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1. — OEÇEN Ti 

Tabiî Üye Mehmet özgüne'ş; Adana'da Ame
rikalı erlerin' sebebiyet verdiği olaylar hakkın
da konuştu ve Hükümetin bu gibi olaylar kar
şısında enerjik davranması gerektiğini belirtti, 

Devlet Bakanı Re'fet Sezgin; Adana olayları1 

üzerinde İçişleri Bakanının açıklamada buluna
cağını ve hâdisenin mahkemeye intikal ettiğini 
bildirdi. 

îzmir Üyesi Cahit Okurer, Adalet Partisi 
Grupu adına, Adana olayları hakkında Hükü
metin büyük bir hassasiyet göstermesi temenni
sinde bulundu. 

Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm Ma
liye Bakanlığına asaleten atanmasının ve Devlet 
Bakanlığına vekillik etmesinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

Van Üyesi Ferid Melen'in Plân ve Bütçe Ko
misyonundan istifası okundu, bilgi edinildi. 

2556 sayılı Hâkimler Kantmunun 79 ncu 
maddesinin (A) bendinin iptaline ve bu bendin 
iptali dolayısiyle tatbik kabiliyeti kalmıyan ay
nı kanunun 5457 sayılı Kanamla değişik 80 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrasının «yedinci dereceye 
geçmemiş olan hâkimlerle yardımcıları hakkın
da Memurin Kanununa göre işlem yapılması» m 
öngören hükmün de iptaline dair Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

1. Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Dilekçe 
Karma komisyonları seçimine esas teşkil edecek 
dağıtma cetveli ile 

2. Komisyon üye oranlarının yeniden tan
zimi ve 

3. Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilecek 
üyelerin her iki dönem seçimlerinin bir arada 
yapılması hakkındaki Cumhuriyet Senatosu 
Danışma Kurulu Karan okundu ve üzerinde 
yapılan konuşmalardan sonra kararın birinci ve 
ikinci maddeleri aynen; üçüncü maddesi hak
kındaki görüşmelerin gelecek birleşime bırakıl
ması kabul edildi. 

4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
Kanununun 6143 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun ta-

?ANAK ÖZETİ 

sarısının açık oylama sonucu ve tasarının ka
nunlaşmasının kabul edildiği tefhim olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi 
Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gönderilen gün
lük gazeteye dair sözlü sorusu, Dışişleri Bakam 
İhsan Sabri Çağlayangil, 

Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fethi 
Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna dair söz
lü sorusu. Maliye Bakanı Cihat Bilgehan ve 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Zerin Tüzün'ün, 
«Pamukkale» ye dair sözlü sorusu, Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Nihad Kürşa'd tarafından ce
vaplandı. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rıfat 
öztürkçine'nin, posta ve telgraf ve telefon abo
nelerinden alınan mükerrer paralara dair sözlü 
sorusuna, Adalet Bakanı Hasan Dinçer cevap 
verdi. Ulaştırma Bakanı bu birleşimde hazır bu
lunmadığından sorunun kendilerine aidolan kıs
mının cevaplanması gelecek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın, yemeklik zeytinyağı standa'rdizas-
yonu nizamnamesinin tadiline dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu, soru sahibi ikinci defa ha
zır bulunmadığından, yazılı soruya çevrildi. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Osman Köksal'm 
349, 

Zonguldak Üyesi Tevfik In'ci'nin 372, 
İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nm 373, 
Tabiî Üyesi Haydar Tunçkanat'ra 379, 
Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın 393, 
Sayılı soruları, soru sahiplerinin; 
Erzurum Üyesi Osman Alihocagil'in 365, 

366, 
İzmir Üyesi Hilmi Onat'm 369, 
Kırşehir Üyesi Ali Rıza Ulusman'm 376, 
Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin 378. 
Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in 385, 
Elâzığ Üyesi Celâl Erutğ'un 388, 
Bolu Üyesi Rahmi Arıkan'm 389, 
Diyarbakır Üyesi Selâhattin Cizrelioğlu'nun 

391, 392, 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hidayet Aydıner'. 
in 403, 404, 
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Tabiî Üye Mehmet öz güneş'in 405 sayılı so
ruları, ilgili bakanların ve 

Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın 394, 

Denizli Üyesi Hüseyin At maca'mu 397, 398 
sayılı soruları, soru sahipleri ve ilgili bakanla
rın bu birlerimde hazır !bulun maun alan sebebiyle 
gelecek birle'şime bırakıldı. 
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17 Kasım 1966 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime saat 17 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Hatay 

Fikret Turhangü Enver Bahadırlı 
Kâtip 

Kırşehir 
Ali Rıza Ulusman 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay)' Nizamettin özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — 6 neı Birleşimi açıyorum. 

2. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşme 
lero; başlıyoruz. 

i . — İçişleri Bakanı Faruk 
olayları hakkında demeci 

BAŞKAN — Gündem dışı son olaylar hak
kında Sayın İçişleri Bakanı Faruk Şükan iza
hat vereceklerdir. Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
sayın üyeleri, 13 - 14 Kasım günü Adana'da 
cereyan eden kanun dışı müessif olaylar hak-
'kında Yüce Senatoya malûmat arz etmek üze
re huzurunuza gelmiş 'bulunuyorum. Adana 
•olayları, dünden itibaren yargı organlarına in
tikal etmiş bulunuyor. Anayasamızın 132 nci 
maddesine göre, konu üzerinde tahlilî mahi
yette ve adalet organları üzerinde müessiriyet 
yapabilece'k tarzda açıklamalarda bulunmak 
hususundan içtinalbediyorum. Ve İm tarzda 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

Sükan'ın Adana konuşacağım. Ancak, konu hakkında veril e-
'bilecek miktarda malûmat arz edeceğim. 

Dün, Adana Cumhuriyet Savcısının basın 
yoliyle efkârı urnumiyeye yaptığı .açıklamayı 
aynen okuyorum : «Olayın cereyan etmeye 
başladığı andan itibaren Cum'huriyet Savcısı 
olarak olaya yedi Cumhuriyet savcı yardımcısı 
arkadaşlarımla bizzat el koydum. Aralıksız 
devam eden hazırlık; soruşturmasında bahis 
mevzuu Amerikalılar tarafından elle, dille ve 
sair surette tecavüze uğramış ibir vatandaşı
mız, evli bir kadın ve kızımız yoktur. Bu 
âna kadar her hangi hir şikâyet de yapılmış 
değildir. Alâkalılar veya vatandaşlarımızdan 
her hangi bir ihbar da almadık. Kanunlarımı
zı tam ve kâmil surette tatbik etmekteyiz.» 
Olayda suçlu görülen 37 kişiden 14 kişi mah

keme 'karariyİG tevkif edilmiştir. 13 - 14 Ka-
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sim gecesi Adana'da Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Kanununa aykırı hareketler ve top
luca ızrar suretiyle yapılan zararın yekûnu
nun maddi değeri 54 795 liradır. Hasarın en 
fazla vuku'bulduğu yer, Amerikalılara ait Kı
zılhaç merkezidir., Amerikalılara ait 13 araiba-
nm camları tahrilb edilmiş, ayrıca Türk ve Ame
rikalılara ait 13 ıbinanm camlarında hasar vu-
kulbulmuştur., Amerikan konsolosluğunda alı
nan tedbirler ve diğer hassas noktalarda alı
nan tedbirler ve zamanında asayiş kuvvetleri
nin müdahalesi neticesinde başka müessif olay
lar olmamıştır. 

Kıymetli senatörler, bu vesile, ile şu husus
ları da yüksek dikkatlerinize arz etmek isti
yorum. Hükümet olaralk cereyan eden olayları 
küçümsemek, hafife almak >gi!bi bir haleti 
ruhiye ve hissiyat içinde olmadığımız gibi, ol
duğundan fazla göstererek Ibir telâş ve endişe 
içinde de bulunmamaktayız. Hâdiseleri olduğu 
gibi, objektif surette, enine, boyuna, derinli
ğine ve meselenin köküne inmek suretiyle bu 
tarzda değerlendirmekte ve gereken tedbirlere 
de tevessül olunmaktadır. Olayın tertibolup ol
madığı ve tahrikin mahiyeti elbette ki şerefli 
Türk mahkemeleri tarafından ortaya çıkarıla
caktır. Bu hususta malûmat vermeyi ve gö
rüşlerimizi arz etmeyi şimdilik uygun görmü
yorum, Ancak hâdisenin ertesi günü hâdise 
mahalline gidip meselenin enine, boyuna ve 
her cephesiyle tetkikat ve tahkikatını bizzat 
görmüş ve gereken tedbirleri de almış bulun
maktayız. Yine şu hususu yüksek dikkatlerini
ze arz etmek isterim ki, Türk Milleti ve Türk 
vatandaşlarının mukaddes tanıdığı değerlere, 
inançlara, millî mefahirine, namus ve iffetine 
vâki olan her hareket ve teşebbüs karşısında 
son derece hassas .bulunmaktayız. Ve bu kıy
metlere tecavüz eden kim olursa olsun, mevkii, 
sıfatı ne olursa olsun, onu Cumhuriyet kanun
larının pençesine teslim etmeyi Hükümet ola
rak, Türkiye Cumhuriyet hükümetleri olarak, 
Hükümetiniz olarak vazifelerimizin 'başında te
lâkki etmekteyiz. (Alkışlar) Kanun dışı ha^ 
roketler, ihkakı hak tarzında yolları seçmek, 
sokak gösterileri ile muayyen şeyleri istihsal 
etmek Hukuk Devleti ve Türk Devletinin ni
zamı bakımından, millet huzuru hakımından 
uygun hareketler değildir. Bunlar ancak düş

manlarımıza imkânlar verir ve düşmanlarımı
zı güldürür, Kanun dışı her türlü hareket, 
milletin huzurunu bozucu her türlü hareket 
karşısında Hükümet olarak Cumhuriyet ka
nunlarını tatbik etmeye ve Devletin bütün 
gücü ile onların karşısına çıkmaya kararlı bu
lunduğumuzu bir kere daha arzt etmek isterim. 

Türkiye'de halklar ve hürriyetler kanunları
mızın teminatı altındadır. Kanunen tanınan 
hak ve hürriyetleri tahrif ve tahribetmeye ma
tuf ve bizzat o hürriyetleri suiistimal etmeye, 
yok etmeye matuf hareketler, karşısında bü
tün Türk Devletinin gücünü, müesseselerini 
ve Türk halkını, buna tevessül edeceklerin bu
lacaklarını hir kere daha hurada Yüksek Se
nato huzurunda arz etmeme müsaadelerinizi 
istirham ederim. 

Aziz arkadaşlarım, bu vesile ile cereyan 
eden olaylar sırasında Devlet otoritesini ve 
kanun hâkimiyetini tesis zımnında, Türk asa
yiş ve emniyet kuvvetlerinin göstermiş bulun
duğu uyanıklığı, soğukkanlılığı ve ciddiyeti, 
keza Türk halkının bu kâbîl kanun dışı hare
ketler karşısındaki nizamperver davranışla
rını huzurlarınızda şükranla kaydetmek ister, 
Yüce Senatoyu hürmetlerimle selâmlarım. (Al
kışlar) 

2. — İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in, NATO 
Komutanının Bulgaristan'ın Türk ve Yunan hu
dutlarında yığınak yaptığına dair beyanı hak
kında demeci 

BAŞKAN — İstanibul Senatörü Sayın Öz
den, Bulgaristan'ın Türk ve Yunanistan sı
nırlarına yığınak yapması mevzuu üzerinde 
gündem dışı söz istemiştir. Buyurun Sayın 
Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Paris'te toplanan NATO Parlöiman'terleri Ko
misyonu toplantısında cereyan eden müzakere
ler basma inltiikail etmiş bulunuyor. NATO'da 
reform, askerî ve iktisadi siyaset alanında bu 
reformun varabileceği sonuçlar ve diğer mühim 
konuların görüşüldüğü bu toplantı Avrupa'da-
k i müttefik kuvvetler komutanının bâzı açıkla
maları çok ilgi çekici ıbir mahiyet arz etmekte
dir, Komutan, bu açıklamalarında Avrupa'daki 
ıkoımünisıt tehlikesinin her geçen gün hiraz da-
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ha arıtmakta olduğunu beyan etmiş ve bâzı mi
saller vermiştir. 

Bu misaller arası nida, Bulgaristan'ın hare
ket tarzının dikkati calip bir durumda olduğu
nu sıöyliyen .komutan, bu memlekette iki yıl ön
ceden haşlıyan savunma hazırlıklarının gittik
çe arttığını ve bugün Bulgaristan'ın Tünle ve 
Yunan sınırlarına devamlı yığınak yapmakta 
olduğunu ve .muhtemel bir taarruza hazırlandı
ğını söy lemistir. 

Muhterem. arkadaşlar, Hükümetümlizıkı bu 
konu etrafında ne gibi bil gülere mâlik olduğunu 
ve ne türlü tedbirler alındığını bilmek is'tiyo-
num. 

Her nereden gelirse gelsin, Türkiye'min bü
tünlüğüne onun istiklâl ve Cumhuriyetine vâ-
ıkı olacak her türlü taarruza karşı Türk Mille
timin var kuvveti ile memleketimi müdafaa ve 
saldırıcıyı durdurmaya mülktedir olduğunu bü
tün cihanın bilmesi lâzımdır. Tarihî hamaseti 
dle cihangirliği dünyaca malûm ve meşhur olan 
şanlı Türk: Ordusunun, bütün ciddiyet ve te
yakkuzu ile dış ve iç meseleleri takip ve gerek
li tedıhirıleni aldığında hiç şüphemiz yoktur. 

Bütün dünyaya yayılmak ve milletleri içten 
içe kemirmek istidadını gösteren komünist teh
likesini bertaraf etmek: için NATO'nun daha 
kuvvetli, daha azimli ve bilhassa silâhlarının 
daha müessir bir hale gelmesini temin etmek 
önemli mevzularımızdandır. 

Hükümetin .bu yönde ne gibi temaslar yap
tığını da öğrenmek istiyoruz. İcab-ederse Hükü
met bir kapalı oturum istiyerek, üçüncü dünya 
savaşı tohumlarının atıldığını müşahede ettiği
miz bu tarihî günlerde, çevremizde cereyan 
eden hasımane hareketler hakkında bizi aydın
lan cı, malûmat ile mücehhez kılabilir. Bunun 
acilen ifasını temin Hükümete düşüyor. Hepi
nizi sevgi ve saygı ile selâmlarım. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

i . — Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilecek 
üyelerin her iki donem seçimlerinin bir arada 
yapılması hakkında Cumhuriyet Senatosu Da
nışma Kurulu kararı. 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kuruluna 
üye seçimli içıin yapılacak sıeçimlin her ilki döne
minin bir arada veya ayrı yapılması hakkında 

3. •— Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğ-
lu'nun; Bulgaristan'ın hududumuzda yığınak 
yapmadığını, NATO Komutanının sözlerinin; 
Varşova Paktı devletlerinin harb hazırlıkları 
hakkında bilgi verdiğini ve NATO kuvvetlerinin 
bu ölçüde modernize edilmesi gerektiğini ifade
ye matuf bulunduğuna dair demeci. 

BAŞKAN —- Gündem dışı Sayın Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Toptloğlu söz istemişler
dir; buyurunuz Sayın Topaloğlu. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ AHMET TO
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Sayın senatörler; Sayın Ekrem Özden Be
yefendimin konuşmalarının sadece bir kısmını 
cevaplamlırimaJk mecbımiyetimdeyim. Evvelâ şu
nu katiyetle ifade etmek isterim ki, bizde mev
cut bilgilere göre, Tünk - Bulgar hududunda 
Bulgarların yığınak yaptığına dair bir bilgi 
mevcut değildir ve yoktur. Ancak NATO Baş
komutanı Lemnitızer'ün yaptığı beyan dikkatle 
tetkik edilirse, bu beyanın mahiyeti bir yığı
nak ve yenli, denhal bir tecavüzün izahı değil, 
Varşova Paikti devletlerinin harb hazırlıkları 
hakkımda ve NATO kuvvotlerinin de bu ölçüde 
(modernizasyonu için komisyona bilgi vermekte
dir. Geçen Aralık ayımda toplanan NATO Ba
kanlar Konseyimde bahusus derpiş edilmiş ve 
TmJk Silâhlı Kuvvotlerinin 19G6 - 1971 yılları 
arası kuvvet hedeflerli plânı tesbit edilmiş ve 
modernizasyon için çalışmalara başlanmıştır. 
Sayın Senatörün sumdan omin olmasını bilhas
sa istirham ederim ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri 
dışarıdan geleeclk her tüıiü taarruzu defede-
•c-ok güçtedir. Senatörün buna emin olmasını is
tirham ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gümdetaıe geçiyoruz, 

GENEL KURULA SÜNUŞLAEI 

olup, geçen Birıleşbnlde görüşülmedi bu birleşi
me tehir edilen Danışma Kurulu kararının 
3 ncü maddesinin müzakeresine geçiyoruz. 

