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4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
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Savfa 
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1. — Başbakan Süleyman Demirci'm 
Pakistan ve iran'a yapacağı resmî ziya
rete katılacak olan Maliye Bakanı Cihat 
Bilgenan'a dönüşüne kadar, Millî Savun
ma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/569) 117 

2. — Pakistan ve İran'a resmî bir zi
yarette bulunacak olan Başbakan Süley
man Demire'l'e, dönüşüne kadar, Adalet 
Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik edeceği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/568) 117:118 

3. — Başbakan Süleyman Demirel'in 
Pakistan ve İran'a yapacağı resmî ziya
rete Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Nuri Âdemoğlu'nun da katılma
sının uygun görüldüğüne ve Anayasanın 

Sayfa 
78 nci maddesi gereğince karar ahnması-
na dair Başbakanlık tezkeresi. (3/567) 118 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir 
heyetin, Arnavutluk Parlâmentosundan res
mî bir davet vukubulduğu takdirde bu davete 
icabetin Müşterak Başkanlık Divanınca uygun 
görüldüğüne dair Başkanlık tezkeresi. 11,9:120 

5. — İstanbul Üyesi Halûk Berkol ve 
üç. arkadaşnıın; İstanbul Belediyesince' 
Güzel Konutlar Yapı Kooperatifine tah
sis olunan arsanın müddet bakımından 
istirdadı gerekirken, kanun ihlâl edilerek 
belediyenin zarara uğratıldığına ve bu ko
nuda bir Cumhuriyet Senatosu araştır
masına dair önergesi. (10/12) 

5. — Görüşülen işler 
1. — Gece öğretimi yapan İktisadi ve 

Ticari İlimler akademileri öğretim üyeleri' 
ile öğretim yardımcılarına ve diğer per
soneline ücret verilmesine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Mecdisi 2/368, 
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Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu 2/208) (S. Sayısı : 
915) 121:125 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika 
Kıralhğı sırasında imzalanan Sosyal Gü
venlik hakkında Genel Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasalısının Millet Meclisince kabul 
olnuan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sosyal İş
ler komisyonları raporları. (Millet Mec-

Sayfa 
lisi 1/315; Cumhuriyet Senatosu 1/733); 

(S. Sayısı : 914) 125:126,128:129 

6. — Sorular ve cevaplar 126 

B - Yazılı sorular ve cevapları ) 126 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri 
Kaplan'm kaçak malların satış yerlerine 
dair yazılı soru önergesi, İçişleri. Bakanı 
Faruk Sükan'm cevabı. (7/335) 126:127 

mmm 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çorum Üyesi Alâeddin Çetin; turizm hare
ketlerinden doğan dövizlerin Hazineye intikali 
hususunda göz önünde bulundurulması gerekli 
malî tedbirler üzerinde düşüncelerini açıkladı. 

Başkan; 26 Nisan 1967 Çarşamba günü saat 
15 te Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin 
birleşik toplantı yapacağını bildirdi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'a, dönüşüne kadar Dev
let Bakanı Seyfi Öztürk'ün; 

Alman Başbakanı Konrad Adenauer'in ce
naze törenine katılmak üzere Almanya'ya gide
cek olan Başbakan Süleyman Demirel'e dö
nüşüne kadar, Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in; 

Alman Başbakanı Konrad Adenauer'in ce
naze töreninde bulunmak üzere Almanya'ya 
gidecek olan Başjbakan Süleyman Demirel'e re
fakat edecek olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
ÇağlayangiPe dönüşüne kadar, Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan'm vekillik edeceklerine dair 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu ve bilgi 
edinildi. 

İstanbul Üyesi Ekrem özden'in, 427 sayılı 
sözlü sorusunun görüşülmesi, ilgili Bakan bu 
birleşimde hazır 'bulunmadığından gelecek bir
leşime bırakıldı. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 22 nci maddesine bir fıra 
eklenmesi; 

İki kişiye vatani hizmet tertibinden aylik 
bağlanması;', 

Salih Sıtkı Fıstıkeri'ne vatani hizmet terti
binden aylik bağlanması; 

Birinci Cihan Savaşında Kanal seferiyle Ça
nakkale muharebelerine ve İstiklâl Savaşına 
Milis olarak katılan Mehmedoğlu İsmail Bora-
zan'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması ; 

Ali Rızaoğlu 1314 doğumlu Abdurrahman 
özgen'e vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması ; 

Abdullah Oğuz'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması; 

Otuz bir kişiye vatani hizanet tertibinden 
aylık bağlanması hakkındaki kanun tasa
sı ve teklifleri, kabul edilen önergeler uyarın
ca, gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle gö
rüşüldü ve kanunlaşmaları kabul edildi. 

Gündemde görüşülecek başka madde kal
madığından 27 Nisan 1967 Perşembe saat 15 
te toplanılmak üz;ere Birleşime saat 16,55 te son 
verildi. 

Başkan 
B'aşkanveki'li 
Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasam 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanununun 32 nci maddesine 6842 s aylı Ka
nunla eklenen (g) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul 
olunan metni, (Millet Meclisi, 1/152), Cumhu
riyet Senatosu : 1/752) (Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kıral-

lığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik hak
kında Genel Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil

let Meclisince kalbul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Dışişleri; Turizm Tanıtma 
ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (Millet 
Meclisi 1/315; Cumhuriyet Senatosu 1/733) 
(S. Sayısı : 914) 

2. — Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademileri öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarına ve diğer personeline ücret ve
rilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu. (Millet Meclisi 
2/368, Cumhuriyet Senatosu 2/208) (S. Sayı
sı : 915) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Ali Rıza Ulusman Kırşehir) 

BAŞKAN — 55 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Müzake
relere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başbakan Süleyman Demirel'in Pakistan 
ve İran'a yapacağı resmî ziyarete katılacak olan 
Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'a, dünüşüne ka
dar, Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkalığı tezkere
si (3/569) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum; 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Başbakan Süleyman Demirel'in Pakistan ve 

İran'a yapacağı resmî ziyarete katılacak olan 
Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'm dönüşüne ka
dar kendisine, Millî Savunma Bakanı Ahmet 

Topaloğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına arz 
olunur. 

2. — Pakistan ve İran'a resmî bir ziyarette 
bulunacak olan Başbakan Süleyman Demirel'e 
dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/568) 

— 117 — 



C. Senatosu B : 55 27 . 4 . 1967 O : 1 

BAŞKAN — İkinci tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Başbakan Süleyman Demirel'in, vâki davet 
üzerine, Pakistan ve iran'a yapacağı resmî zi
yaretten dönüşüne kadar Başbakanlığa, Adalet 
Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına arz 
olunur. 

3. — Başbakan Süleyman Demirel'in Pakistan 
ve İran'a yapacağı resmî ziyarete Cumhuriyet 
Senatosu Adana Üyesi Mehmet Nuri Ademoğlu' -
nun da katılmasının uygun görüldüğüne ve Ana
yasanın 78 nci maddesi gereğince karar alınması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/567) 

BAŞKAN Başbakanlığın bir tezkeresi vardır 
okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vâki davetler üzerine Başbakan Süleyman 

Demirel'in 27 - 30 Nisan 1967 tarihleri arasında 
Pakistan'a ve 1 - 4 Mayıs 1967 tarihleri arasında 
İran'a yapacağı resmî ziyarette Cumhuriyet Se
natosu Adana Üyesi Mehmet Nuri Âdemoğlu'nun 
heyete katlıması uygun görülmüştür. 

