
D Ö N E M : 1 O I L T : 33 TOPLANTI : 5 

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

22 nci Birleşim 

21 . 12 . 1965 Salı 

»&<i 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 

İçindekiler 
Sayfa Sayfa 

270 nusunda bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. 279:280 

270:271 

272 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku-
rulr. sunuşları 271,279 

1. — Başkanın; Genel Kurulu, vefat 
ettiği haber alman Maraş Üyesi Nedim 
Evliya'nm ruhunu tazizen saygı duruşuna 
daveti. 

2. — Maraş Üyesi Nedim Evliya'nm ve
fatı münasebetiyle Millet Meclisi Başkanı 
İstanbul Milletvekili Ferruh Bozbcyli'nin 
taziyet tezkeresi. 

o. — Diyarbakır Üyesi İhsan Hamit 
TigrePin Yeni Türkiye Partisinden istifa 
yazısı. 

4. — Kayseri Üyesi Suad Hayri Ür
güplü/nün Dilekçe Komisyonu üyeliğin
den istifa yazısı. 

5. — Millî Birlik Grııpunun Kıbrıs ko-

279 

279 

279 

279 

6. — Geçen toplantı yılında görüşül
mesine imkân olnııyan yeniden kurulacak 
vakıflar hakkındaki kanun tasarısının 
takabbülünü temin için Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan üçer üyenin iştiraki ile bir Geçici 
Komisyon teşkili hakkındaki Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Başkanlığı tezke
resi. 

7. — Sayıştay Kanunu teklifini görüş
mek üzere teklifin havale edildiği ko
misyonlardan üçer üyenin katılacağı bir 
Geçici Komisyon teşkiline dair Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Başkanlığı tez
keresi. 

280 

280 

8. — Bütçe ve Plân Komisyonuna üye 
seçimi. 280:281 

9. — Devlet Demiryolları Genel Mü
dürlüğünde yapılan yolsuzluklar hak
kında Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu (10/6) 281 



Demeçler ve söylevler 
Sayfa 

272 

1. — Tabiî Üye Sıtkı Ülay'm Kıbrıs 
konusunda gündem dışı konuşması. 272:274 

2. — Kayseri Üyesi Suad Hayri Ür
güplü'nün, Kıbrıs konusunda gündem dışı 
konuşması. 274:277 

3. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un 
Kıbrıs konusunda gündem dışı konuşması 277: 

279 

6. — Görüşülen işler 281 

1. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/21; Cumhuriyet Senatosu 
1/612) (S. Sayısı : 731) 281:282,289:290 

2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/2; 
Cumhuriyet Senatosu 1/613) (S. Sayı
sı : 732) 282 

3. —• 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/60; 
Cumhuriyet Senatosu 1/614) (S. Sayısı : 
733) 282 

4. —• Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/58; 
Cumhuriyet Senatosu 1/615) (S. Sayı
sı : 734) 282 

5. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/63; Cumhuriyet Senatosu 
1/616) (S. Sayısı : 735) 283 

7. — Sorular ve cevaplar 283 

A - Sözlü sorular ve cevaplan 283 
1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 

Üyesi Ömer UcuzaPm, Türkiye Şeker 

Sayfa 
Fabrikaları A. O. ile pancar müstahsili 
arasında akdedilen mukaveleye dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/274) 283 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üye
si Muallâ Akarca'nın, palamut mahsulü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret, Sa
nayi ve Tarım Bakanlarından sözlü soru
su (6/275) 283 

3. — Cumhuriyet Senatosu Afyon 
Üyesi M. Yılmaz İnceoğlu'nun, ortaöğre
timde uygulanmakta iken kaldırılan tek 
dersten borçlu olarak bir üst sınıfa devam 
hakkına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/277) 283 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Os
man Koksal'm, basında neşrolunan yol
suzluk iddialarına dair Başbakandan söz
lü som su (6/280) 283 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Sakıp Ünal'ın, yurt clıışma çıkan 
Bakanlara dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/291) 283 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kastamo
nu Üyesi A. Nusret Tuna'nın, bakanlıklar
da ne miktarda yevmiyeli memur bulundu
ğuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/292) 283 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi îiifat Öztürkçine'niıı, ilâç imalâtı 
yapan müesseselere dair Adaleet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/293) 283:284 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özdenin, trafik kazalarına 
karşı alınan tedbirlere dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/298) 284 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi lîifat Öztürkçine'uin, İstanbul, An
kara ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kli
niklerine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/300) 284 

10. — Cumhuriyet Senatosu Maraş 
Üyesi Nedim Evliya'nın, Et ve Balık Ku
rumu Genel Müdürlüğüne dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/302) 284 
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Sayfa 
11. — Ui'fa Üyesi Vasfi Gerger'in; mev

cut kurumlara atanan üyelerle bu kurum
ların Genel Müdürlerinin aldıkları tahsi
sat miktarlarına dair Başbakandan söz
lü sorusu ve geri aldığına dair önergesi 
(6/305) 284 

12. — Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize 
gönderilen günlük gazeteye dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/307) 284 

13. — Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Ku
rumuna dair Turizm ve Tanıtma ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/308) 284 

14. — Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Podgorni'nin, 
Türk Parlamentosundaki konuşmasına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu, 
(6/312) 284 

15. — Cumhuriyet Senatosu Burdur 
Üyesi Faruk Kmaytürk'ün, İstanbul Bina 
ve Arazi İtiraz Komisyonuna dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu (6/313) 284 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi Cemal Tarlan'm, köy içme suları 
1965 yılı programlarına dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/317) 284 

17. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Niyazi Ağırnaslı'nm, Zonguldak 
olaylarına dair Başbakandan sözlü soru- j 
su (6/321) 284 | 

18. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl 
Üyesi Sabri Topçuoğlu'nun, bâzı yardım
ların Türk parası karşılıklarının Tür-

Sayfa 
kiye içinde kullanılmasına dair, Başba
kandan. sözlü sorusu (6/324) 284 

19. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Nejat Sarlıcalı'nın, zeytin müstah
silinin durumuna dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/325) 284 

20. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Se-
lâhattin Özgür'ün, 4 ncü Koalisyon Hükü
metine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/326) 284:285 

21. — Cumhuriyeet Senatosu Maraş 
Üyesi Nedim Evliya'nm, Türkiye radyola
rında ses ve saz sanatkârlarının sınıflan
dırılmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/327) 285 

22. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ah
met Yıldız'm, Karadeniz Teknik Üniversi
tesinin öğretim kadrosuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/39) 285 

23. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir'in, Keban Bara
jı dolayısiyle istimlâk edilecek araziye dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/330) 285 

24. —. Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir'in, az gelişmiş 
bölgeler için hazırlandığı söylenen Kal
kınma Plânına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/331) 285:286 

B - Yazılı soru ve cevabı 286 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sa
di Koçaş'm, İsrail'e köy işleri ile ilgili 
olarak gönderilen heyete dair yazılı soru 
önergesi ve Köy İşleri Bakanı Osman Av-
ermn cevabı (7/232) 286:288 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

Burdur Üyesi Ömer Faruk Kmaytürk, Bur
dur'daki İnsuyu ile alâkadar olduğunu, tahlil
lerinin devam ettiğini ve alınacak neticenin arz 
edileceğini, istanbul Üyesi Eifat Öztürkçine'nin 
20 nci Birleşimdeki konuşmasına ccvabolarak, 
bildirdi. 

Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan; Trakya böl
gesindeki devam eden şiddetli yağmurlar sebe
biyle güz ekiminin yapılamadığını, bu bölgede 
yazlık ekimlerde ayçiçeği zeriyatı yapıldı
ğından tohumluk ihtiyacının karşılanması yo
lunda tedbir alınması lüzumunu belirtti. 

İdare Âmiri İzmir Üyesi Hilmi Onat; Mec
lisler müşterek Başkanlık Divanınca ziyaretçi
ler hakkında ittihaz edilen kararların tatbikin
de müşküllere uğradıklarını ve bu hususta sa
yın üyelerin yardımcı olmaları ricasında bulun
duğunu ifade etti. 

Kütahya Üyesi Ethem Erdinç'in, Simav Kay
makamı ve Jandarma Komutanı hakkındaki 
sözlü soru önergesini geri aldığına dair öner
gesi okundu, sorunun geriverildiğini bildirdi. 

Gümüşaııe Üyesi Halit Zarbun'ım, İçişleri 
Komisyonundan istifası ile; 

Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasaııoğlu'nun Ana

yasa ve Adalet Komisyonundan istifa ettiğine 
ve Dilekçe Karma Komisyonuna adaylığını 
koyduğuna dair önergesi; 

Niğde Üyesi İzzet Gener'in, İçişleri Komis
yonu üyeliğine aday gösterildiğine dair Adalet 
Partisi Grupu Başkanı Fethi Tevetoğlu'nun ve, 

İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, Sosyal 
İşler Komisyonu üyeliğine aday gösterildiği 
hakkında C. H. Partisi Grupu Başanvekili Fe-
rid Melen'nin yazılar okundu. 

Komisyon üyelikleri için tanzim kılman aday 
cetveli, son istifalar ve gösterilen adaylar da 
nazara alınarak, tashihti şekilde okundu. 

Komisyonda acık kalan üyelikler için yapı
lan seçimde Bütçe ve Plân Karma Komisyonu 
hariç diğer komisyonların noksan kalan üye
likleri tamamlandı. 

21 Aralık 1965 Salı günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime, (Saat 16,25 te) son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı At alay 

Kâtip 
Çanakkale 
Nakit Alton 

Kâtip 
Bolu 

Sırrı Uzunhasanoğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 

Cemal Tarlan'm, M. T. A. Enstitüsü tarafından 
yapılan linyit araştırmasına dair sözlü soru 
önergesi, (6/333) (Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına gönderilmiştir) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Keban Barajına dair 
sözlü soru önergesi (6/334) (Enerji ve Tabiî 
Kay naklar Bakanlığına gönderilmiştir.) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Tunceli vilâyeti dâhilin
de bulunan madenlere dair sözlü soru önergesi 

(6/335) (Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na gönde ril mistir.) 

Yazılı sorular 
4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Cemal Yıldırımın, İstanbul 'unbâzı bölgelerine 
dair yazılı soru önergesi (7/238 j(Ba§bakanlığa 
gönderilmiştir.) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun Ceyhan Nehrinin teh
didi altında bulunan Selimiye köyüne dair ya
zılı soru önergesi (7/239) (Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir) 

2, — GELEN KÂĞITLAR 

EAPORLAR 
1. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma

sı hakkındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonuraporu (Millet Meclisi 1/21; Cum
huriyet Senatosu 1/612) (S. Sayısı 731) 
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2. —. 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişkilik yapılması hakkında kanım 
tasarısı ye Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/2; Cumhuriyet Senatosu 
1/613) ( S. Sayısı : 732) 

3. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/60; Cumhuriyet Senatisu 
1/614) (S. Sayısı : 733) 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mecli
si 1/58; Cumhuriyet Senatosu 1/615) (S. Sa
yısı : 734) 

5. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/63; Cumhuriyet Senatosu 1/616) (S. Sa
yısı : 735) 



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

BAŞKAN — B&şkanvekili Kadri Kaplan 

KÂTİPLER : Nizamettin Özgül (Gaziantep), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — Yüce Senatonun 22 nci Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanın; Genel Kurulu, vefat ettiği 
haber alınan Maraş Üyesi Nedim Evliya'nın ru
hunu tazizen saygı duruşuna daveti. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, teessürle haiber 
aldık ki; Sayın arkadaşımız Maraş Üyesi Nedim 

Evliya'yi ikaybetmiş bulunuyoruz. Arkadaşımı
zın aziz hâtırasını anmak için sizleri saygı du
ruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşu kabul olundu.) 
BAŞKAN — Sizlere başsağlığı, kederli aile

sine sabır dilerim. 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî Üye Sıtkı Vlay'ın, Kıbrıs konu
sunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın senatörler, gündeme geç
meden önce, gündem dışı istekler var. Üç ar
kadaşımız isteıkte ibulunuyorlar. Ha'ber aldığı
mıza göre, istek konusunu teşkil eden Kıbrıs 
meselesinde Hükümet, Tüzüğümüzün de 132 nci 
maddesinde işaret ettiği gibi, Yüce Senatoya 
izahat verecektir. Bu gündem dışı konuşmalar
da, arkadaşlarımız bu izahattan sonra, yine Tü
züğümüzün gereğini yerine getirmek: üzere ko
nuşmayı arzu ederler mi? Arzu edenler varsa 
lütfen bildirsinler ayıralım, yo'ksa gündem dışı 
söz vereceğim. 

