir iki söz söyliyecektim. Tarlan dai
ma burada benim için demiştir ki; Özden burada 
bizim bakanlarımızın söylemedikleri şeyleri de 
söylüyor... Böyle değil... 

BAŞKAN — Sayın özden, lütfen müdahaleyi 
mucibolacak tarzda konuşmayın. Sözlü soru çer
çevesi içinde kaim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, o zaman cevap verme imkânı yoktu, sırası 
geldi cevap vereyim, müsaade ederseniz; yani 
onun benim için söylediği sözleri şimdi söylüvo-
rum; kendi bakanının söylediği sözdür bu. Bina
enaleyh, tahrif etmiyorum. 

Şimdi istikrar yılı olacağını söylemişti, istik
rar yılı. olmamıştır, yani tahrik etmiyoruz, rakam
lara baktığımız zaman... 

RİFAT öZTÜEKÇİNE (istanbul; — Ume-
diye Reisi... 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Siz de gider
seniz gecekondu semtine Sayın Doktor, oradaki 
ıstırabı görürsünüz. Lütfen oraya kadar teşrif 
buyurun. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkeiue... 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Daha 19 im 

yılında 1965 yılma göre toptan eşya fiyatlarının 
arttığı görülmektedir. Gerekten toptan eşya fi
yatlarının görünüşü yıllara göre şöyledir: - ki, Ba
kan da biraz temas etti ama bizim rakamlarımız 
onun rakamlarına göre değildir. - 1963 te yüzde 
4,2 artış. 19G4 te hiçbir artış yoktur. Bu, ilmî 
bir yerden alınmıştır. Hattâ cîillbi dikkatti]-; 
yüzde 7 bir gerileme vardır. Yani 1964 tarihin
de yüzde 7 bir gerileme vardır. 1965 yılında nor
mal bir artış, yüzde 8,5 "yükseline, 1966 da yüz
de 4,59 civarında bir artış miişahade edilmekte
dir. 

Bu durum karşısında dar gelirlinin ve işçile
tin ücret artırılması hususundaki direnmeleri ba-
hlsmevzuu olacaktır. İlk akislerini toplu sözleş
melerde göreceğimiz bu direnme politik sebepler
le, yerine getirilir mi getirilmez mi onu bileme
yiz ama, avans konularında ve yine piyasa etki
lerinde fiyatlar hiçbir zam görmemiş dar gelir
li halkın aleyhine yükselecek bir kıymet taşımak
tadır. 
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Şimdi arkadaşlar, bir de altın fiyatlarına bak
mak "tazım. Zannederim bâzı iktisatçılar altın fi
yatlarının piyasa ile ne alâkası vardır derler. Fa
kat bizim gibi daima altın meselesini nazarı dik
kate alan cemiyetler bünyelerinde, iktisadi bün
yelerinde altın fiyatları bir miyar haline gelir. 
Ben elime geçen gazetenin bir tanesinde, Cumhu
riyetin 27 Ocak 1967 nüshasında altın şu vazi
yettedir: 24 ayar külçe altın 14,56 kapanışı 14,38. 
Bu böyle kalsaydı çok iyi, maalesef 2 . 5 . 1967 
de altın 15,10 a kadar çıkmıştır. Bu vaziyette 
piyasada bir artış daima gözükmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Özden, beyanatınız uzun 
sürecek mi efendim? Tüzüğümüzün 125 nci mad
desi her defasında 15 dakikayı geçemez, der. Onun 
için eğer uzun sürecekse oya koyacağım efendim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, elimde iki tane sayfa var zaten, bitiriyorum. 
Müsamahanızı rica edeceğim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Hükümet 

şekere, tuza, benzine ve bunun müştakkatına, ga
za zam yapmıştır. Hükümetin bunlar karşısında 
diğer karışamıyacağı emtialara zam yapmamış
tır. Zam yapmasına da zaten yetlrsi yoktur. Ama 
asıl artan da bunlar olmuştur. Akisleri felâket ol
muştur. Meselâ şekere 50 kuruş zam yapılmıştır. 
fakat şekerli madde eskisinin üç misline çıkmış 
tır. Niçin bunu kontrol etmiyeceğiz? Niçin bunur 
üzerine eğilmiyeceğiz? Belediyeler de sizin elr 

nizdedir beyler. Niçin belediyelerinizi valiltr va-
sıtasiyle bir şey yapmıyorsunuz? Kimleri himaye 
ediyorsunuz? Beyaz peynir; ben bir peynirci ar
kadaşla görüştüm; altı ay evvel 110 lira idi di
yor, şimdi 140 lira. Almış peyniri de götürüyo". 
köye götürüyor. Mercimek dedim kaçadır? Altı 
ay evvel 300 kuruştu diyor, şimdi 360 a çıktı 
Zeytin 550 idi 630 a çıktı diyor. Bu fiyatlar he^ 
hafta yükselmektedir. Bugün ise daha fazlaya 
çıkmıştır, bundan bir hafta evvelki fiyatlar. Ben 
her türlü felâkete yol açacak, Türk ulusunda ra
hatsızlık, muazzam huzursuzluk yaratacak olar 
bu fiyat artışlarına karşı Hükümetin âcil ted
birler alması için söz almış bulunuyorum. Vazi
femi yaptığıma vicdanen kaaniim. Hükümetin, bu 
sözlerimi, milyonlarca Türk'ün acı feryatları ola
rak kabul etmesini rica ederim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Ahmet 

Türkel, buyurunuz. • 

I TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
I (Bursa Milletvekili) — Muhterem senaitörler, 
I Sayın İstanbul Senatörü Ekrem Özden'im, bi-
I zim ortaya döktüğümüz cevalba verdikleri ce-
I vapları ve sitemleri hiçbir zaman tasıvilbetmiyo-
I rum, karşısındayım. Bana göre arkadaşım bir 
I nevi peşin hükümle fiyat meselelerini tahlil et-
I mis görümdüler. Meselelerin objektif kriterler-
I den Ve ekonomik endikaltörlerden taihlilinde 
I fayda vardır. Bilhassa Bakanlığımızın kom-
I jonktür dairesinin verilerinle, 'elkomomiık trıem-
I din seyrinde ve bilhassa kalkınma plânının 
I icaplarıma uygunluk ölçüleri içimde yıllık büt-
I çe görüşmelerinde de yerini alan bu konuları 
I bir polemik mevzuu halimde, ekonomik tahlil-
I den ziyade, başjka bir açıdan polemik konusu 
I haline getirmesini üzüntü ile karşılıyorum. 
I Arkadaşımız her halde benim beyanlarıma dik-
I kat etmediler, (.özür dilerim, öyle mütalâa edi-
I yorum ben, o tarzda mütalâa ediyorum.) Ben 
I tekrarlamak istiyorum komuşımaımdaiki esasla-
I rı. Toptan eşya fiyatlarındaki yükseliş oranı 
I °{: 4,4 artmıştır dedim ve Türkiye ̂ de fiyat ha-
I refcetlerinin bir konjonktürel, mevsimlik kom-
I jomktürel seyri vardır. Bu da Türkiye'mim eko-
I nıomik bünyesinin icalbı oluyor dedim. 

