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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi üzerin
deki görüşmelere devam olundu. 18 . 12 . 1962 Sa
lı günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

ihsan Ilamii Tigrel 
Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlıı 

Adana 
Sakıp önal 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Nevzat 

Sengel'in, 6326 sayılı Petrol Kanununun 120 nci 
maddesine dair sözlü soru önergesi, Sanayi Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/135) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi 
Yardımcı'nm, Doğu ve diğer illerde jandarma ve 
zabıta kuvvetlerinin aldıkları tedbirlere dair söz
lü soru önergesi, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları

na gönderilmiştir. (6/136) 
3. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâtif 

Aykut'un, Doğu'ya tâyinlerini istiyen muhtelif 
meslek sahibi kimselere dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/137) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Ademoğlu'nun, 27 Eylül 1962 tarihli Karar
nameye dair sözlü soru önergesi, Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/138) 

368 -~ 



C. Senatosu B : 18 18.12.1962 O : 1 
2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılı Ke-

sinhesabı hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/60; 
C. Senatosu 1/123) (Sayıştay ve Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonuna) 

Teklif 
2. — Bursa merkez ilçesindeki gedik ve ze

minlerin tasfiyesi hakkındaki kanun teklifinin 

BAŞKAN — Yoklama yapılacakttır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, oturu

mu açıyorum. 
ÂKÎF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Gün-

4. — DEMEÇLER 

AKİF EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkanım, muhterem arkadaşlar, elimize aldı
ğımız en taze tutanak, 25 . 10 . 1962 'tarihli Cel
senin zaptıdır. Anayasa, yasama organlarının 
görüşmelerinin açık, alenî olmasını âmirdir. 
Yeni girdiğimiz siyasi hayatta, bulunduğumuz 
Anayasa düzeni bizim müzakere ve kararları
mızdan başlıyarak her işimizin açık olmasını 
gereiktirir. Bu aleniyet, yalnız samimin müza
kerelerimizi dinlemesiyle temin olunamaz. Yal
nız gazetelerin aksettinmesiyle yetinilemez. Gö
rüşme tutanaklarımızın, mümkün olan en kısa 

Millet Meclisince kabul edilen metni (M. Mec
lisi 2/179; C. Senatosu 2/38) (içişleri Komisyo
nuna) 

Tezkere 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu üye
si Nusrct Tıma'nın, yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/159) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

I dem dışı maruzatta bulunacağım. 
i BAŞKAN — Mevzu nedir? 

ÂKlF EYİDOĞAN (Devamla) — Tütanak-
I lanınız hakkında. 
| BAŞKAN — Buyurun. 

VE SÖYLEVLER 

I zamanda, resmî otantik 'bir metin olarak, neş
redilmesi lâzımdır. 

Bundan 50 yıl evvel Osmanlı Meşrutiyetin
de Me'busan ve Ayan Meclislerinin zabıtları, 
harfi harfine, hattâ «handeler» ve saire dâhil 
olma'k şaııtiyle 48 saatte Takvimi Vabayi'e bağ
lı zalbıt cerideleriyle neşrolur idi. Allah gani, 
gani rahmet eylesin, Kayserili Asım Beyin 
Mebusan Başkâtipliği yine rahmetli Abidin Da-
ver'in Zabıt Müdürlüğü zamanında Meclisi 
Ayanın zabıtları böyle çıkardı. Rahmetli ismail 

I Rüştü Han. zamanında Matbuat Umum Mü-

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

BAŞKAN — Baskanveküi İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

* _ — 

BAŞKAN — C. Senatosunun 18 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
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dürlüğü yapmış olan rahmetli Saffet Beyin Za-
b:it Kalem Müdürlüğü zamanında Âyanm zabıt
ları da en geç 48 saat zarfında çıkardı, 
ÛBi'zim zabıtlarımız iki aya yakın bir zaman dâ
hilinde geliyor. Denilebilir ki ; matlbuatm günü 
gününe neşr'ı/atı da maksadı temin eder. Gaze
telerimizin 'halini görüyorsunuz arkadaşlar, ta
biî her gazetenin kendine göre, mezhebi, meşre
bi vardır. Buradaki müzakereleri, hatibin söz
lerinin şu cihetini ve bu cihetini her gazete 
kendi mesleğine ve meşrebine göre aksettirmek
tedir. Bunu da tabiî karşılamak icabeder. Fa
kat yine hayatı siyasiyede, hemen hepinizin his
siyatına tercüman .olacağıma kaani olarak arz 
edeyim ki; en çok hazer ettiğim şey, yanlış an
latılmak ve yanlış anlaşılmaktır. Ben, kendi 
derdimi, (maksadımı meramımı yüksek huzuru
nuzda ifade etmok için, dilim ne kadar mukte
dir ise, bunlar za,bıt.lara geçsin ve zabıtlarda 
neşredilsin, seçmenlerim de, bütün milletim de 
buna muttali olsun, ne kadar anlarsa; tavrıma, 
tarzıma kaç numara verirse, ona razıyım. Fa
kat sözlerimin şu ve bu meşrebe, mezıhclbe göre 
anlaşılıp .anlatılmasını, doğrusunu isterseniz, 
az - çok yadırgıyorum. Eee, buna karşı ne ya-
pıklbilirlL. Tekzip, tavzih, 'estağfurullah! 

Basın hürriyeti anlayışına en ?</kırışı olan 
nokta budur. Fakat bizim de kendi kendimizi 
anlatmak istediğimiz gibi anlaşılmamızı temin 
edeee'k, yegâne vasıta kendi zalbıt ceridelerimiz-
dir, kendi tütanaklarımızdır. Bunları iki ay ka
dar bayatlattırdıktan sonra neşretmenin fay
dası, asgarinin asgarisine iner. Bu bahsi îçtü-
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züık müzakere edilirken arz edebilirdim ve arz 
ettiğim esibabı mucibe ile tüzüğe en kısa müh
leti kaydederek zabıtların neşrini mecburi kı
labilirdik. Fakat bu hüküm, tatibik edilemezdi. 
Gün d em dışı söz aldığım için beni mazur görü
nüz, söz almamın sebebi o dur ki, henüz bütçe 
yeni gelmiştir ve Bütçe Komisyonundadır. Di
van Riyasetinden ricam : Zabıt Kalemi Müdür
lüğünün kadrolarını takviye etmeleri ve lâzım-
.golem tahsisatı koymaları ve kadroları barem 
maaşlarına göre kabul etmeleri, her halü kâr
da hiç olmazsa 50 yıl evvelki kadar mümkün 
olan bir sürat ve emniyetle tutanaklarımızın 
otantik olarak ve bol bol nüshalar olarak, her
kes tarafından tedarik edilebilecek her gazete
nin aiaıbileceği miktarda bol bol nüsıha olarak, 
hazırlanmasını sağlamaları .ricasından ibarettir. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN .— Riyaset Divanı, Akif Eyido-
ğan arkadaşımızın mütalâalarını tamamen ye
rinde bukna.ktadır. Bildiğiniz gibi Bn/ük Mil
let Meclisinin daimi işlerini Millet Meclisi Baş
kanlığı ve Başkanlık Divanı tedvir etmekte
dir. Bu itibarla, bu gecikmeden, Başkanlık Di
vanınızın şikâyeti var, fakat kusuru yolctur. Bu 
mülâhazaları, Millet Meclisi Başkanlığına, Riya-
ıS'et Divanınız aksettirecektir. 

Teşkilât Kanunumuz yapılıp da müstakil, 
doğrudan doğruya Cumhuriyet Senatosuna 
bağlı bir Zalnt, bir Tutanak Bürosu tesis edi
lirse o zaman işlerin daha çabuk intacedileceği-
ne emin olabilirsiniz. 

5. — SORULAR VE CEVAPLARI 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, ilk ve orta dereceli okul
lara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/104) 

BAŞKAN — Sfjjın Mehmet Ali Demir ar
kadaşımız'?... Burada. Sayın Bakan burada so
ruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 

tarafından sözlü olarak .cevaplandırılmasına de

lâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Tunceli Üyesi 
Möhmet Ali Demir 

1. 1961 - 1962 öğretim yılında: A) îl mer
kezlerimde, B) îlçe merkezinde, C) Nahiye 
merkezindeki ilkokullarla köy ilkokullarının 
kaçında tek, çift, üç ve dörtlü tedrisat yapıl
mıştır? (Ayrı ayrı olarak), 

1962 - 1963 öğretim yılında tek, çift, üçlü 
ve dörtlü tedrisat yapan ilkokulların sayıları 
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1961 - 1962 öğreti'm yılma nazaran bir artış mı 
yoksa bir eksilme mi, kaydedilmiştir? 

2. 1961 - 1962 öğretim yılında il, ilç-e ve 
nahiyelerde mevcut bilûmum orta dereceli okul
ların kaçında tek ve çift tedrisat yapılmıştır? 
(Ayrı, ayrı olarak) 

1962 - 1963 öğretim yılında çift tedrisat 
yapan orta dereceli olcu!larm sayısı 1961 - 1962 
öğretim yılına nazaran bir artış mı yoksa ek
silme mi kaydetmiştir? 

3. 1961 - 1962 öğretim yılında bilûmum or
ta dereceli okullarda öğretmen bulunmamasın
dan ötürü kapatılmıyan dersler olmuş mudur? 
Olmuşsa öğretim yılı başından sonuna kadar 
açık g'eçe.n ders saatlerinin tutarı nedir? 

1 yıl müddetle kapatılmıyan bu derslerden 
öğrenciler bir üst sınıfa nasıl geçirilmişlerdir? 

4. G'eçnıiş öğretim yıllarında tedrisata açık 
bulunan orta dereceli okulların bir kısmında 
1962 - 1963 öğretim yılında öğretmenlerinin bir 
diğer orta dereceli okullara nakillerinin yapıl
ması ve askere alınanları dolayısiyle öğretmen 
kalmaması yüzünden kapatılan orta dereceli 
ortaokul var mıdır? Varsa miktarı nedir? 

5. Dernekler veya hamiyetli vatandaşlar 
tarafından bizzat binaları yaptırılanı bugün ted
risata hazır durumda bulunan fakat öğretmen 
bulunmaması yüzünden tedrisata açılmıyan Or
taokul ve lise var mıdır? Varsa miktarı nedir? 

Bunların açılabilmesi için Bakanlıkça ne dü
şünülmektedir? 

6. İhtiyaca binaen Bakanlıkça prensip iti
bariyle yeniden açılması kabul edilen fakat öğ
retmen bulunmaması yüzünden açılması bugün 
için mümkün oknıyan ve sıraya konan ortaokul 
ve liselerin sayısı nedir? 

7. 1962 - 1963 öğretim yılında mevcut asıl, 
muvakkat ve yedek subaıy öğretmenlerle ilk-
ıokullaranızdaki öğretmen ihtiyacı karşılanmış 
mıdır? Karşılanmamışsa daha ne miktar öğret
mene ihtiyaç vardır? 

8. 1961 - 1962 ve 1962 - 1963 öğretim yılın
da bilûmum orta dereceli okullardaki asıl öğ
retmenlerin miktarı ile münhal öğretmenlerin 
miktarı nedir, bu münhallerin kısa zamanda 
kapatılması için Bakanlıkça ne düşünülmek
tedir? 

BAŞKAN — Rayın Bakan. 
MÎLLÎ EGÎTÎM BAKANİ ŞEVKET RAŞÎT 

HATÎPOĞLU (Manisa Milletvekili) — Sayın 
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Başkan, muhterem senatörler, Tunceli Sena
törü muhterem Mehmet Ali Demir arkadaşı
mızın önergesindeki sorularına cevaplarımı aşa
ğıda olduğu şekilde arz ediyorum. 

1. 10 Aralık 1961 tarihindeki duruma göre, 
1961 - 1962 öğretim yılında il, ilce ve köyler
de birli, ikili ve üçlü öğretim yapan ilkokul
larımız. 

1 li 2 li 3 lü Toplam 

îl merkezlerinde 
Diğer şehir ve 
kasabalarda 
Köylerde 

Toplam 

1962 - 1963 < 

258 

807 
22 366 

23 431 

iğretim .1 

741 

1 317 
— 

2 058 

yılına ait 

59 

12 
— 

71 

dun 

1 058 

2 136 
22 366 

25 560 

im, İle-
nüz illerden alınmamıştır. 

2. 1961 - 1962 öğretim yılında, mevcut 7 
akşam lisesi hariç, 132 lisemizden 85 inde ve 
565 ortaokuldan da 129 unda çift öğretim ya
pılmıştır. 

1962 - 1963 öğretim yılı ders dağıtım çizel
geleri henüz bakanlığımıza kesin olarak in
tikal etmediğinden, bu yıla ait durumun tes-
bitine imkân bulunmamakla beraber. 1961 -
1962 yılma nazaran, çift öğretim yapan okul
ların sayısında bir artma kaydedileceği mu
hakkaktır. 

3. 1961 - 1962 öğretim yılında, orta öğ
retime bağlı okullarımızda öğretmensizlik yü
zünden kapatılamıyan ders sayısı 14 958 saat-
th\ 

Boş geçen bu dersler için, temini mümkün 
olan yerlerde mahallen Öğretmenler bulunarak, 
temini mümkün olmıyan yerlerde ise diğer il
lerden öğretmenler getirtilerek, ücretleri ba
kanlıkça ödenmek suretiyle yetiştirme kursları 
açılması cihetine gidilmiş ve öğrenciler, bu 
kursları mütaa-kıp imtihanlara alınmışlardır. 

4. Geçmiş yıllarda öğretime açık olup 
1962 - 1963 öğretim yılında öğretmeni bulun-
mıyan tek ortaokulumuz, Adıyaman - Kâhta 
Ortaokuludur. Halen bahis konusu okulun mü
dürlüğü, bakanlığımızca 4 öğretmene teklif 
edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca öğretmen tayini 
için Kâhta Ortaokulu, kuraya ithal olunmuşsa 
da kurada çıkmamıştır. 
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5. Lisesi ve ortaokulu bulunmıyan ilçe ve 

bucak 'merkezlerinde mahallî dernekler tara
fından inşalarına başlanılarak tamamlanan or
taokul binası sayısı 18, lise binası sayısı ise 3 
tür. 

Lisesi veya ortaokulu bulunmıyan mahaller 
için, Bakanlığımızca çeşitli faktörler göz önün
de bulundurularak bir sıra cetveli düzenlenmiş 
bulunmaktadır. Eldeki bu cetvele göre bahis 
konusu yerlere henüz sıra gelmediği, ayrıca öğ
retmen temini de imkânsız bulunduğu için, 
okul açılamamıştır. 