SITKI ULAY (Taibiî Üye) — Sayın Başkan, 
Hükümetten evvel biz bir kaç dakika rica et
miştik. 

BAŞKAN — Üç arkadaşa gündem dışı, sı
rayla söz veriyorum. Buyurun Sayın Ulay. 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar
kadaşlarım ; 

Bu mevzuda çok şeyler söylendi, büyük lâf
lar edildi fa'kat ne yazık ki, tertip ve tedbirle
rimiz, lâflarımız kadar büyük olmadı. 

Şimdi yeni bir noktaya ve yeni bir merha
leye varmış bulunuyoruz. Eğer biz, bu yeni mer
halenin başlangıcında Anayasamızın vazgeçil
mez anâsırı siyasi partiler olarak bu mevzuda 
suçluları aramaya ve bu akıbeti ibiribirimiz üze
rine atmaya (kalkışır ve bu yola yönelirsek ina
nınız ki, ikinci merhaleyi de kaybeder, nunun-
la da kalmıyarak milletin siyasi partiler üzerin
deki itimadını yitirme yoluna da yönelmiş olu
ruz. 

Bu söbeple, yapılacak görüşmelerde geçmişi 
tenkidden ziyade arkadaşlarımızın geleceğe ve 
Kıbrıs'ın kurtuluşuna ışık tutucu yollar üzerin
de mesullere yardımcı olmaları, bence bir za
ruret ve vazife haline gelmiş bulunuyor. Ki
şiler ve partiler kesin tedbirler alınmalıdır di
yor, fa'kat bu tedbirlerin neler olduğu bir türlü 
ortaya atılıp söylenemiyor. 

Kıbrıs henüz elden gitmemiştir. Biz tarihten 
geliyoruz, birçok cemiyeti akvam kararları gör
dük. Birleşmiş Milletler denilen teşkilât, daha 
1948 de aldığı kararını küçücük İsrail Devletine 
dahi tatbik ettiremedi ve halâ milyonlarca arap 
aç ve sefil, çöllerde sürünüyor. Biz bugün, ma
alesef yıllar boyu devam edegelen yanlış po
litikalarımızın meyvalarmı topluyoruz. 
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C. Senatosu B : 22 21 . 12 .1965 O : 1 

Bugünkü Birleşmiş Milletler Karan, Dün
ya insanlık âlemine utanç verici ve milletlerin 
bu teşkilâta olan güven ve itimadını sarsıcı (bir 
karardır. Hakka hukuka sığmadığını 'bir tarafa 
bırakıyorum, bu karar bugün, Rusya'da dahi 
itibar görmiyen ..mal ve mülke tecavüzikâr 'bir 
zemin hazırlamaya elverişli, aşırı komünist zih
niyete yardımcı olucu bir karardır'. 

Çünkü biz, Kıbrıs'ı, Kıbrıs topraklan üzerin
de harb ederek kaybetmedik. Bizim orada yüz-
binlerce vatandaşımızın bağtapu sahiboldukları 
arazileri, karşınızdaki bendeniz dahil, vakıfla
rımızla ecdadımızın (bize miras olarak bıraktığı 
topraiklara sahibiz. Bunların 'başka bir Devlet 
tarafından göz göre göre çeşitli oyunlarla yağ
ma ettirilmesine yol açacak bir karar, ancak 
komünist zihniyete yardımcı olacak (bir ka
rardır. Bu kararda, 57 Devletin çekimser kal
ması da ayrıca büyük bir mâna taşır ve bu ka
rarın tehlikesini çoğunluğun idrak ettiklerini 
ve bu karara iştirak etmediklerini gösterir. 

Ben huzurunuzda müteaddit defalar gerekli 
tedbir ve hazırlıklar mevzuunda fikirlerimi 
serd ettim. İtibar görür veya görmez bunu ta
rafsız bir görüşle devam ettirmek yine vazi
femdir. 

Bugünkü dünyada maalesef henüz hiçbir 
mevzu, müstakillen, politika ile halledilemez ve 
edilemiyor. Politikanın muvaffak olması için 
onun arkasında vuruşa hazır kuvvetli bir or
dunun ve kuvvetli bir hazırlığın bulunması 
ieabeder. 

Kuvvetli bir ordunun ve mütesanit bir mil
letin önünde de evvelâ politika yürür ve ondan
da vazgeçilmez. 

Bana göre, Kıbrıs mevzuunda gerekli ve 
azimli kararlarımızın noksan tutum ve noksan 
hazırlıkları vardır. Eğer bugün işi bulunduğu 
noktadan ele alır ve cesaretle karşılıklı konuş
malarımızda kesin kararlara ve !bu noktadan 
itibaren noksan hazırlığı tamamlamaya (başlar
sak Kıbrıs'ın kurtulmaması için hiçbir sebep 
kalmaz. 

Bana göre bugün Kıbrıs düğümünü bir çı
karma ile çözmeye çalışmak dolambaçlı bir yol
dur. Çünkü Kıbrıs muayyen bir tarihten itiba
ren bir Yunanistan harbi haline gelmiştir. Me
sele bütün millî efkârımıza ve gençlerimize bu
nu anlatarak Yunanistan'la istemediğimiz halde 
bir savaşı göze almak mecburiyetinde olduğu

muzun anlatılmasıdır. 'Bunu şöyle basit bir mi
sal ile huzurlarınıza canlandırayım. Bir yağ
macı 'bir malınızı ve cebinizdeki parayı alarak 
pabucunun içine ayağının altına koymuş kar
şınızda duruyor, bunu bu yağmacının elinden 
istirdadetmek için herhalde ayağına saldırmaz, 
onu evvelâ göğsünden ve kalbinden vurur, son
ra da yere yatırarak pençesinin altından bu 
malınızı alırsınız. 

Bunun cin de bizim bu yağmacıyı kısa za
manda tedibedecek hazırlığı noksansız olarak en 
kısa zaman içinde tamamlaımış olup karşısına 
dikilmiş olmamız gerekiyor. 

Bu hazırlık asla bir tümenin vapurlara bin
dirilip indirilmesi, Meclislerde ve sokaklarda 
nutuklar çekilmesi suretiyle değil, sessiz sedasız 
verilecek karara göre fiilî çalışmalara derhal 
başlamak ve Kıbrıs'ın bir oyuna getirilmesiyle 
birlikte otomatik hareketi tereddütsüz sağla
makla olur. 

Huzurunuzda müteaddit defalar söylediğim 
gibi Kıbrıs'ı yutma emelinde olan 7 - 8 milyon
luk Yunanistan'a Türkiye isterse Kıbrıs'la «be
raber Kıbrıs'ın «bir kaç misli ağırlığında kan 
kusturabilir. Ve aklı başında Yunan politikacı
larım aklıselime ve idrake sevk edebilir ve ha
yallere müstenit Yunan politikasının Yunan 
milletine vereceği zararları ortaya koyar. 

Bu sebeple huzurlarınızda kısaca yine tek-
rarlıyacağım tedbir tekliflerim şunlar olacaktır. 

1. Evvelâ aşırı bir komünist zihniyete, yağ
macılığa yol açan bu kararı kesin surette red
dedeceğiz. 

2. İkinci olarak bu kararın yol açabileceği 
bir ilhak hareketi karşısında derhal 24 saat 
içinde bir mefsedet yuvası haline gelmiş olan 
patrikhaneyi teşkilât ve avanesi ile birlikte hu
dut dışına oturtmanın kesin kararım şimdiden 
vermiş ve bekler durumda olacağız. 

3. Yunanistan'la derhal siyasi ve iktisadi 
münasebetlerin kesilmiş olacağı kararını şimdi
den vermiş bulunacağız. 

4. Yurtta her ne suret ve sebeple olursa ol
sun bir tek yunan uyruklu ibırakmıyaeağız ve 
hiçbir maksatla turist de olsa bunları içeriye 
sokmıyacağız. 

5. Yunan gemilerine otomatik boykot ilân 
ederek hiçbirini karasularımıza ve limanlarımı
za sokmıyacağız ve uğratmıyacağız. 
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6. Karasularımızda dolaşacak Yunan balık
çı araçlarını derhal ateşle karşılıyacağız ve ya
kalananları affı olmıyan cezalarla Anadolu içeri
sine sevk edeceğiz. 

7. Son günlerde yakın adalarda memleketi
mize bir taaruz için hazırlandıkları katiyetle 
anlaşılan hava meydanı ve askerî üsleri bir me
hil içinde kaldırmadıkları takdirde bu üslerin 
karadan ve havadan derhal bombalanmaya baş
lanmasının tabiî bir hakkımız olacağını şimdi
den açıkça ilân edeceğiz ve hazırlıklarını da ta
mamlamış olacağız. 

8. Akdenizde sefer yapa.cak ticaret gemile
rimizi dahi derhal bir taaruza karışı silâhla tak
viye edeceğiz. 

9. Toplanan donanma paralarını 700 milyon 
olsun da bir gemi alalım diye bekletmeden De
niz Kuvvetleri emrine tahsis ederek ve bütçe
den de ilâve yardımlar yaparak derhal Gölcük 
Asikerî Fabrikalarında, deniz yolları tezgâhların
da hattâ bu mevzuda geniş yardım ve faaliyet 
gösteren Sayın Armatör Hayri Baran'm tezgâh
larında korsan vazifesi ,görelbilecek süratli ve 
silâhlı hücümlbotları imaline ve peşi peşine deni
ze indirilmesine 'hemen bağlıyacağız. 

10. Kıbrıs'lı fedailerimizin maneviyatlarını 
ayakta tutacak şekilde bir ölüm kalım savaşma 
girebilmek üzere hazırlanmalarını ve burada 
şimdi bildiremiyeceğim gerekli yardım yolların] 
hazırlıyaicağız ve gerekiyorsa küçük çocuklarla 
dövüşemiyecek hastaları yurda alacağız. 

11. Ve son olarak da önümüzdeki ilkbahar 
için ordumuzun devamlı sürebilecek bir Yuna
nistan hareketi için gerekli yerlerde manevra, 
tahşidat hazırlıklarına derhal ba'Şİıyacağız. 

Neticede bu bizim için kanaatimce bir 'har
be müncer olsa da olmasa da asla bir zarar 
teşkil etmiyecek bilâkis önümüzdeki Yaz dün
yada cereyan edecek çeşitli ve önemli hâdise
lerde bir kat daha kuvvatli ve hazırlıklı olma
mızı sağlamış olacaktır. 

Teklif bizden karar ise sizden ve haysiyetli 
yaşamaları ölüme ve her şeye tercih eden Bü
yük Türk Milletinden gelmiş olacaktır. Lütfen 
hürmetlerimi kaibul (buyurunuz kıymetli arka
daşlarım. (Alkışlar.) 

2. — Kayseri Üyesi Suad Hayri Ürgüplü'nün, 
Kıbrıs konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Suad Hayri Ürgüplü, bu
yurunuz. 

SUAD HAYRÎ ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım. Evvelâ, Tan
rının rahmetine kavuşmuş olan arkadaşımız Ev
liya'yi Saygı ile anarak söze ıbaşlamak isterim. 