I Şimdi muayyen amevsıimlerde malhsıılün dö-
I kümü, pazarlama meseleleri ve bu meselelerim 
I sonucu fiyatlarda muayyen bir devrede de-
I vamlı düşme vardır dedim. Eylül layında bu 
I düşme yüzdesi, yüzde beşe iniyor dedir. Bu

gün gazetelerde okuyoruz; Mersin'de kabağın 
I kilosu on kuruş diyorlar. Ankadaşımız bundan 
I niye baihsetmezler? Eğer böyle münferit hâdi

seleri alıp ekonomik tahlillere geniş açıdan gi-
I reraek o takdirde hâdiselere yanlış bir veçhe 
I veririz, yanlış bir düşünc'e olur. Bu selbeple hâ-
I diseleri ekonomik verilerden, endikaitörlerdem 
I ve obj'ektif kriterlerden talhlilde fayda vardır. 
I Bumun verdiği sonuç bize eik'omomilk hüküm 
j olur. Öbürü yanlış bir yola gider ve bizi yanıl-
I tıcı beyan olur. Şüphesiz bir ölçüde bir pahalı

lık olduğunu ifade ettik ve dedik ki, bunun 
I da oranı % 4,4 tür. Ama sebeplerini ortaya 

döktük, dedik k i ; gayrisâfi millî hâsılada1 

% 8,4 bir artış vardır, hatıtâ bu rakam buıgüm 
daha da yükseğe çıkmıştır, % 9 dur. Simidi iş-

I çi gelirlerinde artış vardır, dedik. İşçi toplu 
I sözleşmelerinde artışlar vardır, dedik, bumdan 
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•doğan bâzı gelir fazlalıkları varıdır ve burnum 
sonucu olarak u'muımi eşya fiyatları endeksle
rimde % 4,4 bir artış neticesi doğmuştur, dedik. 
Şimdi eğer böyle bu umumi fiyat yükselişinin 
oranını nazarı dikkatte almaz bir kenara iter, 
münferit hâdiseleri tahlille bâzı hükümlere gi
dersek yanıltıcı beyan olur. Bu, o zaman efkâ
rı umumiyede birtakımı muayyen neticeleri is
tihsalden öteye gitmiyen bâzı siyasi davranır
lar olur. Ben bu sonucu böyle bu tarz davra
nışlar olarak göstertmek işitemedim, meseleyi ol
duğu. gibi vaz'ettim. Benim mutalarımı, 'benim 
emdikatörlerdeki izlediğim yol, tamamen kon
jonktür dairesinin verdiği ve bunıun dayandı
ğı yıllık geçinme endeksleri ve nihayet İsta
tistik Genel Müdürlüğünün muhtelif fiyat en
deksleri üzerimdeki tahlillerin sonucudur. Bu 
sebeple sayın arkadaşıımızın buradaki beyanla
rına, bu açılardan, bu arz ettiğim sebeplerle, 
bana göre gayriilmî olan yoldan hiçbir şekil
de katılamam. Meseleyi ekonomik açıdan, eko
nomik mutalara dayanarak taJhlile ve her za
man bunları cevaplandırmaya da hazır olaraik 
bu görüşlere iştirak etmediğimi arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — öevaplan-
mamıştır Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Size göre öyle olabilir beye
fendi. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, 647 sayılı Kanunun geçici 
5 nci maddesinde yazılı tüzüğe dair sözlü soru
su ve Adalet Bahanı Hasan Dinçer'in cevabı. 
(6/430) 

'BAŞKAN — Sayın Özden burada. Sayın 
Adalet Bakanı? Buradalar. Önergeyi okutuyo
rum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Balkanı tarafım

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına, delâlet 
ıbuyurulmasını saygı ile rica ederim. 

2 . 5 . 1967 

Ekrem Özden 
Ouımhuriyet Semaıtosu 

İstanbul Üyesi 

Soru : 
1. — 647 sayılı Kanunun geçici 5 nci mad

desinde yazılı tüzük çıkmış mıdır? 
2. — Çılkmamışsa sebebi nedir? 
BAŞKAN — Adalet Bakanı Sayın Hasan 

Dinçer. 
ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon

ya Milletvekili) — Saym Başkan, değerli se
natörler; muhterem arkadaşım Ekrem Özden'in 
Bakanlığıma tevcih ettiği sorunun cevabını arız 
ediyorum. 

Cezaların infazı hakkındaki 647 sayılı Ka
nunun geçici 5 nci maddesi üç ay içerisinde 
bir- tüzük çıkarılmasını emretmektedir. Arka
daşım, «bu tüzük çıkmış mıdır» diye soruyor
lar, sorularının birinci kısmı buldur. Tüzük ma
alesef henüz çıkmamıştır. Sebebine gelince; bu 
kanun 16 Temmuz 1965 tarihinde meriyete gir
miştir. 

Üç aylık süreyi hesıaibedebilmek için meriyet 
tarihini arz etmemde fayda vardır. Kanunun 
emrettiği tüzük Adalet Bakanlığınca hazırlasn-
nııştır ve 236 maddeden ibarettir. Hazırlamam 
tüzük 8 Ekim 1965 tarihimde Başbakanlığa 
sevk edilmiştir. Ve Başbakanlıktan da Danış-
taya intikal ettirilmiştir. Tüzük ömce Danıştay 
Birinci Dairesince tetkika tabi tutulmuş ve 
hacmi oldukça geniş okluğu için bizzarure tet-
kikat da uzamıştır ve bu teltkilkat bittikten 
sonra da Umumi Heyete intikal etmiştir.. Ha
len Danıştay Umuınıi Heyetinde tetkik edil
mektedir. 259 maddenin 220 maddesi tetkikten! 
geçmiştir. Bakiyesinin tetkiki devam etmekte-' 
dir. Kanunun koyduğu süre bakımımdan Da
nıştay Başkanlığıma tetkikatım çabuklaştırılma-> 
sı yolunda gerekli teşebbüsler yapılmıştır. Fa
kat arz ettiğim gibi hacımı geniş olduğu içim 
henüz daha Danışltayca yapılmakta olan. tetki-
kaıt bitmemiştir ve Tüzük halen bu itibarla el-. 
de mevcut değildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (IstamJbul) — Saym Baş

kan, muhterem arkadaşlar; Adalet Balkanı ar
kadaşım Dinçer'e çok teşekkür ederim; mese
leyi olduğu gibi açıkça izah buyurdular. Ha
kikaten kendi ellerimde olmayan başka bir kaza 
merciine taallûk edem bir mesele olması itiba
riyle Bakanlığın bumda bir sumu taksiri ol
madığı aşikâr gözüküyor. Ancak şunu bu vesi
le ile arz edeyim ki, temas ettiğimiz adlî mıe-
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hafil de, bu tüzüğün çıkmaması yüzümden ka
nun tatbik edilememektedir. Bilhassa müddei
umumiler bundan yakınmaktadırlar. Bizini na
zarı dikkatimizi celbetımıelktedirler. Aımıa mese
lenin içyüzü şimdi anlaşılmış bulunuyor. Bu 
vesile ile arz edeyim ki, bu cezalarım infazı 
halkkındaıki 647 sayılı Kanunun aiksak tarafla
rı da vardır. Bizim memlelketimiıze uymıyan ta
rafları gÖEİükmielktedir. Biz vaikaa bu kanunu 
burada methettik ve memleketimizin bünyesini, 
geleceğini düşündük. Fakat aksak tarafları şim
di tatbikatta gözükmektedir. Biraz evvel duydum 
ki, birkaç maddesini Hükümet tadil etmek üze
re kanun teklif etmiş ve bu da Senatomun ko
misyonuna gelmiş, yarın görüşüleeelfamiş. Bu 
nizamname bahsini de orada kaldıralbilirseik 
birkaç maddeyi de araya koyabilselk çıok güzel 
olacalk. Nizaımnaimenin bu şekilde gecikmesin
den dolayı zarar gören birçok insanlar var, tat
bikatta üzüntü duyan birçok savcılar vardır. 
Bunun için kürsüye getirmiş bulundum. Tek
rar Adalet Bakanıma teşeikfkür ederim. 

Ticaret Bakanına teşekkür etmedim, se
beplerini arz ettim. Adaleit Bakanıma teşekkür 
ettim, sebeplerimi arz ettim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onathn, erkek sanat enstitülerine dair sözlü 
sorusu Millî Eğitim Bakanı îlhami Ertem'in 
cevabı (6/431) 

BAŞKAN' — Sayın Bakan ve Sayın Omalt 
buradalar. Soru önergesini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sıodumun, Millî Eğittim Ba

kanı tarafımdan cevaplamdırılmasımı arz ve ri
ca lederim. 

tamir Senatörü 
M. Hilmi Omalt 
3 Mayıs 1967 

1. •— Erkek Samat enstitülerimin, nıemlelkert 
sanayiinin kalkınmasında ve teknik hayatın 
gelişimindeki rolü medir 1 

2. — Erkek samat enstitülerinim memleket» 
kalkınmasındaki önemli yerini doldurabilmesi 
için istenilen sayı ve evsafta öğrenci bulabil
mekte midir? Ne gibi çareler düşümülnrekıte-
dir? 