6. İhtiyaçlar göz önünde bulundurularak I 
açılması kararlaştırıldığı halde öğretmen bulun- j 
maması yüzünden açılmıyan ve sıraya konulan j 
1936 ortaokul, 516 lise vardır. j 

7. 1962 - 1963 öğretim yılma girerken, mev
cuda ilâveten 17 877 öğretmene ihtiyacımız var
dır. 

Bunun 16 537 si yeni mezun asıl, yedeksu-
bay ve muvakkat öğretmenlerle karşılanmış 
olup, kalan 1 340 da vekil öğretmenlerle karşı- J 
lanacaktır. 

8 1961 - 1962 ve 1962 - 1963 öğretim yılla
rında orta öğretime bağlı okullarda vazife gö
ren öğretmen sayısı ile, öğretmen ihtiyacı şöy
ledir : 

Mevcut öğretmen 
öğretim yılı öğretmen ihtiyacı 

1961 - 1962 7 692 7 072 
1962 - 1963 8 101 9 881 

Açık dersler bir taraftan ücretli öğretmen
lerle kapatılırken, diğer taraftan da 10 yıllık 
plâna göre, çeşitli kademelere öğretmen yetiş
tiren kurumların sayıları belli bir ölçü içinde 
peyderpey artırılmakta ve ayrıca mevcutların 
genişletilmesi cihetine gidilmektedir. 

Buna ilâveten, 439 sayılı Orta Tedrisat Mu
allimleri Kanununun 7 nci maddesi gereğince 
yapılan öğretmen muavinliği imtihanlarına gi
recekler için hazırlayıcı kurslar açılması hak
kında geçici bir kanun tasarısı da hazırlan
maktadır. Bu tasarı gerçekleştiği takdirde, yıl
da üç bin kişinin bu kurslara katılması sağla
nacak, dolayısiyle orta öğretim kadroları her 
yıl bu kanaldan gelecek olan azımsanmıyacak 
sayıda öğretmenlerle beslenecektir. 
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Bütün bunlara rağmen memleketimizde öğ

retmen dâvasının temelden halledilebilmesi hu
susu, ancak öğretmenliğin cazip bir hale getiril
mesine ve yetişmekte olan nesillerin geniş ölçü
de bu mesleke yönelmelerinin sağlanmasına bağ
lıdır. Bu mülâhaza ile Bakanlığımızda, öğret
menin ve öğretmenlik meslekinin problemlerini 
bütünü ile kapsıyacak ve bunlara hal çaresi 
bulacak olan bir kanun tasarısı üzerinde çalış
malar devam etmektedir. Bu, takdirde bu mes
lek cazibeli hale gelecek ondan sonra okulları
mızda meslek adamları yetiştikten sonra, ümit 
ediyoruz ki, artık öğretmen problemimiz halle
dilmiş olacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Demir. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Muh
terem arkadaşlar, ilk ve orta öğretimin bugün 
vatan sathındaki durumunu, kısa da olsa, Sa
yın Vekilimiz izah buyurdular. Muhterem Ba
kana, bu açıklamalarından dolayı, teşekkür ede
rim. 

Vekilimizin çizdikleri tabloya ekliyeccğim 
rakamlarla birlikte bir nebze düşünülürse Maa
rif dâvamızın 1971 e kadar dahi hallini düşün
mek hayal olur. 

Muhterem arkadaşlar, 1962 - 1963 öğretim 
yıllarına ait, bilhassa orta öğretimde, katı ra-
ralkaımları tesbit edemediğimden bir fikir vere
bilmek üzere 1960 - 1961 ve 1961 - 1962 öğ
retim yıllarına ait rakamları arz ettiğim takdir
de, rakamların menfi yöndeki 'korkunçluğu mo
dern Türkiye'nin kalkınmasını maarif dâvası
nın hallinde görenleri ümitsizliğe sevk edeceğine 
eminini. 

Hepinizin bildiği gibi düne kadar köyleri
mizde 40 - 50 öğrenciyi istiabedecek ve sınıfla
rı dolduracak öğrenciyi 'bulma imkânından 
mahrumken, bugün aynı köy okullarında, ikili, 
üçlü tedrisat yapılmaktadır. Eğitim ve öğretimi 
öldüren ikili, üçlü, dörtlü tedrisatın çoğalması 
üzüntü yaratmaktadır, iki öğretim yılını ihtiva 
eden tablonun hepimizi sevindireceği kadar 
üzüntüye de sevk edeceğine kaniim. 

Sayın Bakanın da bir kısmına işaret buyur
dukları gibi 1960 - 1961 öğretim yılında : 
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İkili tedrisat yapan okullar Üçlü tedrisat 

Şehir Köy Şehir 

1 101 347 36 

Aynı öğretim yılında 106 ıköy okulu da öğ
retmensizlik yüzıümden kapatılmıştır. Yine bu 
öğrettim, yılında şu noktaya dikkatinizi çekmek 
ioterim : Şehirde 54, köylerimizde 13 237 okul 
bir öğretımenle, şehirde 73, köylerde 6 010 
;dkul da iki öğretmenle, şehirde 73, köylerde 
1 583 okul 3 öğretmenle, şehirde 67, köylerde 

İkili tedrisat yapan okul sayısı 
Şehirde Köyde 

1 101 den 1 235 e 347 den 841 e 

yükselmiştir, öğretmen noksanlığından 136 
köy okulu da kapalı kalmıştır. 1960 - 1961 ve 
1961 - 1962 öğretilm yıllarında yedek sulbay 
öğretmenlerinin de vazife gördüklerini sayın 
•senatör arkadaşlarımla hatırlatmak isterim. Bu 
kanun çıkarılnıaısaydı bugün maarif sever kim
seleri üzüntüye seıvk eden rakamların birkaç 
misli olacağını' da unutmamak lâzımdır. 

(Bunun ie'in, yerinde ve isabetti olarak çı
karılan hu kanunun asgari 15 yıl daha temdid-
ediknesi şarttır. İkili, üçlü, dörtlü tedrisatın 
ıstırabını çekmiyen aile tasavvur edilemez. 

Muhterem arkdaşlar, şimdi de orta öğre
time bir göz atalım; orta öğretimin içinde 
bulunduğu feci durumu, velilerin, öğrencile
rin çektikten ıstırabı ifade edecek kelimeyi bu
gün için sözlüklerde dahi bulımak emin olunuz 
ki mümkün değildir. Yalnız 1961 - 1962 öğre
tim yılma ait arz edeceğim şu tabloda gençlerin 
ne gibi şartlar içinde tahsillerine devam 'ettik
lerini göstermek isterim. 1961 - 1962 öğretim 
yılında 132 lisenin 85 inde 565 ortaokulun 
129 unda ikili tedrisat yapıldığı gibi aynı öğ
retim yılında mevcut okulların sayılarına göre 
14 714 öğretmen olması gerekirken 7 692 asıl 
öğretmenin mevcudolduğu 7 072 .münhal bu
lunduğu, 1962 - 1963 öğretim yılında bu mün-
hallerin 9 8'81 e yükseldiği görülmektedir. 

Avnı öğretim yılında 158 705 ders saatinin 
asıl öğretmenlerle 60 278 ders saatinin ise üc
retli öğretmenlerle kapatıldığını, ayrıca ço
ğunun fen ve yabancı dil derslerinin teşkil et-
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an okullar Dörtlü tedrisat yapan okullar 

Köy Şehir Köy 

5 4 0 

512 okul dört öğretmenle, şehirde 714, köyde 
278 ckul beş öğretmenle öğretim yaptığına işa
ret etmek isterim. 

1961 - 1962 öğretim yılında rakamlarda ek
silme değil bir 'artışın mıevcudolduğu görül
mektedir. 

1961 - 1962 öğrettim yılında : 

Üçlü tedrisat yapan -okul sayısı 
Şehirde Köyde 

841 elen 59 a 36 dan 59 a 

tiği 15 958 ders saatinin - ki sayın Bakan 
14 958 dediler, aramızda 1 000 fark var ; - öğ
retim yılının ilk gününden son gününe kadar 
tamamen boş geçtiğini, 'bu rakamın dışında 
her ayın muhtelif günlerinde çeşitti sebepler
le boş geçen ders saatlerinin tutarının 47 500 
olduğunu söylersem Ibir yıl zarfında orta dere-
ee'l'i okullarıımızda boş geçten ders saat'terinin 
yekûnu 63 458 i bulmaktadır. İşte gazetelerde 
de ; 100 kadar öğrenci dün yürüyüş yaptı. Ga
zi Lisesinde cebir, geometri, aritmetik dersle
rine öğretmen bulunamıyor v. s. Biraz evvel 
arz ettiğim rakamın Ibir öğretim yılındaki bü
tün ders saatlerinin üçte birini teşkil ettiği 
düşünülürse o vakit orta tedrisatın haliperi-
şaınm ne olduğu kendiliğinden meydana çıkar. 

'Boş geçen derster için dinlenme tatillerinde 
açılan 2 aylık kurslardan istifade etmek sure
tiyle 'boşluğun giderildiğini sayın Bakanımız 
ifade buyurdular. Bir öğretim yılının başın
dan sonuma kadar okutulan derslerden % 20 
randıman alınmazken bir 'iki aylık kursta mu-
•vaffat olımuş b'ir öğrencinin üst sınıftaki ba
şarı .derecesinin ne olacağını takdirlerinize arz 
ediyorulm. 

Bence, üniversitelerimizdeki giriş 'imtihan-
larmdaki muvaffakiyetsizlıği yalnız orta öğre
timde değil evvelce de arz ettiğim gibi 'ilkokul
larımızda da aramak lâzımdır. 

Orta öğretimin feci tarafları sayılamıyacak 
derecede çoktur. Tedrisata açık olan bâzı orta 
derecedeki okullarda yapılan öğretmenlerin 
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nakil veya askere alınmaları yüzünden aylarca 
/kapalı kalan okullar «olduğu gibi şu anda öğ
retmensizlik yüzünden 'bir okulun .da kapalı ol
duğunu üzülerek bildiririm, öğretime açık 
okulları kapatmakla ımemleket maarifine hiz
met 'edildiğini düşünmek kadar gülünç Ibirşey 
olamaz kanaatindeyim. 

Muhterem senatörler, dahası var, 'bilhassa 
hamiyetli vatandaşlar tarafından yapılan, mey
dana getirilen bütün öğretim •araçlarına varın
caya kadar ikmâl edilmiş 18 orta okulun, bu
lundukları yerin halkının, öğrenci velilerinin 
ve öğrencilerinin feryatlarını hiçe sayarak ve
kâlet bu okulları öğretime açmamıştır. Lis
tesi bende «mevcuttur, isterlerse verebilirim. 

Muhterem 'arkdaşlarıım, ısayın Bakan Gazi
antep'de yaptığı bir konuşmada şunu İfade edi
yor. Memnun oldum. Bunu görmekle de üzül
düm. Gaziantep'de irfana karşı 'büyük bir me
yil buldum.. Okumak Antep'te şuurlu bir fe
dakârlık halini almıştır. Bunu yaranmak için 
söylemiyoruım. Nizip'te benden Kız enstitü
sünün gen işle t ilmesini istedirler. Binayı ken
dileri yapmışlar, bir Millî Eğitim Bakanı böy
le bir hizmetten kaçınır mı? Şimdi orada ya
palım dendiği halde, herşeyi 'bitmiş 18 orta 
okul bugüne kadar tedrisata •açılmamıştır, muh
terem arkadaşlarım. 

Bu hamiyetli vatandaşlar "bir daha maarife 
hizmet «derler mi, etmek istlyenler de ıgönül 
ferahlığı ile .yaparlar mı, bu kötü ımfeaili hal
kımızın takdirlerine bırakıyorum. 

Ayrıca (Bakanlıkça •açılması kabul edilerek 
sıraya Ve listeye alman orta okul sayısını da 
980 inin üstümde olduğunu söylersem hamiyet
li vatandaşlar tarafından yaptırılan 18 okulu 
açmak imkânından unalhrum bulunan bir vekâ
letin ısıraya konan 980 orta okulu ne vakit ta
hakkuk ^ettireceğini Allak bilir. 

Muhterem arkadaşlar, maarif dâvasının 
noksan taraflarının öğretmen azlığı, 'bina ve 
ders araçlarının noksanlığı teşkil etmektedir. 

Garsonluğu öğretmenlik mesleğine tercih 
'edecek bir duruma düşürdükten sonra öğret
ime n dâvasının oın yılda değil, bu 'gidişle elli 
yılda dahi hall'edll'eeegin'i tahmin etmiyorum. 

Her iktidar devrinde diğ'er meslekler hak
kında getirilen 'kanun teklif ve tasarıları sü
ratle komisyonlardan. Heyeti Uimumiyeden 
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geçirilirken bir ders ücreti teklifinin beş on 
yıldan beri tahakkuk ettirilmlyen bir vekâlete 
(haklı olarak öğretmenin itimadı sarsılır. 

Hak ve hukukunun müdafaa edildiğini gör-
ımiyen, duymıyan bir meslek mensubu nasıl 
olur da, o mesleğe canı gönülden bağlanır. 

Evet, bu mevcut aksaklıkların giderilme-
sini ve mesleğin cazip hale getirilmesinin ve dâ
vanın yüzde yetmiş beşinin hallinin para ile 
mümkün olabileceğini bilenlerdeniz. 