Kıbrıs konusunda konuşmayı daha sonra VÖ 
geniş bir müzakere safhasında yapmayı düşünü
yordum. Fakat beliren bir istikamet, .belki ileri
de telâfisi -daha zor gelişmeler kaydedebilir en
dişesiyle takaddüm etmeyi vazife bildim. 

Eski Dışiışleui Bakanımız Meclislerimizde üye 
olmadığı gibi, memurluk sıfatı da beyanatta bu
lunmasına manii teşkil edebileceğinden, ben bu
gün işin esasına girmeden, bilhassa Senatomu
zun bu dâvadaki rolü üzeninde durmak istiyo
rum. Dileklerimden evvel sırf hâtıralarınızı ta
zelemek için bir kaç noiktayı tespit etmek iste
rim. 

Kıbrıs dâvası on yılı aşan bir maziye sahip 
ve daha uzunca iblizi meşgul edecek bir millî 
davamızdır. Gelmiş geçmiş hükümetlerim bu dâ
vadaki mesai ve mesuliyetlerini, arzu ettiği za
man Yüce Meclisler tetkik ve karara .bağlıya
caklardır. Yalnız, hâdise 'hislerle, fevri hareket
lerle ve sanki bugün her şey kaybolmuş, her 
tedbir ortadan kalkmış ğibli paniğe kapılarak 
halledilmiyeceğ-i gJibİ<, bilhassa tesanüt ve tam 
bir birlik istiyen bu dâvada ayrılmalar, birübi-
rllmiize düşmeler yalnız ve yalnız düşmanımızın 
işine yarıyacaktıi' ve korktuğumuz akibetlerin 
tahakkukunu da tesri edecektir. Bu itibarla 
ben Hükümetten ve parti liderlerinden, dâvayı 
sokağa düşmekten korumalarını, 'bir araya ge
lip, hâdiseleri serin kanlılıkla mütalâa ederek 
çarelerini araştırmalarını ehemmiyetle ve bütün 
samimiyetilmle rica edeceğim. 

Ayrıca Dışişleri Komisyonumuzun derhal 
dâvayı ele alarak ciddî ve derim 'bir çalışmayı 
hemen koyulmasını ve hazırlıyacağı rapora göre, 
gerekirse Senatomuzda gizlii görüşmeler yapıl
masını da arz edeceğim. 

Millet Meclisinin heyecanlı havası ve hâdise
lere çok acele müdahalesine Yüce Senatonun 
kendisini kaptırmamasını ve mûtad ve müte
hammil sükûnet ve sekinetiyle itidal unsuru ol
makta devam edeceğine şüphe etmiyorum.. 
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Şimdi sizlere kısaca bir kaç gelişme üzerinde 
sırf hatıralarınızı tazelemek ve Hükümet tara
fından verilen izahat esasında yardımcı olmak 
üzere bâzı noktaları arz edeceğim. 

Gelmiş geçmiş hükümetler, Kıbrıs dâvasında 
çok hassas ve vatanperverane gayretler sarf et
mişlerdir. Bu gayretler arasında tenkid edilecek
ler olabilir ama o günün şartlarını ve imkânla
rını birlikte ve ciddî vesikalar üzerinde müta
lâa etmeden karara varmak, bilhassa milletler
arası siyasi dâvalarda hatalı bir yoldur. Bun
dan ehemmiyetle çekinmemiz gerekir. 

Senatomuzda değerli arkadaşlarınızdan ku
rulu bir ikonıüsyonumuz vardır. 

Ayrıca bu komisyon alâkalı her arkadaşı da 
davet ederek tecrübesinden ve bilgiisinden isti
fade edeb'İÜJir. Böyle bir çalışma yapılmasın ve 
bunun neticesini beklliyelim. Dışişleri! Bakanı
mızı bile henüz dinlememiş bulunuyoruz. Bu ko
nuda bundan sonra Hükümet adına yalnız Dışiş
leri Bakanının beyanat vermesinde de isabet 
olacağına kaaniim. 

Şimdi1 sıra ile kısa kısa bir kaç hâdiseye te
mas edeyim. 

Bundan evvel şunu samimiyetle arz edeyim 
ki, ben selkiz aylıik mesuliyet taşıyan Dördüncü 
Koalisyon Başkanı olarak bu dâvanın 'her ne 
çeşit ve her ne yoldan olursa olsun, tetkikini ve 
şayet bir mesuliyet terettübederse, bunu şerefle 
taşımayı şahsım namına ve Riyaset ettiğim 
Kabfine namına sizlere arz etmeyi bir vazife bi
lirim. 

Arkadaşlar, kısaca arz edeyim ki, Rusya ile 
ilk temas, büyük Meclislerin tesbit ettiği ilk 
Parlâmento heyeti ile olmuştur. Bu heyetin 
temas hakkında içimizde bulunan arkadaşlar 
notlar tutmuşlardır; Sayın Karavelioğlu, Sa
yın Özdeniz ve bilhassa şimdiki Dışişleri 
Bakanımızın günü gününe tuttukları notlar çok 
faydalıdır. (•) zaman yaratılan hava ile 
Türk - Eus münasebetlerinin yakınlık havası 
olmuştur. Oradan avdetten sonra Dışişleri Ba
kanının, Sayın Gürsel'iıı ve Sayın İnönü'nün 
resmen davet edildiklerini ben bizzat aidoldu-
ğu makamlara intikal ettirmiş ve mahrem 
raporumu da vermiş bulunuyordum. 

Bundan sonra Dışişleri Bakanımız gittiler 

ve temaslar inkişâf kaydetti. Bunu müteaki
ben Rus Parlâmentosu Heyeti, bugünkü Devlet 
Başkanları Podgorni Riyasetinde memlekete 
geldi ve faydalı temaslar yapıldı. Bu temasları 
bütün esasları ile bilen arkadaşlarımız vardır 
içimizde. Bilhassa zannederim, Sayın Yıldız 
icabettiği ve bir konuşma açıldığı zaman bu 
hususta müspet birtakım mütalâalar vererek 
tenvir edebilir. Bunu mütaakıp Gromiko 
geldi, kendisiyle temas yapıldı ve arkasından 
bildiğiniz gibi, Başbakan olarak benim seyaha
tim vuku buldu. Rusya ile yapılan bu seyaha
tin son vesikası tebliği resmîdir. Bu tebliği 
resmî iki cemaati, muahedeleri ve Türkiye'nin 
haklarını kabul eden ilk vesika sayılabilir. 

Afrika ve Kıbrıs meselesinde arkadaşları
mızın sükûnetle şu noktaları kabul etmeleri lâ-
zımgelir ki ; Afrika Devletleri yeni bağımsızlık
larına kavuşmuş, sömürgecilikten kurtulmuş ve 
selfdeterminasyon esasına ve temeline, akidesi
ne sıkı sıkı bağlanmış memleketlerdir. Bina
enaleyh, onların kararı üzerinde bu hususiyet
leri de düşünerek mütalâa beyan etmek ye
rinde olur. Bunun yanında sömürgeci memle
ketlerin başında olan İngiltere, Fransa, Belçi
ka ve Hollanda ise şelf determinasyonu binne-
tice kabule mustar kalmış memleketler olarak 
ve Nato'daki duruma da müessir mevkileri 
itibariyle Türkiye ve Yunan ilişikleri cephe
sinden karar vermek mecburiyetinde kalmış
lar dır. 

Kıbrıs dâvasını nasıl bulduğumuzu arkadaş
lar hatırlarlar 19 . 3 . 1965 tarihinde Millî Gü
venlik Kurulunun çalışmalarda bu iş etraflıca 
tetkik edilmiştir. Eğer Dışişleri Komisyonumuz 
ciddî bir mesai sarfına mezun kılmırsa bu Mil
lî Güvenlik Kurulunun bütün vesikaları her 
hatibin, her zaman sesi ile banda alınarak te-
bit edildiği için hakikatleri bütün çıplaklığı 
ile ve en büyük açıklığı ile ortaya dökebilir 
ve Meclislerden hiçbir şeyin gizli kalmaması 
siyasetine kendimizi bir defa alıştırırsak, o 
takdirde faydalı kararlara varmak daha kolay 
olur. Muhterem arkadaşlarım hatırlarlar ki, 
23 . 3 . 1965 günü Yüce Senatoda vaziyeti ol
duğu gibi izah ettiğimiz zaman hiçbir parti 
vaziyetini clüşünmemişizdir, hiçbir Hükümeti 
düşünmemişizdir. Ve bundan evvelki Hükümet
lerin mesaisini takdirle, şükranla yâdederek 
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yalnız olduğu gibi vaziyeti izah etmişizdir; bü
tün çıplaklığı ile o zabıt mahrem de olsa arka
daşların tetkikine daima acıktır. 

Kıbrıs'da silâh durumu, vatandaşlarımızın 
her çeşit durumu ve takibedilecek yol o zaman 
görüşülmüştü. Dışişleri Komisyonumuzda yapı
lan görüşmeler bugünkü gibi hatırımdadır. Sa
yın Yıldız, bir talkım mütalâalar beyan ettikten 
sonra bize daima faydalı olan bir çak sorular 
sormuşlardır. 

Sayın Karakurt arkadaşımız, Encümende, 
hatırladığıma göre, Hükümetin bu yoldaki ha-
raketinde yalnız itidal ve basiretli rehber ittihaz 
etmesini ve takilbedülen yolda devamdan dolayı 
da memnuniyetimi beyan etmişti. 

Bekata, aynı yolda konuşma yapmış, 'Özdeş 
arkadaşımız Demiz Kuvvetlen! üzerinde konuş
muş ve Acıkabil arkadaşımız da bir talkım tâ
rihî ve siyasi misaller verdikten sonra (bize fay
dalı yollarda ancak çok sabır, temkin ve litidâl 
tavsiyesinde bulunmuştu. Obuz ve diğer arka
daşlar bunlara iltihak etmişlerdi. 

Askerî durumda, hepiniz hatırlıyacaksımz, 
Sayın Tunçkanat, Salâhiyetle, tayyare mesafe
lerine, uçak vaziyetlermcleki imtiyazlı ve aleyh
te, lehte faktörleri ilhtısaslı bir şekilde burada 
izah etmiş bulunuyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, o vaziyetten sonra 
durdurulmuş olan Kızılay yardımının başlaması 
temin edilmişti. Değiştirme Birliği, sekiz ay zar
fında iki defa değiştirmeye tâbi bir vaziyet arz 
etmiş ve bu değiştirtme birliği büyük tehlikeler 
göze alınarak yapılmıştı. 

Malî yardımlar devam etmiş ve devam et-
meikte bulunmuştur. Çıkarma gemileri; evvelâ 
bildiğiniiz gilbi yalnız Yunanistan'dan kira ile 
tutulmuş iki çıkarma gemisi varken o zaman
dan sonra malî ödenekler, tararımızla ve Millî 
Savunmaya ilâveten tahsis edildikten sonra, bu
gün 30 a yakın çıkarma gemisi yapılmış bulunu
yor. Buna göre de talim ve terbiye aynı esasla 
biilhassa Eğridir bölgesinde (komando terbiyesi 
çok 'ciddî bir şekilde ele alınmıştır. 

Nihayet ıbildiğiniz ıgiibi reddedilen görüşme
ler vardı. Arkadaşlarım bu görüşmeler kabul 
edilmediği halde bu görüşmeler Ikabul ettirilmiş 

ve evvelâ Londra'da görüşmeler iki Hariciye 
Bakanı arasında başlamıştı. 