Anayasanın 78 nci maddesine göre Cumhuri
yet Senatosundan gerekli kararın alınmasına de
lâlet buyurulmasmı rica ederim. 

Hasan Dinçer 
Başbakan Vekili 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bu konu 
ile alâkalı olarak, Hükümet adamlarına refakat 
eden Parlâmento üyeleri hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; devletlerarası münase
betleri yürütmek mevkiinde olan Hükümet Baş
kan veya üyeleri, seyahatlerinde, Parlâmento
dan da bâzı üyeleri davet etmekte ve beraberin
de götürmektedirler. Bunda şüphesiz ki, fayda 

mülâhaza olunur. Ancak davetin şekli, hakika
ten üzerinde durulması lâzımgelen ve Llüküme-
tin de uyarılmasını gerektirir bir mahiyet arz 
etmektedir. Cumhuriyet Senatosundan bir de
ğerli arkadaşımızı davet etmişler. Bilmiyorum 
grup başkanlığına, iktidar grupunun başkanlı
ğına müracaat etmek suretiyle refakat edecek 
zatı grupun kararlaştırması sonunda tesbit et-
mişlermidir; yoksa doğrudan doğruya şahsma-
mı davet vâki olmuştur? Ama bundan evvelki 
tertiplerde de Cumhurbaşkanı veya Başbakan 
dış seyahatlere giderken filân zatı refakatımda 
görüreceğim, müsaade edin diye Parlâmentoyu, 
Meclisleri emri vâki karşısında bırakmaktadır
lar. Elbette bir Cumhurbaşkanına, bir Başba
kana refakat edecek zatın, gittiği yere göre fay
dalı hizmetler görmesini Başbakan ve Cumhur
başkanından da daha iyi veya bu işleri tanzim 
edenlerden daha iyi kendi grupundaki arkadaş
lar bilirler. O halde evvelemirde bu tarz 
taleplerin grup başkanlıklarına yapılması ve 
grup başkanlıklamını, hususiyetleri dikkate al
mak suretiyle kendi aralarında yapacakları se
çim veya anlaşma sonunda takdim edecekleri 
isimleri beraberinde götürmesi gelenek haline 
gelmelidir. Bu bir. 

İkincisi, Hükümetin seyahatlerde iktidar ka
dar muhalefetin de yer alması lüzumunu dikka
te alması ve bu mevzularda hassasiyet gösterme
si gerektiğini de burada ifade etmek isterim. Gi
den arkadaşımızı şahsan çok sever ve sayarım, 
değerli bir arkadaşımızdır, elbette ki faydalı 
olacaktır. Onun şahsı üzerinde en ufak bir iti
razını yoktur. Ama bu usulü ittihaz etmediği
miz müddetçe; oraya Parlâmento üyesi falan zat 
da gitmiştir, diye Parlâmentoyu temsil eden bir 
zatın gitmiş olduğunu kabul etmek mümkün de
ğildir. Bu sefer bir emrivaki hasıl olmuştur. 
Bundan böyle vâki olacak ziyaretlerde icra or
ganının, bu ai'z ettiğim hususlara bilhassa, dik
kat etmesini Yüksek huzurunuzda arz ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Temenni mahiyetindeki konuş
manızı dinledik. 

Anayasanın 78 nci maddesi gereğince oyları
nıza arz ediyorum; kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 
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4. — Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir 
heyetin, Arnavutluk Parlâmentosundan resmi bir 
davet vukubulduğu takdirde bu davete icabetin 
Müşterek Başkanlık Divanınca uygun görüldüğü
ne dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Başkanlığa ait bir tezkere var
dır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlâ

mento Heyetinin, Arnavutluk Parlâmentosundan 
resmî bir davet vukubulduğu takdirde bu dave
te icabetin uygun mütalâa edilmesi Müşterek 
Başkanlık Divanının 25 Kasım 1966 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

(Anlaşılmadı sesleri) 
BAŞKAN — Gürültü yaparsanız tabiatiyle 

anlaşılmaz beyler. 
Tekrar okutuyorum. 
(Tezkere tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Başkanlık Divanı kararı.... 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Başka

nım, davet vukubulduğu takdirde kabul edile
cek, ne demektir1? Anlıyamadım. 

BAŞKAN — Böyle bir temayül yoklaması ya
pılmış efendim. Bu müzakereye alınmış, Başkan
lık Divanında. Şayet resmen bir davet vâki 
olduğu takdirde... (Gürültüler). İstirham ederim 
efendim. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Söz veremem efendim. 
HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Söz istemiyorum, sual sormak istiyorum 
Divandan. 

BAŞKAN — Buyurun sorun. 
HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü. ) — Yani bir davet vâki olmamış bir tahkik 
yapılıyor, ihtimale binaen mi rey vereceğiz? 

BAŞKAN — İhtimal değil, böyle bir davet 
olunca yani böyle bir davetin vâki olacağı haber 
verilmiş, bu daha önceden bir temayül yokla
ması olarak Divanda müzakere edilmiş davet 
vâki olduğu takdirde kabulünde bir mahzur gö
rülmemiştir. Bu husus Yüksek Heyetin tasvibi
ne arz ediliyor. Mesele bundan ibarettir. (Da

vet olursa ondan sonra müzakere edelim sesleri -
Davet olmazsa ne olacak sesleri) 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Davet vâ
ki olmadığı takdirde Senatonun vermiş olduğu 
karar ne olacaktır. 

BAŞKAN — Davet vâki olmadığı takdirde 
yapılacak bir işlem yoktur. (Olmaz böyle şey 
sesleri) 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Öyleyse oy-
lamamak lâzım. 

BAŞKAN — Divan kararını okuttum beyler, 
çok rica ederim. Muvaffık mütalâa buyurmadı-
ğmız takdirde reylerinizi aksi istikâmette kulla
nırsınız. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Muhterem Başkan, lütfedin, Divanın ak
sine mütalâada bulunanlayız. Bir Parlâmento 
davet etmeden evvel evet veya hayır diyemeyiz. 
Ortada bir mevzu yoktur. Davet ettikleri vakit 
kabul veya ret olunabilir. Davet ihtimaline bi
naen karar veremeyiz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Di
vanın bir kararı olarak huzurunuza getirilmiş bir 
tezkere vardır. Bu tezkere okundu. Bu tezke
reyi Yüksek Heyetiniz kabul buyurduğu tak
dirde mesele kalmaz. Reddettiğiniz takdirde hiç 
gelmemiş telâkki edilir. Ama gelmiş bir tezke
re var, çok rica ederim, oya koymaya mecburum. 
(Gürültüler) 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 
— Mütalâa yanlıştır, tezkere yanlış. 

BAŞKAN — Herkes her taraftan birden söz 
isterse ben celseyi idare edemem. Tek tek söz 
isteyin. Bir lehte, bir aleyhte söz vereyim, on
dan sonra gerekli işlemi yapalım. Ama her kafa
dan bir ses çıkarsa bir muamele yapmamız müm
kün olmıyacak. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 

— Beyefendi daha evvel söz veremem demiştiniz 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh

terem arkadaşlarım, Başkanlık Divanı böyle şar
ta bağlı bir karar almışsa hakikaten taaccübedi-
lecek bir noktadır. Şu noktayı bilhassa huzuru
nuzda belirtmek için söz almış bulunuyorum. 
Maalesef muhterem arkadaşlarım; bu dış devlet-
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ler mevzuunda çok yumuşak, çok yatkın halleri
miz var. Bunlara biç lüzum olmaması lâzım. 
Türkiye Parlâmentosu hele Cumhuriyet Sena
tosu böyle, hiçbir davet vâki olmadan, bir da
vet vâki olursa şeklinde, âdeta karşı tarafı da
vete icbar eder gibi bir davranış Yüce Senatonun 
prestiji ile kabili telif olmıyan bir hareket olur. 
Başkanlık Divanının böyle bir kararı nasıl al
mış olduğuna şahsan taaccübediyorum. 