Birçok milletlerin kabullendiği hususlardan 
faydalanarak, asgari günde biir ilâ, bir 'buçuk 
milyon lira gelir getirecek Millî Eğitim Ver
gisi kanun teklifini vatandaşların yüzde dok
sanı üç yüze yakın senatör ve milletvekili ka
bullendiği halde karşımıza çıkan Maliye Ve
kâletinin eski cağ zihniyetiyle çalışan sayın 
mensupları olmaz der durursa ,her yıl 'bütçeye 
konulan, tahsisatlarla üç 'bin okulda değil, bir
kaç yıl sonra beş bin okulda ikili, üçlü, dörtlü 
tedrisatın yapılacağını 63 bin değil, 163 bin 
ders saatinin boş geçeceğini 9 881 değil, 19 881 
öğretmenliğin münhal kalacağı hakikatini gör
memiz lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; netice olarak şunu 
arz etmek isterim; ilk ve orta okullardaki ted
risat normale avdet ettirilmedikçe, açık geçen 
ders saati kapatılmadıkça 80 ve 90 mevcutlu 
sınıflar 40 veya 50 ye indirilmedikçe, her yıl 
meslekten ayrılanların sayıları azaltılmadıkça, 
meslekin cazip hale getirilmesi için gereken 
tedbirler alınmadıkça ve mensuplarının hak
ları korunnradıkça, Millî Eiğtim Vergisi Ka
nunu kabul edilmedikçe ve bizim gibi maarif 
dâvasında geri kalmış milletlerin kabullendiği 
bilûmum üniversite mezunlarına bir veya iki 
yıl öğretmenlik yapma mükellefiyeti yüksel-
tilmedikçe maarif dâvasının hallini kısa za
manda düşünmek tamamen hayal olur. 
ordusu, mensupları için ifade buyurdukları 

Sayın Devlet Reisimizin Erzurum'da irfan 
şu veciz sözleri huzurlarınızda okumama müsaa
delerinizi rica edeceğim. «Ben, her gittiğim 
yerde bir milletin yapısında en büyük vazifeyi 
deruhde eden ve o memleketin hammadelerin-
den en yüksek seviyeli insan y*aratan öğret
meni ararım. Eğer bir öğretmen bir memlekette 
öğretmenler şuurla çalışıyorlarsa o memleketin 
istikbalinden emin olabilirsiniz.» 
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•Sayın Devlet Reisimizin bu mevzuda gös

terdikleri hassasiyeti şükranla anarken bu işa
retlerini ilgililerin vazife telâkki etmelerini 102 
bin irfan ordusu adımı bekler hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ŞEVKET RA-

ŞÎT HATİPOĞLU (Manisa Milletvekili) — 
Mehmet Ali Demir arkadaşımız birçok mesele
lerden bahsetti. Bahsettiği meseleler üzerinde 
ayrı ayrı duracak değilim. Yalnız, iki noktayı 
aydınlatmak isterim; millî eğitime ait prob
lemlerin günün problemi olmadığını bir daha 
belirtmek isterim. Bu konuda, bu alandaki me
seleler, bir bakımdan da imparatorluğun tasfi
yesidir. 

Asırl'arm ihmal ettiği dâvayı bugün mesu
liyet adamlarının sırtına yüklemek veya onlar
dan 24 saat içinde bu dâvanın hallini bekleme
nin »doğru olmadığını zannerderim. Meseleleri 
tarihin ışığı altında mütalâa ettiğimiz zaman 
çıkar yolu burabiliriz zannediyorum. Biz bu 
milletin asırlardan beri âtıl bir vaziyette bı
raktığı şeyi ancak Cumhuriyetten sonra ele 
almış bulunuyoruz. Hâlâ okulsuz köyümüz var
dır. Böyle ihmal edilmiş bir memleketi bütün 
köylerine kadar okulun sokulması ve bütün 
köylerinde okul yaptırılabilmesi öyle kolay 
mesele değildir. Ama bunun üzerinde cazip ede
biyat yapılabilir; bu kolay şeydir. 

Şunu açık olarak ifade etmek isterim. Yü
ce Senatoya. Bugün 'Türkiye'de okul dâvası 
en ciddî şekilde plâna alınmış, en yapıcı, müs
pet yola girmiş bulunuyor. Ve bugün 1960 
yılından beri yürütüp gelmektedir. Şimdi bi
raz sonraki sözlü soruda da bunun müspet 
rakamlarını göreceksiniz. Beş yıllık plânda 
cTa bu rakamlar mevcut bulunmaktadır. Bina
enaleyh bu kadar partik şekilde tecellileri elle 
tutulacak bir halde bulunan bir dâvanın bu 
kadar karamsar gösterilmesine bir sebep ve 
lüzum yoktur. 

öğretmen meeslesine gelince, öğretmen 
meselesi o kadar basit de değildir, öğretmen 

meselesi yalnız bir maişet meselesi değil, öğ
retmen meselesi yalnız sayı meselesi de değil, 
öğretmen meselesi sayı meselesi yanında bir 
kalite meselesidir, öğretmen meselesi bir istih
dam, vazife görme meselesidir. Öğretmen mese
lesi, bir cemiyetin içinde hizmet vazifesini al-
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m ak ve o rolü oynamak meselesidir. Bütün bun
ların heyeti umumiyesi bugüne kadar ihmal 
edilmiş ve öğretmen dâvası bir tarafa bırakıl
mıştır. 

Mehmet Ali Bey arkadaşımıza şunu hatır
latmak isterim. Bu devir 27 Mayıstan beri ve 
daha evvellerinde de okul kapatmadı, öğretmen 
okulu kapatmadı. Ama bir devir vardır ki, öğ
retmen okulu kapattı. Şimdi biz öğretmen okulu 
işini ele aldık. Bunu kendilerine izah ettim. 
Mevcut öğretmen okullarının sayısını artırdık. 
Mevcut okullar genişletiliyor. Bunlar iş plânın
da ele alındı ve bu hususta mümkün olduğu 
kadar kalitesi yüksek, bu memleketin ihtiya
cını karşılıyacak öğretmenlerin yetiştirilmesi 
çabası içinde bulunuyoruz. Müsterih olsunlar. 
öğretmenin hem kalite, hem sayı itibariyle 
plânlı bir şekilde yetiştirilmesi yoluna girilmiş
tir. Ve bunda da Yüce Senatonun bir korkusu 
olmasın. 

İstihdamı konusuna gelince; bu mevzu üze
rinde şümullü bir kanun lâyihası hazırlanmak
tadır, diye arz ettim. Bu kanun lâyihası öğret
menin okuldan çıkışından emekliye sevk edili
şine kadar, bütün hizmeti boyunca, karşılaşa
cağı hakları, salâhiyetleri, mesuliyetleri ve ona 
ait her şeyi, bütün meseleleri bir düzen içine 
alan ve onun hiçbir hakkının zayi olmasına im
kân bırakmıyan şümullü bir kanunu hazırlama
nın çalışması içindeyiz. İnşallah Yüksek Mec
lislerin lütufları ile bu kanun en iyi şeklini alır 
ve öğretmenlik bizim mâna itibariyle kendisine 
izafe ettiğimiz mukaddes bir meslek vasfım, 
aynı zamanda maddi bakımdan da cazibeli ve 
kendisini aratır bir meslek vasfını elde eder. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Ne za
man? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ŞEVKET RAŞÎT 
HATİPOĞLU (Devamla) — Kanun Meclisten 
çıktığı zaman. 

Bundan evvel niçin yapılmamış, bunu bile
mem. Ama, bu, milletin takatine göre de -olmuş
tur. Millet inkişaf etikçe elbette bunlar da o 
nisbette inkişaf etmiştir, edeceklerdir. Bu Dev
letin hizmetinde bulunan memurların hepsi bir 
nisbet dâhilinde bu vazifeleri yürütürler. Fakat 
bu hizmetleri ifa edenler ve bilhassa zihnen ça
lışan öğretmenler malî bakımdan endişe eder
lerse çalışmalarının randımanı düşük ve işleri
nin kalitesi bozuk olur, eledim. Ve bu zaviyeden 
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de öğretmene bir refah seviyesi temini için ka
nun lâyihası üzerinde çalışıyoruz, dedim. El
bette bu kanun lâyihasının en mükemmel bir 
şekilde Meclise intikali için gayret sarf edil
mektedir. İnşallah buradaki himmetlerinizle ka
nun tekemmül eder ve en iyi şekilde çıkar. 

Şimdi Yüce Senatoya şunu ifade etmek iste
rim : öğretmen dâvası hal yoluna girmiştir. 
Okul yaptırma işi de; plânlı bir şekilde yürü
mektedir. Daha bâzı yerlerde aksıyan tarafla
rımız vardır. Dâva bildiğimiz veya zannettiği
niz gibi, öyle küçük bir dâva değildir. Memle
kette .10 binlerce okul yapılması ve bunun 1.0 
yıllık bir plân içine sıkıştırılması küçük bir 
dâva değildir. 

Son sözüm şudur; Meclislerin ikisi de millî 
eğitime ait yatırımlarda cömert davranmakta
dır. Ben ancak buna karşı minnettarlığımı ifa
de ederim. Ve eğer, bunu tatbik edersek neti
celerin müspet olacağına, verimin hepimizi se
vindireceğine samimî olarak inanmaktayım. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN 
Demir. 

Buyurun, Havın Mehmet Ali 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Cok 
muhterem arkadaşlarını, bendeniz burada ko
nuşurken Yedek subay öğretmenler Kanunu
nun çıkarılmasının bu memleketin büyük maa
rif dâvasının halli yolunda atılmış isabetli bir 
adını olduğuna temas (ittim. Çocuklarımıza ta
rih okutmadaki inaksal ve bizlerin tarih oku
manı ızdaki gaye; geçmişteki kötü şeyleri atıp 
iyilerini alıp, bunları daha iyi yapmaktır. Ben 
şimdi Muhterem Bakandan soruyorum : Bugü
ne kadar yapılan ve toplanan milyonlarca lira 
sarfiyle meydana getirilen Maarif Şûrasının 
hangi kararlarını tatbik etmişlerdir?.. Hiçbirini, 
Bu kararlar hep raflarda kalmıştır. 

İkincisi; nasıl üğünülür? 1<S ortaokul hami
yetli vatandaşların himmet ve gayretiyle yapı
lır. I^akat iki senedir bunlar açılmazsa maarif 
dâvası nasıl hal yoluna girmiştir, dersiniz. 
Denilemez kanaatindeyim. Muhterem bakanını 
buyurdular ki, «•maarif dâvası ile Senatonun 
meşgul olmamasını rica ederim.» 

Biz burada meşgul olmıyaeağız da sokakta. 
mı 'meşgul olacağız bu dâva ile, okulda mı meş-
gu'l olacağız, yoksa, evde ibunun ıstırabını cek-
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inekle mi meşgul olacağız: Nerede meşgul toila-
cağız? Bunu muhterem Bakanımdan öğrenimek 
istiyofrum, rica ediyorum, arkadaşlarıım. 

Ayrıca, bir ikanun getireceklerini buyurdu
lar. Bu getirecekleri kanunu bir tarafa bıraka
lım, bundan evvel gelen Maarif Komisyonunda 
uyuyan .'kanunları çıkaralım. Maarif dâvası bu 
şekilde halledilemez. Bizler (mebus olarak, &e-
uatör olarak Vekâletin aırenisupları olarak bu 
dâvanın üzerinde bulunduğumuz zaman bu dâ
va, halledilebilir kanaatindeyim. Ben demiyo
rum ki, biz öğretmeni yalnız maddi olarak (tat
min edelim. FA] ücra bir köyde, !bir kaza mer
kezine sekiz - dokuz saat uzakta bulunan, mo
torlu bir vasıtanın düdüğünü duymaktan dahi 
mahrum olan ve ayda 295 lira 30 kuruş para, alan 
bir öğretmen ıstırap içinde inidir, yok»a değil 
midirf Bunun üzerinde Vekâlet durmuş unudur? 
Beki verilmesin, Yıa hep ya hiç. Biz bunu da 
sö'ylü'yoruz. Bugün VS bin !köy okulumuz birer, 
6 000 koy okulumuz iki öğretmenle çalışıyorsa 
ibiz bunu, lise ve muadili okul mezunlarına yük 
liyen kanuna, Iborçluyuz. Yedeık subay öğret
menlere ait ikanun 10 sene değil, 20 ısene teımdit 
edilmelidir. Nasıl olur da düne kadar demir 
perde gerisi memleketlerinden olan Bulgaristan, 
Yugoslavya, Üniversite •mensuplarına bu siste
mi taitibik ederken, biz bunu neden benimseımi-
yelimf Maarif Vekâleltinin icraatı hep lâfta, 
hep lâfta, hep lâfta kalıyor arkadaşlar. Hür
metle. 

BAŞKAN -- Soru cevapfandır itmiştir. 

,?. •--- Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeeligl'in, Kayseri'nin Talaş nahiye
sinde Kayadibirule tehlikeye mâruz kalan 5ı 
erin kalkması için ne saman ve hangi raporlara 
müsteniden karar verildiğini dair, İmar ve İs 
hân Bakanından sözlü sorusu (6/10?) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. Buradalar. 
İmar. İskân Bakanı. Yok; gelecek Birleşime bı
rakılın ıştır. 

,ı. - Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl tiHuğ'un, Almanya'ya- giden Türk isçilerini 
dair Çalışma J'(d:a-rıından sözlü sorusu (6/108) 

BAŞKAN -••• Sayın Celâl förtuğ burada mı? 
( Burada, sesleri; 

Savın (.'alışıma Bakanı buradalar. 
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Soruyu okultuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Saym Çalışma Baka

nı tarafından sözlü olaralk cevaplandırılan alsını 
saygı ile arz ederim. 

1. Almanya'ya giden Tütfk işçisi sayısı ne 
kadardır, hangi şehirlerde ve ne gibi işlerde 
<; alışmaktadırlar. 

2. İşçilere verilen üerdt ne kadardır, Akııaıı 
işçileri ile aralarında bir fark mevcut mudur. 

3. işçilerimizin durumu (Sağlık sosyal ve 
hayat şartları) nu kontrol eden «bir teşekkül 
var mıdır. Bakanlıkça ımahallinde tetkik ve 
teftiş yapılıyor mu? 

4. İşçilerimizin hastalık, sakatlık sigortala
rı dişlemekte midir? 

5. İşçilerin gitmeden önce durumları ince. 
1 eniyor mu, bu hususu takibeden bir 'büro var 
mıdır? 

Açıklanmasını saygı ile rica ederim. 
Elâzığ Senatörü 

Prof. Dr. Celâl Ertuğ 
9 . 10 . 1962 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; değerli Se
natör Prof. Celâl Ertuğ'un sorusuna cevapla
rımı arz ediyorum. 

Almanya'ya giden işçi ısayısı bugün 23 bini 
bulmuştur. Bunların 10 bin kadarı, memle
ketimizle Almanya arasında bu konuda res
mî 'bir anlaşma yapılmadan önce, gayriresmıî 
olarak gitmiş işçilerdir; mütebakisi de anlaş
madan sonra gitmiş ve gitmektedirler. Ayda 
ortalaana olarak 1 000 kadar işçi Almanya'ya 
gitmektedir. Bu işçiler Federal Almanya'nın 
muhtelif şehir ve bölgelerine dağılmış olmak
la beraber en çok Hamburg, Münih, Düssel-
dorf, Stutgart, Frankfurt, Essen, Duisburg, 
Hannover, Nürnberg şehirleriyle bu şehirlerin 
dolaylarında bulunmaktadırlar. Çalıştıkları iş 
kolları daha çok gemi yapımı, ormancılık, 
tesviyecilik, .elektrikçilik, bina, yol, mey
dan ve baraj yapımı gibi çeşitli işlerdir. 