Burada Sayın İnönü'nün yardımını şükran
lar kaydetmek isterim. Londra Konferansına 
Dışişleri Bakanımız gitmeden evvel gerek beni. 
ve gerekse kendisini, gördüğü zaman bu toplan
tıda muhalefetin tamamen Dışişleri Bakanının 
arkasında ve Hükümetin Kıbrıs dâvasının ar
kasında olduğunu açıkça söyliyebilir isiniz, diye-
reik bize teminat vermiş ve ne istediğümizi sor
muştu. Kendisine, (bu alâkasını teşekkürle kar
şıladığımızı söylediğimiz halde, bununla kaaııi 
olmamış ve bir basın konferansı tertibederek, 
ecnebi basını da davet ederek, Kıbrıs dâvasında 
muhalefetin Hükümeti destekkliyen bir yolda 
olduğunu açıkça ifade etmişti ki, bu, Londra'-
daki NATO Konferansında Hariciye Veikiılimi-
zin, İngiliz, Fransız ve Amerikan Hariciye Na
zırlarının Yunanistan üzerinde yaptıkları taz
yik neticesi konuşmaya oturmalarını sağlıyan 
bir esas olmuştu. 

Ondan sonra konuşmalar, Yunaistan'da bi
zim sefirimiz Tuluy ile Dışişleri Bakanı ve bu
rada da Yunan sefiri Zigordiyos ile Hasan İşık 
arasında cereyan etmiştir. Bildiğiniz gibi Kral 
ile Başbakan arasındaki ihtilâf ve Yunanis
tan/in kabine buhranı konuşmaların kesilmesine 
sebebiyet vermişti. Halen aynı istikrarsızlık 
devam etmektedir. Yine muhalefetle yapılan 
danışma ve dayanışmada, Galo Plâza'nm ra
porundan evvelki safhalarda çok tesirli çalış
malar yapılmıştır. Galo Plâza'nm niyetini be
ğenmediğimizi, raporunda birtakım, fıkralarda, 
121 nei fıkra ve 127 nci sayfada Galo Plâza 
hakem rolünden ileri gitmiyeceğini Ankara'da 
vadettiği halde bu tamamen raporunda aksi şe
kilde tecelli etmiştir. Galo, Plâza ile o gün Sa
yın İnönü de görüşecekti. Kendisinden ran
devu istediler. Randevu temin edilmişti. Bana 
haber vererek «Galo Plâza ile konuşacağım, 
konuşmadan evvel Hükümetin fikrini almak 
isterim» dediler. Ben kendilerine gidip izahat 
verdim. Bu izahat tahtında kendisi çok ciddî 
bir konuşma yaptılar ve yaptıkları konuşma
nın memorandumunu da her .konuşmalarındaki 
itiyadı veçhile Hükümete verdiler. Maalesef bu 
çalışmalar, Galo Plâza'nm kanaat ve raporunu 
değiştirmekte bir fayda vermiş değildir. 

Dışişleri Komisyonumuzun bence bütün ve
sikaları, Millî Güvenlik Kurulunun zabıtları-
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nı tetkik ederek, Kıbrıs dâvasını huzurunuza 
bir raporla getirmesinde fayda mülâhaza ede
rim. 

Kıbrıs dâvasında, üzülerek arkadaşlar, arz 
edeyim ki; herkesin ayrı bir siyaseti vardır. 
Kıbrıs dâvasında ne istediğimiz tamamen tesbit 
edilmiş değildir, diyebiliriz. Taksimden baş-
lıyarak federasyona, federasyondan aşarak 
adalarda mübadeleye, hak mübadelesine, ekal
liyetler üzerinde birtakım tedbirlere kadar ar
kadaşlar mütalâa beyan etmektedirler. Kıbrıs'ı 
bir türlü hukukî bir dâva haline getiremediği- i 
mizi itiraf etmek mecburiyetindeyiz. Bu dâ- j 
vayı burada, birbirimizi itham ederek hal-
letmeye imkân yoktur. Elbirliği ile, bu güç du- j 
rama, daha güçleşecek durumları da göze ala- ! 
rak, çare bulmaya şimdiden koyulmaya mec- \ 
buruz kanaatindeyim. j 

Hükümet konuşma yapacağına göre ve i 
Hükümetin konuşması belki de gizli bir celseyi ; 
de icabettireceğine göre, ben yalnız Senatomu- j 
zun her millî dâvada olduğu gibi, kendisine has j 
olgunlukla rehber olmasını rica ederek mâ- ] 
ruzatımı bitirmek isterim. Ve Hükümetin de, 
bugün muhalefet daha birçok partilerden ku
rulmuştur, sıkı işbirliği ve dayanışmasının çok 
zaruri olduğu kanaatindeyim. Başka türlü 
Kıbrıs dâvasını sokağa düşürmekten ve o za
man da hakikaten kaybetmekten endişe etmek 
yerinde olur. Sayın Başkanımızın ikâzı üze
rine bu kısımda bir mâruzâtım vardı, onu bı
rakmanın faydalı olacağı kanaatma vâsıl olu -
yorum. O da, bu mâruzâttan sonra vazife icabı 
bildiğim ve Yüce Senatonun bilmesinde büyük 
fayda gördüğüm birtakım mahrem hususlar 
vardı ki, bunları ileride nasıl olsa bir gizli cel
se olacağına göre o zamana talik edebiliriz. 
Çünkü bunun için tensip buyurulduğu takdir
de oturumun kapalı yapılmasını arz ve istirham 
edecektim. Fakat Sayın Başkanımız Hüküme
tin de konuşacağını söylediği için ben ancak 
Hükümet konuşmadan evvel takaddüm edip bu 
dâvayı parti dâvası ve iç dâva almaktan çıka
rıp doğrudan doğruya millî bir dâva halinde 
ele alınmasını tavsiye ile yetineceğim. 

Hepinizi hürmet ve sayılarımla selâmlarım. 
(Alkışlar) 

.5. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, Kıbrıs 
konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler; mâruzâtıma Türk basınına 
ufak bir serzeniş ile başlıyacağım; Birleşmiş 
Milletler Assamblesinin ve Siyasi Komisyonu
nun aldığı tavsiye kararını, «Kıbrıs'ı kaybet
tik,» «Kıbrıs gitti» gibi başlıklarla, esasen has
sas olan kamu oyunda lüzumundan fazla bir 
tepki uyandırmış olmalarından dolayı. 

Sayın senatörler, hâdiselere ne lüzumundan 
fazla önem vermek, ne de küçümsemek duru
mundayız. Birleşmiş Milletler Assamblesinin al
dığı kararların ağırlığını, olduğu kadar vermek 
mecburiyetindeyiz. Beynelmilel bir organ olan 
bu Assamblenin hakiki değerine işaret ederek 
açıkça ifade edelim ki, alman karar, bir tavsiye 
kararıdır, hiçbir zaman, hiçbir millete bu ka
rara uymak zorunluğunu yükliyemeyiz. Bu hu
susu daha vazıh surette arz edebilmem için, mü
saade buyurursanız şöyle bir örnek vereceğim. 
Farz edelim ki, bu karar, aksi istikamette çıksa 
idi, yani bizim beğendiğimiz tez kabul edilse 
idi fiili netice na olacaktı? Hemen Makarios ve 
Kıbrıs Devleti, buyurun, taksim tezi mi istiyor
sunuz, federasj^on tezi mi istiyorsunuz, kabul 
edelim, yapalım mı diyecekler? Elbetteki mu-
tad teamülüylc yine direteceklerdi. Yalnız bu 
rada sayın senatörler, çok önemli bir husus var
dır. Birleşmiş Milletler dediğimiz ve dünyanın 
gözünü çevirdiği, dünyanın ümit bağladığı bir 
müessese kendi kendisini tahribetmek yoluna 
gitmiştir. Alman karar, tavsiye kararı, hissidir. 

Sayın Ürgüplü'nün de işaret buyurdukları gi
bi yeni hürriyetlerine kavuşan ve bir arkadaşınım 
da Mecliste beyan ettiği gibi, hürriyet havarileri 
halinde kendisini hisseden bâzı genç Devletlerin 
ağırlığını koyduğu bir karardır. Tekrar ediyo
rum; bu karamı andlaşmalarla ve birtakım garan
tiler altında bulunan andlaşmalarla Zürih ve 
Londra Andlaşmalarmm bize kazandırdığı huku
kî mesnetlerle hiçbir ilgisi yoktur. Bütün andlaş-
malar dipdiri, dimdik ayakta durmaktadır. O hal
de Kıbrıs'ı kaybetmiş değiliz, kaybedecek de deği
liz. 

Sayın senatörler, bendeniz meseleyi bir açıdan 
mütalâa etmek istiyorum. Kıbrıs meselesi, yeni bir 
dâva değildir. Malûmu âliniz Kıbrıs meselesinin 
mazisi çok geriye gider. Elli, hattâ yetmiş sene 
geriye gider. Bu elli sene,. yetmiş sene boyun-
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ea Kıbrıs'ta ayaklarını sıkı basan hasımlarımıza 
karşı bizim belki ihmallerimiz, kusur
larımız olmuştur. Bugün Kıbrıs Dev
letinin Başkanlığını yapan bir din ada
mı, Kıbrıs'ın istiklâli için, Kıbrıs'ı elde et
mek için yetiştirilen 15 kişiden bir tanesidir. Bun
lar sırtlarında ki dinî kıyafetlerin altında daima 
silâh taşıyan ve mabetlerinin mahzenlerini cep
hanelik halinde muhafaza eden bir organizasyo
nun parçalarıdır. Yıllar boyunca İm çalışmalara 
karşı biz, lâzımgeldiği şekilde uyanık davranma-
mışızdır. Son müzakerelerde dünya kamu oyu
nun \vv ölçüsünü gösteren bu kararı tahlile gider
sek muhterem senatörler; müessir âmil bence bi
zim dış politikamızdaki şu veya bu kusurlara bağ-
lanmamahdır. Biz oraya ne şartlarla gittik, onu 
tetkik edelim. Hiç kimseyi suçlamayı aklımdan 
geçirmiyorum. Bâzı hükümetler itidalli, titiz ve 
tedbirli olmayı benimsemişlerdir. Bâzıları niçin 
atak değilsiniz diye tenkidlerde bulunmuşlardır, 
ama, Birleşmiş Milletler Assamblesine iştirak etti
ğimiz andaki şartlar şudur. Kıbrıs'ta 15 000 Yu
nanlı asker vardır. Kıbrıs'ta 40 000 müsellâh mi
lis vardır. Kıbrıs müstahkem bir mevki haline ge
tirilmiştir. Limanları betonlarla döşenmiştir. En
vai çeşit silâhlarla doldurulmuştur ve biz müzake
re masasına bu şartlar içerisinde otunuuşuzdur. 
Sayın senatörler, lütfen bana söyler misiniz, dün
yada hangi diplomatik münasebete bir elinizin al
tında kuvvet temin etmeden oturabilirsiniz, gi
rebilirsiniz ve oradan muzaffer çıkabilirsiniz?... 
Binaenaleyh, burada verilen karar, tahtelşuurlar-
da bir faktörü işletmiştir. Karşı tarafın hazırlı
ğı, karşı tarafın silâh kuvveti, sorumsuz birtakım 
devletlerin oylarını - bugün onlar bizim karşımı
za her hangi bir şekilde çıkacak devletler değil
dir, isimlerini dahi bilmiyoruz - o noktada topla
mıştır. Bendeniz dış politikamızın aksaklığından, 
tarafsız bloklara vaktiyle nüfuz edemeyişimizden 
veya Sovyet blokunu vaktiyle kazanamayışımız-
dan v. s., v. s, mütevellit, bir netice değildir. Ben
deniz, dış organlarda, milletlerarası organlarda 
bulunduğum ve müzakereleri takibettiğim için, 
orada hâkim olan psikolojiyi biliyorum. Kim 
kuvvetli hissedilirse hak onundur; kim kendisini 
kuvvetli gösterirse ona rey verilir. Bu itibarla me
seleyi bu açıdan mütalâa etmek ve maalesef fiilî 
ve maddi kuvvetimizi tam mânasiyle toparlama
dan oraya gittiğimiz için bu netice elde edilmiş
tir. İşteİstişnri Assamblenin tavsiye kararının ne-
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den böyle verildiğinin psikolojik faktörleri bu
dur. 