3. — Varlıklı aile çocuklarımın da bu okullar
dan yetişmesini öngören tedlbirler alımımrş mı
dır? 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakamı Sayım İl
hamı Ertem. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Senatomun muhteremi 
üyeleri; sırasiyle sorulara cevaplammı arz edi
yorum. 

Yönetmeliklere ve Millî Eğitim Şûrası ka
rarlarına göre, e-rlkeik samat emstitülerimin ama
cı; endüstri, bayındırlık ve diğer iş alanlarımın 
ihtiyacı olan çıeşitli meslek dalları için, yapıcı, 
yaratıcı bir muhakeme yeteneğime sahip, mü
teşebbis, işimi ve meslekimi seven maikina, aleit 
ve 'malzemeleri iyi kullanarak iş yapaibilmıe 
bilgi ve mahareti kazanan elemjamlar yetistir-
mıekltir. 

Bu amaca göre yetiştirilen. enstitü mezun
larımın, memleketimizin endüstri sahasındaki 
kalkınmasında en büyük faktör olduğu malûm
larıdır. 

'Teknik gelişmeyi ve kallkınmayı sağlıyacak 
teknik elemanların en iyi şekilde yetiştirilmıe-
leri üzerinde önemle durulmalktaidır. 

Bugün memleketimiz samayiinde bir geliş
me ve bir kalkınma mevcut isıe bumda erkeik 
sanat enstitülerinden yetişen bilgili ve maha
retli teknik elemanların büyük ölçüde hisseleri 
bulunduğunu kabul etmek gerekir. 

İkinci soruya cıevaibımı : 
Memleketlimiz cınlclüistnişinin ve is hayaıtınım 

jejiüblli alanlarda ihtiyacı alan teknik elemanla-
•m kalkınma hıızına paralel olaralk yeıtiştirilıne-

Gİ üzerinde ömeımlle duruTımaktaıdır. Şı'ımdiye ka
dar Enist'jtıüleirıimiizde plânın öngördüğü öğrendi 
sayıısıma ulaşılmıştır. 

Plânım 
öngördüğü Mevcut 

Öğrenci Öğrenci 
Enis'tDtüterlde : Miktarı Müktarı 

1963 -19-34 Öğrdtrlm yılı 17 000 20 388 
1964-1965 » » 20 000 20 594 
196(5 -1986 » » 25 000 25 033 
1968 -1967 : » 20 000 34 215 

Bu yıl da 42 000 e ulaşacaktır. 
Plânın iieriki yıllarda öngördüğü öğrenci se-

viıyeaime ulanmak üzene, Emsiti'tiüıleriin öğretimi ve 
ateilıye b imla rai inşaaıtıma devamı edilimektcıdir. 
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C. Senatosu B : 62 23 . 5 . 1967 O : 1 

Ensltitülerimlize ıkaıbilliıyeıtli öğrencilerin dallı a 
eo!k sayıda gelmelerini tleımiin ve mezunların da
ha vasıflı c-'i.nallan, kalbiliyetli mezunların mes-
lekleıryrıe dlıgilii faikıMlte ve y'Jksek (kulara gi-
rebilımele ilini sağbyaealk tedibi:le. ıhı a>h:ı:nası ile 
mümkün claeafktır. 

Enstitü ıneızunlarınnı meslekleriyle ilgili fa-
Ikiiltla ve yülkıseik okullara girelbi'li incilerini sağlı-
yaoak Devlet Olgunluk imtihanları nislte-mi 
preneiM üzerinde darulnıalktadır. Bu sktıenıin 
t)iran evvel gerçekle şmeısi hususunda. ç alışma -
lar devanı etmektedir. 

Aynıca, Enstitü mezunlarımın. 
a) İş sahalarını artıracak 'tedbirle:in ailın-

tması, 
b) İş yerlerinjde tatmin edici bir ücret al-

tma.larını sağlıyacak statünün tesilılti ve uygu
lanması, 

c) Hazırlanan eıralklıik kanunu tasa<rısn<ran 
'kanuniaşnııası, halimde, iş hayatımın tanzimi, 
liş v,e işçi kalitesinin yükıseltilımıesi nıümılkün cla-
catktır. 

Bu hususlar gerçekleştiğinde, Enstitülere de
vanı ctmiek üzene müracaat edenlerin sayısı 
enstitülerim kapasitesinden fazla olaeak ve 
ımemlelkelt ikaikmjmıaısııııda mühim rolü olan ens
titülerden daha kaliteli teknik elem anların ye
tiştirilmesi sağlanmış olacaktır. 

Sen sorunun cevabı : Enstitü mezunları
nın, Eakülte ve yüksiak okıılara girebilmelerini 
sağlıyacak Devlet Olgunluk imtihanları sfete-
ıminin uygullanmaaınıda ve Endüstri - İşyerlerin
de tatmin eıdici ücret siistcımiııJin tatbiki ha
llinde, enstitülere daha kaliteli, varlıklı, her 
ısunıftan sıeçikiın çocukların rağbet edeceği ger
çektir. 

Hurma hlerıimle. 
BAŞKAN — Sayın Onat. 
HİLMİ ONAT (İzimir) — Sayın Balkan, 

anuhter em senatörler. 
29 ııei ASIT nıeıdeniy etinin telkniğe dayandığı, 

teknikle kalkınldığı ancak teknikle medeniyet 
vasfım alaibı'ıkliiği malumlarınızdır. Teknik alan
da ileri olan millet lor ancak bu asır adamıları-
na ayak uydurmak suretiyle kalkınaıbilımişler-
idir. Biz de millet alarak, bu asırda yaşıyam in
sanlar olarak, bu asra uymak, çaılışımalanımızı 
ıbu asrın hızına paralel hale getirmek zorunlu-
ğunclayıız. Bunun birinci şaıltı nıeımleköt sana

yiini kalkındırmak, tekıniik haıyaıtıımı»zı geliştir-
ırrrlktir. Her şeyi yapmalk için evvelâ öğrenmek 
ve öğretmen gerekmektedir. O halde bunu c'kul-
•dan, öğrenciliden başlamak suretiyle yapmalk 
IkailIkınımaniKziin rullıuidur. O halide; teknik ka'l-
k^maraimıam, sanayiimizin gelişmieülnlin başlangıcı 
'da Türküye'de erkek sanat ensltitülerimizidirr. 
Bu o'kularumızın, nıcımleikelt eacrMannın koşa 
'koşa geleceği, okuyacağı, çınaiMi'kîtan, yüksek 
imtülhenldisliğe kadar bütün elamanların yetişece
ği birer olkul haline getirilmesi gerıekmiekıtedir. 

Sayım Balkan bize ve ildiği nnüstbet deliller ve 
ımüıslbet rakamlarla hu endişiarnizii gideılmiş bu
lunmaktadır. Kendisine teşekkürler imi sananım. 

Bugün gerçek şuldur ki, bu elkullarıımıeıa rağ
bet pek azdır. Kaydolmak için müracaat eden 
oğrencıi istenilen sayıda ve evsafta değildir. Bu
nun çeşitli nedemleni varıdır. Bım'laından birin
cisi : Mezunlarının üstün kabiliyetli olanlarının 
dahi yüksek tahsil yapma imkânları pelk azıdır. 
Bu sebeple, yüksek tahısıil yapatbileöeık öğren
ci İler bu enstitülere rağbet göstermem ektedir
ler. Sayın Balkanlımızın da ifade ettikleri gibi, 
!bu yol açıldığı takdirde bu enstitülerimizin 
ıınem'lekeıt için çak faydalı bir kaynaık olacağı 
şüphesizidir. 

Bugün için mezunları nidan yüksek tahsil 
yapmak istiyenler ancak birikaç yüksek okula 
giiıebilme imkânını bulabilmektedirler. Bu 
okulların da hem kontenjanları az, heım de öğ
rencilerin ailelıeTnhı fakir olması sebebiyle 
dkuımaları , imkânı çok az olmaktadır. 