Bu konuda Sayın Muhittin Kılıç, buyurun. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, Senatoyu uzun zaman meşgul eden, 
bugün de yemi, karışık, hukukî durumlar yara-
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tan Bakanl ık Divamnın kararı üzerinde söz al
mış bulunuyorum. 

Ba^aırlık Divanının .kararı; bâzı muhterem 
üye arkadaşlarımızın itirazlarına ve hayır böy
le karar vermedik, böyle anlamadık, böyle mü
nakaşa etmedik, bizim gerekçemiz şu idi, bu 
idi demelerine rağmen şöyledir: 

Danışma Kurulunun (kararı 9 . 11 . 1966 ta-
rihlidâr. 

Madde 3. — «Yüksek Hâkimler Kuruluna 
seçilecek üyelerin, her iki dönem seçimlerinin bir 
arada yapılmasına...» diyor. Her iki dönem se
çimlerinin bir arada yapılması... Karar sarihtir. 
Yani, bugünkü şu şekli ile iltibasa mahal bıra
kacak bir tarzda değildir. Kaldı ki, bugünkü 
gündemimizde Yüksek Hâkimler Kuruluna seçi
lecek üyelerin her iki dönem seçimlerinin bir ara
da yapılması hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Danışma Kurulu kararı diye kayıt vardır. Yani, 
(Kimseye bir suiniyet izafe ettiğimiz yok!) hüs
nüniyetle telif beyanlarına rağmen hukukî du
rum budur. Yani, şimdi bu oylanır kabtıl edil
mezse, hattâ ve hattâ oylanmaya lüzum yok, gi
bi bir hal tezahür etmiş giıbi oldu geçen celse; 
Sayın Atalay arkadaşımız itiraz etti, ben muha
lif kaldım, falan diye beyanda bulundu. Ben de 
bir önerge verdim, gelecek celse görüşülsün diye. 
îşin esasını aklımız erdiği kadar inceliydim de
dik. Bu hukukî durumu arz etmek üzere buraya 
çıkmış bulunuyorum, muhterem arkadaşlar. 

Bahse konu kararın alınmasına vesile teşkil 
eden yazı, Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu Baş
kanı Cumhuriyet Başsavcı Saym Hikmet Gün-
düz'ün bir yazısıdır. Temenni ederdim ki, bu ya
zı, yazılmıyacak kadar Senato fonksiyonunu ifa 
eltsin, görevini lâyıkiyle ifa etsin. Hepimiz gay
ret sarf ettik. Ama iki senedir bir seçim ikmal 
edilmedi, diye halkın huzuruna çıkmak, hâkimin 
huzuruna çıkmak, savcının huzuruna çıkmak ko
lay değildir, arkadaşlar. Burada üç tur yaptık, 
iki tur yaptık, bir takrir verdik, gündemin sonu
na aldırdık, bir daha takrir verdik. Ben Aliyi, 
Veli'yi kasdetmiyorum. Hepimiz bu işte derece 
derece mesulüz. İki senedir bir seçim ikmal edi
lemiyor. Bunun muhtelif sebepleri var. Şimdi di
yor ki Sayın Başsavcı, (Yüksek Hâkimler Ku
rulu Seçim Kurulu Başkanı) temenni ederdim 
ki, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olan, 445 sa
yılı Kanunla bu Kurulun Başkanı olan Saym 

Başsavcı böyle bir tezkere yazmasaydı. Çok af
fını rica ederim arkadaşların, vaktiyle Genelkur
may Başkanının, (şimdiki Saym Cumhurbaşkanı
mızın) Meclis Başkanlarına yazdığı tezkere hu
kuk âleminde ne ise, şimdi bu seçim dolayısiyle 
Senatoya yazılan tezkere de hukukan budur ar
kadaşlar. Bunu başka türlü izaha imkân ve ma-, 
hal yoktur. Kaldı ki, Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununda, Yüksek Hakir ler Seçim Kurulunun 
ne gibi işlerle vazifelendirildiği bellidir. Yani 
Senaltoya ya TI yazmak, falan gibi hususlar yok
tur arkadaşlar. Senatoya yazı yazamaz, yaza
maz aslında. Ama sebebolduk, böyle bir yazıya 
muhatabolduk. İki senedir bu seçimi ikmal ede
medik, maalesef muhatabolduk, bunu da kayde
diyorum. 

Şimdi mânası itibariyle bu teskerenin: çok 
affını rica ederim pek muhterem, pek kıymetli 
Başkanımızın da, diğer Başkanlık Divanında bu-
Irın»» »•**ı™/ioslİQT'miTzm da çok aflarını rica ede
rek, büyük vukuflarına inanarak arz etmek is
terim ki, muhterem Başkanımız bu tezkereyi hiç 
buraya getirmemeliydi bence. Sunuş da olsa. Se
natoya böyle bir tezkereyi getirmemeliydi. Ana-
vasa Komisyonuna havale etmeliydi, Divana ha
vale etmeliydi. Bu tezkere sunuş olarak buraya 
gelmemeliydi ve bir esbsbı mucibe olarak bura
da münakaşa edilmemeliydi. Çünkü, Anayasanın 
ruhunda kuvvetler ayrılığı prensibi hâkimdir ar
kadaşlar. Meclis, teşrii organ olarak müstakildir, 
mahkemeler, müstakildir. İcra kuvveti, teşrii kuv
vete karşı sorumlu başka bir kuvvettir. 

Şimdi burada ne oluyor? Dolayısiyle Anaya
saya koyduğumuz Meclisten de Senatodan da se
çilme hükümleri bir nevi böyle adaletle meclis
lerin çarpışması mânasına geliyor. Bu hükümle
rin iyi konmadığı, 45 sayılı Kanunun iyi yapıl
madığı açıkça anlaşılıyor. 

Bunları söyledikten sonra, Sayın Hikmet Gün
düz'ün yazısının da yanlış anlaşıldığını burada 
belirtmeye mecburum arkadaşlar. Şöyle ki, diyor 
ki, Saym Başsavcı birinci maddesinde; şöyle ol
duğundan böyle olduğundan iki sene geçmiştir, 
seçilememiştir, diyor. İkinci maddesinde, Yüksek 
Senato tarafından seçilmiş ve ad çekme suretiy
le iki yıl sonunda değişecekler dışında kalmış bu
lunan, asil üye Rahmi Ergil ile, yedek üye Ah
met Hamdi Karabada'nm da dört yıllık görev sü-
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releri 22 Aralık 1966 tarihinde sona ereeekltir. 
45 sayılı Hâkimler Kurulu Kanununun 6 neı ve 
sonraki maddeleri büklümleri uyarınca bu tarih
ten önce bir asıl ve bir yedek üyenin seçilmeleri 
gerekmektedir. 

Madde 3. — «İki yıllık görev süreleri sonun
da ad çekme ile değişecekleri belli edilmiş olup 
da, henüz göreve başlatılamamış olanlarla, bu 
kere seçileceklerin seçimlerinin 22 . 12 . 1966 
tarihine kadar ikmal edilmeleri ve birlikte işe 
başlatılalbilmeleri halinde ancak bugünkü güç 
ve karışık durum ortadan kalkabilir» diyor. 

1 nci maddede de; 25 . 9 . 1964 tarihinde 
size bildirmiştik, bugüne kadar seçmediniz, diyor. 
Yani Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu Başkanı, 
daha evvel iki sene önce kur'a ile ayrılanların ye
rine seçim yapılsın, sonra 4 sene için seçilenlerin 
seçimi yapılsın, hiç olmazsa dört sene sonunda 
ikisini birlikte vazifeye başlatayım, di.yor. Yoksa 
ikisinin birden seçimini o gündeme alın, efendim 
şöyle, böyle yapm demiyor adamcağız. Daha. ev
vel bunu size bildirdim di.yor. Bundan başka muh
terem arkadaşlar, Sayın Kalpakhoğiu'ndan al
dım; bu hâdise ile ilgisini takdirlerinize arz ede
rim, Yüksek Hâ'kimler Seçim Kurulunun 44 nu
maralı ve 13.9.1966 tarihli oy birliğiyle verilen bir 
kararı vardır. Netice kısmı kısa, onu okumakla 
iktifa ediyorum muhterem Heyetinize. 

1. Görev süreleri -22 . .12 . 1966 tarihinde 
«ona erecek olan Yüksek Hâkimler Kurulu üye
leri yerine, birinci sınıf hâkimler arasından ge
rekli seçimin yapılmasına, 

2. Görev süreleri 22 . 12 . 1966 tarihinde so
na erecek olan Yargıtay ve Yasama Meclislerin
den seçilmiş olan üyeler yerine, yenilerinin seçil
mesi lüzumuna, bu kuruluşlara duyurulmasına, 

3. Yukarıda 4 ncü maddede (b), (c), (ç) 
bentlerinde yazılı kanun değişikliği lüzumunun 
Adalet Bakanlığına duyurulmasına, diyor mıılı-
terem arkadaşlar. 

Bu kanun tasarısı ile, muhterem hukukçu 
arkadaşlarımızın pekâlâ bildiği gibi, 45 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesi şöyle idi, böyle bir ge
cikmeyi derpiş etmiyor, şimdi beraberce seçim 
yapılmak için kanun değişsin, diyor. 

•Şimdi bütün bu izahatı verdikten sonra muh
terem arkadaşlarını, sadede gelmek isterim. Ve 
Yüksek Hâkimler Kurulunun, Seçim Kurulu Baş
kanının ve Yüksek Hâkimler Kurulu Seçim Ku

rul imim kararlarına göre, Anayasa ve 45 sayılı 
Kanuna göre, bugün ne yapacağımızı naçiz bir 
arkadaşınız olarak - sizlere akıl verecek durumda 
değilim, hepinizden elbette akıl alacak durumda-

. yım - naçizane bir tetkik eseri olarak sizlere arz 
ediyorum. Anayasanın 143 ncü maddesi sarih
tir. Ne diyor? Şuradan 6 kişi alınır, buradan 6 
kiki alınır, diyor. Senatodan üe kişi, Millet Mec
lisinde üç kişi üye seçilir, bunların birer de 
yedekleri olur, diyor. Birinci kur'ayı 45 sayılı 
Kanunun muvakkat 2 nci madesine göre çekiyor. 
Orada çekme usulü vardır, hepsini anlatıp ra
hatsız etmiyorum. Şurada bu kadar, burada bu 
kadar kur'aya isabet edenler, bizim Senatoda seç
tiklerimizden Mükremin Poyraz ile Ahmet Dallı 
adlı bir arkadaşımıza isabet ediyor. Bunun ye
rine bir seçim hemen yapılması zaruridir. Şu 
sebeple zaruridir. Bir kere 45 sayılı Kanuna ve 
143 ncü maddesine göre Anayasanın, dört sene
den fazla bu vazifede kalmaya imkân yoktur. 
Kaldı ki, başka bir madde hükmü ile diğerlerin
de seçilenlerin de âzami dört seneden fazla yapa-
mıyacağını, dört senenin hitamında vazifenin bi
teceğini âmirdir. İlk seçilen, kuraya tabi olan iki 
kişinin yerine 22 . .12 . 1966 tarihini beklemeden 
bir seçim yapmamız zaruridir. Şu sebeple zaru
ridir arkadaşlar; bir kere Anayasanın iki yılda 
bir seçimin yenileneceğine dair 143 ncü madde
sinde sarahat vardır. Buna atfen 45 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinde de yine iki senede bir 
seçimin yenileneceğine dair sarahat vardır. Hal 
böyle olduğuna göre, iki seçim bir arada yapılır
sa hangi üyenin iki senelik, hangi üyenin dört 
senelik seçildiği belli olamaz. Bâzı arkadaşları
mız diyorlar ki, meselâ pek »kıymetli arkadaşımız 
Azmi Bey, efendim biz ikisi, için ayrı ayrı ilân 
yapacağız, filânca ilân, iki seneyi ikmal edecekler 
için; diğer ilân ve muameleler 4 sene için seçile
cekler için yapılacak' diyor, yani Anayasa iki 
senede bir yapılacak diyor ya, onlar için ayrı bir 
tablo yaparız öbürleri ayrı bir tablo yaparız, 
iki senelik üyeliğe tabi olacaklar şuraya yazılır, 
dört senelik için buraya yazılır, buna göre se
çim yaptığımız için bu karışıklık giderilir diyor
lar. Ben böyle bir karışıklığın bu şekil ile izale 
edileceğine kaani değilim arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım şu itibarla kaani de
ğilim ; bir kimsenin iki listede de aday olmasına 
hukukan mâni bir hal yoktur. Aday olmasına 
hem engel yoktur, hem aday gösterilmesine engel 
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yoktur. Bir hâkim olarak, iki senelik listeye de 
girerim, dört senelik listeye de girerim. Ne ola
cak o.zaman? Hadi, yeniden başka karışıklıklar, 
yeni baştan hukuki anlaşmazlıklar, yeni baştan 
tefsirler. Bakınız, burada, Yüksek Secim Kuru
lu Başkanı yazı yazar Yüksek Hâkimler Kurulu 
toplanır karar verir, diğer seçilen üyeler bizi 
işe başlatmadı derler. Dâva açarlar, Şûrayı Dev
lete itiraz ederler. Şûrayı Devlet karar verir. 
Ondan sonra işte bunun için sizi vazifeye başla-
tamıyacağım derler. Bütün bunlar, çok af fini
zi rica ederim arkadaşlar, hepimizin kusurundan 
münbaistir. Bu seçimi, 22 . 12 . 1966 dan ev
vel iki üyelik seçimi ikmalimiz zaruridir. Başka 
türlü daha büyük karışıklıklar, daha büyük içe
risinden çıkılamıyacak haller meydana getirir. 

Yüksek Hâkimler Seçim Kurulunun, kanunla bu iş 
değişsin demesi de bugünkü çift Meclis usulüne gö
re pratik fayda sağlamaz, sağlıyamaz. İki Mec
lis vardır, bunların ayrı ayrı komisyonları var
dır, müzakere süreleri vardır. 22 . 12 . 1966 yi 
da geçtiği zaman, Yüksek Hâkimler Kurulu ta
mamen muattal kalır, çalışamaz. O zaman da bü
tün vebal bize aidolur, muhterem arkadaşlar. 
Bu itibarla, şimdi maddeleri uzatıp bütün arka
daşların bildiği şeyleri, 6 ncı madde şöyle söylü
yor, 20 nci madde böyle söylüyor, muvakkat 
2 nci madde bunu söylüyor, Anayasanın 143 ncü 
maddesi şunu söylüyor, Tüzüğün 114 ncü mad
desi hepinizin malûmu, sonuna bir fıkra ekledik, 
ne dedik? Bu işlemleri Genel Kurul tekrarlayabi
lir. Neden denmiştir bu? İki sene geçtiği için bel
ki yeniden birinci sınıfa ayrılmış, (yeni okuldan 
çıkmış değil tabiî,) birinci sınıfa ayrılmış bu ara
da. Nitekim vardır, bir hafta evvel vardır, 10 
gün evvel vardır. Bunlar da gelir aday olabilir, 
diye belki ilân işleri, namzet kayıt işleri yeniden 
yapılabilir. Ama 22 . 12 . 1966 dan bir gün 
sonra her iki seçim de yapılamaz. Anayasanın 
dört yıllık limit müddeti geçeceği için, muvakkat 
maddede bu hususta hüküm olduğu için gayri-
meşru bir duruma gireriz. Bunu arz ediyorum. 
İlk seçeceğimiz iki üyeyi seçmek üzere hemen faa
liyete başlamamız icabettiğini arz ediyorum. Bu
nu arz ederken, geçmişte tenkid konusu yapıldı
ğı için, yeri geldi diye söylüyorum, İsmet Paşa 
gelip buraya oturduğu zaman, Senato Başkanı 
seçilecektir dediği zaman, bizi idare heyetine top
ladığı zaman, burada bâzı arkadaşlar tenkid et
tiler. İsmet Paşa emir mi veriyor, dediler. Kim

seye emir vermedi arkadaşlar. Ama geldi oturdu 
oraya, tarihî şahsiyetiyle, ondan sonra Enver 
Aka 95 oyu aldı. Başvekil de buraya gelir, gru-
punu toplar. Halk Partisine de sesleniyorum. Si
ze de; sedye ile, yalnız itimat oyu isteneceği za
man sedye ile adam getirilmez. Bu kanuni vazi
fe için de getirilir. Böyle yapmalıyız, sedye ile 
de getirmeliyiz. Hepinizi sagıyle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Mesele, Danışma Kurulunun al
mış olduğu karar; Yüksek Hâkimler Kurulunun 
iki seçiminin bir arada yapılması. Bu, teklif ola
rak Yüksek Heyetinize arz edilmiştir. Eğer bu 
teklif tasviplerinize mazhar olursa, iki secim bir 
arada yapılacaktır, tasviplerinize mazhar olmaz
sa ayrı ayrı yapılacaktır. O bakımdan Danışma 
Kumlunun üç numaralı bendini tasviplerinize 
arz ediyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
— Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, mesele ta
vazzuh etmiştir. Halletsek bu meseleyi daha iyi 
olur. Mahzurları beyan edildi, Danışma Kurulu
nun da bir teklifi var. Mesele tavazzuh etti. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kajyseri) — 
Usul hakkımda müsaade edim »konuşayım, uza-
tajcak değilim, ilki kolime ile izah edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu, 
Sayın Kılııç'm beyanına muvazi ise mesele yok, 
aikisli tezde iseniz, buyurun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (-Kayseri) — 
Muhftereım arkadaşlar, ben, hakikaten Muhittin 
Kılıç artkadaışıımızın ffikrdne iştirak ediyorum. 
Ama mademki Riyaset makamı, «bu mevzu an
laşılmıştır, bilhassa o paralelde konuşacaksa
nız istirham ediyorum, oylıyalım» diye işaret 
ettiler ve ben de söz yendim, usul hakkında ko
nuşacağım, dediim, onun için bu fikre iştiralk 
etmiş olmama rağmen konuşmıyaeağım. 