Sayın senatörler, bugüne kadar olan olmuş
tur. Bendenizi burada konuşmaya mecbur eden 
faktör; birinci sebep, evvelâ basınımızın bu netice
yi bu kadar izam etmemesini dilemek, ondan son
ra da biz Türk' Milletine has vakar içerisinde ve 
soğukkanlılıkla bundan'sonra ne yapacağımızı tâ
yin etmektir. Mesele aslında bir Türk - Yunan. 
meselesidir. Birleşmiş Milletlere kadar gidilmesin
de asla mâna ve lüzum yoktu. Bu gitmiş ve ol
muştur. Türk - Yunan meselesi, Yunanlı mesul 
kişilerle, parlömanterlerle, parlâmento üyeleriy
le, Hariciye Vekilleriyle muhtelif vesilelerle yap
tığımız temaslarda, bize gösterdikleri tepki şu
dur. Derler ki; Türk - Yunan menfaatleri, bizim 
beraber yaşamamızı, hattâ Türkiye ile Yunanis
tan'ın bir federasyon bünyesi içerisinde birleşme
lerini zaruri kılmaktadır. Biz, büyük hatalar 
yapıyoruz, Kıbrıs meselesini iç politikamızda is
tismar ediyoruz ve bu hatâlar da birbirini kovalı
yor, Kıbrıs meselesi de çıkmaza sokuluyor, diye 
itiraf ediyorlar. 

.Fakat muhierem senatörler, burada Yunanlı
larla mütaaddit defalar temasta, bulunmuş, mü
zakerelerde bulunmuş bir üyeniz sıfatiyle şunu si
ze açıklıyabilirim ki, Yunanlılar bugüne kadar 
bizi aldatmışlardır, yalan söylemişlerdir. Sinsi 
sinsi, hileli Bizans politikasını devam ettirmişler
dir. Ve benim kanaatim şudur ki, artık Yunanis
tan ile Türkiye arasında müzakere yolu ile, Kıb
rıs meselesi üzerinde bir masa başına oturmaya 
imkân kalmamıştır. O halde ne yapacağız? O hal
de elemin arz ettiğim prensibe döneceğiz. Saldır
gan bir millet değiliz, fakat bütün hazırlıklarımı
zı bir Türk - Yunan silâhlı çatışması da dâhil ol
mak üzere göze alarak yapacağız, vereceğimiz ka
rar, 32 milyonun hissiyatına, fikriyatına ve arzu
larına. cevap verecek bir karar olmalıdır. 32 mil
yonun etrafında toplanacağı bir karar olmalıdır. 
Onun içindir ki, konuyu hiçbir zaman iç. poli
tikamızda istismar yoluna, gitmemeliyiz. Düşman
larımıza silâh kazandırmamalıyız. Ve Sayın Ür
güplü'nün tekliflerine eğer hâdiselere daha çok 
vukuf peyda etmek "istiyorsak, ben de can ve gö
nülden katılıyorum, bir Meclis Tahkikat. Komis
yonu seçelim. Bugüne kadar cereyan eden bütün 
siyasi, olayları ve gelmiş, geçmiş Hükümetlerin tu
tumlarını gizli vesikalardan, etüt ederek neticeyi 
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bize gizli bir oturumda getirsin. Türk Milletinin 
kalbinin aynı heyecan ile çarptığına hepimiz inan
maktayız ve bundan eminiz. Son sözü Türk Mil
letinin sağ duyusu büyüyecektir. Hepimiz, Türk 
Milletinin, 32 milyonun etrafında, tereddütsüz 
top lanacak is t ikamette hareket etmeyi ve onu 
t a tmin edecek bir ka r a r yoluna gitmeyi benim
seyelim ve her menfaatin üs tünde memleketimi
zin âli menfaat ler ini düşünelim. 

Saygılarımla hepinizi selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Hükümet izahat vermek 

is t iyorlar mı ? 

İÇİŞLURİ B A K A N I VE DIŞİŞLERİ BA
KANI VEKİLİ F A R U K SÜKAN (Konya Mil
letvekili) — Hayı r efendim. 

i İ A Ü J E A N 

1er bitmiştir. 
O halde o-ünde m dışı gürüsuıe-

4. — BAŞKANLIK D İ V A N I N I N 

2. — M araş Üyesi Nedim Evliya'mu vefatı 
münasebetiyle Millet Meclisi Başkam td'anbıd 
Milletvekili Fer ruh Bozbeyli'nin taziyet tezkeresi. 

B A Ş K A N — Tezkereler var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Sayın Ne

dim Evl iya 'nın ani ziyamı İm sabah derin teessür
le öğrendim. Gerek idari ve gerekse teşriî göre
vinde memlekete faydalı olmak azim ve gayretiy
le meşbu olan değerli arkadaşımızın kaybından 
ötürü duyduğum teessür sonsuzdur. 

Şahsım ve Millet Meclisi üyeleri adına, başta 
zatıâlileri olmak üzere sayın senatörlere sabır ve 
bassağlı ğı d il erim. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fer ruh Bczbeyl i 

B A Ş K A N — Bilgilerinize suiııılmuştur. 

.'). — Diyarbakır ('nesi îh^an IIamit TigreVin 
Yeni Türkiye Partisinden istifa yazısı. 

B A Ş K A N — İstifa yazısı var, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Demokratik rejim dâvasında Yeni Türkiye 

Par t is inin geçmişteki hizmetlerini takdir etmekle 
beraber çeşitli sebeplerin ucası ile par t iden istifa 
etmiş olduğumu hürmetlerimle arz ederim. 

Diyarbakır 
İhsan lfmnit T igrd 

B A Ş K A N — Bilgilerinize sunulur. 
/. — Kayseri İ'yesi tfuad Ila.yri Ürgüplü'nün 

Dilekçe Komisyona üyeliğinden istifa yazısı. 
B A Ş K A N — Bir istifa yazış; daha var. 
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Dilekçe Komisyonu üyeliğinden istifamın ka

bulünü saygiyle arz ve rica ederim. 
Kayseri 

Suad i l ay r i Ürgüplü 

3ENEL KURULA SUNUŞLARI 

B A Ş K A N — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Millî Birlik Grupunun Kıbrıs konusun
da bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 

B A Ş K A N — Millî Birlik Grupunun bir öner

gesi var, okutuyorum. 

(hımhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millî Birlik Grupunun, Kıbrıs konusu ile il

gili genel görüşme açılması hakkındaki önergesi 

ilişikte sunulrrmşiıu. 

Gereğini rica ederim. 

Millî Birlik Grupu Başkanı 
Tabiî Üye 

F&brı Ozdilek 

Cumhur iye t Senatosu Başkanl ığına 

Millî bir dâvamız olan, Kıbrıs konusu, ilk 

günden beri bü tün Milletin ilgisini ciddî bir şe

kilde üzerine çekmiş bu lunmaktad ı r . 

Birleşmiş Milletlerin son ka ra r ı üzerine, 

T ü r k dış poli t ikasının tümü ile ilgili bir görü

şün belirmesini çok önemli saymaktayız . Her 

tü r lü düşünce ve endişenin üs tünde, millî ya

rar lar ımıza en u y g u n bir çözüm yolunun bu

lunmasının, or tak bir güç ve görüş birliğine 

varı lmasının zaruret ine inanmaktayız . Bu 

maksa t la : 

Kıbrıs ' la ilişkin olarak ve k a m u oyunun tam 

desteğini sağlıyabilecek bir pol i t ikanın tesbiti-

ne vardımcı olacağı inancı ile Cumhuriyet Se-
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natosunda bir genel görüşmenin açılmasının sağ
lanmasını saygıyla rica ederiz. 

Millî 'Birlik Grupu 
Tabiî Üye 
F. Özdilek 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 
Tabiî Üye 

M. Ş. Özkaya 
Tabiî Üye 
S. O'Kan 
Tabiî Üye 

K. Karavelioğlu 
Tabiî Üye 

S. Gürsoytrak 

Tabiî Üye 
M. Yurdakuler 

Tahiî Üye 
H. Tunçkanat 

Tabiî Üye 
S. Özgür 
Tabiî Üye 
S. Küçük 
Talbiî Üye 

S. Karaman 
Talbiî Üye 
V. Ersü 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Usulüne 
uygun verilmiştir. 

Tüzüğümüz gereğince Perşembe günkü Bir
leşim gündeme alınacaktır. 

6. — Geçen toplantı yılında görüşülmesine 
imkân olmıyan yeniden kurulacak vakıflar hak
kındaki kanun tasarısının tekahhülünü temin 
için Anayasa, Adalet, İçişleri ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından üçer üyenin iştiraki ile bir 
Geçici Komisyon teşkili hakkındaki Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Yeniden kurulacak vakıflar hakkındaki ka
nun teklifi geçen toplantı yılı içinde Anayasa -
Adalet, İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından 3 er üye alınmak suretiyle kurulan ge
çici bir komisyonda görüşülüp karara bağlan
mış fakat yeni toplantı yılından önce Genel 
Kurulda görüşülmesine imkân hâsıl olamamış
tır. 

9 . 12 . 1965 tarihinde komisyonla!' yenilen
diğinden mezkûr kanun teklifinin Genel Kurul
da görüşülmesi esasında savunmasını yapabil
mek üzere, tekabbül etmek için; Anayasa -
Adalet, İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonla
rından 3 er üye alınmak suretiyle yeniden bir 
Geçici Komisyon kurulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkam 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü j 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü, bir açıklama 
yapmak ister misiniz ? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Önergeyi oyları
nıza sunuyorum. ' Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

7. — Sayıştay kanunu teklifini görüşmek 
üzere, teklifin havale edildiği komisyonlardan 
üçer üyenin katılacağı bir Geçici Komisyon teş
kiline dair Anayasa ve Adcdet Komisyonu Baş
kanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayıştay kanunu teklifinin, havale olunduğu 

komisyonlardan üçer üyenin iştiraki ile kurula
cak bir Geçici Komisyonda tetkik ve müzakere 
olunmasını arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

O. S. Sarıgöllü 

BAŞKAN — Bir açıklama yapmak lüzumu
nu hissediyor musunuz? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Hayır. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — Bütçe ve Plân Komisyonuna üye se
çimi. 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonuna 
bir üyemiz eksik seçilmişti. Üç arkadaşımız 
namzettir: Sayın Mehmet Ali Demir*, Sayın Ra-
sim Hancıoğlu, Sayın Niyazi Ağırnaslı. 

Sizlere takdim edilecek kâğıtlara bir isim 
yazılacak, diğer isimler yazılmıyacaktır. 

Seçime başlamadan evvel Ayırım Komisyo
nu için kur'a çekiyorum. 

Sayın Suad Hayri Ürgüplü... Burada. Sayın 
Cevat Acıkalım.. Burada, Sayın Salih Türkmen... 
Burada. Tasnif Heyeti tamamlanmıştır. 

Oy verme sırasını tesbit ediyorum: Sayın 
Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu). 
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(Sırrı Uzunhasanoğlu'ndaıı başlamak üze
re oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Oyunu luıllanmıyan sayın üye 
var mı? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir, se
peti kaldırınız. 

BAŞKAN 
tuyorıım. 

Tasnif Heveti mazbatasını oku-

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe ve Plân ''Komisyonunda 'acık bulunan 

üyelikler için yapılan seçime (100) üye katılmış 
ve neticede ilişik listede adları yazılı zevat hiza
larında gösteril en oyları alarak seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye 

Suad Hayri Ürgüplü 
Üye 

Cevat Acıkabil 

Üye 
Salih Türkmen 

Niyazi Ağırnaslı 52 
Rasim Hancıoğlu 36 
M. Ali Demir 12 ' 
İL Cemal Yıldırım 1 

BAŞKAN — Yüz iştirak olmuştur. Sayın Ni-
vazi Ağırnaslı seçilmiştir. 