İşçilerimize verilen ücret genel olarak baş
langıçta saatte 2,30 ile 3,10 mark arasında de
ğişmekte ve zamanla artırılma yapılmaktadır. 
Fazla mesai ve "Pazar günleri yapılan ilâve 
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çalışmalarla ücretlerde yüzde yirmibeşten yüz
de yüze kadar bir 'artma olmaktadır. Böyle
likle, tutumlu yaşıyan bir işçi ayda en az 300 
Mark artırabilmektedir. Hemen her durumda 
çok ucuz bir ücretle lojmanlardan ve ucuz ye
meklerden de istifade edebilmekte ve dilerlerse 
para artırmak imkânını bulmaktadırlar. İşçi
lerimizin aldıkları ücretlerle, Alman veya baş
ka milletlere mensup yabancı işçilerin .aldık
ları ücretler arasında bir fark yoktur. Zaten 
bunu Alman işçilerin de kabul etmeyecekleri 
tabiidir. Çünkü bu kendilerini bir haksız re
kabet karşısına düşüreceği için, en çok Al
man işçisini mutazarrır eder. 

İşçilerin sağlık durumlariyle, sosyal ve 
yaşama şartlarını kontrol eden daimî bir te
şekkülümüz maalesef şimdilik yoktur. Ancak, 
gerek Almanya'ya giden sorumlu memurları
mızın, gerekse Almanya'yı ziyaret eden sen-
dikacılanmızınn belirttiklerine göre, Alman 
makamları ve Alman sendikaları işçilerimi
zin durumlariyle çok yakından ilgilenmekte
dirler. Çalışma Bakanlığı olarak, Almanya'
da, bir değil, birkaç işçi ateşeliği (açılması
nın gerekli olduğu inancındayız. Ancak, bu 
bir teşkilât kanunu meselesidir. Henüz bu hu
sus gerçekleşmemiştir. Bu gerçekleşinceye ka--

dar yüksek memurlarımızı, bu arada İşçi Si
gortaları Genel Müdürünü birkaç defa Alman
ya'ya göndererek oradaki işçilerin durumu 
ile ilgilendirdik. Ayrıca bahsettiğim şekilde 
bir teşkilât kanunun değişikliği yapılıncaya 
kadar geçici bir tedbir olarak Dışişleri Bakan
lığı ile bir anlaşmaya varmış bulunuyoruz. Dış
işleri Bakanlığı kadrosundan bir yetkili memu
rumuz Almanya'ya tâyin edilmek üzeredir. 
Bu ay içinde ilk işçi ateşemiz olarak kendi
sini Almanya'ya gönderebileceğimizi ümidedi-
yorum. Bu görevli arkadaşımız oradaki mü-
şahadeleri ile kurulacak işçi ateşeliklerinin 
nerelerde ve ne kadar kadro ile kurulması 
uygun olacağı hususunda gerekli bilgileri edin
in em ize imkân verecektir. 

Sorunun dördüncü bölümüne geliyorum. 
İşçilerin hastalık ve sakatlık sigortaları : 

Almanya'daki işçilerimiz, Alman işçileri gibi, 
işe girdikleri andan itibaren sigorta ettiril
mektedirler. Hastalık, yaşlılık, iş kazaları, 
maluliyet, ölüm v. s. gibi, Alman işçilerinin 
yararlandıkları bütün sosyal sigortalardan is-
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tifade etmektedirler. Ancak Batı Almanya ile I 
Türkiye arasında lıenüz bir sosyal sigorta an
laşması bulunmadığı için, yaşlılık sigortası ba
kımından Almanya'da geçen süre, buradaki 
hizmet süresine dâhil edilmemekte ve işçileri
miz çocuk zammı alamamaktadırlar. Bu hu
sus, Almanya ile ilk anlaşma yapılırken ek
sik kalmış bir noktadır. Bunun giderilmesi 
için ilgili Alman makamlariyle temasa geçil
miştir. Bu eksikliklerin mutlaka doldurul
ması yolundaki görüşümüz kabul ettirilmiştir. 
Geçenlerde Genel Müdürün Almanya'ya git
mesi sırasında kendileri söz vermişlerdir. Ocak 
veya Şubat ayında Türkiye'ye yetkili bir he
yet gönderecekler ve bu heyetle karşılıklı bir 
sigorta anlaşması imzalanacaktır. Almanya'da-
ıki Türk işçilerinin mağdur oldukları tek hu
sus, bir karşılıklı sigorta anlaşmasının olmaması 
ve oradaki sigortalı sürelerinin Türkiye'de sayıl
maması ve bir de çocuk zammını almamalarıdır. 
Alman Hükümeti ile aramızda bahsettiğim şe
kilde bir anlaş«ma yapıldığı zaman bu mağdur
luk da ortadan kalkacaktır. 

Sorunun 5 noi kısınma geçiyorum: İşçileri- | 
miz Almanya'ya gönderilmeden önce îş ve İş
çi Bulma Kuruımu sulbe ve bürolarında ilk de- I 
fa meslekî seçime, ve tam teşekküllü hastaneler
de teknik muayenelerden geçmektedirler. Is-
tanibuPda kurulan Alınan İrtibat Bürosu tek
nik elemanları ve hekimleri tarafından son seç
me ve tıbbi muayene yapılmaktadır. 

Şu hususu da belirtmek isterim ki, ufak te
fek bâzı olaylar ve şikâyetler olmakla beraiber 
ıbu şikâyetler, Alman Hükümetiyle aramızda 
yapılmış olanı anlaşmadan sonra ve bu anlaşma 
çerçevesi içinde Almanya'ya gitmiş olan işçiler 
arasında olmaktan ziyade, gajyriresmî kanallar
dan giden işçiler arasındadır. Onların durum
larında müşkülât vardır. 

Genel olarak Türk işçisinden, Alman iş ve- I 
reınlerinin son derece memnun olduklarını bu ve
sileyle ve öğünerek arz etmek isterim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayım Başkan, | 

Muhterem Bakan, değerli senatörler; Sayın Ça- I 
lışma Bakanının sözlü soruım hakkında verdik- ; 
leri izahata çok teşekkür ederim. Kendileri ha- i 

ıkikaten ;büyük bir vukufla Bakanlığının işleri-
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n.i yürüterek, bu mevzuda gösterdikleri yakın 

! alâka bendenizi nıüteıhassis etrniştıir. 
YaJbamcı memleketlerdeki Türk işçisinin, 

ı sualimde arz ettiğim hususlardaki durumlariy-
j le ilgili mevzua eğilmenin ehemmiyetini gerek 

Bakanlığın ve gerekse Yüksek Senatonun tak
dir buyurduklarına eminim. Sayın Bakanın da 
ifade buyurduğu gibi sadece Almanya'da bulu
nan işçi sayısı 23 000 d ir. Avrupa'nın bâzı ül
kelerinde birçok işçi çalışmaktadır. 

Bunları kendi hallerime gelişi güzel bırak
maya imıkân yıoktur. Bu işçilerin yabancı mem
leketlerde çalışmalarının memleketimiz bakı
mımdan birçok faydaları olduğuna kaanikn. 
Evvelâ işçilerimizin kaliteli işen seviyesine çık
ması ve bir nevi eğitime tabi olarak günün bi
nlinde niûmloketinnize yetişmiş işçiler olarak dön-
m>esi büyük bir kazançtır. Bunlar arasında ye
ni meslek edinenler veya mesleklerinde ilerle
me imkânları bulanların mevcudolduğu da he
pimizin malûmudur. 

(Bendenizin bu soruyu ortaya koymama se
bep; Avrupa Konseyi dolayısiyle iştirak ettiğim 
sefahatlerde fırsat buldukça iş çillerim iz in iş 
yerlerine giderdk durumlariyle alâkalandığım 

I için edindiğim intihalarımı buraya getıirnıiş bu
lunuyorum. 

Sayın Bakanım izah buyurduğu anlaşmaya 
tâbi işçilerin riayete mecbur bulundukları disip
lin şartlarımı elbette memnuniyetle karşılamak
tayım. Fakat bunların dışında bulunan işçile
rin sayısının ne kadar olduğunu ifade buyur-
madılar ama zannediyorum, küçümsenmiyecek 
kadardır. Bunların durumlarımın birçok bakım
lardan bir pnoblem mahiyetinde olduğunu be
lirtmek isterim. Şöyle ki ; evvelâ bir Türk, ya
bancı bir memlekette bulunan (bir Türk, bizi 
temsil edem bir parça dernektir. 

Onların her türlü hareketleri, memleketimi 
zin dış âlemdeki intibalarıni iyi veya kötü yön-

I lere götürebilir. Meselâ; Avrupa'da liman şe
hirlerinden birisinde1; belki bu rejime tabi ol-
mıyan işçilerin çoğunluğu teşkil ettiği bir top
lulukta; birçok işçilerin bir kahvehane teşkil 
ettiklerini ve bu kahvehanede! uyuşturucu mad-

J deler dahi kulandıklarını şikâyet ederek bana 
! nakleden işçiler mevcuttur. Ayrıca, onların bu 
i durumları polis vukuatına geçmekte, aylak do-
I laştıkları tesbit edilmekte ve toksit maddelerinin 

tesiri dolayısiyle polis vukuatını dolduran im 
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takım hâdiseler olmaktadır. Bu itibarladır ki, 
işçilerin Almanya'ya gönderilmeden evvel bir
takım testlere tabi tutularak, kabiliyetlerinin 
ölçülüp ölçülmediğini, sormuştum. Memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz ki, teknik bakım
dan yapılan son muayeneyi İstanbul'da bir ofis 
yapmaktadır. 

Oradaki işçilerimizin başlıca şikâyetlerinden 
bir tanesi de; bizim hariciye teşkilâtının ken
dileriyle asla alâkadar olmadığıdır. Bulunduk
ları yerdeki konsolos veya sefaret mensupları
nın kendileriyle lâyıkı veçhile alâkadar olma
dıklarından yana yakıla şikâyet etmektedirler. 

Ücret durumuna gelince: Bana intikal ettir
diklerine göre aldıkları ücretler Alman işçileri
nin saat başına düşen ücret miktarına göre çok 
düşüktür. Ayrıca buradan şu veya bu şekilde 
bir iş yerinde çalışmak üzere anlaşmayla giden 
işçilerimizin daha kaba saba, daha basit işlerde, 
meselâ tren traversleri yerleştirilmesinde, ba
rajlarda amelelik işlerde, su işlerinde çalıştırıl
dıkları bana intikal ettirilen şikâyetlerden bir
kaçı olmuştur. Bu itibarla, zannediyorum ki, 
Bakan Beyin de pek iyi bir haber olarak tebcil 
buyurdukları gibi, orada bir kontrol organizas
yonu kurmak mutlaka çok faydalı ve lüzumlu
dur. Eğer bir işçi ateşeliği teşkili için kanun 
teklifi gelirse Yüksek Meclisin bunu hassasiyet
le karşılayacağına şüphe yoktur. îşçilerin sos
yal durumlarından şikâyetçi olduklarına ben
deniz muhatap oldum. İhtimal ki, bu işçiler 
anlaşma rejiminden evvel giden işçilerdi. Bu iş
çiler sigorta haklarından itifade edemediklerini 
beyan ettiler, bundan şikâyetleri vardır. Demin 
de arz ettiğim gibi, bu işçiler her halde anlaş
ma dışı gittikleri için bu gibi müşkülâta mâruz 
kalmışlardır. Her ne hal ise, işçiler buradan gi
derlerken mutlaka bir kontroldan geçirilmeli
dir. Ve orada da gerek sosyal durumlarının ve 
gerekse işçi haklarının müdafaa ve muhafazası 
için, mutlaka bir organizasyonun tesisinin 
memlekete büyük faydalar sağlıyacağı kanaa
tindeyim. Bendenizin bu boşluklar hakkında 
arz ettiğim görüş ve temennilerime, Bakan Be
yin de tatmin edici bir alâka duyacaklarından 
eminim. Kendilerinin ilk ağızda gösterdikleri 
alâkaya çok teşekkür ederim. Ve bundan son-
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ra da Türk işçilerinin haklarını, esasen memle-
ket içinde olduğu kadar, memleket dışında da 
koruyacaklarından eminim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giray'ın, son üç yıla ait okul inşaat ve tah
sisatlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/111) 

BAŞKAN — Sayın Rasim Giray arkadaşı
mız buradalar mı? Burada. Sayın Bakan bura
da, soruyu okutuyorum. 

C. Senotosu Yüksek Başkanlığına 

özü: Son üç yıla ait okul 
inşaat ve tahsisatları hak
kında. 

Aşağıda yazılı hususların Sayın Millî Eğitim 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygiyle rica ederim. 

Rasim Giray 
Elâzığ Senatörü 

1. 1960 - 1961 ve 1962 yıllarında okul inşa
atı için vilâyetlere gönderilen tahsisat mikta-
riyle her yılın tahsisatına mukabil yapılan okul 
sayısının ne miktarı bulunduğu, 

2. 10 yıllık programa bağlandığı ifade olu
nan ilk öğretim okul ve öğretmen ihtiyacından 
1961 ve 1962 yıllarına isabet eden miktarların 
tahakkuk edip etmediği, 

3. Mevcut ihtiyaca ilâveten yılda vasati 
750 000 civarında artış gösteren ilk öğretim öğ
renci sayısının lüzum gösterdiği 4 - 5 bin okul 
binası inşaatının da sözü geçen 10 yıllık plân 
çerçevesi içinde mütalâa edilip edilmediği, 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RA-

ŞİT HATİPOĞLU (Manisa Milletvekili) — 
Elâzığ Senatörü Rasim Giray arkadaşımızın 
önergesindeki sorularına aşağıda olduğu şekilde 
cevaplarımı arz ediyorum : 

1. A) 1960 - 1961 ve 1962 yıllarında ilk
okul inşaatı için vilâyetlere gönderilen tahsisat 
miktarlariyle her yılın tahsisatına mukabil ya
pılan okul sayıları aşağıda gösterilmiştir : 
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İllere gönderilen 
Yıllar ödenek 

1960 100 000 000 
1961 128 000 000 
1962 98 000 000 

Bıı ödenekle yapılan ilkokullar 
Şehir Köy tıknıal Onarını 

224 
137 

200 
441 
876 

628 
701 
231 

604 
I 950 

802 

B) Orta öğretimi için 1960 yılında Bayın
dırlık "Bakanlığı Ibütçesindeki yapı bölümünden 
okul inşaatına sarf edilmek üzere 20 500 000 
lira ayrılmış ve yılı içinde bu ödenek, Bayın
dırlık^ Bakanlığınca .tamamen dağıtılmıştır. Bu 
miktar ödenekle o yıl içinde 38 yapı işi yürütül
müştür. Aynı bütçe yılında, geçmiş yıllarda 
inşasına 'başlanan 10 yapı işli de ikmal edilmiştir. 