Diğer yandan bu öğrencilerin çoğu fakir 
aile çocukları olımaisı sclbelbiyle mezun okluktan 
sonra müstakil ateljye açimaik imkânını dahi bu-
1 almamakta! dırlar. Ateılyeler ve telknıilk müessese-
ler açıp işletecek iş sahipllerıiıniın veya yüksek 
teknik elemanlar limııziın, öğrenci çağından iti-
'baren pratik bilgiler alması, iş bayatının için-
ıdıen yet'i'jinıeisi, alet ve mâkiıuaıyı küçıülk yaş
ta taıııımaisı, kulılanması meımklket kailkınması 
ilcin gerekmektedir. 

Zengin aile çocukları ile yüksek tahsil yapa
bilecek memleket eıocriklarının erlkek sanat ens-
tiitülerine girebi'lcneJıCri ve tahsile buradan baş
lanıl a lan içlin bu okulların daha ca;zip hale ge
tirilmesi sağlanmalı!dır. ÜnliMeırsâ̂ ıîieı-JıııiıZıin te&-
•nilk fakülteleninin enstitü nuecunlarına açık bu-
lunduiiılnnası bu coculklarımız'a daha geuis o.ku-
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ma imkânları verilmesi zorunluluğu düşünülme-
1) iıdlir. 

'Bu hususta Millî Eğitim Bakammızın kıy-
ımetli yardımcılarım ve süratle, biraz evv"el arz 
ettiği hususi ardaki prensip kararlarının yürür
lüğe g-iıini'C-ıskiıi, cınalkbk kanununum da, bundan 
fıaydaılannıak surebaylle bu çocuklarımıza biran 
evvel ışık tuıtmıasmın tcim.iiin.ini niea eder, kendi
lerime ve memıkiket sathındaki eılst'tülıemımizde-
Iki kıymetli çocuklarımııza veıldikileri ışık ve ir-
şâddam dıoılaıyı çıdk teşekkürlerimi sunaraıı. 

Hürfmıetle riımllle. 
BAŞKAN — Soru ceviaplammışltır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldtz'ın, basında neşredilen, yurtdaşlık bilgi
si kitaplarındaki 27 Mayısla ilgili bölümün de
ğiştirilmesi haberlerine dair sözlü sorusu ve 
Millî Eğitim Bakam İlhami E.iem'in cevabı 
(6/432) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız? Burada. Sayın 
Millî Eğittim Bakanı? Burada. Soruyu okutu
yorum. 

4 . 5 . 19G7 

Gıiimlhuriyiet Semaltıoisu Başkanlığınla 
Aşağıdaki soruların Sayın Millî Eğitim Ba

kamı tarafından söalü olaralk eevapiandırılimjası-
nı sayg'îyle rica ederim. 

Talbiî Senatör 
Ahmıet Yiıiidıjz 

Baisııua ela yansıyan haberlere göre, yurttaş
lık bilg.:l:ıi kitapıiariındalki, 27 Mıaıyısla ilgili bö
lümlün değİRitlrikneısi yoluna g'ldilımcikite ve bunu 
<da Bakambfk istemıektieidir. * 

Çek sakime alı bulduğumuz ve bugünkü Dev
let düzienlmizlin meşrululk temeline gölgıe dü-
şürmıek istemiyen, başlta Hükümet olmak üzerce, 
siyasal kişiliğini ve hulkuk sftatitünıü bu düzen
den alan bütün görevlilerin büyük titizlik gös-
tenmeisli gereken bu haber hakkında, bir aydın
latma yapılmasını sağlamak aımae'iyle, arş.ağıdaki 
siorular hakkında, Sayın Millî Eğitim Bakanı
nın Cumihıırıiyet Senatosunda bir açıklanma yap-
ımaısanın şok önıom kapandığı kamısdımdayım : 

1. Grerçeıkten, Bakanlık, Yurittaşlık bilgisi 
kitaplarındaki, 27 Mıayısla ilgili ve Anayasanın 
başlangıç kesiminden aktarılan değ;kııleıi kap-

ıs'uyan bölümü değiştirmek niyetinde mildir? Ni
çin? 

2. -Bu amaçla, İytoaınibıtlldaıM okul kitapları 
Basan Yayın evlerine telefon cid:ile.rcik, sahip
lerinden bir kışımı Ankara'ya çağırılıp, böyle 
bir değişiklik ya.pıılnıaısı 'kendilerinden isten
miş midir? 

3. B)u değiştimııe isteğinin dajyandığı gerek
çe «Bu Anaıyaısa değimler1 inlin üklilik yarattığı» 
(iddiası olduğu ifade ediliyor. Ba)kaıılığ:m bu hu-
sustaM görüşü nedir? Gerçekten, bu değimleırin 
ikilik yarattığı kaınıısını Bakanlık da payla.şı-
yormu ? 

4. Bu teşebbüslere geçenek, tülm Devleit dü
zenimizin ve bu arada bugünkü Hükürnctin de, 
meşruluk temelline inançsızlığı ifade ve telkihi 
amacını güden bu huikulk dışı tutumla ilgili bir 
işlem yapdması düş umuluyor mu? 

Millî Eğitim Balkamllığımın personelle ilgili 
politikası üzıerinıde açılan genel göıü;;<m,cde, es
ki Millî Eğilbiım Bakanı Sayın Dengiıziin bâzı 
sözleri, bu inanılmaz haberlere karşı duyduğu
muz kaygıları 'doğrular nitcıliktie idi. Millî Eği
timi Bakıaınlığımıız için çok taıYihtiiz bir dönemi 
yöneten ve olumsuz etkileri uzun süre unutu/l-
mıyaeaik işkımleri ile, büyük öğretmem toplulu
ğunu rahatsız eden Orhan Denıgiz'in davranış
larına benzer bir davranışın belirtilerine, hâlâ 
raslamış oılımaktan derin bir üzüntü duy orakta
yım. 

Grereıekten, Bakanlıkça resmen yayınlanan 
«Millî Egvtiımin amaçları» uda beılirtV'en ilkeleri 
ve 27 Mayııs'ı öğretmeyi suç. saıyam bir tnltuımla, 
Balkanhğı Anayasa dışı ve 27 Mayıis'a karşı 1:ÜT 
davranırı itmek istiyen hareketler, hangi ma
kamdan gelirse gelsin. Devlet düzıenıim'izıe karşı 
beslemen iııaııçısızılığın boyanı ve yayıkııaımnı 
istemek gibi, ketti bir niyetin ifaderıidiirlıer. 

Bu davranışı «Anayasadaki ifadeler ikilik 
yaratıyor» gerclkeeısline dayaimak ise, alkil ve 
mantık dışı olmaktan başlta, belirtilen inanç
sızlığın dolaylı bir ifaıde şeklidir. Bu mantığa 
göre, 27 Zdayiöla ilgili sözlerden rahatsız odan
la rm haıtırı için, yami mşruluk dışı b'ir dönemin 
suçluları- vie bugünkü Devlet düzenimizin nıe.ş-
ruluflt temeli olan 27 Mayns'a 'karşı c-lanlarm is
teğine uyulması gerekli görülmefkltcdlir. 

Böyle, ilkili - Anayasa dışı vie Anayasaldan 
yana olan - bir tutulura r.esımen ilân ve kiaibul 
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•elden vıe bunların ikisine de eşit halkla/r tanıyan 
ıbir mantığın eitkıiılerli ile, genç dimağların zehir-
leıiimeısıini önlem<eik için balkanılıikça ne gıhii tıed-
Ibirier alınmafkttadır ? 

Suçlunun hatırı için, onun suçunu önliyen 
İbarlefceltil'e:ilden söz edilimeimeisi, toplumsal yargı 
Ideğıerlerimiizi altüst eden ve toplumsıal ahlâkı 
Ihccain fcîir davranış olur ki, başta Millî Eğliltiım 
B'aikanilığı olmak üzene bütüın ilgililer bu davra
nışla savaşjmalıdır. HakiSiiraa ve suçluya prfiim ve-
ırıen görüşlerin mieşru bir düzende itibar görıme-
sıi gerekir. 