.9. — Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğün
de yap d an yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu (10/6) 

BAŞKAN — Sayın üyelerin rapor haikkında 
tcuıı bilgi 'edinememiş olduğunu anlamış 'bulunu
yoruz. Yalnız mevzu gündeme girmiştir. Gündem 
hakkındaki değişiklik, Tüzük gereğince 'Sayın 
Yüce Heyete aittir. Dailıa uygun bir çalışma yap
mak üzere bu maddenin gelecek gündeme alın
masını oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olun
muştur. Perşembe, günü gündeme alınacaktır. 

6. GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — •Gündemimizin 4 ne il bölümün
de yer alan aktarma tasarıları var. Bu tasarılara 
&it Bütçe Komisyonunun tanzim ettiği raporda 
öncelik ve ivedilik istenmektedir. Zaten mahiyeti 
itibariyle ve Tüzüğümüz gereğince ivediliğe lü
zum yoktur; bir defa görüşülecektir. Öncelik 
takrirleri de vardır. Fakat raporda 'bahsedilen bu 
önceliği, gündemde değişiklik yapmak üzere sı
rayla oylarınız/a sunacağım. 

1. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/21; Cumhuriyet Se
natosu 1/612) (S. Sayısı : 731) (1) 

•BAŞKAN — 731 sayılı tasarının gündeme 
alınıp öncelikle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul olundu. 

Tasarının gerelkcesinin okunmasına lüzum 

(1) 731 S. Say ıh basmayazı tutanağın sonun 
raidir. 

olup olmadığı hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler..., Kabul edilmedi. 

Ta .'.arının tümünün okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmedi. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyenler?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza ısunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

Maddelere gecivoruz. 

Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 

cetvellerin Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri 

Fakültesi kısmının ilişik cetvelde yazılı tertipleri 

arasında (400 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, cetvelleri okutuyo
rum. 
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Hacettepe Tıp ve Sağlık ıBilimleri Fakültesi 
Bölüm Eklenen 

(A/ l ) 
12.000 Personel giderleri 400 000 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen 

15.000 Kuram giderleri 350 000 
IBAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
23.000 Makina, tedhizat ve taşıt 'alım

ları ve onarımları 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nei maddeyi cetvelleriyle birilikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul olundu. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin ilişik (2) sa
yılı cetvelde yazılı tertiplerine (3 583 024) lina 
ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — İki sayılı cetveli okutuyorum. 

(2) SAYILI CETVEL 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Bölüm Eklenen 

(A/ l ) 
13.000 Yönetim giderleri 1 100 000 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

1.4.000 Hizmet giderleri 1 883 024 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 600 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 2 nei ımaddeyi cetvelleriyle bir
likle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul olundu, 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelin 64.100 ncü 

(Hazine yardıımı) nnaddesinc (3 583 024) lira 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

MADDE 5. — Bu kanun bükümlerini Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

Tasarının tümü 'hakkında söz istiyenler?.. 
Yok. Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... İşari oyla kabul olundu. Tü
zük gereğince açık oyunuza, sunulacaktır. . 

2. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/2; Cumhuriyet Senatosu 
1/613) (S. Sayısı : 732) 

BAŞKAN — Raporda öncelikle görüşme tek
lifi vardır, 732 S. Sayılı tasarının gündeme alı
nıp öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3. — 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/60; Cumhuriyet Senatosu 
1/614) (S. Sayısı : 733) 

BAŞKAN — Raporda öncelikle görüşme tek
lifi vardır, gündeme alınıp öncelikle görüşülme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de-

' ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mecli
si : 1/58; Cumhuriyet Senatosu 1/615) (S. Sa
yısı : 734) 

BAŞKAN — Tasarının gündeme alınıp ön
celikle görüşülmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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5. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/63; 
Cumhuriyet Senatosu 1/616) (S. Sayısı : 735) 

BAŞKAN — 735 nolu tasarının gündeme alı
nıp öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-

7. — SORULAR 

BAŞKAN — Gündemin ikinci bölümünde 
sorular ve genel görüşme kısmında yer alan 
sorular var. Bunların adedi 24 tür. Tarihleri 
pek eski olanlar vardır. Sayın üyelerle irti
bat kurabildiklerimizden bâzıları geri almışlar
dır. Çünkü konu işlenmiştir. İrtibat temin ede
mediğimiz üyeler de belki geri almak istiyor-

bul edilmiştir. 
Komisyon buradalar. Yalnız, Hükümet adına 

Yüce Heyete gönderilen memurun, Tüzüğümüz 
gereğince yanında bulunması gereken yazılı 
belgesi yoktur. Kendileri yazılı belgeyi 
almaya gittiler. Geldikleri vakit görüşülmek 
üzere bu tasarıyı geçiyorum. 

Gündeme devam ediyoruz. 

VE CEVAPLAR' 

lardır. Şöyle bir usul takibedeceğim; sorular
dan evvel soru sahibinin ismini okutturaca
ğım, şayet geri alıyorlarsa bulundukları yer
den ifade ederler, ifade etmiyorlarsa geri al
mıyor demektir. Sorulara sırayla devam ede
ceğiz. 

A - SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer VcuzaVın, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen 
mukaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/274) 

BAŞKAN — Sayın Ucıızal, burada. Hükü
met yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-
allâ Akarca'nın, palamut mahsulünün değerlen
dirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu ve geri aldığına dair 
önergesi. (6/275) 

BAŞKAN — Sayın Akarca'nın geri aldığına 
dair önergesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemde bulunan sözlü soru gecen dö

nemde cevaplandırılmıştır. Gereğinin ifasını rica 
ederim. 

Muğla 
Muallâ Akarca 

BAŞKAN — Geri alınmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. 
Yılmaz Inceoğlu'nun, ortaöğretimde uygulan
makta iken kaldırılan tek dersten borçlu olarak 
bir üst sınıfa devam hakkına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/277) 

BAŞKAN — Sayın Inceoğlu, 
cek birleşime kalmıştır. 

yoklar. Gele-

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
KöksaVın, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

BAŞKAN — Sayın Koksal buradalar. Hü
kümet yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Sakıp Önal yok. Ge
lecek birleşime kalmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Ahmet Nusret Tuna? 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Soruyu geri alıyorum. 

BAŞKAN — Soru sahibi sorusunu geri al
mışlardır. 

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

283 



C. Senatosu B : 22 21 . 12 . 1965 O : 1 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine buradalar. 
Hükümet yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Ozden'in, trafik kazalarına karşı alınan 
tedbirlere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/298) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Özden. Yok. Ge
lecek birleşime bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul, Ankara ve_ Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

BAŞKAN — Sayın Rifat öztürkçine. Bura
da. Hükümet yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürülğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/302) 

BAŞKAN — Soru sahibinin vefatı dolayı-
siyle soru kendiliğinden düşmüştür. 

11. — Ur fa Üyesi Vasfi Gerger'in; mevcut 
kurumlara atanan üyelerle bu kurumların ge
nel müdürlerinin aldıkları tahsisat miktarlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu ve geri aldı
ğına dair önergesi. (6/305) 

BAŞKAN — Sayın Gerger'in önergesini oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Mevcut kurumlara atanan üyelerle bu ku

rumların genel müdürlerinin aldıkları tahsisat 
miktarlarına dair sözlü sorumu geri alıyorum, 
gereğini rica ederim. 

Urfa 
Vasfi Gerger 

BAŞKAN — Geri alınmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatotsu Samsun Üyesi 
Fethi Tevtoğlu'nun, Eliçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/307) 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, yoklar. Ge
lecek birleşime kalmıştır. 

13. — Cmnhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna 

dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, yoklar. Gele
cek birleşime kalmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, Fodgorni'nin, Türk Parla
mentosundaki konuşmasına dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/312) 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, yoklar. Gelecek 
birleşime kalmıştır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk'ün, İstanbul Bina ve Arazi 
İtiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, yoklar. Ge
lecek birleşime kalmıştır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, köy içme suları 1965 yılı prog
ramlarına dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/317) 

BAŞKAN— Sayın Tarlan ,yok. Gelecek bir
leşime kalmıştır. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Niyazi Ağırnaslı'nın, Zonguldak olaylarına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/321) 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, yok. Crelecek 
birleşime kalmıştır. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Sabri Topçuoğlu'nun, bâzı yardımların Türk 
parası karşılıklarının Türkiye içinde kullanıl
masına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/324) 

BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu buradalar. 
Hükümet yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, zeytin 7nüstahsılının duru
muna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/325) 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı buradalar. Hü
kümet yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

20. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sabahat
tin Özgür'ün, 4 ncü Koalisyon Hükümetine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/326) 
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BAŞKAN — Sayın Özgür bradalar. Hükü
met yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

21. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, Türkiye radyolarında ses ve 
saz sanatkârlarının sınıflandırılmasına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/327) 

BAŞKAN — Soru sahibinin vefatı clolayı-
siyle kendiliğinden düşmüştür. 

22. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, Karadeniz Teknik Üniversitesinin öğ
retim kadrosuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/329) 

BAŞKAN.— Sayın Yıldız yok. Gelecek bir
leşime kalmıştır. 

23. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Keban Barajı dolayısiyle 
istimlâk edilecek araziye dair Başbakandan söz
lü sorusu(6/330) 

BAŞKAN — Sayın Demir buradalar. Hü
kümet yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

24. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, az gelişmiş bölgeler için 
hazırlandığı söylenen Kalkınma Plânına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/331) 

BAŞKAN — Sayın Demir buradalar. Hü
kümet yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Gün
demin tanzimi hakkında bir şey arz etmek is
tiyorum müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Gündemin tanzimi hakkında 
ne ifade etmek istiyorsunuz? Usul hakkında mı 
konuşmak istiyorsunuz? Tüzüğe göre birkaç so
ru sormak isterim. 

Belli bir konunun görüşülmesine lüzum ol
madığı hakkında mı istiyorsunuz, usul hakkın
da, Tüzüğe riayet hakkında mı istiyorsunuz? 
Bir temenni mahiyetinde olmak üzere mi söz 
istiyorsunuz? Lütfen yerinizden ifade ediniz 
Sayın Demir. İzah edeyim, usul hakkındaki gö
rüşmelerin üç şeye ilişkin olması lâzımdır : 

1. Bir konunun görüşülmesine lüzum ol
madığına dair, 

2. Gündemin takibedilmesine dair, 

3. Bu tüzük hükümlerine tabi olunmasına 
dairdir. 

Siz hangisi hakkında istiyorsunuz? 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Gün

demin tanzimi hakkında. 
BAŞKAN — Gündemin tanzimi hakkında 

yalnız temennide bulunabilirsiniz. Lütfen bu
lunduğunuz yerden ifade ediniz efendim. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Efen
dim; bundan evvel takibedilen bir usul vardı, 
yine bu takibedilirse daha faydalı olur kanaa
tindeyim. Sorular Salı günü, görüşülüyordu, 
kanunlar Perşembe günü görüşülüyordu. Bu, 
hem arkadaşlarımız için, hem de Bakanlarımız 
için yerinde ve isabetli olur. Zira Bakanlar so
rular için geliyorlar, burada bulunuyorlar, va
tandaşın birçok işleri kalıyor. Bakanların bu
lunduğu bir güne sorular alınırsa daha iyi olur. 
Bu hususta bir de takririm vardı. Sorular Salı 
günüdür. Kanunların da Perşembe günü görü
şülmesini teklif ediyorum ve eğer kanun yok
sa Perşembe günü gündemde bulunmuyorsa o 
güne sorular alınabilir. Bundan evvelki tatbi
kat da böyledir. Temenni mahiyetinde arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Bu mesele Divanda tekrar görüşme konusu ol
muştur. Sorular, Sayın Demir'in titizlikle üze
rinde durmak istediği gibi, Salı günlerine alı
nacaktır. Yalnız gündemimiz yüklü olmazsa 
Perşembe günü, Hükümet ve ilgili Bakanlara 
da haber vermek suretiyle soruların biran evvel 
cevaplandırılmasını sağlamak için bâzı değişik
likler yapacağız. Sorular çok eskiden devam 
ediyor. Şimdi gördüğünüz gibi Hükümet bulu
namadı. Onun için sayın üyeler nam ve hesa
bına biz Başkanlık Divanı olarak Hükümet ve 
ilgili Bakanlara tekrar hatırlatacağız ve en kı
sa zamanda cevaplandırılmasını temin edeceğiz. 