İkinci nokta şu : Sayın Başkan ısrar ediyor
lar, Başkanlık Divanı bu kararı almıştır, oylan
ması gerekir diye. Pekâlâ birçok 'zamanlarda 
Başkanlık Divanı bâzı aldığı kararlan oylamadan 
geri almıştır. Onun gibi şimdi de Sayın Baş
kan pekâlâ bunu oylamadan geri alıp. tekrar 
tezekkürü mevzuübahistir, diyebilir. Onun için 
bendeniz teklif ediyorum, Sayın Başkan lütfetsin
ler, bu önergeyi oylamasmlar, geri alsınlar ve 
icaibediyorsa tekrar üzerinde bir görüşe varsınlar. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Savın üyeler gündemimizde hiç
bir şev mevcut değildir. Son dakikada sunuşlar 
olarak bir Başkanlık Divanı kararı gelmiştir. Ben 
bu arada tahkikini yaptırdım, davet vâki olmuş. 
Şimdi Sayın Genel Sekreter gittiler kararı gördü
ler, davet vâki olmuş. Ancak Millet Meclisin
den tezkere bu şekilde yazılarak geldiği için ka
leme bu şekilde alındığı ifade edildi. Binaenaleyh, 
endişelerinize mahal kalmadı. Meclis Reisi, Mec
lise aynı şekilde arz etmiş ve aynı şekilde Mec
listen karar alınmış. Binaenaleyh; davet vâki 
olduğu beyanı ile meseleyi huzurunuza arz edi
yorum. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) 
— Usul hakkında, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buvurun. 
HASAN KANGAL (Cumlrm^ka<n-mca S.Ü.) 

Savın Başkan, muhterem senatörler; demin oku
nan tezkere Divan Başkanlığının tezkeresi idi. 
Yani bir Kurulun tezkeresi. Bu Kurulun tezke
resi üzerinde karar hakkı Genel Kurula aittir. 
Savın Divan Başkanımızın kâtipten, kulaktan şu 
anda aldığı bir beyan ile bu tezkerenin muhte
vasını değiştırmeve hakları yoktur Bu bakımdan 
usulsüzdür. Başkan kendi mutlak tasarrufu al
tında bulunmıvan bir yazıyı, tasarrufu varmış 
gibi, yani bir kurulu tem sil en şimdi onun üze
rinde imiş gibi, burada tadil etmek suretiyle re

ye koyamaz. Usul bakımından bu tezkereyi lüt
fen geri alsınlar, önümüzdeki celseye tashih ede
rek, reylerimizle kabul edilecek bir şekilde 
getirsinler. Ancak bu şekilde oy verilebilir. Ak
si takdirde böyle pek gayriciddî, tâbirim ağır 
oluyor, tutum bakımından hoş olmıyan şu tezke
reye oylarımızı veremeyiz. Hürmetlerimle. 

BAKSAN — Sayın üyeler, arkadaşlarımızın 
itirazlarını, Heyeti Umumiyenizi idare eden Baş
kanınız olarak, ben müspet mütalâa ediyorum. 
Hakikaten kusur Başkanınızda değil, o anda tez
kereyi getirip kararı getirmiyenlerdedir. Bu iti
barla bendeniz arkadaşlarımın itirazlarına uyarak 
geri alıyorum tezkereyi. (Alkışlar) 

5. — İstanbul Üyesi Halûk Berkol ve üç ar
kadaşının; İstanbul Belediyesince Güzel Konut
lar Yapı Kooperatifine tahsis olunan arsanın 
müddet bakımından istirdadı gerekirken, kanun 
ihlâl edilerek belediyenin zamra uğratıldığına ve 
bu konuda bir Cumhuriyet Senatosu araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/12) 

BAŞKAN — Senato araştırmasına dan'r bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İstanbul Belediyesince 6188 sayılı Kanun hü

kümlerine tevfikan Güzel Konutlar Yapı Koo
peratifine tahsis olunan arsanın müddet bakı
mından istirdadı gerekirken bahsi geçen kanu
nun 12 nci maddesinin ihlâl olunarak süre tem
didi yapıldığı ve bu yüzden Belediyenin büyük 
zarara uğratıldığı iddiaları basında yer almakta
dır. 

Umumi efkârda geniş akisler uyandıran bu 
iddianın sıhhat derecesini ve hâdisenin oluş şek
lini tesîbit edebilmek üzere İçtüzüğün 133 ncü 
maddesi uvarınca Senato araştırması açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Ankara 
Halûk Berkol Turgut Cebe 

Trabzon Ankara 
Ömer Hocaoğlu Yiğit Köker 

BAŞKAN — Takrir, İçtüzüğümüzün 133 ncü 
maddesine uygun olarak verilmiştir. İçtüzüğü
müzün 133 ve 134 ncü maddeleri gereğince iş
leme talbi tutulacaktır. 
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5. — GÖRÜŞ 

1. — Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademileri öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarına ve diğer personeline ücret veril
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/368, 
Cumhuriyet Senatosu 2/208) :(S. Sayısı: 915) 
(D 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gelen kâğıtlar arasında bulunup gündemde 

olmıyan, «Gece öğretimi yapan iktisadi ve ticari 
ilimler akademileri öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarına ve diğer personeline ücret veril
mesine dair.» kanun teklifi tasarısının gündeme 
alınarak, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini say
gı ile dilerim. 

Geçici Komisyon Söaeüaü 
Aydın 

İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Efendim gelen kâğıtlarda bulu
nan gece öğretimine ait kanun teklifinin günde
me alınması ve öncelik ve ivedilikle .görüşülmesi 
talebedilmektedir. 

Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul eltmiyenler... Kabul edil
miştir. 

öncelikle görüşülmesini oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporun -okunup okunmamasını oylarınıza su
nuyorum... Okunmasını kabul edenler... Etmiyen
ler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Tümü 'üzerine söz istiyen?.. Buyurun Sayın 
Ucuzal. 

Lütfen Komisyon ve Hükümet temsilcisi yer
lerini alsın. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; huzurunuza gelen tek
lifin sahibi arkadaşlarınızdan biri olarak söz al
mış bulunmıakltayım. 

(1) 915 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

LEN ÎŞLER 

Ortaöğretimden mezun olan gençlerin yüksek 
okullara veya üniversitelerin fakültelerine gire
bilmeleri için muayyen bir testten geçtikleri ma
lûmunuzdur. Türkiye'de mevcudolan dört İktisa
di ve 'ticari ilimler akademisi halen yüksek öğ
renim yapan talebelerin yüzde 20 sini okutmak
tadır. Geçen sene bu dört akademiye müracaat 
eden gençlerin sayısı onbin, akademilerin kendi 
statülerine göre imtihanda muvaffak olarak alın
maları mümkün olan talebelerin sayısı da 2 500 
civarındadır. Geçen sene kabul ettiğiniz 707 sa
yılı Ankara Üniversitesi Dil - Tarih ve Coğrafya 
Fakültesinde gece öğrenimini temine imkân ve
ren kanun esas alınarak bu yıl da akademilerde 
gece öğretimi yapılabilmesine imkân sağlamak 
üzere bu teklifi huzurunuza getirdik. 