Haılkcisıten önce, Hülkümietin öneımle ele al-
ımaisı gereken bu konu halkkında, hiç olimazsa 
bundan sionnalki yıkıcı eitlkilierlini önlemdk üzere, 
yapılacaik açıiklaimallarıın oclk yararlı olacağına 
inanım a/kltayım. 

Yenli Bakan Sayın İlhami Erltamlden u'mıdu-
ğmim şe,k:il(de, kaygılarıımızı önliyeceik, bir açık
lama yapmasını sıağlaımaik amaciyle bu sorulan
ımı Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma sundum. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakan' Sayın Er
tem. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Çok mumteram sena
tör arkadaşlarını, soruyu cevaplandırmıaya geç
meden evvel yine soru içindeki bâzı nirengi nok
talarına cevap arz etmek istiyorum. «Anayasa
nın başlangıç kesiminden aktarılan deyimleri 
kapsayan bölümü değiştirme niyetinde imidir?» 
Asla, Anayasanın başlangıç (kesimindeki deyim
leri ve bu devimlerin kapsamı içinde kalan 
yurttaşlık, tarih kitaplarındaki hiçbir hususu 
değiştirmek Bakanlığın aklından geçmemekte
dir. Devletimizin meşru temeline gölge düşür
mek sureti kafiyede bizim düşümebileceğimiz, 
hatıranızdan geçirebileceğimiz mesele değildir. 
Haksıza ve suçluya prim vermeyi ise asla dü
şünmemekteyiz. Bizi harekete getiren çjey, Ana
yasa., Anayasanın icabı, bütün 'birlik, birbirini 
seven bir millet yaratmaktır. Binaenaleyh, me
sele bu kati ve kesin ifadelerden sonra şu tarz
da arz edeceğim şe'kildedir: 

İlkokullarda, ortaokullarda, bunlara denk 
•meslek okullarında okutulan tarih ve yurttaş
lık bilgisi kitaplarında 27 Mayıs olayı ve 1961 
Anayasası yer almaktadır. Ayrıca liselerde oku
tulan Türkiye Cumhuriyeti kitapları ile, millî 
güvenlik kitaplarında 27 Mayısla ilgiHi ıbölüm 

vardır. Bu bö'lünij bahsi geçen okul 'kitaplarına 
1960 - 1961 öğretim yılında girmiştir. 1961 yı
lında yeni Anayasamız, 1962 yılında 38 sayılı 
Tedbirler Kanunu kabul edilmiştir. Olkul ki
taplarında 27 Mayıs bölümünü yazan bâzı mü
ellifler o günün havası içinde olayı objektif 
olarak teshil edememişler, 'kitaplarında daha 
sonra kabul edilen Anayasanın giriş bölümün
deki tarif ve tavsifi aşan hüküm ve mütalâalara, 
ağır sözlere ve ithamlara yer {Vermişlerdir. 
38 sayılı Tedbirler Kanununun dördüncü -mad
desi; kanunların himayesinde evvelce faaliyet 
göstermiş veya faaliyet göstermekte bulunan 
her hangi bir siyasi partiye nıensub ol anlar ve
ya oy vermiş bulunanları tezyifkâr (sıfatlarla 
topyekûn kötüliyerek vatandaşlar arasında hu
sumet ve intikamı 'hisleiü doğuracak veya tah
rik edecek mahiyette söz söylemeyi ve yazı yaz
mayı menetmiş/tir. 

Okullarımızda muhtelif siyasi düşüncelere 
sahip ve türlü partilere mensup vatandaşların 
çoeulkları vardır. Yakın devir siyasi olayları
nın öğretimi sırasında olayları objektif ölçüler
le değeriendimııeye, Anayasanın telkin ettiği 
mâna ve mefhumu aşan tahrik edici tavsif ve 
mütalâalardan kaçınmaya mecburuz. Bakanlı
ğın eğitimcilik vasfı bunu icabettirir. Bu dü
şünce ile kitap sahiplerinden genel olarak Ana
yasanın giriş bölümü ve Tedbirler Kanunu ışı
ğında yurttaşlık 'bilgisi ve tarih kitaplarının 
27 Mayıs bölümünün gözden geçirilmesi isten
miştir. Mesele bundan ibarettir. Yoksa hiçbir 
tarzda 27 Mayısa ve Devletimizin meşru kale
lime veya Anayasanın 'kapsamına giren mesele
lere dokunmak veya onlara gölge düşürmek 
asla mevzuubahis değildir. Baştan da arz et
tiğim gibi, bütün arzumuz, 'bütün bir millet ya
ratmaktır. Geçmişin olaylarını tahrik edici tarz
da orta yere koyaraik sarsıntılara daha küçük 
dimağlarda, küçük çocukların sınıf arasında 
birbirine başka gözle bakmasını gerektirecek 
bir havanın esınıesini önlemek, ki ta pi ardaki 
mefhumu tamamen Anayasanın icabı ve 27 Ma
yısın ruhuna ve tut umuna uygun tarzda ifade
sini temin etmekten İbarettir. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın ar-

kadaşılar, Sayın Millî Eğitim Bakanının konuş
masının bir yönüyle, beni me<mııun ettiğini be-
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lirtmek 'isterim. Gerçekte basma yansıyan şe-
Cvllde olmadığı hımışımda temünat anlamına ge-
len ifadelerde bulundular. 

Soru esasında Sayın Ertemi'den önceki bü 
tutuma Pişkindir. Çünkü o zaman bu iş baş
lamıştır ve kendisini de hedef gütmeme kt e eiir. 
Ama Bakanlığın bir tutumunu huzurunuza ge
tirmek içerikli. Konu, biliyorsunuz, yurttaşlık 
kitabında 27 Mayısla ilgili kesimde değişiklik 
yapılması idi. Bu, gazetelerde çıktı, tabiî gaze
telerde çıktığı için ne ölçüde değişiklik yapılı
yor, hangisi değişiyor, hangi ifadeler 'geliyor, bu 
hususta kesin bir bilgimiz yoktur. Yalnız de-
ğij.lkiik yapma arzusu uyandığını ve yapılmak 
istendiğini okuduk. Sonra, Sayın Bakandan 
önce Orhan Dengiz Bey de buradan böyle bir 
düşüncesini açıkladı. Elbette Sayın Ertem'den, 
kendisinden önceki Bakanın tutumunu beııimsi-
yecek bir şüphede değillim. Böyle bir şüpheci 
yoktur. Bu derecede bir kaygım yok. Sanırım 
ki, o tutumun izleri Bakanlıkta silinir. Her ne 
'ise, buradan söylendiği için bizde bir şüphe 
uyandı. Bu, yalnız o gazetelerde çıktığı giibi 
kalmadı, çok iyi 'biliyordunuz, buraya kürsüye 
ele get'irileiı bâzı aılkadaşlar tarafından. Benim 
•önergemden sonra bir gazetede bir parlâmen
to üyesi de konu üzerinde uzun uzaelıya durdu 
ve yaşma, gazete sütunundaki yerine yakıştı-
ramıyacağım ifadeler de kullandı. «Ne istiyor-
sınız, yani sizin istediğiniz gibi mi 27 May.sa 
ad vereceğiz biz de» İfadeler daha belirgin 
27 Mayıs hakkındaki lâfları benlımse'miyen ve 
başka türlü söylenmesi gerektiği, hat tâ; «Ora
da söylediğiniz ifadelere tarih adını takacak., 
ne acele ediyorsunuz'?» diyerek içinden bâzı 
şüpheleri yaymak ktiyen ifadeleri okudum. 
Arkadan1 ar da okudu her halele. Esasen bu 
takviye edince, gazetede öbürü de okuyunca 
Dengiz'in buradalkli ifadelerini dinledikten son
ra bu soruyu sordum. 