Usul meselesline gelince: Muhterem arka
daşlar, ben anlamıyorum, bir kere ilgili makam
dan, her ikisinin birlikte seçilmesi yolunda bir 
tezkere yazılmasını ben biraz tuhaf karşıla
rım. Bizim fonksiyonumuzu bir başka maka
mın teslbıit ve tâıyıinine benim aklım ermiyor. 
Bunu yapamaz. Anlıyorum, Sayın Mulhi'fctin Kı
lıç icra, ortganı, teşrii angan diye bir tefrik yap
tılar, klâisik bir tefriik... Doğrudur. Fakat bu 
yazıyı yazan kimseler acaba düşünmediler mi, 
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bilmiyorlar mı, kanunun nasıl anlaşılacağını ve 
kanuna göre nasıl bir seçim yapılacağını? Ge-
ci'jkmiş daiîıi olsa Senato, her halde Başsavcıluk-
tan veya şu yenden, bu yerden emir alarak. 
birlikte mi yapacak, ayrı mı yapacak mevzuu
nu onların fikirlerine muvazi olarak mütalâa 
etmeye ımeobur değil ve ona güre de yapmaz. 
Ama gönül isıterdi ki ; bu makam, iş eğer ge-
oikmİKise yalnız kendilisine gelen ya;zıyı bir vasat 
o'laraik buraya aktarmakla iktifa edip, birlikte 
yapılısın, şöyle olsun, böyle olsun şeklimde bir 
mütalâa ile gelmemesi iktiza ©dendi, gönül 
böyle isterdi. Eğer bu mevzuda bu fikre işti-
ralk etımiyen hukukçu arkadaşlarımız varsa ben 
-maalesef kendileriyle beraber olamııyacağıım. 
Benim hukukî görüşüm bu yöndedir ve bunun 
aksfiııii de zannediyorum iddia edecek arkadaş
larımız kuvvetli bir esbabı mucibe ile karşımı
za çıkaımıyac aklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci usulsüzlük: 
Divan neden bunu böyle mütalâa ediyor diye 
mesele vazedildi ve muhterem heyete sunuldu? 
Onu da anlamak mümlkün değildir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu Kararı. 
HÜSEYİN KALPAKLIOÖLU (Devamla) — 

Danışma Kurulu kararı... 

Şiırndi, Danışıma Kurulu eğer kendi yetkıisii 
içerisinde bunu mütalâa etmişse mesele yok. 
Kemdi yeıtkisine tebaan böyle bir kararla huzu
runuza çikaMlir. Ama, bana öyle geliyor ki ; 
bu sakilde yapılan bir hata ile Danışma Kuru
lu ilkiinci bir defa da,ha hataya düşmüştür. Ben 
Danışıma Kurulunun da, bunun ikisinin birlikte 
yapılması mütalâası ile birlikte Umumi Heyete 
sunmasının hukukî vöçıhesini anlıyamadıım, özür 
dilerim. Uzun, uzun izaha lüzum yok. Gerek 
Sırrı Atalay, gorökse Muhittin Kılıç arkadaşla
rımız izah ettiler. Haiküıkaten muhterem arka
daşlarım; bunun hepsini birlikte seçmemiz bü
yük mahzurlar doğuracaiktır. Zira iki kişinin 
dîüddeti cıcıktan hulul etmiş, onların seçilmesi 
iktiza eder. Ondan sonra, müddeti önümüzdeki 
ayın 22 sinde dolacak kişilerin de ayrıca bir 
asıl bir yedek olanak seçilmesi muktazidir. Şim
diki seçeceğimiz arkadaşların ikisi de üye ola
rak seçileceklerdir. Hattâ biliyorsunuz, arka ar
kaya seçilmeme kaydı muvacehesinde, işi bu 
yönden mütalâa edeook olursak, birinci sefer 
seçilmiyen, seçiınıe gıinmiyen ve bugüne kadaır 

da burada üyelik yapan insanların, benini şahsa 
ve hukukî mütalâama göre, bundan sonraki se
çime, yani 22 Aralıktan sonra seçime iştirakle-
:-i halinde, bu arkadaşların yeniden bir asııl, bir 
yedek üyeliğe talibolmaları suretiyle, bugünkü 
müddeti hulul etmiş. de yerine seçilememiş 
kimselerin yerine bir nevli vekâleten vazife gö
reli arkadaşlarımızın 22 Aralıktan sonra seçi
lecek bir yedek, bir asıl üyeliğe yeniliden taliıbo-
laraık orada seçilme hakları vardır. Halbuki biz 
bunun dördünü birlikte mütalâa eder de, seçi
me sokarsak bu hükme dayanarak bu arkadaş-
•ann yeniden arka arkaya seçilmelerine kanuni 
mâni vardır diye seçenleyiz. Ama böylece de 
onların kanundan doğan halklarını - dördünü 
birden seçtiğimiz zaman - kanunun hilâfına, 
kanuni hakları olmasına rağmen, ellerinden al
mış oluruz. Ama bte bu iki kişiyi seçecek olur
sak, burada seçilmiyen arlkadaşlar 22 Aralıfktan 
."•jonraıki bir yedek, bir asil üyeliğe talibolduk-
iarı takdirde ve sizlerin de reylerini aldıkları 
takdirde pekâlâ ikinci defa seçilip vazife yapa
bilirler ki, bunlar halen orada vazife görmekte
dir. Yani ben bunların müdafaasını yapmak 
için veya bunlar seçilsin diye değil, meseleyi, 
sizlere böyle bir misalle arz etmem, izah edebil
mem için bu misali almış bulunuyorum. Beni 
dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — 1 sayılı, 9 Kasım 1966 tarihli 
Danışma Kurulunun Kararının üçüncü bendine 
Sayın Kalpaiklıoğlu da muhalefetini beyan et
mek suretiyle Yüksek Heyetinizi aydınlatmış
tır. İki dönem seçimlerinin bir arada yapılma
sı kararı vardır. Birinci dönem müddetimi çok
tan ikmal etmiş, seçimi yapılaımamış olan Yük
sek Hâkimler Kurulu üyeleridir. İkinci dönem 
seçimi ise, 22 Kasnında henüz hizmette, şu anda 
hizmette bulunan kişilerin yenilenim esine müte
dairdir. Yüksek Heyetiniz Danışma Kurulunun 
teklifini tasvip buyurduğu takdirde üçüncü 
madde yerinde kalacaktır. Taısvjıbetmediği tak
dirde otomatilkrnan madde çıikmış olacaktır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Maddenin çıka
rılmasına ait bir önergem vardır. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu bir teklif
tir. Tasvibe arz edilir, tasvibedilirse halledi
lir, tasvibedilmezse bu madde esasen çıkarıl-
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nıış oluyor. Danışma Kurulunun 9 Kasım 1966 
tarih ve 1 sayılı kararının 3 ncü maddesinin 
tasvibini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmlyenler... Kabul edilmemiştir. 

Gereği Anayasa hükümlerine ve İçtüzüğü
müze göre yapılacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu
nun 17 Kasım 1966 tarihli ve 2 sayılı kararı 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı Danışma 
Kurulunun 17 Kasım 1966 tarih ve 2 numaralı 
kararını okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu kararı 

Karar No. : 2 
Karar tarihi : 17 Kasım 1966 
Toplantı No. : 2 
1. — Komisyonlar, gruplar ve Cumhuriyet 

Senatosuna tahsis edilen bâzı yerler muhafa
za edilmek kaydiyle Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanı ve idare bölümlerinin Devlet 
Plânlama Teşkilâtından boşaltılan yere nakle
dilmesi ve Danışma Kurulu Sözcülüğünün 
Sayın Âmil Artüs tarafından yapılması, 

2. — Komisyon üye adedlerinin ilişik cet
velde olduğu şekilde tesbit edilmesi, 

Kararlaştırıldı. 
Başkan Başkanvekili 

İbrahim Şevki Atasağun Fikret Turhangil 
Başkanvekili Başkanvekili 

(2. Mad. muhalif. Mu- Mehmet Ünaldı 
halef et şerhi ekli) 

Sırrı Atalay 
Kâtip Kâtip 

Nahit Altan (2. Mad. Muhalif. Mu
halefet şerhi ekli) 

Enver Bahadırlı 

Kâtip Kâtip 
Ali Rıza Ulusman Azmi Erdoğan 

İdare Âmiri İdare Âmiri 
(2. Mad. Muhalif. Mu- Akif Tekin 

halef et şerhi ekli) 
Necip Seyhan 

İdare Âmiri A. P. Grup Başkanvekili 
Âdil Ünlü M. Nuri Âdemoğlu 

C. H. Partisi adına M. B. Grupu Başkanı 
Sakıp Hatunoğlu Fahri Özdilek 

Kontenjan Grup Başkanı 
Âmil Artus 

BAŞKAN — Danışma Kurulu kararı 2 mad
de halindedir. Ayrı ayrı müzakeresi yapılacak
tır. Cumhuriyet Senatosunun Başkanlık Diva
nı ve idari mekanizmasının, komisyonlar ve di
ğer mesai yapılan yerler bizde kalmak şartiyle, 
münhasıran Başkanlık Divanı ve idari kısmı
mızın teşekkül ettirilebilmesi için yere olan 
ihtiyacımız hasebiyle karşı binaya geçilmesi 
Başkanlık Divanı Danışma Kurulunca kara
ra bağlanmıştır. Bu hususta görüşmek istiyen 
sayın.üye var mıdır? Yok. Danışma Kurulu
nun bu teklifini yükseik tasviplerinize arz edi
yorum, Tasvip buyuranlar lütfen işaret etsin
ler... Tasvibetmiyenler... Tasvibedilmiştir. Bu 
bakımdan Danışma Kurulunca sözcü tâyin edi
len arkadaşımızın beyanda bulunmasına da 
lüzum hâsıl olmamıştır. 

İkinci madde komisyon üye adedlerinin ili
şik cetvelde olduğu şekilde tesbit edilmesidir, 
Muhalefet şerlileri ve cetvel okunacaktır. 
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CUMHURİYET SENATOSU KOM 

A. P. C. H. P. M. B. G. Kontenjan G. 

95 48 12 18 

Komisyonlar 

Dilekçe Kanma Komisyonu 

Kitaplık Karma Komisyonu 1,03 1 0,52 J 0,13 0,14 1 

Ç. Senatosu Hösaplarını İnceleme Komisyonu 4,64 5 2,34 12 0,58 1 0,63 1 

Bütçe ve Plân Komisyonu 9,00 9 3,22 3 0,80 1 0,87 1 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 7,74 8 3,91 4 0,97 1 1,05 1 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân Komis-
yonu 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

İçişleri Komisyonu 

. Komisyonu 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Millî Eğitim Komisyonu 

Milılî ıSavunıma Koımıisyonu 

Tarım Komisyonu 

Sosyal İşler Komisyonu 

Kaimu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 

7,74 
7,74 

7,74 

9,80 

7,74 

6,71 

7,74 

5,67 

8 
8 

8 

10 

8 

7 

8 

6 

8,91 

3,91 

3,91 

4,95 

3,91 

3,39 

3,91 

2,86 

4 

4 

4 

5 

4 

3 

4 
o 
•O 

0,97 

0,97 

0,97 

1,23 

0,97 

0,84 

0,97 

0,71 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1,05 

1,05 

1,05 

1,34 

1,05 

0,91 

1,05 

0,77 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

Toplam 

<1 
C'i 

M 

< O 
>* 
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tSYONLARI ORAN ÇİZELGESİ 

Y. T. P. M. P. C. K. M. P. T. i. P. Bağımsızlar 
TOPLAM 

1 + 1 = 2 2 1 + 1 = 2 1 9 184 = £ 

-fc? - ö p B ^ 2 £ "S p £ =2 
> 
r<i 
^ 
v ^ 

**, 
S-l 

O < O S İ 6 S ? 5 S ^ ğ ^ C M Diyecekler 

0,02 

0,09 
0,13 
0,16 

0,16 
0,16 
0,16 
0,20 
0,16 
0,14 
0,16 
0,11 

0,02 

0,09 
0,13 
0,16 

0,16 
0,16 
0,16 
0,20 
0,16 
0,14 
0,16 
0,11 

0,02 

0,09 
0,13 
0,16 

0,16 
0,16 
0,16 
0,20 
0,16 
0,14 
0,16 
0,11 

0,01 

0,04 
0,06 
0,08 

0,08 
0,08 
0,08 
0,10 
0,08 
0,07 
0,08 
0,05 

0,09 

0,44 
0,60 
0,73 

0,73 
0,73 
0,73 
0,92 
0,73 
0,63 
0,73 
0,53 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 

9 
15 
15 

15 
15 
15 
19 
15 
13 
15 
11 

3 1da. Âmi. 
Âdil Ünlü 

9 
15 
15 

15 
15 
15 
19 
15 
13 
15 
11 
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Muhalefet Şerhi 
İçtüzüğün 17 nci maddesinin (A) bendi ge

reğince komisyonların iki yıilda bir seçilmesi 
icabedcr. Henüz iki yıl geçmemiş olduğundan 
Danışma Kurulu Kararı Tüzüğe aykırı ve tat
bik imkânından mahrumdur. Kaldı ki, İçtüzü
ğün 8 nci maddesi gereğince, Divan seçimlerin
de uygulandığı gJilbi, siyasi Parti Grupları Oran
larından fazla tem.jiil edilmeleri mümkün ol
madığından A. P. Grupııuuıı haiz olduğu üye 
adedinden fazla sayı ile temsil edilmesi tüzü
ğe aykırı bulunmaktadır, muhalifim. 

Hatay 
Enver Bahadırlı 

Muhalefet Şerhi 
Yasama görevinin yerine getirilmesinde üye

lerin hizmet edecekleıli organlar Meclislerin 
Genel Kurulları ile komisyonlarıdır. Üyelerin 
komisyona katılma hakları belirli ve başlıca 
hallerdir. İçtüzüğün Başkanlık Divanı üyele
rinin komisyonlara katılmamı alarmı öngören 
1.7 nci maddesinin son fıkrası dışında üyeleri 
komisyona katılmaktan mahrum kılacak bir 
kayıt ve hüküm yoktur. 18 nci madde katıl
maları, şekil ve şartlarını tesıbit eder. Şüphe
siz ki, gruplar teklif listelerinde üyelerin talep
lerini düzenlerler. Grup dışında üyelerin ihti
sas ve çalışına alanlarına göre ayırımını Baş
kanlık Divanı sağlamakla görevlidir. Temel me
sele üyelerim bir komisyonda çalışına taleple
rinin behemaıhal yerine getirilmesidir. Konıis-
ycenun teslbiti jşi, grupların tesbiti dışında olan
ların münhal ve mümkün olan yerlere bağlı ola
cağı aşikârdır. 