Hükümet adına yetkili zat geldiler mi?.. 
Gelmediler. 

Dört tane aktarma tasarısı için yetkili ele
man olarak gelen sayın arkadaşımızı, yazılı 
belgesi olmadığı için, tüzük gereğince, kabul 
etmedim. Bekliyorum, gelmediğine göre açık 
oyunuzun sonucunu arz edeceğim. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 
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Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının açık oylama so
nucunu arz ediyorum. İştirak 84, kabul 84. Ni
sap yoktur, kanun gelecek birleşimde tekrar" 

oylanacaktır. 
Günlemimiz bitmiştir. 23 . 12 . 1965 Perşem

be günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,45 

B — YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko~ 
çaş'm, İsrail'e köy işleri ile ilgili olarak gönde
rilen heyete dair yazılı soru önergesi ve Köy İş
leri Bakanı Osman Avcı'nın cevabı (7/232) 

22 . 11 . 1965 

Cumhuriyet senatosu Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki hususların Köy İşleri Bakanlığı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsa-

delerini saygılarımla arz ederim. 

Sadi Koçaş 

1. Ocak 1965 ayı içinde İsrail'e Köy İşleri 
ile ilgili bir heyet gönderilmiş midir? 

2. Gönderilmişse, ne maksatla gönderilmiş
tir? 

3. Heyet kimlerden müteşekkildir? 

4. Heyeti kim seçmiştir? 

5. Heyet Başkanı kimdir? 

6. Bu heyetin gidişi hangi tarihte, hangi 
makamın isteği üzerine karar altına alınmıştır? 

7. Heyet İsrail'de kaç gün kalmış, nasıl bir 
program tatbik edilmiştir? 

8. Heyetin bütün üyeleri program sonuna 
kadar İsrail'de kalmış mıdır? Kalmışsa sebebi 
nedir? 

9. Heyetin hareketinden evvel kendilerine 
hareket tarzları hakkında bir direktif verilmiş 
midir? Verilmişse, bu direktifin anaprensipleri 
nedir? 

10. Heyetin avdetinde heyet üyelerinden rapor 
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istenmiş midir? Kimler rapor vermiştir? Rapor
larda Devletçe üzerinde durulması gereken hu
suslar var mıdır? Varsa bu hususlar üzerinde 
durulmuş mudur? 

11. Heyet İsrail'de iken, heyet üyeleri ara
sında her hangi bir hâdise çıkmış mıdır? Çıkmış
sa sebebi nedir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 21 . 12 . 1965 

Sayı: 485 - 15505 
Konu: İsrail'e gönderilen he
yete dair yazılı soru önergesi
nin cevabı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 23 . 11 . 1965 gün ve 5637/103 sayılı 

yazı : 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Sadi Koçaş'-
m İsrail'e Bakanlığım tarafından gönderilen he
yete dair yazılı soru önergesi cevabının ilişik ola
rak sunulduğunu arz ederim. 

Saygılarımla. 

Köy İşleri Bakanı 
Sabit Osman Avcı 

Cumhuriyet Senatosunda sorulan soruların 
cevapları 

Cevap : 1. Ocak 1965 ayı içinde İsrail'e 
Köy İşleri Bakanlığından bir heyet gönderil
miştir. 

Cevap : 2. Heyetin gönderilme maksadı : 
Bakanlığımızın anagörevlerinden birisi, da

ğınık olarak köye götürülmekte olan hizmet
lerin, köy kalkınmasında daha etkili kılmak, 
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zaman ve mekân bakımından koordineli bir plân 
içinde birleştirmek ve birbirlerini tamamlıyacak 
şekilde ifa etmektir. Bunun metodu, birçok 
memleketlerin uygulamakta olduğu «Şümullü 
köysel alan plânlaması» olarak kabul edilmek
tedir. 

Türkiye'de millî plân, bölge plânları ile köy 
ve köylü aile işletmesi plânları arasında bir 
bağ mevcut değildir. Bu eksikliğin giderilmesi
ni şümullü kırsal alan plânlamasında gören 
Bakanlığımız, kuruluşunu izleyen günlerde 
bu yönde tetkikler yapmış ve şümullü plânla
ma yönünden başarılı çalışmalar yapmakta olan 
İsrail Hükümeti ile temaslara geçmiştir. Ha
zırlanan program gereğince aşağıda belirtil
diği üzere yurdumuzda araştırma ve deneme 
uygulamasına başlamak üzere ilk kafilede 3 
grupta 33, ikinci kafilede de aynı şekilde 33 
elemanın önce 1 ay süre ile memleketimizde, 
sonra iki ay süre ile israil'de ve dönüşlerinde 
de 1 ay Anka'da eğitilmesi öngörülmüştür. 

Cevap : 3. Heyette bulunanlar : 
Heyet Başkanı : Nabi Dinçer 
Nazım Özkan (Yük. Or. Müh.) 
Orhan Boynuyoşun (Z. Yük. Müh.) 
Bekir Semerci (Toplum Kalkınmacı) 
Vasfi Zebinoğlu (Mimar Müh.) 
Ergün Baysal (Mimar Müh.) 
Fevzi Akansel (Yük. Mimar) 
Süleyman Beken (Z. Yük. Müh.) 
öncal Zincircioğlu (Z. Yük. Müh.) 
ismail Karaman (iktisatçı) 
Kurtçebe Tarakçıoğlu (Z. Yük. Müh.) 
Cengiz Pala (Z. Yük. Müh.) 
Erdoğan Onur (Z. Yük. Müh.) 
Hasan Bütüner (Z. Yük. Müh.) 
Şerafettin Tav (Z. Yük. Müh.) 
Alptekin Tuncer (Z. Yük. Müh.) 
Ahmet Türmen (Z. Yük. Müh.) 
Erol Ece (Z. Yük. Müh.) 
Filiz Eksen (Sosyolog) 
Duran Yazır (Zir. Yük. Müh.) 
Fatma Eryılmaz (Sosyolog) 
özden Perçin (Sosyolog) 
Hasan Çalış (öğretmen) 
Muzaffer Karınca (öğretmen) 
Kâzım Aktaş (öğretmen) 
Gülsen Şengören (Ev Ekonomisti) 

Gülsüm iskender (Ev Ekonomisti) 
Neriman Girdin (Zir. Yük. Müh.) 
Hami insan (Zir. Yük. Müh.) 
Selâmi Doğanay (Zir. Yük. Müh.) 
Mustafa Bursalıoğlu (Teknik Memur) 
Ahmet Güleryüz (Teknik Memur) 
Lütfi Onat (Teknik Memur) 
Tercümanlar : 
Adviye Azmaz 
Hikmet Topçuoğlu 
Sadi Tanrıkurt 

Cevap : 4. Heyet mensupları, fizik, eko
nomik ve sosyal plâncı olarak çalışacakları ci
hetle, Bakanlığımızın bütün genel müdürlükle
rince, meslek ve ihtisas dallarına göre, mev
cut personel içinden seçilmişlerdir. 

Cevap : 5. Heyet Başkanlığını 1 ay süre 
ile, Bakanlığımız Toplum Kalkınması Grupu 
Başkanı Nabi Dinçer, 1 ay süre ile de kafile
de bulunan Orman Yüksek Mühendisi Nazım Öz
kan deruhde etmiştir. 

Cevap : 6. Dışişleri Bakanlığının aracılığı 
ile, Bakanlığımız Toprak ve iskân işleri Ge
nel Müdürlüğü ve israil Hükümeti Teknik iş
birliği Teşkilâtı arasında 15 . 4 . 1963 tarihin
de Ankara'da imzalanan Anlaşma ile başlıyan 
ilişkiler, 11 . 3 . 1964 tarihli imar - iskân ve 
Tarım Bakanlıkları ile israil Hükümeti Tek
nik işbirliği Teşkilâtı arasında israil'de imza
lanan İkinci Anlaşma ile devam etmiştir. Bu 
ikinci Anlaşmayı tadil eden ve yeni hüküm
ler getiren ve Köy işleri Bakanlığı ile israil 
Hükümeti arasında imzalanan 14 . 10 . 1964 
tarihli* yeni bir Anlaşma gereğince israil'e şü
mullü plânlama grupları gönderilmiştir. 

Cevap : 7. Heyet israil'de 6 . 1 . 1 9 6 5 ile 
7 . 3 . 1965 tarihleri arasında 60 gün kalmıştır. 

israil Hükümetince, Heyet için hazırlanan 
seminer programının anahatları aşağıdalır : 

A) israil'in ve halkının tanıtılması, 
B) Çeşitli tarımsal iskân tipleri, 
C) Ekonomik plânlamanın esasları, 
D) Plânlama metotları, 
E) Tatbiki plânlama verilerinin toplanması 

ve değerlendirilmesi, 
F) Bölgesel iskân teşkilâtı ve köy kalkın

ması, 
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C. Senatosu B : 22 21 . 12 . 1965 O : 1 

G) İskân Teşkilâtının çeşitli şubelerinde 
plânlama ve uygulama ile meşgul olan eleman
larla birlikte pratik çalışma, 

H) Plânlama ekzersizleri. 

Cevap : 8. Heyetin bütün üyeleri program so
nuna kadar İsrail'de kalmamıştır. 

Kalmıyanlar ve sebepleri 
A) Nabi Dinçer : Heyet Başkanlığı görevim 

1 ay müddetle deruhde edeceği ve yerine bir 
başkasının gönderileceği, seyahatten önce esa
sen kararlaştırılmıştı. 

B) Hasan Çalış : Eşinin ağır hastalığı do-
layısiyle yurda avdet etmek zorunda kalmıştır. 

C) Duran Yazır : Seminer esnasında, iki 
Devlet arasındaki siyasal ilişiklerle kabili te
lif olmıyan söz ve hareketlerinden dolayı he
yet Başkanlığının raporu üzerine program bit
meden yurda geri çağrılması uygun görülmüş
tür. 

I Cevap : 9. Heyet İsrail'e gitmeden önce; 
1 aylık seminer, teknik esalara dayanmakta 
ise de, elemanlara iki memleket arasındaki ilişki
leri haleldar edecek söz ve hareketlerden kaçınıl
ması mûtat üzere telkin edilmiştir. 

Cevap : 10. Heyetin dönüşünde, fizik, eko-
I nomik ve sosyal plâncılar, kendi konuların

da bir rapor vermişlerdir. Ayrıca, ferdî ra
por verenler de mevcutur. Heyet îsraile gitme
den önce, her grup dönüşde çalışacakları böl
ge hakkında geniş bir literatür araştırması yap
mış ve İsrail'deki çalışmalarını, buna paralel 
olarak geliştirmeye gayret etmiştir. Verilen ra
porlar, bölgesel çalışmaların semereli olması ga
yesine erişme yönünden olduğu kadar, teknik 

' yönetmeliğin hazırlanması yönünden de değer
lendirilmiştir. 

• Vevap : 11. Heyet İsrail'de iken, yukarda 
belirtilenler dışında kayda değer önemli hâdise 

j olmamıştır. 