1961 yılında alman 26 800 000 liralık yapı 
ödeneği de yine o yıl yürütülmüş olan 31 yapı 
işi için Bayındırlık Bakanlığınca tamamen da
ğıtılmıştır. 

Bu bütçe yılında, geçmiş yıllarda inşasına 
başlanan yapı işlerimizden 10 tanesi ikmal edi
lerek hizmete açılmıştı r. 

1962 yılında aynı holümden 16 600 000 li
ralık ödenek alınmış ve tamamı, yürütülmekte 
olan: 25 inşaata dağıtılmıştır. Bu «bütçe yılında 
da, inşaatı yürütülen yapılardan 18 i ikmal 
safhasında bulunmaktadır. 

Ayrıca 1960 yılında alınan 5 000 000 liralık 
yardım ödeneği, ofkul, pansiyon "binası, pavyon 
yaptıran, okul binalarına kait çıkan 301 derne
ğe dağıtılmıştır. 

Bu bütçe yılında geçmiş yıllarda mahallen 
inşasına haşlanan 14 okul binası, 5 pansiyon bi
nası, 8 paviyon ikmal edilmiş ve 1 okul ıhmamıza 
da kat çıkılmıştır. 

1961 yılında alman 5 500 000 liralık yar-
dıım ödeneği 249 derneğe dağıtılmıştır. 

Bu bütçe yılında da, geçmiş yıllarda, inşası
na haşlanan 12 okul binası, 1 pavyon ikmal edil
miş, bir okul binamıza da kat çıkılmıştır. 

1962 yılında alman 5 000 000 liralık yar
dım ödeneği ise 197 derneğe dağıtılmış bulun
maktadır. 

Bu bütçe yılında ikmal edilen işler hakkın
da illerden henüz 'bilgi almamam ıştır. Bu bö
lümdeki ödeneğin 903 500 lirası, binası ihtiya
cı karşılamıyan okullara baralka satmalınması 
ve monte 'edilmesi işine tahsis edilmiştir. 

O) Meslekî 've Teknik öğretimde ise du
rum şöyledir : 

Erkeik Teknik Öğretim için 1960 yılında 
fi 010 461,92 lira, 1961 yılında 2 593 963,89 lira, 
1962 yılında da 865 594,31 lira ayrılmış; buna 
mukabil 1960 yılında 8, 1961 yılında, ise 5 okul 
binası inşaatı ikmal olunmuştur. 

Kız Teknik öğretimi için 1960 yılında 
2 622 648,51 lira, 1961 yılında 1 579 321,33 lira, 
1962 yılında da 574 880,87 lira ayrılmış ve 1960 
yılında 1, 1960 yılında ise 4 okul binası inşaatı 
ikmal, olunmuştur. 

Ticaret öğretim için 1960 yılında 953 386,26 
lira, 1961 yılında 459 852.48 lira. 1962 yılıııdn 
da 89 509,24 lira ayrılmış olup 3 okul binası in
şaatı ikmal olunmuştur. 

2. 10 yıllık programa bağlandığı ifade olu
nan ilkokul ihtiyacından 1961 ve 1962 yıllarına 
isabet, eden miktar tamamen tahakkuk etmemiş
tir. 

222 sayılı Kanunun sonuna bağlanan, 10 yıl
lık cetvelde, her yıl 240 şehir ve 1 770 köy oku
lu yapılması icalbede'ceği /kayıtlıdır. Bunun ta
hakkuku için !0 zamanki rayice göre yalnız 
otk.nl inşaatına, ortalaıma 183 000,00 lira. ayrıl
ması gerekir. 

Ilallbuki, 222 sayılı Kanunun 77 nci madde
si gereğince lalman tahsisattan yüzde 30 u sos
yal: hizmetlere, yüzde 70 i ise okul yapımı ve 
donatım, işlerine ayrılmaktadır. 

Bıoa göre, 1961 yılında bütçe ile alman 
209 700 000 lirası, öğretmen yetiştirmek m aile-
sadiyle öğretmen okullarına; 60 milyon lirası. 
sosyal hizmetler için, illere; 16 milyon lirası 
da, yeniden yapılacak 10 bölge okulunun birin
ci kısım inşaatı ile 6 bölge okulunun tadil ve 
tevsiine tahsis edilmiş olup geri kalan 128 mil
yon lirası da, ilkokul yapımı için iller emrine 
verilmiştir. 

Keza. 1962 yılında bütçe ile olman 238 000 000 
' liradan 20 milyon lirası öğretmen yetiştirmek 
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maksadiyle öğretmen okullarına, 6ü .milyon li
rası sosyal hizmetlerin ifası için illere, 60 mil
yon lirası da ıgeeen yıl inşaasma (başlanan iböl-
ge okullarının ikmali ve 9 ilde yapımına bağla
nan dkııll'alrı:;! tamamlanması için Bayındırlık 
'Hakanlığı bütçesine aktarılmış ve 98 milyon 
lira da okul yapımı için illere 'tevzi edilmiştir. 

Her ne kadar illerin, ilik öğretim gelirlerinin 
yüzde 70 leri bu .miktara ilâve edilmekte ise de, 
mahallî idarelerin özel durumları 'dolayısiyle 
bu pauanın itama men tahsil edilip mahalline sar!" 
edilmesi mümkün olamamaktadır. 

iniz merhaleyi göstermektedir. Maruzatını bun
dan ibarettir. 

BALKAN — Buyurun soru sahibi. 
RASİM (İİRAY (Elâzığ) — Muhterem Bas

ıdan, muhterem arkadaşlarını, soruma eevap ver
mek zahmetinde bulunan Vekil Beyefendiye 
teşekkür ederim. Ancak, kuvvetle tahmin ve 
ümidederim ki, ifadelerinde yev alan «tahakkuk 
elmemitşir, yapılamamıştır» sözleri, dolayı
siyle verdikleri izahat her şeyden evvel ken
dilerini de tatmin etmemiş olsa gerek. 

Sorumda bir noktayı riea ettim : 1961. den 
itibaren ilköğetim 10 yıllık plâna bağlanmış
tır. Ve her yıl bütçede 200 milyonun üstün
de bir tahsisat ayrılmaktadır. Bu tahsisatla, 10 
yıllık devrenin geçmiş olan iki senesinde, her 
yıl yapılması gereken okul miktarı tam olarak 
yapılmış mıdır? Vekil Beyefendinin vermiş 
oldukları izahata nazaran 10 yıllık plânın ilk 
i ki yıllık kısmı tahakkuk etmemiştir. Sebep
ler malûm, izahı mümkün, hatta sebepler bul
mak mümkün. 

Muhterem arkadaşlar, on. yıl sonra burada, 
aynı soru zamanın Maarif Vekiline sorulduğu 
zaman şu veya bu sebeplerle yine tahakkuk 
etmediği ifade edilecek ve biz arkamıza bak
tığımız zaman yine milyonlarca köy çocuğu
nun öğretmensiz ve köylerin okulsuz olduğunu 
göreceğiz. Bütçeden her sene 200 milyon lira 
ayrılarak çok isabetli ve yerinde1 çıkarılmış 
olan 222 sayılı Kanuna göre, bu okulların ya
pılması işi, şu veya bu sebep ve mazeretlerle ek
sik bırakıldığı takdirde, "arz ettiğim gibi 10 
sene sonra plânlı devrenin ilköğretime ait 
kısmı tahakkuk etmemiş olacaktır. İfade bu
yurdukla rı gibi bunun sebepleri vardır. Bun
lardan maliyet artışını gösterebiliriz. 

Yalnız kendi vilâyetimde î> yıldan beri ya
pılan okul inşaatı miktarı ve bunlara sarf 
edilen para hakkında mâruzâtta bulunursam, 
durumu aydınlatmış olacağımı kuvvetle umu
yorum. Plnâsız devrede 1960 yılında Elâzığ 
vilâyetine verilen para 1,5 milyon liradır. Bu
nunla yapılan köy okulu 12 tanedir ve her 
birinin nmliyeti 125 bin liradır. 

1960 da 4 160 000 lira. verilir. Buna muka
bil 20 tane şehir ve köy okulu yapılır. Bun
ların maliyeti ise 2 - r> yüz bin liradır. 

(lereık bu sebeplerle ve gerekle o güne na
zaran maliyetlerdeki artış dolayısiyle program, 
tanı olarak ve yılların içerisinde tahakkuk et
tirilememiştir. Ancak, geçici binalarla, ve iler
de Devlet bütçesinde vukubulacâk artışlar ve 
alınıacaik tedbirlerle bunun telâfi edileceğine 
kaani hu Ummaktayız. 

Öğretmen ihtiyacı da, muvakkat ve yedek 
subay öğretmenlerle, hugün için tamamen kar-
şılammnş bulunmaktadır. 

;>. 1945 - 1950 ve 1955 sayımlarına göre, 
nüfusla beraber okuma çağındaki çocukla rı;ı 
artış nisbeti de İstatistik O en el Müdürlüğünce 
tesbit edilmiştir. 10 yıllı'k ilk öğretim plânı ha
zırlanırken ibu esaıstan Faydalanılmış, o tarih
teki mevcutla (birlikte yılların artışı da hesaba 
katılaraik her yıl, mevcuda ilâveten 200 000 
çocuğun okutulması plânda y«v almıştır. 

Yılda 750 000 olaraik gösterilen artış, mev
cuda dâhildir. Nitekim her yıl 300 000 in üs
tünde mezun verilirken, 1 nci sınıflara kayde
dilen öğrenci miktarı da 600 000 in üstüne çık
mış bulunmaktadır. 4 - 5 bin. civarındaki oku! 
sayısına gelince; köylerde yapılan oskullar nü
fuslarına göre 1 - D dersanelidir. Şehir ve ka
saba dkulları ise plânda 5 er idersaneli olarak 
yer almıştır. Bu itibarla, okutulacak çocuk için 
okul adedi değil, dersane sayısı göz önüne 
alınmıştır. Şu hale göre mevcut okullarla bir
likte yılda 4 - 5 bin dersaneye ihtiyaç olduğu 
tesibit edilerek plâna konmuştur. 

Yeni yaptırılan Ibinalarla birlikte, mevcut 
okullarda, çift öğretini yapmaık ve muvakkat öğ-
ı etmenlerle yedek subaylardan faydalanılmaik 
suretiyle bu öğretim yılı 4 milyonun üstünde 
bir çocuğun okutulması sağlanmış bulunmakta
dır ki, 'bu ralkam 1965 - 1966 yılında erişeceği-
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ra dönüp arkamıza baktığımız zaman köyleri 
okulsuz, çocukları öğretmensiz görmek duru
mumda olacağız. Bu hususta mevzuun tahak-
'ku'k etmeyiş sebepleri üzerinde şimdiden lüzum
lu tedbirler almak suretiyle plânlı devrenin ge
ri kalan 8 senesi IcerİKİnde verilen tahsisatın 
yerine sarfı ve bu hususla ilgili gerekli tedbir
lerin alınmasını muhterem Vokil Beyefendiden 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİT i M BAKANI ŞEVKET EAŞÎT 
ITATİPOĞLU (Manisa Milletvekili) — Arka
daşımıza sadece teşekkür ederim. Burada ileri 
sürdüğü noktai nazarlara iştirak ediyorum. 
Okulların yaptırılmasında, bilhassa köy okulla
rın ı,n yaptırılmasında mahallî vilâyetlere ema
net yolu ile yaptırılmasında daha fa.zla ucuz
luğun (sağlanacağına ben de inanmaktayım. 
Okul için tahsis edilen paraların nafıaya veril
mesi ve onlarca ihalenin yapılması okulların 
pahalı çıkmasına sebabolmuştur. Çünlkü, aynı 
tahsisatla ormandan faydalanma, halkın yardı
mını sağlama gibi hususlarla, ihalelerdeMmden 
daha fazla okul yapmak mümkündür. Hepiniz 
biliyorsunuz ki, gecen yaz burada bir tadilât 
yapıldı. Bu sene vilâyetlerimizin okul mevzuun
daki faaliyetleri ileride daha başka türlü ted
birle]' alarak bu yolda tasarruflar derpiş edile
cektir. Arkadaşımla teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfİk ınci'nin, su ürünlerinin istihsali ve 
ihracatımızın ' geliştirilmesine dair Ticaret Ba
kanımdan sözlü sorusu (6/112) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi?.. Burada. Sa
yın Bakan burada. Sözlü soru önergesini oku
tuyorum. 
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Bu sene 2 milyon lira verilmiştir - 111 bin 

lira dâhil - 11 köy okulu yapılmaktadır. 
Maliyet 195 bin lirayı bulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, 1960 senesinde 120 
bin liraya çıkan bir okul bugün 200 bin liraya 
çıkmaktadır. Dikkat buyurulsun; çimento, ke-
resete ve demir fiyatlarında yükselme değil, dü
şüş vardır; okulların fiyatı neden % 100 artmış
tır? 2490 sayılı Artırma ve îhale Kanununda, 
P/o 20 bir artışı kabul eden bir hüküm var
dır. Bu hüküm, okulların inşaası zamanında 
bitirilsin, vaktinde ikmal edilsin diye, değişti
rilmiş % 50 ye çıkarılmıştı. Geçen sene bir ka
nunla '% 35 e indirildi. Bunun mânası, 200 000 
lira keşif bedelli bir okul, yüzde 50 ar
tışla 300 000 liraya çıkarılabiliyor. 

Senelerce okul işlerinde çalışmış bir şahıs 
olarak şunu söyliyebilirim ki ; 2490 sayılı Ka
nunda, yüzde 20 nin üstünde bir artış mev-
zuubahsolamaz. Çünkü Bayındırlık Bakanlığı 
birim fiyatlarına göre bir okulun temelinden 
çatışma kadar bütün müştemilâtı ilgili 
nafıa müdürlüğü tasdikinden geçtikten sonra 
ihaleye çıkarılacak. Temel için 80 veya 100 cm. 
konulmuştur. Fakat temel açılmaya başlandığı 
zaman arazi kumlu veya taşlı çıkabilir, işte 
yüzde 20 bilinımiyen temel için ilâve keşif be
deli olarak verilir. Fark yüzden, yüz elliye çık
mıştır. 'Selbeifoi meçhul... 200 bin liraya evvelce 
çılkan okul şimdi 300 bine çıkmaktadır. 

Üç, yıldan beri okul inşaatları için ayrılan 
paralar nafıa müdürlüklerine gönderilmekte
dir. Eskiden bu paralar maarif müdürlükleri
ne gönderilir idi. Şimdi, maarif müdürlükleri
nin nafıaya gönderilen bu paralar ile hiç alâ
kası ve kullanış ş'ûkli üzerinde de salâlh'ıyetleri 
yok. 