1) Dağıtım cetvelinde 4 Cumhuriyet Se
natosu üyesine bu komisyon için yer gösteril
memiş ve bu cihet teshit edilmemiştir. 

2) 'Grup kuramamış olan siyasi partiler 
üyelerine şimdiye kadar başvurulan usule ay
kırı olan yer vemlmemiş Bağımsızlar arasında 
eksik olarak gösterilmiştir. 

3) Anayasanın 85 nri maddesine aykırı 
olarak bir siyasi partiye iki üyelik fazla, bir 
siyasi partiye bür üyelik noksan gösterilmiştir. 

Yukarıda sıralanan hususlar gereğince, İç
tüzüğe ve Anayasa hükümlerine aykırıdır, mu
halifim. 

Sırrı Atalay Necip Seyhan 
Başkanvekili İdare Âmiri 

BAŞKAN •— Dağıtım cetveli üzerinde grup^ 
lar adına görüşmek istiyeıı var mı efendim? 
C. H. P. Grupu adına Sayın Fehmi Alpaslan, 
ıbuyurun efendim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sa
yın Başkıan, muhterem arkadaşlarım, riyazi ra
kamların ortaya koyduğu meseleler üzerinde 
itam bir mutabakat halinde neticeye varmanın 
lüzumu ve faydası takdir buyurular. Danışma 
Kurulunun kararı henüz okunmak suretiyle 
yüksek huzurunuza getirilmiş ve bilgilerinize 
arz edilmiş bulunuyor. Bâzı muhalefet şerhleri
ni de dinledik. Meselenin daha iyi, daha anla 
yışlı bir şekilde halline imkân verilmek üzere, 
ıbelki aramızda görüşmeler de yapılabilir, mu-
takabat hâsı! olur, en ufak bir ihtilâf olmaksı
zın, hiçbir muhalefet şerhi bulunmaksızın, ko
misyonları, üzerinde lâf edilmiyecek tarzda, 
teşkil etme imkânı buluruz, düşüncesiyle Muh
terem Başkanlığa ıbu konudaki görüşmelerin 
önümüzdeki oturuma bırakılması yolunda bir 
takrir takdim ediyorum. Kaimi buyurursanız, 
esasen mühim bir yanlışlık atfedilemiyecek 
oları bu konunun da, hiç'bir münakaşaya mey
dan vermiyeeek tarzda bir neticeye bağlanması 
mümkün olur kanaatindeyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Âdemoğlu, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET NURİ 
ÂDEMOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, sayın 
(senatörler, Danışma Kurulunun biraz evvel hu
zurunuzda anz ile, rakamlara istinadeden ra
porunu okuduk. Biz bu cetvelin, Senatodaki 
siyasi parti gruplarının ve kuvvetleri nisbetin-
de, aynı zamanda İçtüzüğün 8 nci maddesine 
göre rakam adaletine ta.mam.iyle uygun oklu
ğu kanaati içindeyiz. Yani bu dağılım gerek 
Anayasa ve gerekse İçtüzük bakımımdan tama-
miyle hak, hukuk ve adalet prensiplerine uy
gundur. Ve fakat bâzı arkadaşlarımızın, Sena
todaki bütün sentörlerin komisyonda vazife al
maşları teklif ve iddiaları karşısında, hiz de 
Adalet Partisi grupu olarak arkadaşlarımı
zın bu teklif]enini uygun karşılamak çabası 
içindeyiz. Bu itibarla, her ne kadar Danışma 
Kurulunda müstakil adaylara tanınan konten
jandan diğer partiler içindeki azaların seçilme
leri için gayret sarf edeceğimizi iddia etmiş 
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isek de, burnl daha ileri götürerek, Sayın Fehmi 
Alpaslan arkadaşımızın söyledikleri giıbi, daha 
başka bir hal çaresi içerisine girmeyi kabul 
ettiğimizi beyan etmek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Gruplar adına başka görüşme 
istiyen sayın üye var mı ? Yok. 

C. H. P. Sayın Grup Reisvekili tarafından 
verilmiş olan takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Komisyonlara katılacak üye oranları hak

kındaki Danışma Kurulu kararının gerekli in

celi eme yapılabilmek üzere, gelecek oturumda 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

C.H.P. Grupu Başkanvekdli 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye var mı? Yok.. Takriri oyları
nıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen işa
ret buyursunlar... Kaıbul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

BAŞKAN — Gündemimizde sözlü sorular 
yer almıştır. Ancak Heyeti Umumiyenin ittihaz 
ettiği karar, sözlü soruların Sah günkü birle
şimlerde görüşülmesidir. Bu sebeple Heyeti 
Umum'iyemizde hiejbir Bakanın mevcut bulun
madığı görülmektedir. 

FETHİ TEVETOÖLU (Samsun) — İki söz
lü soru bana aittir, müsaade buyurur musunuz? 
Beralber okunsun geri 'almak için mâruzâtım 
olacaktır. 

BAŞKAN — Başkanlık gerek sayın üyeler
den, gerek bakanlardan gelmemiş olanları na
zarı itibara allmıyaeaktır. Çünkü bugün sözlü 
soru müessesesinin çalıştığı gün değildir. 

Sorulara geçiyoruz, ilk iki soruyu birlikte 
okuyoruz. 

• 1. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Sovyet Rusya ile teati edi
len mesajlara dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/314) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, yabancı memleketlere pro-
poganda maksadıyle gönderilen heyetlere dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/315) 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, burada... 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, her iki soru da 1984 yılında verilmiş, o 
günkü Hükümete a'it sorular idi. Bugün değeri 
kalmamıştır, her ikisini de geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoylu, taraflarından 
verilmiş bulunan bir ve iki .vra numaralarında 
kayıtlı sözlü sorular iki yıl evveline aidohıp, 
maksadını kaybetmiş bulunduğu cihetle geri al
dığını beyan etmektedir. Geri alınmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman AlihocagiVin, Merkez Valiliğine tâyin 
olunan eski Maraş Valisine dair İçişleri Baka-
nından sözlü sorusu (6/365) 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil ? Burada 
Sayın Bakan? Yok. Gelecek birleşime bıra

kılmıştır, 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman AlihocagU'in, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/366) 

BAŞKAN — Sayın Osman Alihocagil? Bu
radalar. Sayın Devlet Bakanı yok. Sözlü soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, İzmir'e getirilen uranyum madeni
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/369) 

BAŞKAN — Sayın Onat? Buradalar.. 
HİLMİ ONAT (İzmir) — Sayın Başkan, 

benim de sorum çok eski, aktüalitesini kaybet
miştir. Esasen gereken cevabı da almış bulunu
yorum. Sorumu geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Onat, sorularının çok es
ki zamana aidolduğunu, aktüalitesini kaybetti-
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ğini ve bu sebeple geri aldıklarını beyan etmek
tedirler. Bu itibarla soruları geri veril mistir. 

6'. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevvfik İnci'nin İstanbul Boğazı'ndaki ka
zalarla ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/372) 

BAŞKAN — Sayın İnci? Yok. Sayın Ulaş
tırma Bakanı? Buradalar. Sayın İnci'nin izin 
alldığı anlaşılmaktadır. Bu sebeple soruları bir 
lde£aya mahsus olmak üzere gelecek 'birleşime 
bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adah'nın, Büyükada'da Ta,rım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadı
ğına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/373) 

BAŞKAN — Sayım Erdoğan Adalı, Sayın 
Bakan? Yok. Soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulusman'm, bir öğretmene karşı yapı
lan ithamlara dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Dengiz'iu cevabı (6/376) 

BAŞKAN —• Sayın Ulusan an ve Sayın Bakan 
buradalar soruyu okutuyorum. 

1 5 . 3 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

Osmaniye Lisesi Coğrafya ve Eıddbiyat öğret
menliği yapmakta olan Suna Boğ hakkında aşa
ğıda yazılı soruların Millî Eğitim Bakanlığınca 
sözlü olarak acele cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını arz ve istirham, ederim. 

Kırşehir Senatörü 
Ali Rıza Ulusman 

1. Aidi geçen öğretmenin denete, öğrenciler 
arasında din düşmanlığı ifade eden sözler sarf 
ettiğine ve Hıristiyanlık lehinde telkinatta bulun
duğuna dair 15 . 3 . 1966 tarihli «Adalet» ga
zetesinde, «Dine ister inan, ister inanma ama 
unutmaki lâik bir ülkedesin...» başlıklı yazıda 
zikredilen dikkat ve teessüfe şayan olaylar, da
ha önce resmen veya her hangi bir suretle Ba
kanlığınıza intikal etmiş midir? 

İntikal etmiş ise, hâdiselerin vukuu tarihi ve
ya tarihleri, esası, mahiyeti ve cereyan tarzı ile 

muhitte husule getirdiği intiba hakkında ne gibi 
bilgiler vardır? 

2. Derslerde mukaddes kitabımız, «Kuranı 
Kerim» i inkâr ederek «Ayetlerin uydurma oldu
ğunu, abdest ve namazın Araplara temizlik için 
yaptırıldığını, İslâm dininin hakikî din olmayıp 
Ortaçağ «halkını» uyuşturmak için uydurulmuş 
birer safsata» dan ibaret bulunduğunu, «böyle 
saçma şeylere inanılmamasını» devamlı olarak, 
Suna Bıoğun iddia ve öğrencilerine telkin ettiği 
doğru mudur? 

3. Mevzuun henüz bu safhasında, her ne ka
dar gönlümüz inanmak istemiyor ise de, «Osma
niye Milliyetçi öğretmenler Birliği» tarafından 
yayınlanan (bildiri) münderecatı, hâdiseye inan
dırıcı bir mahiyet ve ciddiyet izafe etmektedir. 
Diğer taraftan nefret verici bu gibi davranışla
rın moda haline geldiği de vakıadır. 

Bu itibarla, Yüksek bir aıhlâk müessesesi, üs
tün bir fazilet kaynağı ve dinlerin en mâkulü, 
en tabiîsi ve en mükemmeli olan mübeccel dini
mize ve mukaddes kitabımıza karşı; milletçe ma
nevî kalkınmanın başlıca âmillerinden bulunan 
şerefli öğretmenler camiasına mensup bir kimse
nin, bir irfan çatısı altında ve milletin ümidi is
tikbali olan öğrencilere hitaîben sarf edildiği id
dia olunan sefil ve perişan sözler, safsata ve he-
yezanııı tâ kendisi ve en hakikisi olmaktan baş
ka ne mâna ifade edebilir? Şair «Avni» nin «Bin 
safsata bir mısra-ı bercesteye değmez» mısraını 
hatırlatan bu yaveler, İslâmm mukaddes esâsâtı 
ve lâyemut kaideleri muvacehesinde asgari bir 
kıymet taşır mı? 

4. Şer kuvvetlerinin, mânevi kıymetleri te
melinden yıkmak gayesiyle, mukaddesata karşı 
muhtelif cephelerden vâki tecavüzlerinin kesafet 
arz ettiği bir zamanda, eğitim ve öğretimleri ken
dilerine tevdi edilen ve lâik bir Devletin sorum
lu .memurları olan öğretmenlerimizin başlıca va
zifeleri; öğrencilerinin vatan, milliyet ve ahlâk 
duygularını daha da yükselterek, önlerine çıkabi
lecek her karanlığı, elindeki müspet ilim meşalesi 
ile aydınlatarak ve bilim seviyelerini matlub ir-
tifaa ulaştırarak onları, mükaınmefl ve vatan, 
millet, aile ve şahısları için faydalı bir hale ge
tirmek ve mevzuata saygılı olnıaJk değil midir? 

Bu gerçeğe rağmen, vazife ve milletin taham
mül sınırlarını aşan bu çatlak, zehirli ve manen 
yıkıcı seslerin; (Eski bir deyimle) «Mölâzı rif'at, 
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penaihı marifet ve şafkat» olan irfan müessese
lerinde yuvalanmış ve ters yorumlanan «Lâiklik» 
ilkesinin siperine sığınmış bulunan hüviyetleri 
meşkûk betibahtlardan gelmesi özel ve vâilıim bir 
mânâ taşımaz mı? 

5. Ayrıca ve resmî şekikle bir iş'ar, ihbar 
veya şikâyet mevcudolmasa dalhi, Adalet gazete
sinden daha önce, «Osmaniye Milliyetçi Öğret
menler Birliği» tarafından yayınlandığı anlaşı
lan (Bildiri), bir ihbar mahiyetinde telâkki edi
lerek, Memurin muhakematı hakkındaki Kanun 
hükümlerine göre, bahse konu fiil ve hareketler
den dolayı, öğretmen Suna Boğ hakkında re'sen 
cezai takibat yapılması icabedeceği cihetle böyle 
bir takibata tevessül edildi mi? Bu yola gidilmiş 
ise takibat ne safhadadır? 

6. Bir ihtimal olarak bu hâdise vâki değil
se, hakikat hilafı bildiri yayınlamak ve aynı ca
miaya dâhil bir öğretmene iftiraların en çirki
nini, en şen'ini yapmak cüretini gösteren ve böy
lece muhadderatın mukadderatiyle oynamak gibi 
ahlâkan mezmum davranışlarda bulunanlara 
karşı Bakanlıkça alınmış veya alınacak tedbirler 
nelerdir? 

7. Başka öğretmen veya Bakanlığınıza men
sup diğer memurlar hakkında aynı mahiyette baş
ka ihbar ve şikâyetler var mıdır, varsa sayısı 
nedir? 

BAŞKAN — Soru okunmuştur cevap vermek 
üzere Sayın Millî Eğitim Bakanı Sayın Orhan 
Dengiz buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Senatör arkadaşlarımdan 
Kırşehir Senato Üyesi Sayın Ali Rıza Ulusman'-
m sorularına cevap arz ediyorum. 

Adana - Osmaniye lisesi coğrafya ve edebi
yat öğretilmeni Suna Boğ'un derslerinde öğren
ciler .arasımda din düşmanlığı ile ilgili telkinat-
<ta bulunduğuna dair önceden Bakanlığımıza 
aksetmiş bir husus mevcut değildir. 

•Bakanlığımızca, 21 Mart 1966 gün, 410/57-
5163 sayılı yazı ile ilgili valilikten bilgi isten
mesi üzerine, alınan cevalbî yazıdan soru öner
gesine konu teşkil eden olayın 21 Ocak 1966 
günümde vukuftralduğu hiç kimse tarafından bu 
konumun resmî makamlara yansıtılmadığı, olay
dan 43 gün sonra Istanlbul'da yayınlanan «Ba
bıali'de Sabah» Gazetesinin 5 Mart 1966 günlü 
sayışımda çıkan bir yazı üzerine de, okul mü

dürü tarafından 7 Mart 1966 gününde ilgilile
rin ve tanıkların ifadeleri alınmak suretiyle tu
tulan ilk tesbit evrakının 18 Mart 1966 gün 
10306 sayılı yaızı ile Bakanlığımıza postalandı
ğı, bu evrakın soruşturmanın derinleştirilmesi 
için Teftiş Kuruluma tevdi edildiği, diğer ta
raftan olayın, Osmaniye Müftülüğümün 
5 Mart 1966 gün 41-166 sayılı yazısı ile Cum
huriyet Savcılığına ihbar edildiği ve bu ihba
rın memuriyet göreviyle ilgili görülerek idari 
makamlara aktarıldığı ayrıca «Osmaniye Mil
liyetçi Öğretmenler Derneği» tarafımdan 
9 Mart 1966 gürdü bir protesto bildirisi yayın
landığı anlaşılmıştır. 