»»• ^»»-<gg»—<••• 
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Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki Kanuna verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Y. İneeoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANTALYA 
Mehmet Pırıljtı 

AYDIN 
Osman Sairn Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasar. Âli Türker 

BtNGÖIİ 
Sabri Topçuoğlu 

BURDUR 
ö. Fıaruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kaya1 ar 
Cahit Ortaç 

Üye sayısı : 
Oy veren'er : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmıyanlar : 

Açık üyelikler : 

184 
84 
84 

— 
97 

3 

[Kabul edenler] 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

EDİRNll 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Sakıp Hatuınoğl.u 

GAZİANTEP 
Nizamettioı Özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

HATAY 
Mustafa De'iveli 

İÇEL 
C. Tevfik \ Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure -Aksoley 
Şevket Akyürek 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza. Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 
Abdü.kerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğ'u 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener , 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
0 . Meodi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 

TRABZON 
Şevket Bu adoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmi" Artus 
Hasan Atakan 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir- Nadi 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 
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[Oya katılmıyanlarJ 

TABİÎ ÜYELEE 
Refet Aksoyoğlu 
EmanuJlah Çelebi 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Selâhatt :n özgür 
Sıtkı W ay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Ahmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Aliş'roğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifaıt Etker 
Sabit Koeabeyoğlu (İ.) 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİNı 
Fehmi Alpaslan 

AYDIM 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Gü'er 
Nejaıt Sârlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRÎ 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

ELAZİĞ 
Celâl, Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman A'ihocagil 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki î^âm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğaı 
Ekrem Özden 
M. Cemal. Yıldırımı 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpak1 ıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi TokoğM 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
İ. Etem Erdinç (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ â-karca 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
ağun (Başkan) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumralu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Hulusi Söyiemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurut1 uoğlu 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

[Açık üyelikler] 

İstanbul 
Maraş 
Tekirdağ 

Toplam : 3 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

22 NCİ BİRLEŞİM 

21 . 12 . 1965 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Bütçe ve Plân Komisyonuna üye se

çimi, 

2. — Devlet Demiryolları Genel Müdür-
ğünde yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
(10/6) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal'm, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen 
mukaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/274) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-
allâ Akarca'mn, palamut mahsulünün değerlen
dirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/275) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. 
Yılmaz İnceoğlu'nun, ortaöğretimde uygulan
makta iken kaldırılan tek dersten borçlu olarak 
bir üst sınıfa devam hakkına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/277) 

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp Önal'm, yurt dışına çıkan Bakanlara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/291) 

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

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

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, trafik kazalarına karşı alman 
tedbirlere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/298) 

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

10. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nm, Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/302) 

11. — Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in; mevcut 
kurumlara atanma üyelerle bu kurumların ge
nel müdürlerinin aldıkları tahsisat miktarla
rına dair Başhakan'clan sözlü sorusu ve geri 
aldığına dair önergesi. (6/305) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğiu'nun, Elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/307) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğiu'nun, Resmî İlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliya Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, Podgorni'nin, Türk Parla
mentosundaki konuşmasına dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/312) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk'ün, İstanbul Bina ve Arazi 
İtiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 

(Devamı arkada) 
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18. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi ! 
Cemal Tarlan'm, köy içme suları 1965 yılı prog- ı 
ramlarına dair Köy İşleri Bakanından sözlü ] 
sorusu (6/317) i 

17. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi ! 
Niyazi Ağırnaslı'nm, Zonguldak olaylarına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/321) j 

18. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi | 
Sabri Topçuoğlu'nun, bâzı yardımların Türk j 
parası karşılıklarının Türkiye içinde kullanıl- j 
masına dair, Başbakandar sözlü sorusu (6/324) j 

19. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 1 
Nejat Sarlıcalı'nm, zeytin müstahsilinin duru- ; 
muna dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu I 
(6/325) i 

20. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Selâhat- • 
tin özgür'ün, 4 ncü Koalisyon Hükümetine dair i 
Başbakandan sözlü sorusu (6/326) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'mn, Türkiye radyolarında ses ve 
saz sanatkârlarının sınıflandırılmasına dair I 
Başbakandan sözlü sorusu (6/327) 

22. — Cumhuriyet Senatosu üyesi Ahmet 
Yıldız'in, Karadeniz Teknik üniversitesinin öğ
retim kadrosuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/329) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli üyesi 

Mehmet Aii Demirin, Keban Barajı dolayısiyle 
istimlâk edilecek araziye dair Başbakandan sos
lu sorusu (6/330) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli üyesi 
Mehmet Ali Demirin, az gelişmiş bölgeler için 
hazırlandığı söylenen Kalkınma Plânına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/331) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 1/21; Cum
huriyet Senatosu 1/612) (S. Sayısı : 731) [Da
ğıtma tarihi : 17 .12 .1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
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Dönem : 1 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1 /21; Cumhuriyet Senatosu 1/612) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 3 . 1 2 . 1965 
Tetkik Dairesi 

Smjı : 71 - 179 - 5906 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 11 . 1965 tarihinde kararlaştırılan «Ankara üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçeli ile eki cetvel/ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
8. Demirel 

... Başbakan 

GEREKÇE 

Ankara Üniversitesine bağlı Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleıflyle gö
revlileri 26 . 9 . 1963 tarih ve 337 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi uyarınca dışarıda ek görev alamı-
yacakiları ve serbest hekimlik yapamıyaıûa:kyıarı için bütün zamanlarını müesseseye . vermekte oldukla
rından hepsi üniversite tatzminatı almaktadırlar. 

16 . 2 . 1965 tarih ve 534 sayılı Kanunla kull anılmasına imkân verilen 3 yüksek okula ait öğre
tim üyesi ve öğretim yardımcısı kadrolarına tâyinler yapılmış olup, bunların da almakta oldukları 
üniversite' tazminatı- 1965 Bütçeaine konulmamıştır. 

Diğer taraftan sayıları bir hayli kabarık olan ve doçentlik çalışmalarına başlıyan uzman asis
tanların 200 lira asistanlık tazminatından başka hu çalışmaları için 4 yıl süre ile ayrıca ayda 
303 er lirıı tazminat alabilecekleri Danıştay ve Sayıştayca kabul edilmiş olduğundan bu istihkakla
rın da fakülte bütçeainin üniversite tazminatı ma leşinden kendilerine ödenmesine macburiyet hâsıl 
olmuştur. 

Yukarıda arz ve izah edilen sebepler dolayısiyb bu fakültenin-üniversite tazminatı maddesindeki 
ödenek Eylül 1965 ayında tamamen tükenmiştir. Malî yıl sonuna kadar ihtiyacın karşılanması için 
bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 15 . 12 . 1965 

Esas No. : 1/21 
Karar No. : 1 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçesine bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı Komisyonumuza havale edilmekle, yetkili temsilciler hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi, 
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Tasarı, 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelin muhtelif tertiplerine (400 000) lira

lık aktarma yapılmasını temin maksadiyle hazırlanmıştır.^ 
1965 yılı Bütçesi Meclisçe kabul edildikten sonra Hacettepe Tıp Fakültesi ve bağlı olarak ku

rulan fakülte ve yüksek okulların kadroları kabul edilmiş ve bu kadrolara tâyinler yapılmış 
olup bu sebeple aktarmanın Hükümetçe teklifi zaruri görülmüştür. 

Komisyonumuzda yapılan müzakere sırasında, yukarda adı geçen fakülte ve yüksek okullarda 
öğretimle ilgili hizmetlerin ve programlarının süratle genişlemesi sonucu bâzı cari masraf tertip-
lerindeki ödeneğin tamamen bittiği ve bu arada öğrencilerin öğretim ihtiyaçları için ısmarlanan 
araç ve gereklerin yurda geldiği Gümrük Resminin ödenmediği için çekilemediği, ayrıca akar ya
kıt, su, aydınlatma gibi çeşitli ihtiyaçlar için de (3 583 024) liranın ek ödenek olarak verilmesinin 
zaruri bulunduğu, Komisyonca teklif ve kabul edilmiş bulunmakla tasarıya bunu temin maksadiy
le 2 ve 3 ncü maddeler ile (2) sayılı cetvel eklenmiş ve birinci madde ile ekli cetvel ve ikinci, 
üçüncü maddeleri, 4, 5 nci maddeler olarak aynen kabul edilmişir. 

Bu değişiklikle yeniden hazırlanan tasan öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

'Balkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Ankara 
H. T. Toker 

Cumfhaırfbaişkatnı nca 
seçilen Üye 

R. Üner 
imzada •bulunamıa.dı 

Gümüşane 
S. Ö. San 

imzada bulunamadı 

istanbul 
O. Z. Gümüşoğlu 

Kayseri 
F. Koksal 

imzada bulunamadı 

B'aşkanvekili 
Aydın 

t. Cenap Ege 

Aydın 
S. Bosna 

Denizli 
F. Avct 

içel 
C. T. Okyayuz 

istanbul 
A. Yalçın 

Kütaıhya 
M. Erez 

Rize 
O. M. Agun 

imzada bulunamadı 

Sözcü 
Sakarya 
N. Bayar 

'Balıkesir 
F. Islimyeli 

imzada bulunamadı 

Edirne 
/. Ertem 

istanbul 
Muhalifim 
M. Adalı 

izmir 
M. Uyar 

imzada bulunamadı 

•Niğde 
M. Altınsoy 

imzada budunamadı 

Tabiî Üye 
8. Küçük F. 

i 

Kâtip 
Sivas 

C. Sakarya 

Bolu 
H. 1. Cop 

Erzincan 
H. Atabeyli 

istanbul 
S. Aren 

Kayseri 
2 nci maddeye muha

lifim 
H. Dikeçligil 

Niğde 
H. Özalp 

imzada buılunamadı 

Van 
Melen 

C. Senatosu (S. Sayısı : 731) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri 
Fakültesi kısmının ilişik cetvelde yazılı tertip
leri arasında (400 000) liralık aktarma yapıl
mıştır.. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
8. D emir el 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Popaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakam 
O. Dengiz 

19 . 11 . 1965 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Mail iye Bakanı 
/ . Gür san 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE&ÎŞ-
TÎRİŞÎ 

Ankara Üniversitesi 1965 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kaibul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçe Kanununaı bağlı cetvellerin ilişik (2) sa
yılı cetvelde yazılı tertiplenen (3 583 024) lira 
ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 1965 yılı 
Bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelin 64.100 ncü 
(Hazine yardımı) maddesine (3 583 024) lira 
eklenmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 2 nci maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasgirinin 3 ncü maddesi 5 nci 
mııdde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Sağ. ve Sos. Y. B. 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En ve Ta. Kay. Bakanı 
/. Deriner 

Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve iskân Bakanı 
N. Kürşad H. Menteşoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
8. O. Avcı 

O. Senatosu (S. Sayısı ; 731) 



Bölüm Madde 

Hükümet taşanstr^a bağlı cetveller 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 

(A/l) 

12.000 

15.000 

Personel giderleri 

Tazminatlar 

12.590 Üniversite tazminatı 
Kurum giderleri 

Okul Giderleri 

15.296 Malzeme alım ve giderleri 

Bölüm toplamı 

(A/2) 

23.000 

Eğitim sektörü 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 

— 400 000 

Bölüm toplamı 350 000 

350 000 

Makina, teçhizat ve Taşıt alımları ve onarımları 
Bölüm toplamı 50 000 

50 000 

(A/2) toplamı 50 000 

400 000 

(A/l) toplamı 350 000 400 000 

Genel toplam 400 000 400 000 

Ç. Senatosu . . (S. Sayısı : 731) 



Karma Bütçe Komisyonu metnine bağlı cetveller 

(1) sayılı cetvel 

Tasanya bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

(2) sayılı cetvel 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Eklenen 

13.000 

14.000 

13.150 
13.210 
13.220 
13.230 

( A / l ) 

Yönetim giderleri 

Yakacak alımları ve giderleri 
Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Hizmet giderleri 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

1 100 000 

400 000 
400 000 
150 000 
150 000 

1 883 024 

Eğitim ve araşırma giderleri 
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 1 883 024 

15.000 Kurum giderleri 
Bölüm toplamı 600 000 

Araştırma kurumlan giderleri 
Billim Merkezi Başkanlığı. Dekanlık Yüksek Okullar araştırma mer
kez ve enstitüleri giderleri 

15.416 Malzeme, ilâç alım ve giderleri 600 000 

(A/ l ) toplamı 3 583 024 

..s- ~——«««s^v^^iSS»»*"—*^ "•*•"• 

C. Senatosu (S. Sayısı : 731) 