Değerli arkadaşlarım, Eskişehir İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi dışında kalan talebe
lerden 730 unu Aralık ayından itibaren öğreni
me almıışjtır. İstanbul, Ankara ve İzmir akademi
leri ise tedrisata başlamamış, bu kanun teklifi
nin kanunlaşmasını beklemektedirler. Getirdiği
miz teklif tamamen 707 sayılı Kanunun esasla
rını taşımaktadır. Bunun Devlete yüklediği ma
lî külfet, yapılan hesaplara göre, her akademi 
için ancak 200 bin liranın aşağısında bir mikta
ra baliğ olmaktadır. Şayet 4 akademi tedrisat 
yılı basında gece tedrisatına başlamış olsa idi malî 
külfeti 800 bin liraya yakın bir rakam olacaktı. 
Bunlardan üçü başlamamış teklifin kanunlaşma
sını bekliyor, yalnız Eskişehir'deki akademi bir 
cesarelt göstermiş 730 talebeyi bağrına basıp ge
ce tedrisatına devam etmektedir. Her akademi
nin aşağı - yukarı Devlete külfeti 200 lira gibi 
küçük bir rakama baliğ olmasına rağmen bu ted
risatın yapılmaması gençliğin sokakta kalmasını 
ve böylece şu veya 'bu şekilde orta tedrisatta al
mış olduğu terbiye ve bilgileri şu veya bu şekil
de tahribata mâruz bırakılmaktadır. Bu kanun 
teklifimizi (gençliğe büyük bir yardım yapacağı
mıza inanarak huzurunuza getirmiş bulunuyo
ruz. Kabul buyurulduğu takdirde hem 730 tale
benin bu seneki çalışma imkânını sağlamış ola
caksınız, hem de diğer İstanbul, Ankara ve İz
mir Akademilerinin tedrisata başlaması suretiyle 
en az iki bin talebenin de okuması imkânını sağ-
lıyacaksmız. 
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Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —• (Sayın Osman iSaliıhoğlu. 
OSMAN SALİHOJLU (Sakarya) — Muhte

rem arkadaşlarım, gece tedrisatı Türkiye'de ilk 
defa 1958 senesinde İstanbul Yıldız Yüksek Tek
nik Okulunun hocalarının teşebbüsiyle Türkiye'
de yerleşmiştir. Hal böyleyken, Millî Eğitim 
Bütçesinin müzakeresi sırasında da bu hususu şu 
kürsüden dile getirdiğim zaman Sayın Bakan, 
oranın ücret mevzuunun on gün içinde halledi
leceğini söylediği halde maalesef bugüne kadar 
Yıldız'daıki Yüksek Mühendis2 Yüksek Mimar 
yetiştiren Okulda yapılan gece tedrisatında pro
fesörler saat ücreti olarak, maksimum seviyede, 

24 lira almaktadırlar. Şurada gelen tasarıya göz 
attığımız zaman asistan gece tedrisatında 50 lira 
alacak. Profesör 100 lira alacak. Sanki birisi 
Türkiye'de bir okul, diğeri Katanga'da, Afrika'
da imiş gibi değişik bir düzen ve sistem içinde
yiz. Ben Yüksek Senatodan istirham ediyorum, 
rica ediyorum, hiç değilse şu tasarıyı geri alsın
lar, bu memlekette ilk defa bu esası getiren, ted
risat sıkıntısını kendi görerek halleden Yüksek 
Teknik Okulun hocalarını, bu kadar mağdur du
rumdan biran evvel kurtarmak için bir adım at
mış olalım, önümüze gelen tasarı eksik ve nakıs
tır. Bunun komisyon tarafından geri alınarak 
onların da bunun içerisine ithaline bilhassa istir
ham ediyorum. 

Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; memleketimizde yük
sek öğretim son yıllarda çoik önem taşıyan bir 
konu olmakta devam etmektedir. 

İlköğretimin genişliği, yaygınlığı oranında 
orta ve meslekî teknik okulları açamamış ol
mamız, meslekî teknik ve ortaöğretim, lise sa
yısınca da yüksek okul ve üniversite açılama-
yışmdan binlerce gencimiz yüksek öğrenim yap
ma imkânından yoksun bulunmaktadır. Meslekî 
teknik okullarımızdan ve liselerimizden mezun 
olanların üniversite ve yüksek okullara girebil
meleri daha büyük güçlükler arz etmektedir. 
Binlerce ticaret lisesi, kız, erkek sanat enstitü
sü ve lise mezunu her yıl okulların açılışı zama
nında sokaklara dökülmekte, Hükümetten oku
mak imkânının sağlanmasını istemektedirler. 
Özellikle meslekî teknik öğretimden mezun olan 
gençlerimizin devam edebileceği yüksek öğre

tim müesseselerinin çok mahdut sayıda olması 
dolayısiyle meslekî öğretim dalında okuyan 
gençlerimiz yüksek öğretim imkânlarından da
ha az faydalanabilmektedirler. Gece öğretimi ya
pan İktisadi ve Ticari İlimler akademileri öğ
retim üyelerine ve personeline ek ücret veril
mesi, meslekî öğretim dalında öğrenim yapan 
gençlere daha geniş yüksek öğrenim imkânı sağ
laması bakımından faydalı olacaktır. Gece öğ
retimi esasen 707 sayılı Kanun ile Dil - Tarih ve 
Coğrafya Fakültesinde denenmiş ve müspet so
nuçlar alınmıştır. Gece öğretimi bina, öğretim 
üyesi bakımından da Hükümet ve millete daha 
ekonomik bir öğretim yapmak imkânını sağlan
maktadır. Diğer taraftan daha çok gencin yük
sek öğrenim imkânına kavuşması bakımından da 
geçe öğretimi faydalıdır. Diğer bir yönü ile genç
lerimize gündüzleri çalışarak, geceleri öğrenime 
devam etme imkânı vermesi bakımından da gece 
öğrenimi birtakım fakir ve imkânsızlıklar için
de bulunan gençlerimize yüksek okullarda öğ
renim imkânı sağlryacaktır. Bu bakımdan kanu
nun kabulü lehinde olduğumu arz eder, saygıla
rımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Yural. 

MAHMUT YURAL — (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlarım, geçici komisyonlarda tetkik 
edilen bu mevzuların Senato açıldığı zamanda 
bir önergeyle derhal gündeme alınıp müzakere 
mevzuu edilmesinin büyük mahzurları mey
dandadır. Benim şahsi kanaatimce, usûl bakı
mından Senatonun ve geçici komisyonlarda bu
lunan Başkan arkadaşlarımızın bu teamülden 
vazgeçmeleri gerekir. Çünkü mevzuun muhtelif 
yönlerden tetkiki zaruridir, kanaatimce. Gece 
tedrisatının faydaları yanında bu kanunlar ka
bul edilecek statüler ve esaslar dahilinde bun
dan böyle meydana gelecek mahzurları göz önün
de tutmamız gerekir. Gece tedrisatı yapan okul
lar yalnız bu akademiler değildir, kanaatimce. 
Komisyonun evvelemirde Heyeti Umumlyeye ge
ce tedrisatı yapan okulların durumları ve bugün 
içinde bulundukları statüler hakkında izahat ver
mesi faydalıdır. Biz aynı şekilde gece tedrisatı 
yapan üniversitenin diğer dallarına bu gibi hak
ları bahşetmediğimiz fakat, bunun yanında sa
dece İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine 
mensup öğretim üyelerine bu hakkı verdiğimiz 
takdirde büyük bir adaletsizlik yapmış oluruz. 
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Şahsan komisyondan ricam; buna mümasil, bu
na benzer üniversite dallarındaki gece tedrisatı
nın tabi olduğu statü ve mali durumu hakkında 
izahat vermelerini rica edeceğim. 