23 Mart 1966 gün, 3935 sayılı mucip yazı
mıza dayalı olarak soruşturma yapmaya me
mur edilen iki müfettiş meseleyi tahkik etmiş 
ve ortaklaşa düzenledikleri 5 Nisan 1966 gün, 
614-11 sayılı fezleke ve ekli belgeleri havi dos
yaları Bakanlığımıza smmmuşılardır. Bu dosya 
muhteviyatıma göre hâdise şöyle cereyan et
miştir : 

Oısımamiye Lisesi Coğrafya öğretmemi Suna 
Boğ'un 21 Ocak 1966 gümü 5 Fen B sınıfında 
öğrencilerin ders konusu dışımda dinle ilgili 
çeşitli sorularını cevaplandırırken şahsi düşün
ce ve kanaatlerini belirttiğimin, bunun bir kısım 
öğrencilerin itirazına ve tartışmalara yol açtı
ğının aidi geçen öğretmenin ders ile ilgisi bu-
lunmıyan bir konunun münakaşasına yer ver
mekle müfredat programının dışına çıkması
nın, dolayısiyle emir ve yönetime İlklere aykırı 
bir davranışta bulunmak suretiyle mevzuatı 
ihlâl eylemesinin çok hatalı ve yensiz bir hare
ket teşkil ettiğinin, bu öğretmenin dinî inanç 
ve kanaatler üzerimde öğrencilerin çeşitli.yo
rum] ar yapmalarına ve böyle nazik bir konuda 
münakaşaya girişmelerine sebebiyet vermesinin 
ve branşı ile de hağdaıştırilaımadığının, öğret
menin müfredat dışı konuşmalarının sistematik 
bir şekilde vukubulmadığınm, davranışında bir 
art niyet ve kasıt bfulummadığının adı geçen öğ
retmenin derslerine girdiği sınıflar öğrencile
rimden yeminli olarak dinlenenlerin ifadeleriy
le sabit olduğunun, netice itibariyle Suna Boğ'
un hareketinin öğrencilerin dinî inançlarını ze
delemek maksadına dayanmadığınım, öğrenciler 
rin kanaatleri tizlerinde etki yapacak kültür ve 
nüfuza sahip blir Öğretmen sıfiatiyle meslekin 
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gerektirdiği ölç/ü ve pedagojik kurallara, emir 
ve yönetmeliklere aykırı düşen bu hareketle
rinden dolayı da kendisime ceza verlilmıesi lâ» 
zımgeldiğinin 1702 sayılı Kanunum 20 nci mad-
deısinin 1 ncli fı'krası uyarınca İHTAR ile teczi
yesi gerektiğinin, ancak «Milliyetçi Öğretımen-
ler Derneği» nin bildirisinde ve «Babıali'de Sa
bah» Gazetıesiinde çıkan yazıda ileri sürülen şe
kil ve ölçü içlinde «Türk Ceza Kanununun mü
eyyidelerine uyan her hangi bir sebeple itihannı-
nın mümkün bulurum aldığı müfettiş raporunda 
ifade edilmektedir. 

Ders saati içine inhisar edip okul idaresi ve
ya her hangi r'esmî bir makam yanında ihbar 
ve şikâyet konusu yapılmıyan bu olay üzerin
den birıbuçulk ay geçtikten sonra yayınlanan 
9 Mart 1966 günlü protesto bildirisi ile Coğ
rafya öğretmeni Suna Boğ'ım «Milliyetçi Öğ
retmenler Demeği» tarafından ağır şeMlde it
ham edilmesinin ve ayrıca aynı dernek Başkan
lığı tarafından olayın müftülük tarafımdan 
Cumhuriyet Savcılığına ihbarının sağlanması
nın, bu arada bâzı öğrencileri dinleyip ifadele
rini almasının, samimî ve heyecanlı bir görüşün 
verdiği hassasiyetle yapılmış olsa dahi, ımuhak-
kileree aidi geçen dernek başkanlığının bu ha
reketi salâhiyetini aşan bir davranış olarak ni-
telenmelk'tdir. Müfettişler, ayrıca, samlimî, dinî 
konularda basısaıs ve heyecanlı bir öğneitımen 
olarak görülen Oısımaniye «Milliyetçi Öğretımem-
ler Derneği» Başkanı Muhittin Azizıoğlu'mum 
«Öğretmen camii asında bir eleman haıkkımda pe
şin yargıya vararaık umumi efkârı tahrik ede
cek ve fikir çatışmalarına yol açacak nitelikte 
bir protesto bildirisi yayınlanmasını sağlamak 
suretiyle meslek dayamışmasiyle bağdaştırila-
mıyan» bir harekette bulunduğu gerekçesiyle 
bu öğretmen arkadaşın dikkatinin çekilmesi 
teklifinde bukınmuşlarldır. 

Osmamıiye Lisesi Coğrafya Öğretmieni Suna 
Boğ balkkınıdaki «men'i muıhalkemıe» teklifli tah
kikat dosyası bu husustaki karar ittihazına yet
kili idare heyetine tevdi edilmek üzere Adana 
Valiliğime gönderilmiştir. Ayrıca, disiplin yö
nünden yapılan teklif de ele airnaıc aktır. 

Öğretim emlerimiz arasında bu türlü dinî ko
nulara temas edip bunları kendi sınırları dışı
na taışıracak şekilde ifadeler kullanan öğr-et-
nıenleriimiz zaiman zaman çıkmaktadırlar. Bu

nun aksine karşı davranış içimde de dinî ko
nuların propagandasını yapan öğretmenlerimiz 
de bulunmaktadır. Bütün bunlar lâik devlet 
sistemi lâik öğretim, sistemi içimde şüphesiz her 
iki taraftan Bakanlığımıza intikal ettirildiği 
anıdan itibaren tetkik edilmekte teftiş edilmek
te ve gerekli işlem yapılmaktadır. 

Bu (konulanda Bakanlığımız çok hassas dav-
ranmalktadır. Bu hususu saygılarımla arz ediyo
rum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayım Ali Rıza Ulusman. 
ALİ RİZA ULUSMAN (Kınşelhir) — Sayın 

Başkan Muhterem arkadaşlarımı, Osmaniye Li
sesi Coğrafya ve Edebiyat Öğretmeni Suna 
Boğ lıa'kkıııidaıki suallerimi, sekiz ay sonra da 
olsa cevaplandırılmak lûtfunda bulunan Sayın 
Millî Eğitini Baklanına, teşekkür ederim. Gerek 
Suna Böğ, gerekse diğer aynı durumda bulu
nan öğretim enler hakkımda kanun icaplarının 
yerine getirildiği hususundaki beyanlarımı mem
nuniyetle dinlemiş bulunuyoruım. Kendilerine 
tekrar teşekkür ederken, gerek bu gibi öğret
menler ve Millî Eğitim mensupları hakkında 
daha yakımdan ve dalha cdldldî surette mıeşıgul 
ve bu hay as uzca ve vakuramc davranışlara mâ
ni ^olmalarımı kendilerimden tekrar rica ederim. 
Hürmetlerimle hepinizi selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplanmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, Ipar Transport Ltd. 
Şirketine ait dört ticaret gemisine dair sözlü so
rusu ve Ulaştırma Bakanı S ey fi Öztürk'un ce
vabı (6/378) 

BAŞKAN — Sayım Ege? Buradalar. Sayın 
Ulaştırma Bakanı? Buradalar. Soruyu okutu
yorum efendim. 

Cu'mlıuriyct Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularım Ulaştırma Bakamı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına tavas
sutunuzu rica ederim. 

Saygılarımla. 
İskender Cenap Ege 
Cumhuriyet Senatosu 

Aydın Üyesi 

1. Haliç'te 6 yıldır bağlı bulunan İpar 
Transport Ltd. Şirketine ait dört ticaret gemi
sinin yeddi adilliği ne maksatla D. B Deniz 
Nakliyat T. A. Ş. ne verilmiştir? 
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2. Demiz Nakliyat, Ibu gemileri niçin işlet
in ey ip âdeta çürümeye terk etmiştir? 

3. İpar .Şirketinin, I). B. Deniz Nakliyata 
borcu 'ne miktardır? 6 yıldır bu borç neden tas
fiye edilememiştir ? 

4. D. B. Deniz Nakliyat T. A. Ş. Genel Mü
dürlüğü yeddi adilliğin üzerinden alınması için 
Bakanlığa müracaatta bulunulmuş mudur ? 

Bulunulmuşsa, bu müracaatlar hangi tarih
lerde yapılmıştır? 

5. 1960 yılı nidan bugüne kadar geçmiş hü
kümetler adlî, idari, malî ve ticari yönlerden 
hal beikliyen İpar gemileri işini niçin sonuclan-
dıramaımışlardır. ? 

6. Gemilerin çürümeye terk edilmeleri bil
yonu ile de millî servetin yok 'olması demek de
ğil imidir ? 

Bu acıklı 'hallere ne zaman son verilecek
tir? 

BAŞKAN —• Soru okunmuştur. Cevap ver
mek üzere Sayın Ulaştırma Bakanı Seyfi Öz-
tüık, buyurun efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ ÜZTÜRK 
(Eskişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, 'muh
terem senatörler; Yüce 'malûmlarınız olduğu 
üzere Sayın Ege'nin sözlü sorusu altı hususu ih
tiva 'etmektedir. Bu hususlara birer birer arzı 
cevabetmdk üzere huzurlarınıza gelmiş bulunu
yorum. 

Muvaikkat Anayasanın 6 ncı maddesine ve 
1567 sayılı Kanuna tevfikan bâzı bakanların so
rumluluğu ile ilgili olarak Ali İpar hakkında 
kamu dâvası açılmış ve bu dâvaya bağlı olarak 
'da 8 numaralı Soruşturma Kurulu İpar Trans-
port Ltd. Şirketinin imallarına haciz koymuştur. 
Bu arada dört aded gemi: Wirginia İpar, Meh
met İpar, Nezih İpar ve Necip İpar gemileri de 
bu haczin içerisindedir. Gemilerin 1960 yılında 
hacizden sonra işletilmesi için şirketin talebi ol
muş, bu talep üzerinle yetkili merci Denizcilik 
Bankası Deniz Nakliyat Türk Anonim Şirketine 
bu gemileri işletmek üzere emir vermiş ve bu 
(konuda telâkki edilen emir yerine getirilmiştir. 
Ancak, yeter döner sermıaye bulunmadığı için 
şirket güç malî imkânları içerisinde sıkıntı ha
lindedir. Beş milyon lira kadar ayırabilmiştir ve 
işletme sermayesi olarak bu parayı kullanmış
tır. 1963 yılma kadar bu gemiler işletilmiştir. 
Bu işletme sırasında birçok tamir masrafları 

şirketin üzerine yüklenmiştir. Gemilerin yaşlı 
olması, rantabilitesini kaybetmiş olması ve o yıl
larda dünya çapında çekilen navlun sıkıntısı 
gemilerin kâr değil zarar getirdiği ve böylece 
yıldan yıla Deniz Nakliyat Şirketinin malî yü
künü artırdığı anlaşılmıştır. Hali - hazırda 12 
milyon 373 bin lira şirket alacaklıdır. Bu rakam 
da kesin değildir. Tasfiye anında daha da yu
karı 'bir rakama çıkması mümkündür. 

Gemilerin dış .seferlerde bul umması sırasında 
İpar Tran'sport Şirketinin dış memleketlerdeki 
borçları sebebiyle haciz vâki olmuş; bu hacizle
rin kurtarılması için Bakanlığımıza bağlı Deniz 
Nakliyat Şirketi 4 milyon 444 bin lira da dış 
•memleketlere Iparm (borçları sebebiyle ödemek 
mecburiyetinde kalmıştır. Yeddi adillik, yetkili 
makam ve kanun icabı o günkü 'soruşturma ku
rulu tarafından verildiğine göre, idari makam
lara bu yeddi adilliğin kaldırılması için yapılan 
müracatlar kanunen is'af edilememiştir. Her ne 
kadar şirket tarafından 25 . 5 . 1962, 28 . 2 .1963, 
30 . 7 . 1964, 15 . 9 .1965 tarihlerinde Maliye Ba
kanlığına, Denizcilik Bankasına ve Ulaştırma 
Bakanlığına, yeddi adillikten çekilme hususunda 
müracaatları selbk 'etmiş ise de bu müracaatlar 
•is'af edilememiştir. Çünkü, kanun gereğince 
yeddi adillik verildiğine göre yetkili yargı organı 
ancak.bu yeddi' adilliği ref edebilirdi. Yetkili 
adlî organı bulmak da bir hukukî ihtilâf olarak 
bugüne kadar devam etmiştir. Bu mevzuda me
suliyet deruhde ettiğimiz günde Anayasa Mah
kemesine iş intikal ettirilmiş, Anayasa Mahke
mesi çok kısa zamanda hüküm vermiş, yetkili 
merci tâyin olunmuş ve bu merci İpar Trans-
port Ltd. Şirketinin tasfiyesine karar vermiş 
ve Yangıtayda, bir hafta evvel aldığımız bir 
haberde, bu kararı tasdik etmiştir. Şu suretle 
İpar Transport Ltd. Şirketinin gemileri kanuna 
tevfikan satılacaktır ve satmaları da işletip iş
letmemekte muhayyerdir. 

Ticaret Bankasının bir alacağı sebebiyle ge
milerden bir tanesi satılmış ve 4 milyon lira 
değerinde 'olduğu anlaşılmıştır. Diğer gemilerin 
1963 senesinden sonra işletilmesi ımütaaddit de
falar etüdedilmişse de gerek büyük tamir mas
raflarına muhtacolnıası, diğer taraftan bu yaş
taki gemilerin dış seferlerde kâfi miktarda ge
lir isağlıyamıyacağına dair olan raporlar muva
cehesinde 1963 yılından sonra muhafaza tedbir-

— 171 — 
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leri alınmıştır. İşletmede, idarece, bir fayda mü
lâhaza edilmemiştir. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Saym Ege görüşmek istiyor 
'musunuz efendim ? 

İSKENDER OENAP EGE (Aydın) — Evet, 
m üs a ad e od e me niz. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Baka
nın İpar Transport Limited Şirketi ile ilgili 
sözlü soruma cevap vermek 1 üt funda bulunduk
larından dolayı kendilerine teşekkür ederim. 

Aslında hen de diğer sözlü sorularını Baş
kanlık Divanına tevdi etmiş 'olan arkadaşları
mın yaptığını aynen ifa edecek ve Sayın Baş
kanlık tarafından sorum oikundıığu zaman «ar-
tı!k ımevzu aktüalitesini kaybetmişltir, sorumdan 
vazgeçiyoTum.» diyecek idim. Fakat Sayın Ba
kanı salonda görünce bu ifadeden sarfı nazar 
ettim. 

Muhterem arkadaşlarım, lbu mesele bir yılan 
dâvası gibi uzayıp gitmiştir. Benim burada be
lirtmek istediğim husus İpar Transport Ltd. 
Şirketinin bir şirket olarak sadece bir şahsın, 
Ali İpar'm Yüksek Adalet Divanınca açılanı 
mahkeme neticesinde hüküm giymesi sonunda 
bunun ortaklığa teşmil edilmesinden mütevellit 
.meydana gelen haksızlığın giderilmesi idi. Ve 
bu hususta uzun hazırlığım vardı. Şunu samimî 
olarak ifade edeyim ki, araya giren zaman ve 
notlarım un tamamen yanımda bulunmaması zi
yadesiyle hukukî ve idari yönler taşıyan bu so
rumun gerektiği gibi taraflımdan izah edilme
mesinden dolayı huzurunuzda üzüntü duyduğu
mu beyan ederim. Burada sözlü soruların haki
katen çok uzaması, zamanının gecikmesi, aktü
alitesini 'kaybetmesi, sualin sorulduğu zaman
daki hazırlıkların başka mevzuların araya gir
im esi dolayısiyle hazırlanan arkadaşlar tarafın
dan, şurada misal olarak benim görüldüğüm 
gibi, maalesef mevzudan uzaklaşmış, ayrılmış 
olmaktan doğmaktadır. Bu bakımdan geçen se
nelerde de şahsen ifade ettim, diğer arkadaşla
rın beyanlarında da bunu dinledim. Bu sözlü so
rular mevzuuna bir istikamet vermek mecburi
yetindeyiz, muhterem arkadaşlarım. 

Sözlü sorular çok uzun zaımam araya girdiği 
için, cevapla.mdırilıması da geciktiği için maale
sef gerektiği tesiri yaratamıyor. İşte 'bunun mi

sali benim sorumdur. Ben bu sorumu Af Kanu
nundan cok daha önce getirmiştim ve Af Kanu
nundan önce görüşülmesi imkânı olsaydı belki 
'bu mevzu ile ilgili olarak at' kanununa bir fıkra 
dahi ilâvesi imkânı hâsıl olabilirdi. Maalesef 
bu gelmiş geçmiştir. Şimdi de satılmak üzere 
^olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Baka
nın bu izahatından dolayı kendilerine teşekkür
lerimi ifade eder, hepinize hü rimellerimi suna
rım, •efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

10. —• Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Hay
dar Tunçkanafın, Doğu ve Güney - Doğu illeri
ne tâyin edilen 8 memura dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/370) 

BAŞKAN — Sayın Tumekanat?.. Yoklar.. 
Sayın İmar ve Likan Balkanı?.. Buradalar. Soru 
ıbir ile faya mahsus olıınak üzere gelecek Birleşime 
•kalmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, bâzı köylerdeki koyun hır
sızlığına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/385) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil ? Burada. Sa
yın İçişleri Bakanı? Yok. Soru gelecek Birleşi
me kalmıştır.... 

12. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rij'at Öztürkçine'niıı, posta telgraf ve telefon 
abonelerinden alınan mükerrer paralara dair 
sözlü sorusu ve Ulaştırma Bakanı S ey fi Öztürk'-
ün cevabı (6/387) (1) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı tarafımdan soru 
cevaplandırılmıştır. Ulaştırma Bakanı ve soru 
sahibi buradadırlar. Soru evvelce okunmuştur. 
Sayın Bakam tarafından bilinmektedir. Cevap 
vermek üzere Ulaştırma Bakanı Sayın Seyfi 
Öztürk buyurunuz efendim. 

IIL AŞTIR MA BAKAN l S L'Y V İ ÖZTÜRK 
(Eskişehir Milletvekili) — Sayın 'Başkan, muh
terem senatörler; Sayım Oztürkçime'uin vâki su
allerime arzı cevabederinı. 

PTT idaresi tarafından 19(59 ile Ji)(U yıl
ları arasında her ay 1.4 lira - ki, cem'an her 

(1) Soruya, Adalet Bakanının verdiği cevap 
15.11 . 1966 tarihli 5 nci Birleşim tutanak der-
gisindedir. 
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abone için 427 lira - sabit tesis kira ücreti adı 
altında bir para 'tahsil edilmiştir. Bilâhare 
abonman mukavelesine aykırı alarak 'bu para
ların tahsil edildiği hııkukan te^bit edilmiş ve 
muhtelit' mahkeme (kararları, Yargıtay tevhidi 
içtihat kararları muvacdhesinde, idarenin hak
sız vo se'beps'^ olarak tahsil etmiş olduğu bu parayı 
sahiplerine iadesi gerekmiştir. Hukukî mesele 
bundan ibarettir. 'Bundan sonra ki işlemler; 
abone sahipleri doğrudan doğruya dâva açmış
lar, bir kısım vökiller, eski vekâletnamelere is
tinaden »müveikill erinin malûm altı olmaksızın 
dâva ikame etmişler, muhtelif mahkemelerde 
'dâva ikame etmişler, sahte vekâletname ile 
dâva ikame etmişler, (böylece kanunsuz, usul
süz ve haksız olarak idareden '69 377 lira tah
sil edilmiş bulunmaktadır. Mesele tahkik edil
miş, ciddî surette takilbedilmiş silistim al bütün 
yönleri ile meydana çafcarılmış ve >müsebb;ble-
ri Adliye Vekâletine intikal ettirilmiş ve bir 
kısmının haklarında da kamu dâvası içilmiş
ti!'. Diğer taraftan, hukukî yönden açılan dâva
lar da peyderpey neticeye ulanmaktadır. Bunun 
dışında yine idaremizin şahsi teşeibbüsü ile hak
sız para alanlardan Ikendi rızasiyle 'tahsilat ci
hetine gidilmiş, 40 685 lirası hu yoldan tahsil 
edilmiştir. Halen Devletle ihtilâf mevzuu 28 692 
liraya inhisar etmektedir. Bu konuda idari ku
suru olanlar ayrıca takibedilmektedir. Tahki
kat bittiği zaman tecziye edilmeleri şüphesiz
dir. Adli kararlardan, cezai mahiyette olanları 
henüz neticeye ulaşmamıştır. Buna da intizar 
etmekteyiz. Bu hususları saygı ile arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Istanhul) — Saym 

Başkan, muhteremi arkadaşlar, sayın Vekilimi
zin de izahatından anlaşılacağı veçhile, suç 
unsuru hem avukatlarını, hem de idarenin ha
reketlerinde mevcuttur. İdare, ilgili memurlar 
tarafından mütaaddit defalar resmî yazılarla 
ikaz edilmesine rağmen, maalesef yöneticiler 
bu ikazları ele a1]madiği gibi, en nihayet muh
terem bir memur göz göre göre PTT İdaresi
nin her gün hu dâvalar sonunda yersiz binlerce 
lira para ödediğini görünce, Bostel mecmuası
na -da bir makale yazıyor, Saym Vekilimize 
bu mecmuayı takdim edeceğim. Bu mecmua 
üzerine Genel Müdürlüğün uyanması icabeder-

ken, her abonenin ödediği paraları kantlara 
işlem öl eri icaıbeclerken maalesef İdare, bu öde
nen paraları kartlara işlememekte ısrar edi
yor ve üstelik 2 Aralık 1965 tarihinde perso
nel 43, 16720 - 60 23283 numaralı yazı ile bu 
vazifesever memurumuzu âdeta tehdit eder va
ziyette genel 'müdürlük bir yazı yazmıştır.. Bu 
yazının aslını da Sayın Vekilimize sunacağım. 
Yazının özeti şudur: «Etüt ve değerlendirme 
faaliyetleri ha!kkmda. Bu işle ilgili büroyu he
def tutan fükir ve tehkidlerinizi daha üst ma
kamlara yazma hak ve imkânımıza rağmen, dc-
ğerlendiraıe konusu, başlığı altında itibar ve 
otoriteyi sarsıcı bir dille Postel mecmuasında 
neşir yohma gittiğiniz neticesine varılmıştır. 
Bundan böyle bu şekilde hareket etmemenizi 

tavsiye ve temenni ederiz.» der. Altında umum 
müdürün imzası. Bu umum müdürlük mütaad
dit yazılarla ikaz edilmesine rağmen maalesef 
aldırış etmemiştir. Yani demek istiyorum ki, 
idarenin hatası zuhulen değildir. Burada bir 
kasıt olduğu kanaati hâsıl olduğu içindir ki, 
bendeniz bunu Yüce Senatoya getirdim. Yal
nız, para üzerinde bir ihtilâfımız olacaktır. Sa
yın. Bakan 64 bin liraya kadar, değerinde bir 
mükerrer ödeme olduğunu söylemiştir. Bura
da isim vermemizi Sayın Riyaset Divanı rica 
ettiler, yalnız 'bir tek avukatın almış olduğu 
para 59 bin liradır. Bu avukat bugün Türki
ye'de yoktur. Belki çok kuvvetli bir ihtimal 
ile, işçi pasaportu almak suretiyle Türkiye'yi 
terk etmiştir. Bu avukat baroya da olan bor
cunu ödemediği için tabelâsının kaldırılması 
hakkında da baronun ıkararı vardır. Bir avu
kat ölü olan şahısların dahi vekâletnamesini de 
kullanmak suretiyle bu paraları almıştır. Sa
ym eski Maliye Bakanı buna güldüler. Ben de 
burada acı acı gülmelc zorundayım. Ne yazı'k 
ki, bu suiistimaller kendisinin Maliye Bakanı 
olduğu zamanda olmuştur. 

Beni üzen ikinci bir husus; Kızılay gibi mu
kaddes saydığımız bir müessesenin, 47 55 49, 
44 38 12, 44 56 60, 4414 47 numaralı telefonla
rına İstanbul 18 nci Asliye Hukuk Mahkemesi 
6/3218 esas, 63/729 sayılı kararı ile, 2 156 lira 
gibi bir para ödenmesine karar vermiştir. Şim
di avukatın ismi söylenmiyeeek, doğru. İstan
bul'da bulunan binlerce avukat arasında doğ-
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ru olarak çalışanları olduğu gibi eğri olarak ça
lışanlar da var. Bunların kamu oyuna Sayın 
Vekâlet tarafından bildirilmesinde fayda var
dır. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, bu hususta
ki sorunuza Sayın Adalet Bakam cevap ver
miştir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Evet 
verdi. 

BAŞKAN — Bunlar Sayın Ulaştırma Baka
nını ilgilendiren 'konular değildir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Netice 
olarak şunu ara etmek istiyorum: Suiistimal 
vâ'kidir, mevcuttur. Burada idarenin de hata
sı vardır. Dosyayı şimdi Sayın Vekile takdim 
edeceğim. Tahkikat bu yönden yapdırsa da
ha isabetli olacaktır kanısındayım. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatonu Elâzığ Üyesi 
Cfdâl Ertua'un, Keban Barajı inşaatı sebebiyle 
su, altında kahm köylere, dair sözlü sorusu ve 
İmar ve İskân Bakanı Ileddun M.emteseonlu, 
Enerji ve Tnhn'î KamıaJdar Bakanı ibrahim T)e 
riner ile Köv îsT»ri Bakanı Sabit Osman Avcı'-
nın cevabı (6/388) 

B A SK A N — Sn vı n E rtn ğ ? Burad al ar. TTor 
üç Bakan da buradalar. Sornvn m'imtı-ıvM-nm. 

28 . 6 . 1966 

Onmburivet ıSenatosu Başkanlığına 
A «maldaki sorumun södü olaraık, İmar - İs

kân, Eneri i ve Köv İsleri Bakanlıkları tarafın
dan ayrı ayrı cevap/Tandırıİmasını saygı ile rica 
ederim. 

Celâl Ertuğ 
Elâzığ 

1. Keban Barajı İnşaatı sebebi ile su altın
da kalan köylerin istimlâk bedellerinin ödeme 
şekli nasıl olacaktır? Bu konudaki hazırlıklar ne 
şekilde plân ve programa bağlanmıştır? (Enerji 
Bk.) 

2. Su altında kaılmıyan toprakların sulama 
plânı ne şekilde düşünülüyor? (Enerji Bk.) 

3. Köylerden su altında kalacak köylerin 
iskânı hususunda hazırlanan plân program ne
dir? (İ. İskân Bakanlığı). Arazisi istimlâke mâ
ruz kalacak köylerin halkının barmdırılmaları 

için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? (İmar 
Bk.) 

4. Yeni teşekkül edecek köyler konusunda, 
ya da kısmen su altında kalan köylerin yol, okul. 
su gibi hizmetleri konusunda Köy İşleri Bakan
lığınca ne gibi hazırlıklar yapılmaktadır? 

BAŞKAN — Söz istek sırasına göre Sayın 
İmar ve İskân Bakanı Hakinin Menteşeoğlu'nun-
dur. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOÖLU (Muğla) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, Keban Barajı konusunda 
İmar ve İskân Bakanlığına düşen görev, bu bara
jın yapılmasına tekaddüm eden safhadaki ekono
mik, sosyal ve yerleşim menşeli sorunları bölge 
planlanması açısından çözmek ve baraj enerjisi
ni verdikten sonra, o bölgede, yani Tunceli, Bin
göl, Elâzığ ve Malatya bölgesinin nüfusa, yatırım 
ve gelir bakımından tarım, endüstri ve serviste 
alacağı yerleri plânlamak ve bu sorunların çö
züm alternatiflerini teslbit etmektir. Keban Ba
rajı, gerek üreteceği enerji bakımından ve gerek
se kapsıyacağı göl bakımından, Orta - Doğunun 
en büyük barajıdır. 92 meskûn malbal, 18 815 nü
fus t amam iyi e su altında kalmakta, 121 meskûn 
mahal kısmen su altında kalmaktadır. 11 485 nü
fusu ihtiva etmiş bulunmaktadır. Burada müsta
cel bir mahiyet arz eden konu, 1967 yılının Hazi
ran .ayından sonra derivasyon tünellerinin açıl
ması dol ayısı ile yedi köyün su ailtında kalması 
keyfiyetidir. Bizim, biraz evvel de işaret ettiğim 
gibi, bu konudaki çalışmamız ve bir çözüm yolu 
aradığımız işler iki katagoride toplanmaktadır. 
Birinci katagori; Keban Barajının ortaya çıkar
dığı nakil ve iskân sorunu, İkincisi, alt yapı ile 
ilgili konular' ve nihayet üçüncüsü de yerleşim. 

Uzun vadeli mesele, tamamiyle bu bölgenin 
ekonomik ve sosyal yönlerden kalkınmaları konu
sudur. Bakanlığımın bölge plânlama konusunda 
ihtisas sahibi olan elemanlariyle, beynelmilel 
şöhrete sahibolan bölge plâncıları müşterek bir 
çalışmanın içindedir ve Bakanlığım bugüne ka
dar bu bölgede, Keban projesiyle ilgili bölgede, 
yaptığı bir anket ve «Keban Barajının ortaya 
koyduğu sorunlar» adlı iki rapor neşretmiş bu
lunmaktadır. Bu çalışmalarımız 1966 yılında ik
mal edilecek ve bakanlıklar arası Keban Koordi
nasyon Kuruluna intikal ettirilecek ve bu kurul 
raporun ne şekilde realize edileceğini bir tatbi-
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kat programına bağlıyacak ve mesele, iora tasar
rufu veya teşrii tasarruf olarak tecelli edecektir. 
Bu konuda Bakanlığıma taallûk eden bilgi bun
dan ibarettir. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sayın İbrahim Dariner. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI İBRAHİM DERİNER — Sayın Başkan, 
Sayın Senatörler, Sayın Ert-uğ'un Keb;an Bara
jının inşası dolayısiyle Bakanlığımı ilgilendiren 
konular hakkında sormuş olduğu iki suale arzı 
e evab ediyorum. 

Bildiğiniz gibi, Kdban Barajı gölü altında 
•kalacak sahada iki kaideme mevcuttur. Birinci ka
deme; 1967 senesinin Eylül ayı civarımda nehiri 
kapatacağız ve suyu açmakta olduğumuz iki tü
nelden geçireceğiz. Bu iki tünele suyu aktarabil
mek için nehir üzerinde batardo dediğimiz ve 
42 metre irtifada bir baraj inşa edilecektir. Bu 
barajın arkasında 725 koduna kadar bir göl te
şekkül edecektir. İlk olarak bu gölün içinde bu
lunan, demin arkadaşımızın da söylediği gibi, ye
di köyün arazisini isitimlâk etmek icaıbetmektedir. 
Bunun için Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü ile 
bütün havuz alanındaki kadastral haritalar aldı
rılmış ve her birinin istimlâk hudutları tesbit 
edilmiştir ve bu çalışmalar halen devam etmek
tedir. bütçelere isitimlâk için gerekli bütün para 
konmuştur. 

İkinci sual de; 1'50 bin dekar arazinin su
lamasını ihtiva eden bir soru ile ilgilidir. Dev
let Su İşleri bu aczinin sulanması için gölden 
pompaj ile su alacak ve bu 1'50 'bin dekar ara
ziyi fennî 'bir şekilde sulıyacak projeleri hazır
lamaktadır. İkinci Beş Yıllık Plânın basından 
itibaren Ibu projelerin tatbikatına geçilecektir. 
Keban Barajının inşası ile bölgede bilhassa 
sanayileşme bakımından (büyük inkişaflar ola
cağına kaani bulunuyoruz. Ucuz ve bol enerji 
Keban civarındaki yeraltı servetlerimizin de
ğerlendirilmesinde ve kıymetlendirilin esinde' 
büyük rol oynıyacaktır. Bilhassa demir, krom, 
'bakır ve bununla ilgili diğer sanayi 'bölümlerin
de büyük bir inkişaf olacaktır ve 'biz bu inki
şafı biran evvel meydana getirmek üzere des
tekleme çalışmalarında bulunuyoruz. Evvelce 
yapılmış bir etüde iıstimadederek söyliy ekilirim 
ki, Kaban Barajı sakası •memleketimizin ileri
de ağır sanayiinin yerleşdbileceği ve inkişaf 

edebileceği bir bölge «olarak bir mevki alacak
tır. Buna katiyetle inanıyoruz ve bunu meyda
na getirmek için 'bugünden itiıbaren çabalar 
içinde bulunuyoruz. 

Köban Koordinasyon Kurulu, d emin arka
daşımızın da söylediği gibi, eskiden Plânlatma 
Teşkilâtının emrinde idi, bu Koordinasyon Ku
rulu Bakanlığımıza intikal etmiş bulunuyor. 
Ve bu ayın sonunda 'on kadar ilgili teşekkül, 
Keban Barajının bugüne kadar ki geçirdiği 
safhalarda ve bundan sonraki geçireceği saf
halarda 'alınacak istikameti ve zamanınla biti
rilmesi için yapılması lâzırogelen çalışmaları 
gözden geçirecek ve yeni yeni kararlar alacak
tır. Bu mevzuda benim sayın 'heyetinize söyli-
yeeeğim bu kadardır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Köy İşleri Bakanı Sayın Sa
bit Osman Avcı buyurun efendim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT. OSMAN 
AVCI (Artvin Milletvekili) — Keban Barajı 
inşaatı sebebiyle su -altında kalan köylere dair 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Seym Celâl Er
tuğ'un Köy İşleri Bakanlığımıza yöneltilen söz
lü 'sorusunun Bakanlığımızı ilgilendiren kısım
larına cevaplarımı arz ediyorum: 

Keiban Barajının inşası dolayısiyle kısmen 
su altında kalacak olan köylerin yollarının ya
pımı konusunda Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü ile temaslar yapılmıştır, sonuçlanmıştır. 
Söz konusu yolların yapımı için gerekli para
nın Enerji Bakanlığınca, Bakanlığıma transfer 
edilmesi yakında protokol a bağlanacaktır. Ba
raj inşaatının ilerleme programlarına uygun 
olarak ve protokolde teöbit edilecek esaslara 
göre ']\öy yollarının yapımı ele alınacaktır. 