Şimdi Sayın Bakan bir yönü ile teminat ver
di ıaıma, bir yönde de sözleri çok yorumlamağa 
elverişli şekilde konuştu. Gerçekte Hükümet 
açıkça örnek vermedi. Hangi kitapta ne yazılı
yor ki, onları değiştirmek istiyor? Çünkü ben de 
birçok kitap inceledim, öyle bir şey bulama
dım. Anayasadaki deyimlere aykırı ifadeler 
bulamadım. Renim gözümden kaçmış veya bel
ki göremedim. Ama bölüm var. Sonra okullarda. 
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bu deyimler üzerinde tartışmalar oluyor, bun
dan yakındı Sayın Bakan. Evvelâ örnekleri ver
mesini rica ederdim. Değiştirmek istedikleri 
hangi ifadelerdir? Her halele biliniyor bu. Yok
sa hiçbir şey düşünmeden, değiştirilecek şeyler 
üzerinde inceleme yapmadan, galiba hoşa git
miyor bu, değişsin diye bir fikirle 'sanırım yola 
çıkmış değildir Bakanlık. İncelemiştir ve be
ğenmedikleri var içinde. Bunu »objektif 'tesbit 
edemediler, onun için o tesbit edemediklerini 
biz (değiştiriyoruz.. Rurada da gömülüyor ki, tek 
yanlı bir değerlendirme 'vardır. Tesbit edeme
diklerini, Bakanlık kademesi harcikete geçerek 
düzeltmek istiyor. Burayı önemle 'belirtmek is
tiyorum. Yani başka bir organ, tarafsız bir yer 
veya bir -bilimsel kurul değil, Bakanlık ya şi-

-'kay e t yapılmış veya kendisi beğenmemiş hun
har değişsin. «Ayrılık yaratıyor» Şu ayrılık ya
ratıyor «ikilik yaratıyor» sözü üzerinde durmak 
gerekir. Nerdedir bu ikilik? Önergede de arz 
ettim; net ifadeler var; bir iktidar vardı, meş
ruluğunu yitirmiş - Anayasa öyle diyor - şu şu 
şu kusurları yaptı. Buna da ihtilâl yapıldı, bu 
düzen bunun üzerine lOturuyor. Bu lâfları söy
leyince çocuklar ralhatsız olurmuş. Bu kürsü
de söylendi bu; bunlar rahatsız olurmuş. O hal
de o zaman düzenin meşruluğuna inanmışlar. 
bunda şüphesi olanlarla karşı karşıya bir meş
ru düzen içinde eşit hak tanıyan bir sistem, 
bir anlayış var demektir. Benim anlıyamadığım 
nokta burasıdır. Hattâ 'bir arkadaşım buraya 
geldi dedi ki bir gün; - çünlkü bu mantık pek 
anlaşılır bir mantık değil- efendim, dedi siz 
tarafsız da değildiniz, 27 'Mayıs sabahı CM'G 
lere öğretmenleri bindirdiniz köye muhtar diye 
gönderdiniz. Ben de oradan bağırdım : «Doğ
ru yaptık, öyle olur doğrusu» dedim. Şimdi 
bir ihtilâl oluyor, e, kimi getireceğim muhtar?.. 
Birisi devrilmiş, onun bıraktığını mı bıraka
cağım? Öbür partiden mi getireceğim? Hayır. 
Elbette en makbul, öğretmeni, 'belediye baş
kanı yerine de kaymakamı, valiyi getireceğim 
elbette. Devlet memuru bunlar.. Her ıhalde ora
dakilerden daha az tarafsız olduğuna kimse iti
raz edemez. «Efendim onlar seçimle gelmiş» 
dendi burada, bana cevap olarak. Mantığa ba
kın; Meclis de seçimle gelmişti. Şimdi oradaki 
belediye başkanı, muhtar seçimle gelmiş, yerin
de dursun... E, o devrilen Meclis de seçimle 
gelmişti.. Demek isterim ki, bu mantığı bir yer-
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de bırakalım arkadaşlar. Artık tartışmayı bu
rada, «ikilik yaratıyor 27 Mayıstan söz edince» 
lâfını bırakalım ki, düzenin temelinde şüphe 
yaratacak tartışmalara fırsat veımiyelim. 

Sayın Bakan eğer bana örnekler verseydi 
burada, bakın şu ifafeler var, bunları beğen
miyoruz, dese -onlar üzerinde tartışırdık. Sonra 
getirdiler dediler ki, «efendim 38 sayılı Kanun 
da var.» Zaten o kanun yürürlükte midir, de
ğil midir bunu Hükümetten çok sorduk. Çün
kü kanunun yürürlükte olduğunu doğruhya-
cak bir şey de 'bulamıyorum. Gazeteyi açıyo
rum, 'bâzı gazeteler var ki, hep ölü artıklariyle 
beslenir, o gazetelere bir bakıyorsunuz sanki 
1.960 tan önceki dönemi yaşıyoruz. E ; 33 sa
yılı Kanun varsa Sayın Balkan; - Adalet Baka
nı da burada mı, yok her halde - Hükümet; 
eğer 'bu kanun varsa kendisinin de temelini 
gölgeleyen tutuma fırsat vermemeliydi. Sav
cıyı kolayca hareket ettiriyorlar başka 'konuda 
da, neden acaba 'burada hareket ettirmiyorlar? 
Onun için Sayın Bakanın buyurduğu gibi 38 
sayılı Kanunun yürürlükte olduğuna ben ina
namıyorum. Çünkü gazeteler bunu böyle yaz--
yor. Önergem üzerindeki yazılar da öyledir. 
Aynı gazetelerde okudum; ateş püskürüyor ga
zeteler. 

Ben fazla konu üzerinde, belki tahrikçi sa
yabilirsiniz, böyle ifadeler kul lanmıyae ağım. 
Ricam sudur ki, önceden haber vermc'k sure
tiyle Bakanlıktan 'böyle bir tutumun rahatsız 
edici sonuçlarını önlenmesini Bakandan rica 
etme amaciyle hu önergeyi verdim. Yoksa bu 
değişikliğe başlandıktan sonra aynı 'şeyh ko
nuyu getirebilirdik ama, amaç önlemektir ve 
edk tartışmaya elverişli bir fikııi Sayın Bakan 
biraz örtülü de olsa bundan sonraki konuşma
larında işlemiyeeeği ümidiyle huzurunuzdan 
ayrılıyorum. Saygılarımı sunarım. (Orta sara
lardan alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Saym 
İlhamı Ertem. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Çok muhterem arka
daşlarım, evvelâ Sayın Yıldız emin olsunlar 
ki, «27 Mayıstan bahsedilince ikilik yaratılıyor» 
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fikrimin hiçbi: vakit inamıcısı ve taraftarı de
ğiliz. Yalnız Anayasanın başlangıcını okuyarak 
sizleri çok fazla yormak da istemiyorum. Ama 

i yine de birkaç pasajını okumak zorundayım. 
«Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve 
hürriyetleri içki savaşmış olan Anayasa ve 

j hukuk dışı tutum ve davranışlariyle meşrulu
ğunu 'kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hak
kımı kullanarak...» diyor, Anayasanın başlan
gıcı. Lütfetsinler bu yurttaşlık kitaplarını 
- ben. hepsimi okumıyacağım - tarih kitaplarını 
okusunlar. Oradaki badelerin oradaki hâdise
leri tavsif ediş, eğer «Anayasa ve hukuk dışı 
tutum ve davranışlariyle» ifadesiyle hemahenk 
ise kendilerimi haklı bulurum. Ama, bütün bu 
kitapları okuyanlar, göreceklerdir ki, orada
ki ifadeler bununla hemfikir değildir. Yine 
Anayasamız başlangıç kısmında millî dayanış
madan bahsediyor. Yine Anayasamız bu kıs
mında, yurtta sulhten bahsediyor. E. bir vakıa 
var; bu vakıa karşısında tekrar vatandaşları 
Anayasanın şu ifadeleri dışında birbirlerini 
töhmetlendirecek ve ağır şekilde itham edecek 
tarzda ifadeler bulunduğu takdirde bundan 
millî dayanışma doğmıyacağını, bundan fer
din ve toplumun huzurunun gerçekleşemıiyece-
ğimi açıkça kabul etmek mecburiyetindeyiz. 
Ben bu kitapların tamamını okuyarak, bu ki
taplarım Anayasanın şu başlangıcına ne kadar 
aykırı olduğunu, çok fazla zaman alacağı için 
arz etmiyec-eğim. Yalnız bir tek kısmını oku
yacağım. Diyor ki meselâ; «Harb okulunun 
bu gösterilerini durdurmak için harb okulu 
öğreicilerini yok etmeye karar verdi.» 