Nafıaya gelen para. nafıada çalışan teknis
yenlerin yollukları, yevmiyeleri; nafıada çalı
şan makinaların akar yakıtları ve nihayet çok 
acıdır nafıadaki demıirbaş eşya ve mefruşatın 
da okul inşaatlarından bedeli ödenmektedir. 
Mulhterem veikilin malûmları olması lâzımdır. 
Değilse bu mâruzâtımı ihbar telâkki edetbilir-
ler. Okul inşası için gönderilen para, eski ta
biriyle ifade edeyim, mevzuun lehine sarf edil
mesini istirham ederim. Aksi takdirde 20 000 
köyü o'kulsuz olan Türkiye, her yıl 200 - 250 
milyon lira, on sene sonra iki buçuk milyar lira 
sarf etmiş, fakat ara ettiğıiım gibi, on sene son-

Cum'huriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret Vcıkili tara

fından C. Senatosunda sözlü olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi arz ederim. 

17 Ekim 1962 
Zonguldak Senatörü 

Tevfik inci 

1. Son günlerde biri Devlet Plânlama Teş
kilâtı diğeri ihracatı geliştirme etüt merkezi ta
rafından olmak üzere, su ürünleri istihsal ve 
ihracatımızın geliştirilmesi konusunda iki ra
por tanzim ettirilmiştir. 
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(Devlet Plânlama Teşkilâtı ihracat özel ih

tisas Komisyonu; Balık ve diğer su ürünleri, 
sünger, balık konserveleri tâli komitesi raporu 
Nisan 1962) , 

(İhracatı Gelişirine Etüt Merkezi; su ürün
leri ihracatının geliştirilmesi hakkında rapor 
15 . 9 .1962) 

Bakanlığınızın bu konularda görüşü ve ta-
.kiibettiği politika bu raporlar muhtevası ile in
tibak: .halinde midir? 

2. Memleketimizin su altı serveti bakımın
dan zengin kayın klara, sahip bulunduğu fakat 
•balıkçılığımızın geri kalmış olması sebebiyle bu 
kaynaklardan < iddi şekilde faydalanamadığı-
mız hususunda yerli, yabancı bütün uzmanların 
fikir birliği 'halinde oldukları anlaşılmaktadır. 
Diğer taraftan, Devletin teşvik ve himayesine 
mazhar olmadıkça balıkçılığımızın sadece ken
di gayretleri ile kalkmamıyacağı yolundaki ka
naat de umumidir. Bakanlığımızın bu hususta
ki gönüşü ve takibettiği su ürünleri politikası
nın ana hatları nelerdir? 

3. Balıkçılık sahasına sermaye akıımım te
inin etmek, rakip memleketlere kıyasen çok pa
halı olan istihsal maliyetimizi düşürmek, balık
çılar için finansman ve kredi kolaylıkları sağ
lamak, istihsalim speküle edilmesine meydan 
venmiyecek himayeci bir fiyat politikası takib-
etmek gibi, bu istihsal sektörünün gelişmesini 
sağlıyaeak esaslı teşvik ve himaye tedbirlerinin 
mevzuata intikali temin olunmadıkça; 

a) Balıkçılık sahasında müessir bir Devlet 
himayesi tesis olunabilir mi? I 

ib) Bakanlığınız, bu teşvik ve 'himaye ted
birlerinim acilen kanunlaştırılmasını derpiş et
mekte midir? i 

c) Bakanlığınız tarafından hazırlanmış olan 
Su ürünleri kanunu tasarısında bu teşvik ve hi- ! 
maye tedbirlerine yer verilmiş midir f | 

4. Balıkçılığımızın kalkındırılmasına, istih
sal ve ihracatımızın artırılmasına matuf olarak 
Bakanlığınızca hazırlanmış bulunan fakat 12 
yılı mütecaviz bir zamandan beri çeşitli âmille
rin teısin/le bir türlü kanunlaştırılmasına im
kân bulunmamış olam (Su ürünleri kamunu ta- j 
'sarısı) Hükümet tarafından henüz Meclise ge
tirilmemiştir. Geçmişteki tecrübelere »bakarak 
ibu tasarının bu yıl da kanunlaştırılabileceği i 
şüpheli görülmektedir. Bu itibarla gerek tatbik 
•sahasına konulmak üzere olan 5 yıllık Kalkın-
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ma Plânının hedefine muvazi ve ruhuna uygun 
olarak, balıkçılık sektörünün muhtaç ve lâyık 
olduğu teşvik ve himaye tedbirlerinin ayrı ve 
kısa bir kanun halinde acele tahakkuk ettiril
mesi uygun değil midir t 

ö. Su Ürünleri ve Avcılığı Müdürlüğünün, 
teşkilât bakımından, memleketimizin su ürün
leri politikasını tesbit ve gerçek istikametine 
tevcih edebilecek bir kifayette olduğuna Ba
kanlığınız kaani midir, değilse bu konuda Ba
kanlığınızın kararı nedir? 

6. Su ürünleri sahasında ilmî araştırma 
(merkezlerimizin faaliyetleri Bakanlığınızca tat
minkâr mıdır? Değilse bu konuda Bakanlığını
zın kararı nedir? 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka
ra Milletvekili) — Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; su. ürünlerimiz konusunda Yüksek 
Heyetinize 'bilgi vertmek fırsatını bana hazııiı-
yan Senatör Tevfik inci arkadaşıma teşekkür 
ederim. 

Çok müsait coğrafya şartlarına rağmen mem
leketimizde su ürünleri istihsalinin gelişmemiş 
olması gerçekten üzücüdür. Bunun belli başlı 
sebeplerini şöylece sıralamak mümkündür : 

1. Balıkçılık faaliyetlerimizin büyük 'bir kıs
mını ilgilendiren 1882 tarihli, yani 80 yıllık 
(Zabıtai Saydiye Nizamnamesi) yeni ihtiyaçlara 
cevap vermekten birhayli uzaktır. 

2. Su ürünleri istihsali ile çeşitli yönlerden 
alâkalı çeşitli âmme müesseseleri arasında çok 
lüzumlu koordinasyon şartları noksandır. 

3. Balık avcılığı sistemimiz kifayetsiz ve 
noksan teçjhizatlı küçük teknelerle yılın belirli 
zamanlarında karasuları yakınlarından geçiş ya
pan muhacir balıkları bekleyip eskimiş usullerle 
tutmaktan imaret asırdide 'bir sistemdir. 

4. Su ürünleri istihsali etkili ve sürekli bir 
lıimayeye hiçbir zaman kavuşmamıştır. Bu sağ
lanamadıkça, bu sektörün kendi başına kalkına
bilmesi, kanaatimizce, mümkün değildir. Mev
cut birtakım tedbirler ve sarf edilen gayretler 
dağınık, 'bağlantısız, plânsız ve programsız olmak 
talihsizliğinden bir türlü kurtarılamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktaları yüksek 
ıttılaınıza böylece sunduktan sonra, su ürün
leri politikamızın ana çizgilerini arz ediyorum. 

Bu politika, Beş Yıllık Kalkınma Plânımız-
daki özel hedeflere tamamen uygundur. Ayrıca, 
Devlet. Plânlama Teşkilâtı ve İhracatı Geliştir-
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ine Etüt Merkezi tarafından, özel sektör tem
silcilerinin de katıldığı müzakereler ve incele
meler .sonunda hazırlanan, iki raporda yazılı ci
hetler de politikamızla, g-onel olarak uygunluk 
halindedir. 

!. 8u ürünleriyle ilgili bütün faaliyetlerin 
lüzumlu kadro ve vasıtalarla mücehhez 'bir teş
kilât tarafından ve ib'ir eklen tanzim, idare ve 
kontrol edilmesi sağlanacaktır. Bu teşkilâtın, 
katma bütçeli ibir gencel müdürlük 'halinde tesi
si kararlaştırılmıştır. 

2. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden 
('İde edilen ve edilecek olan bidi'dbiolojik ve tek
nolojik sonuçlar tatbikata konacaktır. 

3. Su ürünleri avcılığı güç, tehlikeli ve rae-
şekkatli İbir istihsal koludur. Vasıtalar ve teç
hizat noksan, emniyetsiz ve hattâ, iptidaidir. 
Prodüktivitenin düşüklüğü otofinansmanı im
kânsız kılmaktadır. Bu sabaya finansman yar
dımı zaruridir ve bu yapılacaktır. 

4. Av metotlarının yenileştirilmesine, yeni 
av sabalarının açılmasına, açık deniz avcılığının 
tatbikine, su ürürnlcri kaynaklarının muhafaza 
altına alınmasına önem verilecektir. 

5. İstihsal, depolama, ulaştırma tesis ve 
vasıtalariyle avcılık teçhizatının kifayetli mik
tarlara çıkarılması, barınaklar kurulması, ba
lıkçıların can ve mal emniyetlerinin teminat 
altına alınması, serbest çalışan balıkçılarımız 
mutazarrır etmiyecek formüller altında, balık
çıların koperatifleşmesi ve bunların da birlik
ler halinde birleşmesi, köy işletmeleri kurul
ması kararlarımız arasındadır. 

fi. Eğitime özel bir yer verilmektedir. Or
ganize bir eğitim sistemi uygulanması için ça-
11 şm a lanınız mevcuttur. 

7. Su ürünlerine daha endüstrici bir hüvi
yet vermek üzere konserveciliğe yönelmek de 
hedeflerimizden biridir. 

8. İzlemekte olduğumuz politikanın bil
yonu de iç istihlâkin ve ihracatın artırılma
sıdır. İç istihlâkin artmasını hayvani protein 
eksikliğini tamamlamak, et yerine balığı ika
me etmek ve bu suretle ihracata, daha. fazla 
canlı hayvan ve et mamulleri ayırabilmek için 
istiyoruz. Bunun için de halkımızı daha fazla 
balık yemeğe alıştırmak gerekiyor. İzlanda, 
Norveç, gibi yılda insan başına balık istihlâki 
90 - 100 kilo arasında değişen memleketleri 
istisnalar arasına koysak dahi, Batı Avrupa, 
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memleketlerinden hemen hepsinin yılda insan 
başına balık istihlâki 10 - 30 kilo arasındadır. 
Memleketimizde ise bu miktar 2 - 3 kilo ara
sındadır. O örülüyor ki, balık istihlâkimiz pek 
azdır ve teşvike muhtaçtır-. Bunun için de su 
ürünlerimizin uygun bir ulaştırma sistemiyle 
memleketimizin her köşesine nakil ve tevziini 
sağlamak ve propagandaya da önem vermek lâ
zımdır. 

İhracatın artırılması konusuna gelince, su 
ürünleri istihsalinin geliştirilmesi yolunda, ala
cağımız tedbirlerin bütünü esasen bunu sağ
lamaya. yardımcı olacaktır. İhracatımız artır
maya matuf genel tedbirlerimiz ise balıkçılık 
sektörüne de faydalı olmaya, yetecektir. 

9. 'Himaye tedbirlerinden bir kısmı imali 
sahayı ilgilendirmektedir. Ezcümle; tekne ve 
teçhizat karşılığı kısa ve uzun vadeli ve hat
ta ilk iki yıl kredi taksiti istenmemek üzere 
az faizli ve kolay kredi verilmesi, tekne ve 
teçhizat ithalâtında gümrük vergisinden ve 
gümrükte alınan diğer vergilerden muaflıklar 
tanınması, 'konserve fabrikası balık tuzlanıl a 
ve filete imalâthaneleri, havyar ve sünger iş
letme tesisleri balık unu ve balık yağı fabri
kaları teşebbüslerine tesis ve işletme kredi im
kânlarının. sağlanması, balıkçılık ve su ürün
leri sahasına nıumhasır kalmak üzere akar ya
kıt ve yağ gibi işletme maddelerinin gümrük 
resminden ve diğer- vergilerden muaf tutulma
sı, ziraat politikasında balıkçılar yararına 
diğer değişikliklerin yapılması, yatırımlara 
ayrılacak kârların Gelir ve Kurumlar Vergi
sinden istisna, edilmesi, kooperatif ve koope
ratif birliklerine (tarım kredi kooperatiflerin
de olduğu gibi) f inansın an •müessesesi hüviye
tinin de kazandırılması, su ürünleri için fiyat 
garantisi ve sübvansiyon yolu ile müstahsilin 
himayesi ve meslekinin teminat altına alınma
sı ve bunu sağlamak için de bir- fon tesisi gibi 
malî hususlar devamlı inceleme ve görüşmelere 
konu teşkil ietmektedir ve hazırlanmakta, bu
lunan kanun tasarılariyle diğer kararlarımız
da mümkün olan ölçülerde akislerini bulmala
rına gayret, sarf «dilmektedir. 

10. Son olarak bir an evvel tamamla nuı a-
sına gayret ettiğimiz su ürünleri kanunu ta
sarısına temas edeceğim. 

Bu kanun tasarısı üzerinde filhakika uzun 
müddetten beri çalışılmaktadır. Çalışmalara 
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özel sektörün yetkili temsilcileri de katılmak
ta ve hattâ münferit müracaatlar da dikkate 
alınmak suretiyle bu sakada tanınmış kimse
lerin fikirlerinden ve takviyelerinden, gerek
tikçe ve ekonomik kurallara uygun düştükçe, 
faydalanılmaktadır. Tasarının, bütün endi
şeleri ortadan kaldıracak ve yukardan 'beri arz 
ve izah ettiğim tedbirlerimizi içine alabilecek 
vasıfta olması üzerinde titizlikle durmaktayız. 

Bu sözlü sorunun cevabım hazırladığım /sı
rada iki tasarı henüz ikmâl edilmemişti. Mem
nuniyetle ifade etmek isterim ki, bugün 80 yıl
dan beri tekemmül etmiyen su ürünleri kanun 
tasarısı bitmiş, mütalâaları alınmak üzere muh
telif bakanlıklara sevk edilmiştir. 