İkinci husus; tasarının birinci maddesinde, 
profesörler için 100, doçentler için 75, asistan
lar için 50 lira olarak saat başına tesbit edilen 
ücretin evvelâ umumi global bakımdan bütçeye 
getireceği yükün ne kadar olduğunu bilmek lâ
zım. 

Üçüncüsü de, öğretim üyelerine bu şekilde 
bir imkân tanıdığımız takdirde bundan böyle 
bu öğretim üyelerinin gece tedrisatına kayma
sı ve fahiş derecede saate tabi olarak ders ver
mek suretiyle ücret almaları gibi bir durum tev
lit edebilir. Evvelemirde bir profesörün, bir do
çentin, bir asistanın haftalık ders saatinin ne ka
dar olduğunu da komisyon aşağı yukarı bize bil
dirmek mecburiyetindedir, kanaatimizce. Bu hu
susta bilgi verilmesi yine zaruridir ve gerekli
dir. 

Bundan böyle İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri öğretim üyelerine bu hakkı verdiğimiz 
takdirde bu, bundan sonra açılacak veyahut ha
len gece tedrisatı yapmakta bulunan diğer okul
lara emsal teşkil edecektir. Emsal teşkil ettiği
ne göre, öbürlerine de aynı hakkı vermek zarure
ti kendiliğinden doğar. Bunun mali yönünü, 
bilhassa bütçe bakımından hangi kaynaklardan 
karşılayabileceğini Hükümetin, Maliyenin bilme
sinde de zaruret ve fayda vardır. 

Bu sebeple arkadaşlarımdan rica ediyorum 
eğer istical göstemıezlerse ve bu kanun tasarısını 
komisyon geri almak suretiyle, belki benim sor
duğum şu suallere şu anda detaylı cevap vermek 
imkânından mahrum olduklarından dolayı gele
cek birleşimde bunun müzakeresine geçilmesinde 
fayda vardır, kanaatimce. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon sözcüsü Sa
yın İskender Cenap Ege. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSKENDER 
CENAP (EGE (Aydın) — Muhterem arkadaş
larım, müzakeresini yapmakta olduğumuz gece 
öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri öğretim üyeleriyle, öğretim yardımcı
larına ve diğer personele ek ücret verilmesine 
dair kanun teklifi füzeninde komisyonumuzun 
fikirlerini arz ediyorum. Bu fikirlerin arz edi
lişi tenkidde bulunan arkadaşlarımızın terakid 
sıralarına 'göre olacaktır. 

Sayın Osman Saliboğlu'nun çok haklı ola
rak ; Yıldız Yüksek Okulunun daha !9'58 yılın
da gece öğretimine başlamış olmasını ifade et
mesi, zaten tarafımızdan da bilinen bir husus 
olduğu halde kürsüye 'getirilmiş (olmasından do
layı memnuniyet duyduk. Şöyle k i : Yıldız Yük
sek Okulunun bundan en sene kadar önce bu 
ihtiyacı idrak edip gece öğretimine kendiliğin
den geçmiş olması, Türkiye'nin (teknik alanlar
da ihtiyacı bulunan gençlerin yetiştirmesine 
imkân sağlamıştır 've bu öğretim gayet cüzi 
bir ücret karşılığında, 24 lira gibi. bir ücret 
karşılığında yapılması da Yıldız Yüksek Oku
lunda bulunan öğretim üyelerinden /memleket 
davasındaki feragatlerinin bir güzel örneği oldu-
yor. 

Muhterem arkadaşımız Yıldız Yüksek Oku
lunda hâlâ ıgece öğretimimin devam ettiğini, geçen 
yıl Yüksek Heyetinizce alınan ıkaırarlar neti
cesinde kanunlaşan Dil ve Tarih Coğrafya Fa
kültesi öğretim üyelerine ödenen ücretle, şim
di müzakeresini yapmakta olduğumuz teklif 
kanunlaştığı ıtakdirde, ttktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisinde öğretim üyeliği yalpan zeva
tın eline (geçecek ücretin tezat teşkil ettiğini, 
beyan ettiler. Bunda da muhterem arkadaşı
mız haklıdır. Ancak Yıldız Okulu gece öğreti
miyle ilgili kanun teklifi Mallelt Meclisinin Büt
çe ve Plân Komisyonunda bâzı ufak - tefek 
pürüzlerin 'giderilmesi için görüşülme halinde
dir. Öyle tahmin ediyoruz ki, çek yakın zaman
da Meclis Umumi Heyetine inecek ve oradan 
da Yüksek Senatomuza intikal edecektir ve 
pek kısa ızamanda bu teklif de inşallah kanun-
laşacaiktır.1 

Bakanlık mümesilleriyle yapmış olduğu
muz temasta Bakanlığın bilhassa Yıldız Yük
sek Okulunun 'gece öğretimiyle lilgili kanun tek
lifini desteklediği ve 'çıkarılması için gayret 
sarf ettiği yolundadır. 

Sayım Mahmut Vural arkadaşımız tenkid ve 
temennilerinde gelen kâğıtlarda bulunup, 
gündemde bulunmadığı ıbalde gündeme ithal 
edilen bâzı teklif ve tasarılar hakkında beyan
da bulundular. O noktayı ben burada tartışa
cak değilim. Yalnız (gece öğretimi yapan okul
ların statüsü ne olacalktıır, ne elmalıdır ve bu
nun sebepleri; böyle 'gece öğretimi yapılma
sının sebepleri nelerdir, niçin ıgece öğretimi için, 
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üniversiteler 'çeşitli fakülteler ve yüksek okul
lar için böyle perakende denilebilecek şekilde 
teklif ve (tasarıların ^getirildiğini ifade ettiler. 
Bunda .arkadaşımız haklıdırlar. Ancak üniver
sitelerin muhtariyeti vardır, kendileri de ga
yet iyi bilirler. Üniversitelerin gece öğretimi 
yapabilmeleri için evvelâ profesörler kuralım
da bu meseleleri kararlaştırıp, karara bağla
yıp ondan isonra böyle bir faaliyete geçebile
ceklerini ifade ederler ve ıgece öğretimi bu 
karardan sonra başlıyabilir. Nitekim geçen 
-sene Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bu yolda 
profesörler Ikurulu karar aldıktan sonra gece 
öğretimi yapacaklarını ifade ettiler, dekanlık
ları vasıtasiyle. Ve ondan sonra gece öğretiminin 
•gerektirdiği külfetin kanun teklif i haline getirilip 
huzurunuzda müzakere edildiğini ve kanunlaş
tığını hatırlarısınız. 