Kısmen su altında kalacak köylerin içme su
yu isale hatlarında 'her hangi bir arıza oldu
ğunda derhal 'giderilmesi it em in edilecektir. Bu 
'hususta ilgililerle temaslara 'devam edilmekte
dir. Barajın su seviyesi altında kalacak köyle
rin yeniden kurulacak!1.arı yerler henüz belli ol
madığından yol içme suyu ve -okul -mevzuunda 
her hangi bir çalışma yapılamamıştır. Saygry-
le arz ederim. 

BAŞKAN — Bakanlar tarafından soru ce
vaplandırılmıştır. Saym Ertuğ, buyurun. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler. Çok mühim bir problem 

175 — 
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üzerinde, Türkiye'ye büyük faydalar sağlıya cak 
olan Keban Barajının Elâzığ şehrine getirdiği 
problemler üzerinde üç Saym Bakandan değerli 
izahatı almakla memnuniyetimi arz etmek iste
rim. Kendilerine bu suali, daha doğrusu Bakan
lıklarına bu suali, 7 - 8 ay kadar önce tevcih et
miştim. Bu süre esnasında kendileri incelemele
rini yaptılar ve dinlediğiniz izahatı lütfettiler. 

Saym senatörler, Türkiye için büyük bir 
enerji kaynağı olan, bir senede fi milyar Kw/h 
enerji temin edecek olan Keban Barajı Elâzığ 
şehrine, eğer tâbirimi mazur görürseniz, lütuf 
yüzünden kahır altına girmek gibi bir ihtimali de 
getirmektedir. Bu, secim bölgemdeki vatandaşla
rımızı bugünden haklı bir endişeye düşürmüştür. 
Çünkü, saym bakanların da bahsettilkeri gibi, çok 
geniş bir arazi sahası teşekkül edecek 70 bin kilo
metre kare büyüklüğündeki gölün altında kala
caktır. Ve bir taraftan bu tabiatın bize lütfetti
ği 'büyük ihsana şükrelerken, diğer taraftan da 
şunu üzülerek arz edeyim ki, Elâzığ'ın en müm
bit toprakları, Uluova denen en mümbit toprak
ları su altında kalmaktadır. 

İkinci mesele de; burada bir şeker fabrikamız 
vardır. Bu şeker fabrikasının bulunduğu yer de 
su altında kalmaktadır. Fabrika başka yere inti
kal edecektir. 

Şimdi zirai sektörde hayatlarını kazanan köy
lülerimiz, Saym Bakanların da ifade buyurduk
ları gibi, ki, bunlar 95 köydür. Bir kısmının top
rakları tamamen su altında kalacaktır. Bir kısmı 
da kısmen kalacaktı!'. Zirai sektörde çalışan ve 
hayatlarını tarımla kazanan insanlar içerisinde 
bir kısmı, ki bunlar az toprak sahibidirler, bun
lar, toprakları tamamiyle istimlâk edildikten son
ra ellerine geçecek ufak bir para ile ne yapacak
larını şaşıracaklardır. Bir kısmı göç edecektir, 
Saym İmar ve İskân Bakanı, anketler yaptıkla
rını beyan ettiler. Gerçekten bu anketler yapılı
yor ve yapılmaktadır, (löç edeceklerdir, göç et
mek zaruretinde kalacaklardır. Bunların da bir 
yerde yerleştirilmelerinin daha bugünden gayet 
sarih surette hazırlanmış plânlarla tesbit edilme
si ve göç edecek kimseler ki, Elâzığ'ı ikinci bir 
telılilce de tehdidetmektedir, Saym Enerji Baka-
kanmııı da beyan ettiği gibi, E'lâzığ büyük bir 
sanayi merkezi haline intikal edecektir ve şehrin 
civarında gecekondular üreyecektir. Bu, arazi 
spekülâsyonunu da doğurabilecektir. Onun için, 
şimdiden bu üç Bakanlığın çok hazırlıklı ve ted

birli olmaları gerektiğinin yüksek takdirlerinizde 
yer bulacağına inanmaktayım. 

Şimdi asıl diğer bir mesele de, gerek İmar ve 
İskân Bakanlığının hazırladığı programlarda, ge
rekse Saym Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
nla ifadelerinde yerini bulan sanayileşme meşe-" 
leşidir. Buna iki yönden büyük zaruret vardır. 
Birisi, arazisini kaybeden köylü sanayi sektörün
de iş aramak mecburiyetindedir, ikinci zaruret 
de; bu bölge, Türkiye'nin en zengin maden cev
herlerini ihava etmektedir. Halen senede yüz 
milyon lira kadar kâr sağlıyan ve Etibankm za-
zaraıiarmı kapatan bir bakır işletmemiz vardır. 
Bunun yanında Türkiye'nin krom sahasında elin
de birinciliğini tutmakta büyük hizmeti olan 
krom istihsal eden cevherlerimiz vardır. Kurşun 
cevheri vardır, bunla" da bir sanayi tesisi haline 
gelmiştir. Ve son araştırmalar elimde, MTA Ens
titüsünün yaptığı son. araştırmalara göre de, 
aşağı-yukarı iki milyar ton kadar demir cevhe
ri mevcuttur. Bu cevherlerin bir kaideye uya
rak, enerjinin ayağına gitmek kaidesine uyarak, 
ucuz enerji menbamcla kurulması hususunda 
Elâzığ'da büyük bir hareket vardır. Bunu da si
ze memleketin uyanıklığına bir misal olmak üze
re arz edeyim ki, istimlâk edilecek arazinin be
delleri Hükümete aidolanlar da dâhil olmak üze
re, 1,5 milyar lirayı bulmaktadır. Bu 1,5 mil
yar liranın Elazığlılar Elâzığ'dan dışarı çıkma
masını arzu etmektedirler ve Elâzığ içinde kuru
lacak sanayi tesislerine hissedar olmak kararm-
dadırlar. Bunun için şehrin iş adamları, köylü
ler ve birçok vatandaşlar büyük bir toplantı ya
parak bir karar almışlar, bir dernek kurarak 
Elâzığ'ı Sanayileştirme Derneği adı ile böyle bir 
fon tesis etmişlerdir. 

Şimdi, âdil maıbiycftte olan problem, bil/has
sa pancar istihsalinde, bugün Elâzığ'da mev-
cudiolan şeker falbrikası senede 150 bin ton pan
car işleyebilecek kapasitededir. Henüz bu se
viyeyi Elâzığ bulamamıştır. Çünkü sulama im
kânlarımız mahduttur ve iyi değildir. Şimdi 
büyük bir ölçüde toprağımız su altında kalın
ca da pancarla hayatını geçindiren ve bu fab
rikaya alirnante eden bu fabrikaya pancar ye
tiştiren, pancar ziraata yapan vatandaşlarımız 
müşkül bir duruma düşecektir. Bunu telâfi etmek 
medburiyetindeyiz. Bunu telâfi etmek için, Sa
yın Enerji ve TaMî Kaynaklar Bakanmındau 
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vaktinde bir ricadır, zannediyorum, istirham 
ediyorum, pompajla 250 bin dekarlık bir arazi 
sulanacaktır, dediler. Bu çok âcil bir zaruret
tir. Çünkü, Şeker Falbrikası 1968 kampanyası-
na yeni yerinde geçecektir. Yani bir yıl kal
mıştır önümüzde. Bu sulama tesislerinin evve
lemirde ve öncelikle yapılması muti ak bir za
rurettir. 

Köy İşleri Bakanının izahatından anlıyoruz 
ki, henüz köylerin, intikal edecek olan köy
lerin plânlı bir hazırlığı, okul, yol vesaire ih
tiyaçları bile kesPji katiyet etmiş, yahut tahak
kuk safhasına girmiş değildir. Bunların da 
•bugıünden hazırlığına geçilmesi lâzımdır. Ancak 
'baraj kapakları 1969 da kapanacaktır. 1969 
ıda kapanıp da göl teşekkül ettikten sonra ki, 
kapağın kapandığı gün oraların tahliye edil
mesi lâzımdır, doğacak problemleri b ekliye -
cek olursak, o zaman halk içerisinde büyük bir 
rahatsızlık, huzursuzluk, endişe, bu günkü en
dişe o zaman gerçek sıfatı ile meydana çıka
caktır. Bu itibarladır ki, gerek sınaî tesislerinin 
plâna alınarak tahakkuk safhasına yürütülme
sinde; şunu da arz etmek isterim ki sayın sena
törler, bu vesile ile öğrenmenizde büyük fay
da mülâhaza ediyorum, krom istihsalinde Tür
kiye dünyada birinci idi ve bizim, Güleman na
hiyesindeki kronn, işletmemiz senede 25 milyon 
lira kâr eder idi. Bugün 5 milyon lira zarara 
(düşmüştür. Çünkü, gerek krom piyasasındaki 
'değişiklikler, gerekse krom tasfiyesi, kromla
rımızın tenorunun düşmesi buna sebeboılmakta-
dır. Halbuki elektrometalürji sanayii ile yani, 
ibarajdan istihsal edilecek oları elektrikle tas
fiye yapıldığı takdirde ferrokrom teşekkül ede
cektir, yüzde 63 kromu ihtiva eder ve saflaş-
mıış bir krom mahiyetindedir. Birinci kromun, 
bugün göndermekte olduğumuz kromun İsken
derun'da teslimi 20 dolar iken, ferıokromun 
tonu 300 dolardır. Ve buna mukabil de nakil 
bakımından gayet büyük kolaylık vardır. Hac-
ımi üç defa daha küçülmektedir yani, üç ton 
ham cevher yerine bir ton ferrokrom gönder
mek suretiyle nakliyatta da ucuzluk temin 
edilecek ve Türkiye büyük döviz sağlayacak
tır. Binaenaleyh elktrometalurjik sanayiin şim
diden projelendirilmesi ve fcrrokrcimun de
ğerlendirilmesi lâzımdır. Ayrıca ferro krom is
tihsal edildiği zaman senede 40 bin ton, rakam
da yanılmıyorsam, 40 bin ton kadar karpit de

nilen sanayide kullanıllan bir madde - ki, Tür-
kiyenin de istihlâkinin üzerine çıkıp ihraee-
deb'ileceğiımiz bir maddedir - elde edilecek ve 
bize büyük bir döviz kaynağı olacaktır. 

Üçüncü Demir - Çelik Sanayiinin nerede ku
rulması memleket sathında münakaşa mevzuu 
olmaktadır. Biz de bakır cürufundan artmış 
6 milyon ton bir cevher vardır, bakır tasfiyesi 
sırasında çıkmış bakiye cevher vardır. Diğer 
taraftan hanı cevher halinde demirden (bir 
Demir - Çelik sanayiinin kuurlması en ekono
mik, çünkü enerjiye en yakın yerdir ve en fay
dalı bir teşebbüs olacaktır. Bu teşebbüsler, 
memnuniyetle gördüm, İmar ve İskân Bakan
lığının yaptığı, müstakbel inkişaflar için ha
zırladığı programlarda yer almıştır. Koordinas
yon heyetinden bahis buyurdular. Bu koordi
nasyon heyetinin ve üç muhterem baka'nımın; 
bunları arz ederken müsta'kbel sanayi inkişafı, 
sulama mevzuumuz ve köylerin iskân ve barın
dırılması meselelerini İm raya getirmelerinin 
tam vakti olduğu kanaatindeyim. Aksi halde 
geçecek zaıman bizi çok müşkül duruma düşü
recek ve demin sözlerime başlarken arız etti
ğim gibi, lütuf yüzünden kahra uğramak gibi 
bir endişe ile karşı karşıya kalmamız imkân 
dahilindedir. Fakat, büyük bir ferahlıkla dinle
diğim Bakanlar meselenin, zatı meselenin için
de olduklarını ifade ettiler ve çalınmaları da 
bunu gösterdi. Umarım ki, bu barajın inşasın-
daki tempoya uygun bir süratte ve hattâ ondan 
daha evvel talhakkuk etsin. Çünkü, biliyorsunuz 
Asuvan Barajı yapılırken, Asuvan Barajına pa
ralel olarak, Asuvan Barajından istifâde ede
cek sanayi tesislerinin de o gün temelleri atıl
mış ve Asuvan Barajı bitmeden sanayi tesis
leri bitme seviyesine gelmiştir. 

Bu itibarla 3 Sayın Bakanın gösterdiği alâ
kaya ve mühim işlerini bırakarak buraya ge
lip bu konuya gösterdikleri ilgiye hem teşek
kür ediyor, hem de bundan sonra hergün Ba-
kanllıklarının eşiğini aşındıracağımızı, bütün 
temsilci arkadaşlarımla birlikte, arz etmek isti
yorum. Teşekkürlerimi tekrarlar, saygılarımı 
sıunarmı. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
•14. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah

mi Arıkan'ın, Özel Öğretim Kurumları Kanu
nunun uygulanmasına dair Millî Eğitim Ba
kanındım sözlü sorusu (6/389) 
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BAŞKAN — Sayın Arıkan? Yok. Sayın Ba
kan? Buradalar. Soru sahibinin 10 . 11 . 1966 
gün ve dördüncü birleşimde bulunamamış olma
sı hasebiyle soru yazılı soruya çevrilmiştir. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattiu Cizrelioğlu'nun, Diyarbakır'da 
kurulacak olan Üniversiteye dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/391) 

BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu? Burada. 
•Başbakan veya adına cevap verecek Sayın Ba
kan? Yok. Soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır 
Üyesi Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle nehrin
de baraj yapılıp yapılmıyacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/392) 

BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu? Burada. 
Sayın Başbakan veya adına cevap verecek 

Sayın Bakan? Yok. Soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın; Artvin ili dâhilinde açıl
ması düşünülen sağlık ocaklarına dair sözlü so
rusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip 
Somunoğlu'nun cevabı (6/393) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan? Buradalar. 
Sayın Bakan? Buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senartıoısu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki -sorumun Sayın Sağlık ve Sos

yal Yardım Bakanı tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasına delâletlerini saygiyle rica. 
ederim. 

Antvm Senatörü 
Fehmi Alpaslan 

1. Artvin İli dâhilinde sağlık hizmetleri
nin sosyalleştirilmesi için kaç aded sağlık oca
ğının yapılması düşünülmüştür? Miktarında 
sonradan düşme olmuş ise sebebi nedir? Gele
cek yıllara kalan sağlık ocağı yapımı yarımıdır? 
Bunlar ne zaman yapılacaktır? 

2. Yerleri tesibit edilip arsaları köylüleri 
tarafından satın alınmak suretiyle temin edil
miş olmasına rağmen, inşa mahalleri değiştiri
len sağlık ocakları yarımdır? Gerek öne alma, 
gerek yer değ'iştirme bakımından tercihteki 
sebep ve ölçü ne olmuştur? 

BAŞKAN — Soru okunmuştur. Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Sayın Edip Somunoğlu 
buyurun. 

SAĞLIK VB SOSYAL YARDİM BAKANİ 
EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar, arkadaşımız 
Sayın Fcihmi Alpaslan tarafından sorulan so
ru iki madde halinde hülâsa edilmiştir. Birin
cisi; Artvin ili dâhilinde yapılan sağlık ocak
larının evvelâ kaç aded olarak tesibit edildiği 
ve sonra bu adedin indirilip indirilin ediği ve 
sebepleri nelerdir? Gelecek yıllara da bu indi
rilen sağlık ocakları kalmış mıdır? 