Muhtelif bakanlıkların iştigal ettikleri mev
zular bir ele getirilmiştir. «Balık Ofisi» veya
hut «Su Ürünleri İşletmeleri Genel Müdür
lüğü» şeklinde bir çatı altına toplanmıştır. Baş
ka şekilde ifade edeyim ; bugüne kadar Et ve 
Balık Kurumu ile beraber bir türlü bağdaşa-
mıyan balık mevzuu alınmış ve Maliye Bakan
lığı tarafından uzun zamanlar işletilen dalyan
lar da bu teşekkül içine konmuştur. Tasarıdaı 
Türkiye'nin gerek dış sularında, gerekse iç. su
larındaki bütün balık işlerimiz bir umum mü
dürlük halinde birleştirilmiştir. Eğer Yüksek 
Meclisler bu iki tasarıyı vaktinde çıkarmak 
imkânına, sahibolursa, zannediyorum ki uzun 
senelerden beri bir türlü ikmal edemediğimiz 
iki ana dâva, iki ana kanun tasarısı, bu şe
kilde, kanuniyet kesbedecek ve sizlerle beraber 
ben de inşirah duyacağım. Hürmetlerimle. (Al
kışlar. ) 

BAŞKAN — Buyurun Tevfik inci. 
TEVFİK ÎNCt (Zonguldak) — Muhterem 

Başkan, Muhterem Bakan, ve muhterem sena
törler, hepinizi hürmetle selâmlarım. Su ürün
leri mevzuu üzerinde, Sayın Bakanımızdan sor
duğumuz suallere lütfettikleri cevaplardan do
layı huzurunuzda teşekkür etmeyi /bir borç bi
lirim. Evvelâ şu hususu arz edeyim ki, bu su 
ürünleri mevzuundaki sorumuzun esprisi ne
dir, Senatomuza nasıl gelmiştir? 

Bir balıkçılık dâvamızın olduğu bütün Tür
kiye'ce malûmdur. Kaynaklarımızın zengin, iş
letmeciliğimizin iptidai olduğu her gelen ya
bancı uzman tarafından toprakaltı servetlerimiz 
kadar zengin bir su altı «servetleri bakımından 
da bakir vaziyette sahibolduğumuz belirtiliyor. 
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Ve işletemiyeceğimiz üzerinde ittifak ediliyor
du. Meclise geldikten sonra bu mevzuu ben ele 
aldım, bir kanun tasarısı çıkarmak yolunda 
hazırlığa giriştim. Ticaret Bakanlığında uzun 
senelerden beri hazırlanmış, fakat maalesef uyu
yan - Sayın Bakanın buyurdukları gibi - bir 
kanun tasarımız vardı, üç defa Meclise gelmiş 
fakat büyük bir talihsizlik eseri Meclisten geri 
dönmüştür. Bir kanun tasarısı hazırladık, Ti
caret Bakanlığından geçti, komisyona geldi. 
Belki zorluklarla karşılaşırız diye Sayın Tica
ret Bakanımızı ziyarete gittim, kendilerinin bu 
hususta hassas olduklarını biliyordum, yardım
larını rica ettim. «Endişe etme kanun teklifi 
encümende konuşulurken bana haber ver, uz
manlarımı alıp geleceğim.» dediler. Ve bu ara
da da dediler ki, «TJana bir sözlü soru tevcih 
edin, ben Cumhuriyet Senatosunda, şimdiye ka
dar balıkçılığımızın neden geri kaldığını, 
gelişmemesinin sebeplerini, gelişmesi için 
neler yapmamız icabettiğini açıklamak im
kânını bulayım.» Bir hüsnüniyet eseri ola
rak sözlü sorumuz hazırlanmıştır. Bana bu 
imkânı lütfettikleri için, kendilerine tekrar te
şekkür etmeyi borç biliyorum. 

Sözlü sorumuzda, ilk sorumuzu şöyle tevcih 
ettik. «Elimizde iki rapor var, bu iki raporla. 
Ticaret Bakanlığı olarak, intibak halinde mi
siniz? Ticaret Bakanlığı olarak, su ürünleri 
politikasını bu rapora dayanarak mı yapacak
sınız ?» 

Bu raporların kıymeti şuradadır. Raporlar
da deniyor ki, «1954 senesinden 1958 senesine 
kadar 18 yabancı uzman gelmiştir.» Bu 18 
yabancı uzman raporuna dayanarak Türkiye'de
ki uzmanlarımızla müştereken 2 rapor hazırlan
mıştır. Bu raporlardan 'bir tanesi, Devlet Plân
lama Teşkilâtı: İhracat Özel î'hti'sas Komisyonu 
balık ve diğer su ürünleri, sünger, foalık kon
serveleri Tâli Komitesi raporu, cidden kıymetli 
bir rapor. Diğeri, İhracatı Geliştinme ve Etüt 
Merkezi raporu. Her iki raporda aynı fikirler 
üzerinde ittifak etmekteyiz diyorlar. 

Balıkçılık geridir, iptidaidir fakat, kaynak
larımız zengindir. Neden geri 'kalmıştır? Balık
çılığımızın gelişmesi için, kaynaklarımızı işlet
mek için neler yapmamız lâzımdır, bunlar bizce 
malûmdur, hidbir meçhulümüz yoktur, deniyor. 

Bu duruma göre; bir hastamız var. Bu has
tayı tedavi maksadiyle yabancı uzmanları çağır-
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mışız, hastayı göstermişiz, fikir birliği halinde 
teşhisi koydurmuşuz. Reçeteyi hazırlayıp bize 
vermişler. Bu işte bize kalan, reçeteyi yaptı
rıp, »kıymetli hastayı tedavi ettirmektir. 

Kıymetli Bakamımız, 'bana, burada konuş-
m.aık imkânı bırakmadılar. Çünkü, temas ettik
leri bütün noktalarda, cidden, bu iki kıymetli 
raporda, «Balıkçılığımızın bize göre hiçbir 
meçimi profbleımi yoktur.» 'diyen bu ilki raporda, 
yabancı devletlerde tatlbik edilen şekiller ne
dir, bu sekilileri ıbizi'm tatibik etmemiz için ne 
yapmak râzımgelir? Hepsini ele aldıklarını söy
lediler. Bir kanun tasarısı Ticaret Bakanlığı 
taraf]ndan hazırlanılmıştır. İlgili mütehassısla
ra gönderilmiştir, İstanbul'da Ticaret Odasın
da ıbalıkçıilık sektöründeki uzmanlarla oturur
muş, mesele müzakere edilmiş ve kanun tasa
rısına II sayfalık hir itiraz, Ticaret Odasında 
kararlaştırılmış ve Ticaret Bakanlığına gönde
rilmiştir. Ticaret Bakanlığınca, kanun tasarı
sına itiraz edilen II sayfalık esbabı mucibe 
de dikkate alınarak yeni 'baştan kanun tasarı
sı düzenlenmiştir. Bu tasarı, S'ayın Bakanın 
Ibuyurduğu gibi yakında Meclise sunulacaktır. 
Yine Sayın Bakamımızın ^buyurdukları gibi, 
balıkçılı ğıımızun gelişmesine her balkımdan yar
dım edecek ve bütün ihtiyaıçları karşılıyacak 
©lan bu kanun tasarısn üzerine şahsan hazırla
tmış olduğumuz1 tasarıyı durdurmuş, durumda- • 
yiK. Bizimki âcil ihtiyaçlar için hazırlanmıştı. 
Halbuki, Hükümetten gelen tasa.ru dörtıbaşı 
auaımur mükemmel ve 'bütün problemleri hal
ledecek variyettedir. Bu tasarı görüşülürken, 
ıbelki ıbâzı maddelerin daiha iyi olması için bâzı 
kususlara temas etmek imkânını bulacağız. 

Yalnız, buraıda 'bir nokta üzerinde müsaade 
huyurulursa, Sayın Bakanımın dikkatine bir 
husus arz etmek istiyorum : 

Sayın Bakanım ciddî, hassas ve titiz olarak 
balıkçılığın araştırılması mevzuu üzerinde du
rulduğunu söylediler. Ben de, kanun tasarısın
da Ibuna. yer verildiğini gördüm. Ancak, Ticaret 
Bakanlığı Öbütejesinde araştırma için geçen se-
neki 200 bin liraya ilâveteni, bu sene de 200 bin 
lira ilâve suretiyle 400 bin liranın' araştırma 
mevzuuna, tahsis edilmiş okluğunu gördüm. 
Bir noktayı arz edeyim; ıbu 400 hin lirai Baka
nımın gösterdikleri araştırma 'mevzuundaki 
hassasiyete cevap verecek mahiyette değildir. 
Çünkü, İra iki rapordan da anladığımıza ve 
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•aldığımız malûmata göre Norveç'te 60 yudan 
beri devam etmekte olan teknolojik araştırma
lar bütün düğümleri çözmüş olmasına rağ
men yine de araştırmaya devam etmektedirler. 
Bu iş için 180 kişi çalışmakta ve bu 180 kişilik 
kadroya senelik olarak 'bizim paramızla 186 276 
lira para ödenmektedir. Bizim balıkçılığımızın 
gelişmesi için ayrılan 400 bin liralık bir para 
felce uğramış, balıkçılığımızı ilerletecek ve kal
kındıracak bir para değildir. Bu paranın artırıl
masını ve balıkçılığımıza lâzımgelen alâkanın 
gösterilmesini Sayın Bakandan rica edeceğiz. 
Bana bu mevzuda konuşma imkânı veren sizle
re ve balıkçılık mevzuunun aydınlanması için 
bizleri tenvir eden Bakana yüksek huzurları
nızda teşekkür eder, 'hürmetlerimi sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka

ra Milletvekili) — Muhterem arkadaşlarıma yal
nız ve yalnız teşekkür ederim. 

Demin, izahat verirken bir noktayı unuttum. 
İşin ehemmiyetine binaen onu da arz edeyim : 
Türkiye'de istihsal odilen 'balıklar, Türkiye ba
lık servetinin ancak onda, onbeşte biridir. Tür
kiye'nin ihracettiği balıklar, ihracatı umumiye-
sinin 0,4, 0,7 sini teşkil eder. 

Balıkçılık mevzuu en fazla rapor yazılan 
mevzudur. Bu mevzuda, âdeta bir rapor enflâs
yonu vardır. 

Yeni çıkacak kanunlar ve sizlerin yardımları 
inşallah bu İhracatı kat kat artıracaktır. Bu da 
hem balıkçılarımız ve hem ile ihracatımız için 
hayırlı ve faydalı olacaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6'. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, Bitlis Tütün Fabrikası
nın modernleştirilmesi ve tevsii hakkında ne 
düşünüldüğüne dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü sorusu (6/114) 

BAŞKAN — Sayın Cevdet, Geboloğlu ? Yok
lar. iSoru gelecek Ibirleışime bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, bu yıl Ankara ve Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinin giriş imtihanları
na giren ve kazanan talebelere dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (G/115) 
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BAŞKAN — Cevdet G-eboloğlıı yoklar. Ge

lecek Ibirkş'ime bırakrlımış-tır. i 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'ın, Türkiye'deki göçmenlere d&ir 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/116) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat? Yoklar. 
İkinci defa bulunmadıklarından soru düşmüş
tür. 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'ın, merkezi İzmir'de kurulacak 
olan «Ege Tütüncüler Bankası» na dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/117) 

(BAŞKAN — Hikni On ait yoklar. İkinci de
fa bulunmadıklarından soru düşmüştür. 

10. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca
mi Tevfik Oky&yuz'ıın, İşçi Sigortaları tara
fından Ankara'da Hazine, belediye ve özel ida
reden satınalınan Akköprü'deki arsalar üzerin
de inşa edilen Varlık Mahallesine dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu 6/120) 

BAŞKAN — Soru sahM arkadaşımız bura
da, sayın Bakanda buradalar. Soru önergesini 
okuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Vekilimiz 

tarafından C. Senatosunda sözlü olarak cevap
landırılmasına yüksek tavassutunuzu arz ve rica 
ederim. 

İçel Senatörü 
Cavit Tevfik Okyayüz 

İşçi Sigortaları Kurumu tarafından Ankara'
da Hazine, Belediye ve özel idareden satınalınan 
Akköprü'deki arsalar üzerinde inşa edilip, Varlık 
mahallesi ismi verilen blok apartmanlardan işçi 
meskenleri için ayrılan fondan yapılanları, işçi
lerimize devredilmiş; rant getirmek üzere ayrılan 
fondan yapılan 108 daire ise vekâlet ve kurumda 
çalışan memurlara verilmek üzere kanuni mua
mele ikmal edilmiştir. Bu devrede işçi sağlığı Ge
nel Müdürlüğü Vekâlete yaptığı bir teklifte, Yö
netim Kurulunun 17 . 4 . 1959 gün ve 977 sa
yılı bir kararı ile sigortasız vatandaşlara olduğu 
gibi, bu gayrimenkullerin bakımı idare ve idame-
sindeki müşkülât ve yapılan zaruri masraflar 
çıktıktan sonra lojman olarak elde edilen kira | 
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bakiyesi bunların kurum mülkiyetinde uzun müd
det kalmasının faydasız olacağı kanaatini verdi
ğinden, muzlar durumda olan ve bankaca mânü 
bulunmıyan memurlara temlik edilmesini arz et
miştir. Vekâlet makamı; çeşitli masraflar çıktık
tan sonra, binaların amortismanını dahi karşıla
madığı anlaşılan bu durum dolayısiyle, kurumun 
maddi ölçüler içinde hiçbir suretle faydasına ol-
mıyan bilâkis zararına sebebolan bu binaların, 
âmme sektöründe örnek bir feragat ve fedakâr
lıkla çalışan Kurumdaki memurlara temlikini, on
lardan bir kısmını olsun içinde bulundukları ağır 
ve ezici bir yükten kurtarmak arzusu ile uygun 
bularak temliki 26 . 5 . 1959 günü tasdik etmiş
tir. İnkılâp hareketini takiben Genel Müdürlük 
fevkalâde zamanların psikolojik tesiri altında ve 
mesuliyet endişesi içinde evvelce vekâletçe tasdik 
edilen yönetim kurulu kararının 29 . 11 . 1960 
günlü bir yazı ile iptalini Müdürler Kurulundan 
istemiştir. 

Hiçbir haklı ve hukuki sebebe dayanmıyan bu 
teklif ve Müdürler Kurulu kararı bugüne kadar 
bir muameleye de konulmuş değildir. Bilinen bir 
hakikattir ki; Hükümetimizin programında ilân 
ettiği ve İmar ve İskân Vekâletinin hazırlamak
ta olduğu «Mesken Kanunu ile» bütün vatandaş
ları birer ev sahibi yapmak kararı ve sosyal mes
kenler dâvasının getireceği huzur verici netice, 
milletçe en büyük bir alâka ve istekle takibedil-
mektedir. 