Bu İktisadi ve Ticari İlimler Akademile
rinin gece öğretimi mevzuuna ıgelince, malûmu 
'âlileri, (bunlar yülksek okul oldukları içim 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlıdırlar ve Millî 
Eğitim Bakanlığı geçen seneki öğretimine de
vam eden ve kaydı yapılan öğrencileri nazarı 
itibara alarak, 1967 Devlet Bütçesine böyle bir 
öğretim yapıldığı takdirde, bunu karşılamak 
üzere 250 ibin lira ve bütçede bu tarzda yapı
lacak öğretimi karşılamak için 250 bin Türk li
rasının bulunduğunu ifade etımeik isterim. Bugün 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine öğre
tim yılı başında 10 000 öğrenci müracaat etmiş 
maalesef bunun ancak ı2 500 ü kay d edilebilmiş 
7 500 ü açıkta kalmıştır. Şimdi bugün elimizde
ki teklif kanunlaştığı takdirde 1966 - 1967 öğ
retim yılı içinde bu gece öğretimi için harca
nacak paranın tutarı 150 000 lira civarındadır. 
Gece öğretimi (mevzuu Geçici Komisyonumuz
da müzakere edildiği zaman Hükümetten, biz 
de muhterem arkadaşımız ve diğer arkadaşla
rımız gibi birçok sualler sorarak bu meseleyi 
ariz ve amik incelemeye çalıştık ve gece öğretimi
nin memleketimiz için birçok bakımlardan fay
dalı olduğu kanaati komisyonumuzda uyandı. 
Ancak .gece öğretimi 'sıkı bir kontrol altında 
(tutulup disipline edilebildiği nisbette ve gün
düz yapılan öğretimden farksız, (gündüz oku
tulan derslerden, .gündüz yapılan çeşitli semi
ner çalışmaları, lâboratuvar çalışmaları gece 
de ayniyle tatbik edildiği takdirde faydalı ola
cağı ifade edildi. Bu suallerimiz karşısında Ba

kanlığın verdiği cevap, gündüz öğretimi nasıl' 
yapılıyorsa, hangi profesör, doçent veya öğre
tim görevlisi tarafından yürütülüyorsa 'gecele
ri de aynı şahıslar tarafından yürütülecektir, 
şeklinde bir cevap aldık. 

Bizim nüfusumuzun çok çabuk çoğalma
sı. bugün 'ilkokuldan başlayıp üniversiteye ka
dar hakikaten okul sıkıntısı, öğretmen sıkıntı
sı, okul malzemesi sıkıntısı çektiğimiz bir dev
rede gece öğretimine .gidildiği takdirde mem
leketimizin, maddi ve 'mânevi mevcut imkânla
rı ayniyle ıgece de kullanıldığı takdirde bugün
kü üniversite ve yüksek okullarda okutulan 
gençlerimizin hiç olmazsa yarısından fazlasının 
tekrar okula kavuşmasına, ilme ve irfana ka
vuşmasına ve sokaktan kurtulmasına imkân 
hazırlıyacaktır. O bakımdan gece öğretimi des
teklenmesi (gereken bir husustur. Gece öğreti
mini aynı biz de Hükümetten temennide bu
lunduk, daha toplu bir kanun şekline getiril
mesi yolunun aranması faydalı olur, tavsiye
sinde bulunduk. Ama bunun tatbiki ve bu şe
kilde icrası oldukça zardur, üniversite!erimi
zin, yüksek lokullarımızın statüleri ve öğretim 
sistemleri birbirinden farklı oldukça, onların 
gece öğretimi için hazırlanacak kanunlar da 
elbette birbirine tamamen intibak edemiye-
c ektir. 

Son olarak Sayın Vural'ın, bugün tatbikat
ta bulunan Eskişehir İktisadi ve Ticari tlimleır 
Akademisinde .gündüz öğretimi kaç saat, gece 
öğretllmi kaç saat yapılıyor, sökündeki, sorulara 
da cevap arz etmeye çalışacağım. Haftada 
24 saat gündüzeü öğrencilere tatbik 'edilmekte 
olan program gece öğrencileri içinde ayniyle 
tatbik edilmekte ve bu teklif yürürlüğe ıgirdiği 
tarihten itibaren bir profesör 'gündüz okutu
lan de us ımiktarı kadar gece de okutacaktır. 
Yani bir profesörün haftada asgari ders saati 
3 saattir ve ıgeee öğretiminde de bu 3 saat ola
caktır. Şu endişe haklı olarak arkadaşlari'mı-
zııı kafalarında uyanabilir, 'gündüz öğretimi 
için öğretim lüyelerinin, profesöründen, asis
tanına kadar öğretim görevlilerine kadar kendileri
nin maaşları vardır, ücretleri ve ek ödenekleri var
dır. Bunları kanunen alacaklardır. Acaba bu, 
kanunen »almakta (oldukları müktesabatın dışın
da gece öğretimi yaptıkları takdirde gündiiz-
ki derslerini bir kenara itip de ıgece daha 



C. Senatosu B : 55 27 . 4 . 1967 O : 1 

fazla para 'almak için 'gece öğretmenliği yapıp 
gündüzü ihmâl 'öderler imi şeklindeki bir soru 
alabilir. "Bu ıda tetkik 'edilmiştir. Hiçbir tarzda 
hiçbir profesör ive 'öğretim görevlisi, öğretim 
üyesi gündüzki haftalık programlar ne ise, 
•onları olduğu igibi tatbik ettikten başka, ta
mamladıktan sonra ancak gece öğretimi göre
vini 'yürütecektir. Bunun dışında hem gece 
berrin gündüz devam eden öğrenciler aynı öğ
retimi, aynı programı aynı hocaları, aynı usu
lü ve metodu karşılarında bulacaklardır. Bu 
noktayı ıda arz «derim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka 
söz istiyen ıs ayın üye? Yok. Bir takrir var oku
tuyorum. 

Cumhuriyet iSenatosu Yüksele Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı ve 

Cumhuriyet iSenatosu gündeminin müzakereye 
elverişli olmaJsı sebebiyle, bu Ikanuma ait mü
zakerenin gelecek (Oturumuna bırakılmasını 
arz ve telklif ederim. 

Ankara 
Mahmut Vural 

BAŞKAN — Takrir, müzakerelerin gelecek 
oturuma bırakılmasını istemektedir. Takriri 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Takrir 100 (karşı 11 oylalı kabul edil
miştir. Gelecek birleşliımde 'müzakereye alına
caktır. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırat
lığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik hak
kında Genel Sözle§menin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (Millet 
Meclisi 1/315; Cumhuriyet Senatosu 1/733) 
(S. Sayısı : 914) (1) 

BAŞKAN — ıDiğer 'bir takrir var, okutuyo
rum. 

Yükselk Başkanlığa 
Aşağıda ismi çıkarılan (—914—) tsıra sayılı 

kanun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır. 

(1) 914 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak ivedi
likle görüşülmesini arz ve (teklif ederim. 

iSosyal İşler Komisyonu 
iSözcüsü 

Ömer Faruk Kınaytürk 

Kanunun ismi: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallığı 

arasında imzalanan iSosyal Güvenlik hakkında
ki Genel lSözleşmenin ^onaylanması halikında 
kanun tasarısı. (1/733) 

BAŞKAN — Tasarının gündeme alınmasını 
oyunuza ısunuyorum. Kabul edenler... Eıtmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon yerini alsın efendim. 
Kaporun okunup -okunmamasını oylarını

za arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde isöz istiyen sayın 
üye yok. Maddelere 'geçilmesini 'Oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle igörüşülmesi teklif edil
miştir;. ivediliği kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallığı ara
sında imzalanan Sosyal Güvenlik hakkında Ge
nel Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair Kanun 

Madde 1. •— Türkiye Cumhuriyeti ile Bel
çika Kiralığı arasımda Brüksel'de 4 . 7 . 1966 
-tarihinde imzalanan, '«Sosyal Güvenlik hakkın
da Genel Sözleşme» min onaylanması uygun bu
lunmuştur, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul 'etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde '2. — Bu Ikanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.-

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul -etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz iistiyen?... 
Yok. Maddeyi 'oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul !etmiyenler... Kabufl edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü açık oylarınıza sunuyo
rum. Küreler gezdirilsin. 