Muhterem arkadaşlarım, bir kitap yurttaş
lık kitabı okunuyor, bir iktidar milletin göz
bebeği olan harb okullu yavrularımızı toptan 
imha etmek için... Kim? Bütün bir parti züm
resi imha etmek içim karar verdi, diyor. Bunun 
münakaşasını yapmıyacağım. Ama, Anayasa
nın kullandığı ölçülü tâbirlerle ve yaratmak 
istediği millî dayanışma, yurtta sulh ferdin 
ve toplumun huzuriyle bu tarzdaki bir ithamın 
nasıl birleşebileceğine akıl ermez. Onun için 
emin olsunlar, katiyetle ifade ediyorum; 
27 Mayıs, Anayasanın başlangıcındaki ifadele
re, başlangıcındaki ruha uygun olarak yurt
taşlık ve tarih kitaplarımda yer alacaktır. 
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-- Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sora cevaplandırılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, 22, 23 Nisan tarihlerinde T. t. P. 
İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm İzmir'de 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmımda bulumaaı ve ismi aşağıya çıkarı
lan (923, 924) Sıra sayılı kamun tasarılarının 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Faruk Kınaytürk 

Sosyal İşler Komisyonu 
Sözcüsü 

Kanunların ismi : 

1. — (Mak imal ardan korunmayla ilgili 119 
sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
omaylamımasımın uygun bulunduğuna dair Ka
nun) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kı
ratlığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin onaylaomasıtmn uygun bulundu
ğuna dair kamum tasarısı. 

BAŞKAN — Her iki tasarının ivedilikle gö
rüşülüp, görüşülmemesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Görüşülmesini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Makinalardan korunmayla ilgili 119 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları raporları. 
(Millet Meclisi 1/319; Cumhuriyet Senatosu 
1/735) (S. Sayısı : 923) (1) 

(1) 923 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

verdiği konferansa dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/433) 

BAŞKAN — Sayın Onat? Burada. Sayın 
İçişleri Bakanı? Yok. Soru gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. Bir önerge vardır, okutuyorum. 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum Okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Okunması 
kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Tasarının ivedilikle görüşül
mesi evvelce kabul edilmiş olduğundan maddeyi 
okutuyorum. 

Makinalardan korunmayla ilgili 119 sayılı 1YE1-
letlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanması

nın uygun bulunduğuna dair Kanun 

Madde 1. — Milletlerarası Çalışma Teşki
lâtının 1963 yılında Cenevre'de toplanan 47 mci 
Konferansımda kabul edilen, «Makinalardan 
korunmayla ilgili 119 sayılı Sözleşme» nin omay-
lanıması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kamun yayımı tarihinden 
itibarıen yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yım üye? Yok. Maddeyi oylarımıza arz edi
yorum. Kabul edemJlıer... Kabul etmiyenler... 
Kaibul adilmiştir. 

Madde 3. — Bu kamumu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen sa
yım üye? Yok. Maddeyi oylarımıza arz edi-
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Tasarı açık oylarımıza arz edilecektir. 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Ki- j 
rallığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna \ 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İşler komisyon
ları raporları (Millet Meclisi 1/293, Cumhuriyet 
Senatosu 1/736) (S. Sayısı: 924) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
ihususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kaibul edenler... Kabul etmiyenler... 
Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen saym 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Tasarının ivedilikle görüşülmesi ev
velce kabul edildiği için birinci maddeyi okutu
yorum. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı 
arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşme

sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holân
da Kırallığı arasında 5 . 4 . 1966 tarihinde An
kara'da imzalanan, «Türkiye Cumhuriyeti ile 
Holânda Kırallığı arasında Sosyal Güvenlik Söz
leşmesi» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 924 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

• — • 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 
Küreler sıralar arasında dolaştırılsın. 

Oylarını kullanmıyan sayın üyeler lütfen kul
lansınlar... 

Başka oy kullanmıyan sayın üye var mı efen
dim? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Makinalardan korunmayla ilgili 119 sayılı 

Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair tasarının oylama
sına (106) sayın üye oy kullanmış. (106) kabul, 
ret yok, çekinser yok, tasarı kanunlaşmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı 
arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının oylamasına (108) sayın üye oy 
kullanmış, (108) kabul, ret yok, çekinser yok. 
tasarı kanunlaşmıştır. 

Gündemimizde görüşülecek başka mevzu bu
lunmadığı için 25 . 5 . 1967 Perşembe günü sa
at 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 17,10 

• * 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Se
dat Çumralı'nm, Selçuk Üniversitesine dair ya
zılı soru önergesi, Başbakan adına Adalet Baka
nı Hasan Dinçer'in cevabı (7/312) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başbakanlığına 
Aşağıdaki sorumun Saym Başbaka tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygıyla rica ederim. 

26 . 12 . 1966 
Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi 

Sedat Çumralı 
Soru: 

Yüz yıllarca Türk ilim ve irfan hayatına ön
derlik etmiş bulunan Konya'da «Selçuk Üniver
sitesi» adiyle bir üniversite açılması için yüz kü
sur senatör ve milletvekilinin imzalariyle bir ka
nun teklifi yapıldığı, teklifin Millet Meclisi Millî 
Eğitim Komisyonunca olumlu karşılanarak ka 
bul edilip Bütçe ve Plân Komisyonuna havale 
edildiği ve halen bu komisyonda beklemekte ol
duğu Sayın Başbakan tarafından da bilinmek
tedir. 

Türkiye'de açılması kararlaştırılan üniversi
telere dair fikir ve mütalâalarına müracaat edi
len profesörler kurulunun kararlaştırdığı iller 
arasında Konya'nın bulunmadığı öğrenilmiş ise 
•de, Sayın Başbakanın bu zarureti önceden göre
rek tetkik dışı bıraktığı ve bir Hükümet tasarru
fu olarak kurulan öngördüğü üniversiteler ara
sında ve başında Konya'da bir üniversite açıla
cağı fikrini benimsediği, yetkili kişiler tarafın
dan bize ifade edilmişti. 

Üniversite denilince bütün fakülteleriyle bir
likte hepsinin birden açılmasının istenmiyeceği 
bir bedahattir. Bugün bütün fakülteleriyle öğre
tim ve eğitim merkezlerimizden biri haline ge
len Ankara Üniversitesinin yalnız Hukuk Fakül-
tesiyle Ankara Üniversitesine başlangıç teşkil et
tiği bilinen bir gerçektir. 

İleri bir tarım bölgesi olan Konya'da bir Zi

raat Fakültesi veya bir Veteriner Fakültesi açı
larak yarının tam teşekküllü (Selçuk Üniversi
tesi) haline gelmesi için bütün şartları haiz, öğ
rencisiyle, binasiyle, araçlariyle hazır durumda
dır. 

Bu gerçekler Sayın Başbakan tarafından da 
bilindiğine göre (Selçuk Üniversitesi) nin ne za
man açılacağının ve 1967 yılında tedrisata baş
lanıp başlanamıyacağmın, başlanamıyacaJksa ne
denleriyle birlikte yazılı olarak bildirilmesini say
gılarımla rica ederim. 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 5 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 77-219/2921 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi: 28 .12 .1966 tarihli ve 7/312 - 7086/3208 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Sedat 

Çumralı'nm Selçuk Üniversitesine dair yazılı so
ru önergesi için hazırlanan cevap ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Hasan Dinçer 
Başbakan V. 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Sayın 
Sedat Çumralı'nm yazılı soru önergesi cevabı
dır. 

Yeni kurulacak üniversitelerin kuruluş hazır
lıkları ve esasları hakkında Millî Eğitim Bakan
lığınca hazırlanan kanun tasarısı Bakanlıkların 
mütalâasına sunulmuş bulunmaktadır. 

Tasarıda, kuruluşları belli tarihlere bağlı ola
rak üniversite açılacak şehirler arasında Konya 
da bulunmaktadır; bu tarih tasarıda 1972 - 1973 
olarak tesbit edilmiştir. 