Bu müspet ve huzur verici politikanın muzaf
fer yürüyüşüne hayırlı bir başlangıç olarak, Ça
lışma Vekilimiz âmme sektöründe, hizmet fikrine 
hâkim ahlâk ve hukuk nizamının örnek fazileti 
içinde çalışan memurlarımızdan 108 aileyi ev sa
hibi yapacak halen ve hukukan meri olan 26 . 5. 
1959 tarihli Temlik Kararının tatbikatını, koru
yucu bir şefkat ve Hükümetin ana politikası için
de yeniden yürütmeyi düşünmekte midir? Lütfen 
cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Ankara Milletvekili) — İşçi Sigortaları Kuru
munca Ankara'da Varlık Mahallesinde yaptırılan 
blok apartmanlardaki 108 daire Çalışma Bakan
lığı ile bu Bakanlığa bağlı kurumların personeli
ne lojman olarak kiraya verilmiştir. 

Sonradan Sayın Senatörün de belirttiği gibi 
bu 108 dairenin % 4 faiz ve 20 yıl vâde ile ve 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası aracılığı ile kiracı-
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kırma, temlik olunması ele alınmış, bu husus 1959 
da yönetim kurulu ile Çalışma Bakanlığınca tas-
v i bol ummuştur. 

İşçi Sigortaları Kurumu mevzuatı sadece si
gortalı işçilere mesken inşaası için kredi açılması
na müsait t i r ; mülkiyetindeki gayrimenkul 1 eri 
borç ve taksitlerle satabilmesine cevaz ve imkân 
vermemektedir. 

Onun için Varlık mahallesindeki 108 daire 
ancak Kurumca Fmlâk Kredi Bankasına satıl
ması ve Bankaca da kendi mevzuatı içerisinde bir 
itfa plânı ile kiracılarına lemlik edilmesi suretiv-
le kiracıların mülkiyetine geçebilir. 

Kurum ile Banka arasında bu hususta tam bir 
mutabakat sağlanmadıkça sözü geçen 108 daire
nin kiracılarına temlik edilebilmesi mümkün bu
lunmamaktadır . 

Kurum ile banka arasında bu yolda bir muta
bakata imkân görülememesi dolayısiyle 108 daire
nin kiracılarına temliki hususunda evvelce alı
nan karar la r iptal olunarak bu dairelerin lojman 
olarak kullanılmasına devam edilmesi kararlaştı
rılmıştır. 

Bu durum karşısında ve İşçi Sigortaları Ku
rumu ile Türkiye Emlâk Kredi Bankası mevzu
atına göre, sözü geçen 108 dairenin kiracılarına 
temlikine imkân görülememektedir. 

BALKAN — Buyurun Sayın Okyayuz. 
CAVlT T E V P l K OKYAYUZ (İçel) — Sayın 

Başkan, çok sayın arkadaş lar ım. Ben, halen ve 
hu'kukan iner 'i bir temlikin durdurulmasına mü-
taall ik bir hareket i tenkit etmiş olmak için söz
lü soruyu huzurunuza getirmiş değilim. Sayın 
Bakanımızın da bu hususta teshil ve ifade bu
yurduk la r ı gibi, halen içinde 108 tane memuru
muzun o turduğu Varlık Mahallesinin bu blok 
apar tmanla r ı , 1959 yılında, Yönetim Kurulunun 
karar iy le mevzAiat hükümlerine uymadığı ve Ku
ruma gerçek, olarak bir yük olduğu için, hem 
kurumu bu türlü yükten kurtarmtık ve hem 
de hepimizin vicdan ve huzur içinde her 
zaman bir hakikat olarak kabul ettiğimiz gece
yi gündüze ka ta rak çalışan ve bu millete yarar l ı 
olmak için gayret sari' eden .memurlarımızdan 
108 tanesini olsun ev sahibi kılmak için Sayın 
Bakanımızın yardımlar ını istemek gayesi ile bu 
soruyu yüksek huzurlarınıza, getirmiş bulunuyo
rum. 

Sayın Bakan sigortal ı lar hakkında beyanda 
bu lundular ve 6924 sayılı Kanunun tesbit ettiği 

18.12 .1962 O : 1 
İşçi Yapı Kooperatifi olmadığı halde, İşçi Sigor
talar ı memur ve hizmetlileri ev yapı kooperati
fine Bakanlık kredi sağlamış ve bu memur arka
daşlarımız birer ev sahibi olma imkân ve bahti-
yarlığıııa kavuş turu lmuşlard ı r . 

Belki bu ta tb ika t , mevzuat yönünden aykırı 
görülebilir. Fakat , halen lnıkukan ıner'i olan 
bu temlike Sayın Bakanımızın, saadet ve selâ
metlerini büyük bir güvenle kendilerine emanet 
ettiğimiz, kendi camiası içinde inanıp, güvene
rek emek ve dilek katan memurlarımıza, bu 
temlike «evet» demek suret iyle bir imkân arayıp 
bir netice sağlarlarsa, bundan memleket ola
rak, millet olarak, .Hükümet olarak hepimiz hak
lı bir sevinç duyarız . Ben diyorum k i ; bu mil
let, umduğu, inandığı muzaffer yar ın la r ına isti
kamet tâyin etmesi, vazife mesuliyeti taşıyan 
insanların mesuliyet seferberliğine, fazilet ve ah
lâk içinde kendi anlayış ına mut lak sahibolmalı-
dır. Ben Bülent Hcevit arkadaşınım, fazilet ve 
ahlâk anlayışına her zaman ve her mânada, hâ
kim olduğuna yü rek t en inanıyorum. Bu i t ibarla 
ona şunu derini k i ; t a t b i k a t a aykır ı dahi olsa 
mânevi kıymet hükümler in i hiçbir zaman zedele-
miyen ve ahlâki ölçüler içinde olan bu tasar ru
funu ku l lanarak mesuliyet pahasına, dahi olsa 
bu mesuliyeti üzerine a la rak 108 memurumuzu 
ev sahibi kılma imkânlarını araşt ı rmalar ım ve 
Fiinlâk Kredi Bankası ile temasa, geçilerek bu 
memurlarımızı ev sahibi etmek bahsinde gayret 
ve emek sari ' etmeye şahsan, davet ediyor ve ken
disine bu bahiste yürek ten güveniyorum. 

Ayrıca şu ciheti arz edeyim ki, bizim banka 
ile yaptığımız temasta 108 memur ailesi bu evle
re ait paranın, rA 50 sini temin ett ikleri takdir
de bankanın bu tür lü ta tb ika ta gireceğini öğ
renmiş bulunuyoruz. Binaenaleyh Bülent Fcevit 
arkadaşımızın her mânada yapıcı olacak, her 
mânada kurtar ıcı olacak ve her mânada bu 108 
memura, saadet ve selâmet bahşedecek olan bu 
şefkatlerini t ek ra r arz ve rica ediyorum. Ben 
şahsan kendilerine güvenimi teyidediyor ve Aziz 
Senatoyu yüreklen selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Bakan. 
(.'ALIŞMA BAKANI B Ü L F N T HCKVİT (An

kara Milletvekili) - Sayın Senatör Oavit r'k-
ya.yuz'im evvelâ hakkımdaki tevecciihkâr söz
leri için yürekten t e şekkür edelim. Ben de me
murum mesken ihtiyacını biliyorum ve cihette
ki bu ihtiyacın bir an evvel girebilmesi için. ne 
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yapmak kabilse yapılmasına taraftarım. İşçi Si
gortaları memurları için gösterdikleri değerli 
duygularına iştirak ederim. 

Ancak, kendileri de takdir ederler ki, İşçi 
Sigortaları Kurumu ancak işçilere mesken kre
disi verebilecek durumdadır, Başka türlü dav- i 
ranmasma hem kinim engeldir, hem de kredi- J 
I erde kullanılan paraların birikme şekli engel
dir. Bilindiği gibi İşçi Sigortaları mesken kre
disi için .ayrıca bir para kesmez. Diğer sigorta
lar sağlık, kaza, analık, ihtiyarlık sigortaları 
için biriken parak rın, bir kısmı ile, düşük faiz
le. münhasıran işçilere mesken yaptırılmakta
dır. Kğer geçmişteki takibatta kanunun sarih 
hükmüne aykırı olarak icraat yapılmışsa, sayın 
senatörün, aynı kanun dışında tatbikatın duy
gu ve temennileri yerinde olsa bile, bugün de 
tekrarlanamıyaeağı hususunda beni destekliye-
ceklerini ümit ederim. 

Eğer İşiçi Sigortaları Kurumu, işçilerin bütün 
mestken ihtiyarlarını karşılayabilecek durumda 
olsaydı bunun ötesinde bir atıfet olarak işçi 
dışında kalmış ve aynı derecede yardıma nıuh-
t'aıç bulumam vaitandaşlara da. yardım elimi uzat
ması haklı görünebilir ve belki kanunları zor
lamak yoluna gidilebilirdi. Fakat bugün elin
deki kaynaklarla İşçi Sigortaları Kurumu, mes
ken kredisine ayırabildiği para ile kanunen 
hakkı olanların dahi taleplerini karşılayabile
cek durumda değildir. Bunlunla beraber pek sa
yın sena'törün önergeleriyle ve buradalki konuş-
mlalariyle İşçi Sigortaları ınetmurlarımıza gös
terdiği ilgi beni mütehassis etmiştir. Bunun I 
için kendilerine teşekkür •ederim. 

Kendilerinin işaret .buyurmuş oldukları bu 
.meselenin halli, Emlak ve Kredi Bankasının 
'bir anlayış ve bir hal yolu göstermesine bağ
lıdır. Bmlâk Kredi Bankasının ,bu hususta ko
laylık ve bir imkân sağlama yoluna gideceğini 
Saym Senatör burada belirttiler. Eğer Emlâk 
Kredi Bankası bu binaları s'igontadan alıp için
de oturan memurları müsait kredi şartları ile 
verirse, biz de gerekli kolaylığı gösteririz. O 
takdirde, Mühteram Senatörün, ,bu hususta gös
terdiği ilgiden cesaret .alarak bize düşeni yapa
cağımızı bildiririm. Hürmetlerimle efendim. I 
(ALkışlar) 

BAŞKAN -— Soru .cevaplandırılmıştır. | 
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11. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca-

vil Tevfik Okyayuz'un, Suriye'nin Sam Turizm 
Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik 
haritada Hatay'ın kendi millî hudutları içinde 
gösterilmesine dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/122) 

BAŞKAN — Soru saıhibi buradalar. Saym 
Dışişleri Balkanı yoklar, gelecek birleşime kal-
ıimıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin İstanbul'un nâzım plânına 
dair, Bayındırlık ve İmar ve İskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/123) 

BAŞKAN — Sayın Özlüııkçine buradalar. 
İlgili Bakanlar yoklar, gelecek birleşime kal
mıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in, mahallî seçimlerin ne-
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/124) 

BAŞKAN -— Saym (Jağlayangil izinlidirler, 
sorul arının cevaplandırılması izinden avdetleri
ne kalmıştır efendim. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Kâzım Yurdakul'un, 3 Aralık 1962 tarihli Mil
liyet Gazetesinin 7 nci .sayfasında Millî Savun
ma Bakanının Antalya 'C. II. P. Kongresindeki 
konuşmasına dair Millî Savunma Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/127) 

BAŞKAN —Saıyın Kâzım Yurdakul bir haf
ta izinlidir. Klorunun cevaplandırılmaisı avdeti
ne bırakılmıştır. 

15. —- Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Nihat Pasinli'nin, mahallî seçimlerin 'ne zaman 
yapılacağına dair. Başbakandan sözlü sorusu 
(6/129) 

BAŞKAN — Saym Nihat Pasinii burada. 
Başbakan n atınım a konuşacak var .mı? Yok. de
lecek birleşime .bırakılmıştır. 

Şimdi, İçtüzüğün müzakeresine geçilmesi 
icabediytor. Faik al yeter sayı olmadığı için ya
rma bırakacağız. İçtüzüğün 80 nci maddesi 'ge
reğince keyfiyet Riyasetçe radyo ile de ilân edi
lerek sayın senatörler davet edileceklerdir. 

Varın saat 15,00 te toplanıhuaik üzere Bir
leşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 17,25 



Cumhuriyet Senatosu 
ONSMKÎZÎNC! BİRLEŞİM 

18 . 12 . 1982 Sah 
Saat : 15,00 

Açılıştaki Gündem 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK ÎŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, ilk ve orta dereceli okul
lara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/104) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Kayseri'nin Talaş nahiye
sinde Kayadibinde tehlikeye mâruz kalan 54 
evin kalkması için ne zaman ve hangi raporlara 
müteniden karar verildiğine dair, İmar ve İs
kân Bakanından soslu sorusu (6/107) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl E r tuğ'un, Almaya'ya giden Türk işçilerine 
dair Çalışma Bakınmdan sözlü sorusu (6/108) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Rasim Giray'm, son üç yıla ait okul inşaat ve 
tahsisatlarına da:T Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (8/111) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfik İnci'nin, su ürünlerinin istihsali ve 
ihracatımızın geliştirilmesine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/112) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Gebolcryiu'nım, Bitlis Tütün Fabrikası
nın modernleştirilmesi ve tevsii hakkında ne 
düşünüldüğüne dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü sorusu (6/114) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, bu yıl Ankara ve Orta-
Doğu Teknik Üniversitesinin giriş imtihanları
na giren ve kazanan talebelere dair. Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'in, Türkiye'deki göçmenlere dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/116) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'm, merkezi İzmir'de kurulacak 
olan «Ege Tütüncüler Bankası» na dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/117) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca-
vit Tevfik Okyayus'un, İşçi Sigortaları tara
fından Ankara'da Hazine, belediye ve özel ida
reden satınalman Akköprü'deki arsalar üzerin
de inşa edilen Varlık Mahallesine dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/120) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca-
vit Tevfik Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Tu
rizm Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan bir tu
ristik haritada Hatay'ın kendi millî hudut
ları içinde gösterilmeseine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/122) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçiîie'nin İstanbul'un nâzım plânına 
dair, Baj/ındırlık ve İmar ve İskân Bakanla
rından sözlü sorusu (6/123) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri OağlayangjTm, mahallî seçimlerin ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/124) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üvesi 
Kâzım Yurdakul'un, 3 Aralık 1962 tarihli Mil
liyet Gazetesinin 7 nci sayfasında Millî Savun
ma Bakanının Antalya C. H. P. Kongrasindeki 
konuşmasına dair Millî Savunma Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/127) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Nihat Pasinli'nin, mahallî seçimlerin ne zaman 
yapılacağına dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/129) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA. İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK G E R G İ N C E BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzık Komisyonu 
raporu. (2/15} (S. Sayısı 65 e ek) [Dağıtma ta
rihi : 18.10.1962] 

V 
ÎKÎ DEFA OftRÜRÜT^OEK ÎPLKE 

A - İKİNCİ GÖRÜBMESt YAPILACAKtSLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 