Oylarını örullanmıyan sayın üye varsa lüt
fen îkullanısınlar. oylarını kuManmıyan sayın 
üye var mı efendim1? Yok. Oylama işlemi bit-
ımiştir. 

BAŞKAN — Türkiye Cunıhuriyeti ile Bel
çika Kuraıllığı arasında imzalanan Sosyal Gü
venlik hakkında Genel 'Sözleşmenin onaylanma-
ısmın uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
sına 120 sayın üye oy 'kullanmış; 119 kabul, 
1 çekinser, tasarı (kanunlaşmıştır. 

Gündemimizde görüşülecek başka ibir mev
zu olmadığı cin 2 . 5 . 1967 Salı günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,17 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri Kap-
lan'ın, kaçak malların satış yerlerine dair yazılı 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın 
cevabı (7/335) 

19 . 4 . 1967 

•Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak İçişleri Ba

kanlığınca cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Kadri Kaplan 
Senatör 

1. Amerikan pazarları adı ile bilinen ve bü
yük bir kısmı yabancı kaynaklı malla dolu olan 
satış yerleri ile hudut bölgelerinde pazar kurula
rak açıkta satılan ve kaçak olarak büinen malların 
satışı kanuni midir"? Ydksa kanunsuz mu? 

2. Kanuni ise, dayandığı kanun ve belgele
rin bu husustaki hükümleri nelerdir? 

3. Kanunsuz ise, görevini ihmal eden makam 
ya da makamlar nereleridir? Bunlar hakkında ka
nuni işlem yapılmakta mıdır? Şimdiye kadar han
gi makamlar veya kimler hakkında işlem yapıl
mıştır ve ne sonuç alınmıştır? 

T. ü. 
İçişleri Bakanlığı 27.4.1967 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire: 2 

Şube: 6. A - 63141/56 
48221 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
İlgi: 20 . 4 . 1967 gün ve Kanunlar Müdürlü

ğü 7708/4241 - 7/335 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Kadri Kap-
lan'm kaçak malların satış yerleri ile ilgili yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişiktir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakan 

1. Amerikan pazarları adı ile 'bilinen mağaza 
ve dükkânlarda satılan mallar, 5383 sayılı Güm
rük Kanunu gereğince gümrük kaçağı olarak mü
sadere edilip, bilâhara açık artırma suretiyle fa
turalı olarak satılan mallardır. 

Gümrük makamlarınca satılan bu malların fa
tura tanzim edilirken malların sadece toptan kıy
meti faturaya geçirilmekte ve fakat eşyaların 
cinsi, adedi ve evsafı belirtilmemektedir. 
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Bu itibarla bahis 'konusu satış yerlerinde güm
rükten satmalman faturalı eşyalar meyanında 
E. E. S. (Europem Exehenge System) kaynaklı 
malların da satılmakta olduğu görülmektedir. 

1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine 
dair Kanunda bu dükkânlarda kaçak mal satıl
ması ve kaçak malın bilinerek alınıp satılmasının 
tesbi'ti halinde dükkân sahiplerini re alışveriş ya
panları cezalandırmaya yetecek hükümler mev-
cuttuı*. 

Ayrıca, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde 
kurulmuş bulunan Malî Polis Teşkilâtımız bu gi
bi kaçakçılık işlerinin meydana çıkarılmasında 
büyük gayret ve çaba göstermektedir. 

2. Hudut bölgelerimizde ise kaçak malların 
satıldığı açık pazar yerleri mevcut değildir ve 
kanunlarımız buna cevaz vermemektedir. 

Bu bölgelerde görülen yabancı menşeli mallar 
ise yukarıda arz 'olunduğu veçhile Gümrük kaçağı 
olarak yakalanıp faturalı olarak satılan mallar
dır. Gizlice yurda sokulmuş olan mallar varsa 
dahi bu mallara da çeşitli yollardan fatura temin 
edildiği tesbit ve müşahade edilmektedir. 

Bahis konusu yerler zabıtamızca sık sık kon
trol edilmekte kaçak eşya satanlar hakkında ge
rekli kanuni takibat yapılmaktadır. 

Arz ederim. 

ÖRNEK 
CUMHURİYET SENATOSU 

Glemıel Se(k.net,erlâğfi 

20 . 4 . 1967 

Kajnuoılar Müdürlüğü 
Sayı : 7708/4241-7/335 

İçişleri Baikardığına 
Cu'rnihurtijyeit ıSenaıtoısu Üyıeısi Kadri Kapilian'-

ın, Ifcaçıalk ımalllıamn ıstaltıış yerlerine ıdiaiir, İçi> 
'lieni IBakıamı Itarafınldaın lyaızıilı (olarafk cevaplan
dırılmasını üsıtii'yen tönerge ısureti ilişik ıdlarak BU-
nulnniDşttur. 

Gereğini rica eıdıercım. 

İmizia 
İbriaiMmı Şevki Attıasağun 

Cuımhıuriiıyelt 'Semıartıoısu Başkanı 

EKLER : 

1. Ötnıergıe suretti 
DAĞITIM : 

G.ereği : 

BiıLgr'i 

Başbakanlığa 

İçişıleri Balkanlı gına 

NOT : Soru eevaıbınıın 3 ısutfelt halinde gön-
ıderilımasi önemle riöa lalunur. 

Cumhuriiıyet ıSeniaıtıosu İçtüzüğü. fmaidde 120, 
fıkra 2 : 

«Yazılı soruyıa lomıbeş ıgün içinde ıclevap ve-
niillmeisii lâızumdır.» 

Aslımın aynadır. 
25 . 4 . 1967 

SURET 
CUMHURİYET iSENATOSU 

Geneli Seikrıdterliği 

Kanunlar Müdürilüğü 
19 . 4 . 1967 

'Cuımlhııriyet ISeınaltiasu Baışkatnlığına 
Aşağıdaki ısoruımın ıya;zılı <0ılar,aik İçişleri 

Balkanılığmca ıcevaplanldi'rı'llmiasınıa .aracılığınızı 
iarz ve rica cıderrjm. 

Saygılarım, 
Kaldri Kaplam 

Sema'fcör 

1. — Amerikan pazarları :aidı ile (bilinen ve 
hüıyük (bir Ikus'mı yıalbaıncı (kaynialk/lı taıaûa idohı 
Ofl'an satış yenleri ille hudult !bölg,elerinJde pazar 
'kurularak .açıîklta Isatılan ve kaçalk »olarak (bili
nen mfaıllarıın isıaitışı Ikanuni imidir? Yo)k@a faa-
nunsuz îmı? 

2. — Kanuni lige, dıayaınidığı (kamun ve bel
gelerim (bu husustaki hükümleri meleridir ? 

3. — Kanunsuz ilse, görevini (ihmal iaden (ma
kam ya ida rnıalkalmlar (nereleridir ? Bunllar 
hıalkkımidia Kaınunii iş'lieım. lyapılmtalkita ımudrr ? Şim
diye feıadar hanıgi ımafkaimilar veya (kimliler ihak-
kınida işleım yapılmıştır ve -nıe ısıoııuç alınsnıışltır ? 