Hasan Dinçer 
Başbakan V. 
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Makinalardan korunmayla ilgili 119 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Turıçkanat 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğru 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

Üye sayısı . 183 
Oy ver ̂ nler : 106 

Kabul edenler : 106 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar. : 77 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Alâeddin Celin 
Safa Y'aiçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banmıoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Ilazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uca gök 

GÜMÜSANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

IÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Anburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İ'zzet Birand 
Ömer Lût'Üi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okur er 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERÎ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin'Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet ismen 

KONYA 
Sedat. Cumrah 
Mustafa Dinekli 

KUTA ÎR" A 
A. Orhan Akça 
I. Et em Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 
Haldim Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SlVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
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TUNCELİ 

Arslan Bora 

UEFA 

Hasan Oral 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin (1. Ü.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 

[Oya katılmıyanlar] 

Hasan Âli Türker 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Z. Nami Şerefhanoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

İZMİR 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (1.) 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

Hidayet Aydmer 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Suad Hayrı Ürgüplü 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlu 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal (1.) 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 

* • * • 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasan kanunlaşmıştır.)! 

TABİİ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı LVunhasanoğllı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar : 75 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

H A T A Y 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdölay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 

M. Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Bir and 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci A n 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MAJRAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi SöyLemezoğlu, 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 
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TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

[Oya kaUlmıyanlarJ 

Hidayet Aydıner 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
M. Akif Tekin (1. Ü.] 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 

Hasan Âli Türker 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Z. Nami Şerefhanoğlu 
BURSA 

I. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

İZMİR 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (I.) 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NIĞDF 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadla 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal (I.) 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
N. Zerin Tüzün 

!>&<{ 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

62 NCİ BİRLEŞİM 

23 . 5 . 1967 Salı 

Saat : 15,00 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARİ 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
' II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, fiyat artışlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/429) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üüesi 
Ekrem özden'in, 647 sayılı Kanunun geçici 
5 nei maddesinde yazılı tüzüğe dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/430) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, erkek sanat enstitülerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/431) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, basında neşredilen, yurtdaşlık bilgi
si kitaplarmlaki 27 Mayısla ilgili bölümün de
ğiştirilmesi haberlerine dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/432) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, 22, 23 Nisan tarihlerinde T. t. P. 
İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm İzmir'de 
verdiği konferansa dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/433) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ DEFA GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Makinalardan korunmayla ilgili 
119 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cmhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İşler komisyon
ları raporlar. (Millet Meclisi 1/319; Cumhuri
yet Senatosu 1/735) (S. Sayısı : 923) [Dağıt
ma tarihi : 16 . 5 . 1967] 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda 
Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İşler 
komisyonları raporları. (Millet Meclisi 1/293; 
Cumhuriyet Senatosu 1/736) (S. Sayısı : 924) 
[Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1967] 



Dönem ; 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Makinalardan korunmayla ilgili 119 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İşler komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 1/319; Cumhuriyet Senatosu 1/735) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 230) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7.4.1967 

Konunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/319, 3637/20619 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 
Millet Meclisinin 5 . 4 . 1967 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 

oy ile kabul edilen, Makinalardan korunmayla ilgili 119 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur, 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

İsmail Arar 

Not : Bu tasarı 28 . 1 . 1967 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
4 ve 5 . 4 . 1967 tarihli 79 ve 80 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek îcabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 230) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 
Karar No. : 25 24 . IV . 1967 

Esas No. : 1/735 

Yüksek Başkanlığa 

Makinalardan korunma ile ilgili 119 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 13 Nisan 1967 tarihli toplan
tısında ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca 'da uygun mütalâa edildiğinden 
:tasarı Komisyonumuzca da Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

923 



— 2 — 
Havalesi gereğince Sosyal İşler Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle 

sunulur. 
Başjkan 

C. Bşk. S. Üye 
S. H. Ürgüplü 

Balıkesir 
E. Alta 

Sözcü 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 

İstanbul 
T. Arıburun 

Konya 
M. Obuz 

Kâtip 
Tekirdağ 

C. Tarlan 

Ankara 
H. 0. Bekata 

Samsun 
F. Tevetoğlu 

C. Bşk. S. Üye 
C. Açıkahn 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/736 
Karar No. : 17 

Sosyal îşler Komisyonu raporu 

12 . 5 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

MaMnalardan korunma ile ilgili 119 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar Ko
misyonumuzca da yerinde görülerek, tasarı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli 
ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Zonguldak 

T. R. Baltan 

Sözcü 
Burdur 

Ö. F. Kınaytürk 

Kâtip 
Mardin 

A. Saraçoğlu 
îmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
E. Celebi 

îmzada bulunamadı 

İsparta 
M. Gülcügil 

Trabzon 
R. Zaloğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 923) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Makinalardan korunmayla ilgili 
119 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtının 1963 yılın
da Cenevre'de toplanan 47 nci 
Konferansında kabul edilen, 
«Makinalardan korunmayla il
gili 119 sayılı Sözleşme» nin 
onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Makinalardan korunmayla ilgili 
119 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının 
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. 

Sosyal îşler Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

Makinalardan korunmayla ilgili 
119 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin onaylanmasının 
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. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 923) 



* 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında imzalanan Sosyal 
Güvenlik 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 1/293; Cumhuriyet Senatosu 1/736) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 231) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7.4.1967 

Konunlar Müdürlüğü 
.Sayı: 1/293, 3288/1864 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 4 . 1967 tarihli 80 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Güven
lik Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı T. 

İsmail Arar 

Not: Bu tasarı 14 . 12 . 1966 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 4 ve 5 . 4 . 1967 tarihli 79 ve 80 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 231) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 
Karar No. : 26 24 . IV . 1967 
Esas No. : 1/736 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyetti ile Holânda Krallığı arasında imzalanan SoSyal Güvenlik Sözleşmesinin 

onaylanmasının uygun (bulunduğuna dair kanun tasarısı ilgiH Bakanlık (temsilcileri de hazır bu
lundukları halde Komisyonunıuzca incelendi ve 'görüşüldü. 

Gerekçede (belirtilen hususlar Kamisyonuanuzca da uygun (mütalâa -edildiğinden (tasarı Millet 
Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul teddlmiştir. 
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_ 2 — 
Havalesi gereğince Sosyal İşler Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle 

sunulur. 

B aşikarı 
C. Bşk. S. Üye 
S. H. Ürgüplü 

Balıkesir. 
E. Aka 

Sözcü 
Tabiî Üys 
A. Yıldız 

İstanbul 
T. Arıburun 

Konya 
M. Obuz 

Kâtip 
Tekirdağ 
C. Tarlan 

Ankara 
/ / . 0. Bekata 

Samsun 
F. Tev etoğlu 

C. Bşk. S. Üye 
C. Açikalm 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Sosyal tşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 

Esas No. 1/735 
Karar No. 16 

Yüksek Başkanlığa 

12 . 5 . 1967 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holânda Kırallığı arasında imzalanan Sosyal G-üvenlik Sözleşme
sinin "onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 11 . 5 . 1967 
tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede etraflıca belirtilen hususlar ve tem
silcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun görüldüğünden, ta
san Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir... 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Zonguldak 

T. R. Baltan 

Sözcü 
Burdur 

Ö. F. Kınaytürk 

Kâtip 
Mardin 

A. Saraçoğlu 
İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
E. Çelebi 

İmzada bıılanamadı 

İsparta 
M. Gülciigil 

Trabzon 
R. Zatoğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 924) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holân-
da Kıratlığı arasında imzalanan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti ile Holânda Kırallığı 
arasında 5 . 4 . 1966 tarihinde 
Ankara'da imzalanan, «Türki
ye Cumhuriyeti ile Holânda Kı
rallığı arasında Sosyal Güven
lik Sözleşmesi» nin onaylanma
sı uygun bulunmuştur. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holân
da Kırallığı arasında imzalanan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmişti)'. 

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 İşler Komisyonunun ka
bul ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Holân
da Kırallığı arasında imzalanan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
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. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 924) 