Aslına uygundur. 
Mühıür 

Hayrfeittin Bo'zfkuıt 
Cuımhuriyeıt Semialtıoısu Gemeıl »Siekretori 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik hakkındaki Genel 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 

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

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlü 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 112 

Kabul edenler : 111 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyardar : 71 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Wva Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENlZLÎ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
G-avsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 
Mustafa D eli veli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

Nüvit Yetkin 
MANİSA 

Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
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Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söyiemezoğlu 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai OTCan 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

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

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Çekinser] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Enver Kök 

[Oya katilmıyanlar] 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Neeip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TOKAT 
Zihni Betili 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (I. Ü.) 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

55 NC1 BİRLEŞİM 

27 . 4 . 1967 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 1 A j / 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ö 1 4 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kır allığı arasında imzalanan Sos
yal Güvenlik hakkında Genel Sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Sos
yal İşler komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/315; Cumhuriyet 

Senatosu 1/733) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 229) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 4 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
•Sayı : 1/315 - 3610/20413 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 4 . 1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallığı arasında imzalanan sosyal gü
venlik hakkında Genel Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 25 . 1 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3.4. 1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 229) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 13 . 4 . 1967 

Karar No. : 24 
Esas No. : 1/733 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Güvenlik hak
kında Genel Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 
7 Nisan 1967 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde incelendi 
ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden ta
sarı, Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Sosyal îşler Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 

sunulur. 
Başkan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. Hayri Ürgüplü 

Manisa 
Ferit Alpiskender 

Sözcü 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

istanbul 
Tekin Arıburun 

Kâtip 
Tekirdağ 

Cemal Tarlan 

Ankara 
II. Oğuz Bekata 

Balıkesir 
Enver Aka 

Konya 
Muammer Obuz 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal Lşler Komisyonu 

Esas No. : 1/733 
Karar No. : 13 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 

25 . 4 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 3 . 4 . 1967 tarihli 79 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Kırallığı arasında imzalanan Sosyal Gü
venlik hakkında Genel Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ko
misyonumuzun 25 . 4 . 1967 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle 
tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri bilgiler komisyonumuzca da 
uygun mütalâa edildiğinden tasarı, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen 
kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Zonguldak Burdur Mardin Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

T. R. Baltan Ö. F. Kınaytürk A. Saraçoğlu Ö. Er gün 

Muğla 
/ . Karaöz 

Samsun 
R. Isıtan 

C. Senatosu (S. Sayısı : 914) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçi
ka Kırallığı arasında imzalanan 
Sosyal Güvenlik hakkında Ge
nel Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti ile Belçika Kırallığı 
arasında Brükselde 4 .7 .1966 
tarihinde imzalanan, «Sosyal 
Güvenlik hakkında Genel Söz
leşme» nin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

— 3 — 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçi
ka Kırallığı arasında imzalanan 
Sosyal Güvenlik hakkında Ge
nel Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Sosyal İşler Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçi
ka Kırallığı arasında imzalanan 

i Sosyal Güvenlik hakkında Ge
nel Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun buluvc'uğuna dair kanun 

tasarısi 

MADDE 1. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2, — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 914) 
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Dönem : 1 
Toplantı . 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğretim 
üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret veril
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2 /368; 

Cumhuriyet Senatosu 2/208) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 177) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 4 .1967 

Kananlar Müdürlüğü 
Sayı: 2/368, 3026/17405 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 4 . 1967 tarihli 86 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işaıi 
oy ile kabul edilen, gece Öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair kanun teklifi, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu teklif 16 . 11 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona "havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 30 . 12 . 1966 ve 14 . 4 . 1967 tarihli 27 ve 86 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 177) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 2/208 25 . 4 . 1967 

Karar No. : 1 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına ve diğer personeline ek ücret veri] meşine dair kanun teklifi, ilgili bakanlıklar tem
silcilerinin de iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzalkere edildi. 

Teklif gerekçesinde izahı yapılan hususlar ve gerekse Hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı 
beyanlarımdan sonra, komisyonumuz Millet» Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen 
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kabulüne, Genel Kurulun tasviplerine ve öncelik ve ivedilikle görüşülmesi için Yüksek Başkanlığa 
sunulmasına karar verilmiştir. 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Z. T üzün ' R. Üner 

Geçici Komisyon 
Başkanı 
Edirne 

T. Banguoğlu 

Ankara 
T. Cebe 

Sözcü 
Aydın 

1. C. Ege 

Çankırı 
H. Dağlı 

İzmir 
İ. Birand 

Çorum 
A. Çetin 

Ordu 
S. Koksal 

İçel 
C. T. Okyayuz 

İmzada bulunamadı imzada bulunamadı 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Gece öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri öğretim üyeleri ile eğretim yardım
cılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Gece öğretimi yapan İktisadi 
ve Ticari İlimler akademileri öğretim üyelerin
den gece okutulan ders, yapılan seminer ve uy
gulamaların beher saati için, profesörlere 100 
(yüz)', doçentlere 75 (yetmişbeş), öğretim yar
dımcılarından, öğretim görevlilerine 60 (altmış), 
okutman, uzman ve tercümecilerle asistanlara 
da 50 (elli) şer lira fazla çalışma ücreti veri
lir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen öğretim 
üyeleri ile, öğretim yardımcılarına "ödenmekte 
olan ücretler, esas vazifelerine ait tazminatları
na halel getirmiyeceği gibi, bu görevleri dola-
yısiyle alacakları ücretleri hakkında da 7244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulan
maz. 

MADDE 2. — İktisadi ve Ticari İlimler aka
demilerinin yaptığı gece öğretimi hizmetlerin
den dolayı, Akademi Reisine ayrıca G00 (altı-
yüz) lira, Akademi Reis muavinlerine 500 (beş-
yüz) lira, şeflere 450 (dörtyüzelli) lira, memur
lara 400 (dörtyüz) lira ve hizmetlilere de aylık 
ücretlerine ek olarak 300 (üçyüz) lira fazla ça
lışma ücreti verilir. 

Bu kanun gereğince çalıştırılacak şef sayısı 
her akademi için 1, memur sayısı 15 ve hizmetli 
sayısı da 15 i geçemez. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Gece öğretimi yapan iktisadi ve Ticari ilimler 
Akademileri öğretim üyeleri ile öğretim yar
dımcılarına ve diğer personeline ek ücret ve

rilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Milet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 915) 



— 3 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Bu kanuna göre verilecek 
ders, seminer ve uygulama ücretleri ile diğer ek 
ücretlere müstahak olabilmek için bu görevle
rin fiilen ifa edilmesi lâzımgelir. 

öğretim ve sınav ayları dışında bu ücretler 
verilmez. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna göre ve
rilecek ücretler gece öğretiminin fiilen başla
dığı tarihten itibaren ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 657 sayılı (Devlet 
Memurları Kanununun) malî hükümlerinin yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 657 sayılı Ka
nuna göre tediye yapılır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kalbul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisince ka
bul edilen 1 nci Geçici Madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisince ka
bul edilen 2 nci Geçici Madde aynen kabul 
edilmiştir.. 

MADDE 4 — Millet Meclisince kalbul edi
len 4 ncü madde aynen kaJbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kalbul edilmiştir . 

C. Senatosu (S. Sayısı : 915) 