1960 plânına göre beş vilâyette Sağlık ocak
ları tesis edilmesi kararlaştırılmış ve bunlardan 
Artvin iline de 34 aded isabet etmiştir. Bilâha
re bu aded 27 ye indirilmiştir. Bunun sebebi 
ise; evvelce yapılan 12 ildeki ocaklar; yolsuz 
ve suyu ol miyarı, sosyal şartları katiyen müsa-
idolmıyan yerlere yapıldığı için, buralara he
kim göndermek, personel göndermek ve bun
lardan vatandaşın, istifad esini temin etmek ka
bil olmadığı için, bu 34 sağlık ocağı diğer il
lerde de olduğu gibi, 27 ye indirilmiştir. 
Sebebi, tamamen yol, su meselesi ve sosyal şart
larıdır. Biz bu sene ve geıçensenenin de somla
rında sağlık ocağı ve sağlık evi yapılacak yer
lere yol yapılması için alâkalı Bakanlıklara, ha
ritaları île birlikte yaızılar gönderdik ve taki-
bediyoruz. Oünikü bu yerlerde her sağlık oca
ğı bir ünite olduğuna göre, bu yerlere giden 
hekim ve yardımcı personel gittiği bu yerden 
istifade elttjiremiömiöktedir. Bilhassa Doğu bölge
sinin birçok yerleri kışın karla kapalıdır. Yaızrn 
dalhl yol gitım'iıyen bu sağlık odaklarına - ki, 
tahminen sağlık ocakları 200 hin, sağlık evleri 
lojmaıllarıiyle birlikte 50 bin liraya yapıldığı 
halde yoıl olmadığı içiin hayvan sırtında demir 
ve çimento taşımak süratiyle 3 - 4 yüzibln lira
ya malolimakta ve buraya hekim ve yardımcı 
personel de güçlükle gömderıilmek'teidir. Onun 
için geçen sene 1966 da yapılacak sağlık ocak
ları 19615 senesinde kararlaştırılmış oluyor. Bu 
yerlere ayrı ayrı mütehassıslar müteaddit de
falar gönderilmiş, buraya hangisi daha merke
zî olarak yapılırsa, daıba çok istifade teımin 
edilirse bunlar bu şekilde kararlaştırılmıştır. 

OBurada sorudaki bir nokta da; acaba bu bir 
politik sebeple mi değiştirilmiş, noktasıdır. Ka-
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tiyen böyle bir düşünce yoktur. Hattâ bu sene 
bir il'e indirilmiştir. Sebebi ise, sosyalleştirme, 
ideal bir sistem olduğu halde, personel noksan
lığı, yol ve suyun olmaması ve daha evvelden 
bunlarım temin edilememesi yüzünden, lâyııkiy-
•le istifade edilememektedir. Yatırılan birçok 
yatırımlar da, ölü yatırım hailine gelmiştir. Bu 
ısene yalnız bir ilde yapıp, diğer illeri de tak
viye etmek icaibötaıektedir. Hattâ bugünkü sis
temle de biz buralara, hastanelere lâıyikiyle he-
!kiım gönderememekteyiz. Yüzde yirmiüç mü-
teibassis ile çalışmaktadır, Sosyalleştirme böl
gesi. Bir mukavele meselesi vardır, bundan do-
iayı doktorlar gitmemektedirler. Bunun için 
Bakanlık çalışmalar yapmalkta ve yakın zaman
da bu husustaki hazırlamış olduğu bir kanunu 
Yüksek Senatoya ve Mıecliise sevk etmek üze
redir. 

Aksi takdirde biz buralara hekim göndere-
ımiyoruiz. Askere gidiyor, veya parasını ödüyor 
- ki, esasen mecburi hizmetliler gitmektedir -
ıbunlar da bin bir bahane ile oraya gitmemekte 
ve böylece bu yüzden yapılan yatırımlar da he
ba olmaktadır. Onun için bir kısım diğer iller
de de azalmıştır. 

Gelecek yıllara kalan sağlık ocağı yapımı 
var mildir1? 

Gelecek sene için sağlık ocağı yapımı şimdi
lik yoktur. Gelecek yıllarda 5 - 10 bin nüfusa 
bir sağlık ocağı olduğuna göre, hakikaten ihtli-
yacolursa Hükümet âciz değil, yaptırır. On
lardan evvel esas ünite sağlık evleridir. Yani 
ebelerin oturacağı, ilk ünite sağlık evleridir. 
••Sağlık evleri 1963 - 1964 senelerinde, 1965 se
nelerinde hemen hemen tamamen, Muş müstes
na kaldırılmıştır. Bu Yüksek Senatoda da ten-
ıkid mevzuu olmuştur. Doğrusu, daha önce eğer 
ideal bir sistem - ki öyledir - bizim personel ve 
diğer durumlar müsait değil, evvelâ sağlıık evi 
olmadan sağlık ocağı, hattâ hastane yapmak 
bir fayda temin etmez. Onun için yalnız bura
larda gelecek sene için, Artvin 'de de sağlık ev
lerinin yapılması programa alınımışitır. 

İkinci (madde de; arsaları satmalmmak sure
tiyle temin edilmiş olmasına rağmen inşa ma
halleri değiştirilen sağlıık evleridir. Bu da yi
ne, 34 adeıd 27 ye indiği için, yerleri değiştiri
lenler olmuştur. Ama diğer illerde, bana inti
kal etti, burada da iyi hatırladığıma göre, bir 

baışlka maksatla da değil, fakat, yine merkezî 
bir durumda sağlık ocağının yapılması için 
yerleri değiştirilenler olmuştur. Bir başika mak
sat güdülmemişitir. Diğerleri şehirlerde yapı
lan sıağlık ocaklarının asıl meselesi yolunu, su
yunu ve diğer ihtiyaçlarını temin ötmek, perso
nelini temin etımek, onu işler hale getirtmektir. 
Asıl o zaman maksadı temin ederiz. Aksi hal
de, şimdiki hakle bunlardan birçok yerlerde is
tifade edilememektedir. % 54 ü pratisyen he
kimden malhrum, % 23 ünde mütehassıs var
dır ve °/c 77 mütehassıs noksanı ile çaliişmalkta-
dır. Bunlar için Hükümet olarak çare aramak
tayız. Müteaddit toplantılar, seminerler yapıl
makta. Ve önümüzdeki senelerde bu yapılan 
yatırımlarla vatandaşın ayağına halk sağlığını 
götürmek konusunu hakiki hale ifrağ etımek 
lâzım. Aksi takdirde bugün daha fazla sağlıık 
ocağı yapmakla hiçbir netice elde edileımiye'ciek-
tir. Mâruzâtım bu kadardır, hühnıetteriimle. 

BAŞKAN — Sayın Felhımi Alpaslan, buyu
run. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, Sayın arkadaşlarıim, benim saram; hiç şüp
hesiz memleketimden aldığım birçok şikâyet
lerin Sayın Bakana Yüksek huzurunuzda ceva
bını vermek maksadı içinde takdim edilmiş 
şekli idi. Şahsan ilgili dairesinde bu şikâyet ko
nuları ile meşgul oldum. Oradan şikâyetlerin, 
hem de haklı olduğunu şahsan da bildiğim şi
kâyetlerin, tatminkâr cevabını almak imkânını 
bula.mad.ignm için, meseleyi Yüksek Huzuru
nuzda bir sözlü soru haline getirdim. 

Bu vesile ile gerçekten büyük bir dâva olan 
sosyalizasyon konusunda Sayın Bakanın izhar 
buyurdukları endişe, tereddüt ve üzüntüler he
pimize hâkimdir. Binalar yapılacak ama, bu 
binalar boş kalacak olduktan sonra millî servet 
heder olacak, vatandaşın ümidi kırılacak ve 
maalesef çıoik iyi maksatlarla ele alınmış olan 
dâva ila, her şeyden evvel itimat kaybedilece
ği için muvaffakiyetten uzak bir hale düşe
cektir. Bundan evvel sosyalizasyona gitmiş 
olan vilâyetlerde durum bu olunca bundan son
rasının da aynı olacağı talbiidir. O itibarla Art
vin Vilâyetinde evvelce kararlaştırılmış olan 
34 sağlık ocağının yiranüyediye indirilmesi, 
belki ziyadesiyle bir endişe mevzuu olmamak 
lâzıımgclir. Çünkü ylımiyediye de indirseniz, 
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48 e clıe çıkarsanız mertlice itibariyle hekimini bu-
1 a mıy açlıksınız, p ersıomeli ni bulamıy adaksınız, 
riışlemiyeeek. O halde kupkuru bir bina ya/pttır-
ımaktan batşlka bir mâma ifaicle etmiyeeek, gilbi 
bir durumla karşı karşıyayız. Yalnız Sayın Balkan 
'bu mııevzuu işildtimetk üzerle bir kanun tasarısı 
getirecekleriini boyan buyurdular. Bunu cid
den büyük bir ihtiyacın karşılayıcısı olarak sa
bırsızlıkla bekleriz. 

Mulhterem Balkan ıbaşlka vilâye'tlerdeiki, işle
yiş tarzı itibariyle 34 rakamının 27 ye indiril-
idilini buyurdular. Mümıkünidür. Nihayet Dev
let bünyesfinde tasarruflarda bulunurken elbet
te umumi ihtiyaçlar difekalte alınır. Yailnıız 
Arttvintâe hakikatten daha çok sağlık ocağının 
bulunması lâzıımıgelen yer- 'dururken, daha az 
ihtiyaca cevap verecek yer tercih edilmıdk sure
tiyle, o silinmiştir. Vilâyet bu mevzuda Ba
şkanlığı ikaz eder yazılar yazmıştır. Aıma Ba
kanlık maalesef bunlara da iMtfat etimemliisjtir. 
Böyle 'bir durum varıdır. İsim olarafk tasrih ede
yim, yazın bütün kazalarımızın yaylakiye mev
kii olan, ortlafciye mevkii olan Birlbilen yaylası 
diye bir yer vardır. O fcısumdalkıi her türlü has
talığı bünyesinde topbyan, evvelce Frengi mü
cadelesi geçiirmiiş olan Bulanık Köyünde sağlık 
ocağı kurulması (mukarrer iken, yüksek yerdir, 
dağlık araızıidir, kış mmtıkaisıdır, kasaba ile 
intibaltı sağlam değildir, diye buradan kaldırıl
mıştır. Daha kolay yapılacak diye kasıalbaya 
pelk yakın Torbalı Köyünde bir oeak kurulma
sına 'karar verilmiştir. Yani 'mesele, ihtiyaç el
de iken, ve bu clilhet vilâyet makamınca Bakan
lığa intikal ettirıilmiş iken, Bakanlık daiha ko
layını tercih et'inek sunetıiyle bir tasarrufa ğnN 
iniştir. Bunun dışında hakikaten kötü bir şey 
olmuştur: Evvelce kaıraıtlaşItırılmi'Şltır - bir po
litika tesiri gürldiğinıi söylemiyorum. - Filân 
ıköy pana vertmiışitir, aıisa almıştır. Sonra bu yer 
değiştirilmiş ve bir baışika köye nakledilmiştir. 
Yani, politika girse de girim es e de, masraf eıt-
tirlileırek arsa alan o koy, bu işe politika gir
miştir, diye feriyaldlü figanı basmaktadır. Bir 
Devlet hayatımda istikrar esastır. Hükümettiler 
'değişir ama, Devlet devamlıilılk iüalde eder. O 
itibarla bu gibi aksaklıkların, hiç oknaızsa bun
dan sonraki vilâyetlerde olmaması hususuna 
Sayın Sağlık Balkanının dheıuTOİyet verimesâni 
istirham. edeceğim. 

Bu arada, zabıtlardan takibe'tmesini istir
ham edeceğim bir mevzuu, yüksek huzurunuz
da Sayın Bakanın ıttılaına arz edeceğim. Sa
yın Somutıoğlu, değerli bir hemşehrim olarafk 
memleketin bir kuruşunun dahi heder edilme
sinin karşısında olan bir zattır, buna yürekten 
inanıyorum. Şimdi bir mevzii arz edeceğim ki, 
eğer bu mesele üzerinde hassasiyetle Sayın Ba
kamımız durmazsa maalesef ben bir inanış kırık
lığına uğramak gibi bir vaziyete düşüceğim. 
Şavşat'da Mirya nahiyesinde sağlık ocağı tesis 
edilecektir. Sağlık ocağının kurulacağı bir yer 
t'esbit edilmiştir. Köylü bu yeri sahibinden 
4 000 liraya da satmalmayı kararlaştırmıştır. 
Teknik elemanlar, Bayındırlık Müdürü gel
miş, bu yeri görmüştür, sağlık ocağının en 
mükemmel şekilde kurulacak bir yer olduğuna 
karar vermiştir. Gitmiştir, ihale mevzuu ol
muştur, ocak, yer teslimine geldiği vakit Bayın
dırlık Müdürü bakmış ki, bu sağlık ocağı için 
evvelce satmalmacak yerden başka bir yerde 
sağlık ocağının kurulması 'ameliyesine başlan
mış, yani, binanın inşasına başlanmıştır. Bu 
yer köylüye yedi bin liraya zorla aldırılmışlır; 
Şavşat'da yerli olan ve politikanın da maale
sef içine çok karışmış olan Hükümet hekimi 
tarafından. Bu yer bir yamaçta olduğu için, 
ellibin liradan daha ziyade harfiyat masrafı 
yapmak suretiyle, memleketin, milletin ellibin 
lirası buraya sarf edilmiştir, lüzumsuz icapsız. 
Teknik adamlar bunu tesbit etmişlerdir. Bu 
yerin aynı zamanda yirmi, otuz dönüm -ki, bi
zim oralarda yirmi, otuz dönüm arsa bir kıy
mettir, arazi darlığını Sayın Bakanımız bilir
ler- aşağısına giden bir suyun su kanalını da 
kapandığı için o arazi sahibinin de feryadını, 
figanım mucibdlacak bir yerdir*. Ve bu yer, 
köye mütenazır olarak bina inşasına müsaidol-
madığı için, 'bina, yan vermek sureti ile gayet 
biçimsiz bir halde oturtulmuştur. Bu bir mi
saldir. Bunun gibi olanlarda vardır. Fakat bu 
çok enteresan bir misaldir. Durup dururken 
bir Hükümet '.tabibinin haksız, icapsız ve mak
sadını burada dile getirmek istemem, ama bir 
maksat içinde yapmış olduğu bir tasarrufun 
millete getirdiği zararı ifade eder. Bu itibar
la, bu gibi meseleler üzerinde Sayın Bakanın 
dikkatle durmasını ve 'bu 'mevzuu da lütfen 
özel surette tahkik ettirmesini rica ederim. Ben 
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valiyi ikaz ettim ama valiyi bir zaıf içinde 
gördüm. Kendi emrinde bulunan teknik ele
manların vermiş olduğu rapora bilgiye rağmen 
o hekimin torpilli olduğu endişesiyle 'bu işe 
maalesef el koyamamıştır. Olmamalıdır. Dev
let hayatında bunlar olmamalıdır. Bir taraf
tan bir kuruşu sarf etmiyelim diye düşünürüz. 
Bazan en yüksek mevkide bulunan bir Bakan 
10 bin lira bir yere yardım etmek imkânma 

sahibolamaz, ama beri tarafta, hem de iş ber
bat o'lacak tarzda asgari 50 - 60 bin lira gibi 
lüzumsuz bir masraf yapılır ve bu keyfi olursa 
hakikaten yazık ve günalhtır. Meseleyi bu ba
kımdan Sayın Balkanımın hem bilgisine arz edi
yorum ve hem de neticesini alma ümidi içeri
sinde lütfettikleri 'bilgi ve iyi niyetlerine te
şekkürlerimi arz ediyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın; Artvin iline tahsis edilen 
imam kadrolarına dair Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/394) 

BAŞKAN — Savın Bakan?.. Yek. Soru y--
bibi? Burada. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm .506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun uygulamasına dair Başbakan 
dan sözlü sorusu (6/397) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Saym Baş
bakan veya adına cevaplandıracak Saym Bakan?. 
Yok. Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

20. -— Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm Tekniker Okulu öğrenci
lerine dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz'in cevabı (6/398) 

BAŞKAN — Saym Atmaca? Burada, Saym 
Balkan buradalar, soruyu okutuyorum. 

3 . 9 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tekniker okulu öğrencileri (6) aydan beri 

okullarına devam etmemekte ve derslere girme
mektedirler. Plânlı kalkınma devresinde tek
nik elemana en çok ihtiyaç buyulması kaçınıl
maz bir gerçek iken, 28 tekniker okulumuza ka

yıtlı 30 bine yaklaşan gencin haklı istek ve 
dertleri ile ilgilenilmemesinin sebebi nedir? Bu 
gençlerimizin sokağa dökülmelerinin sorumlu
luğu kime aittir ? 

30 bin aileyi umutsuzluğa sevk eden ve 30 
"bin gencin geleceği ile ilgili bu olaya ne za
man ve nasıl bir çözüm yolu bulunacaktır? 

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

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Soru okunmuştur, cevap ver
mek üzere Saym Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz 'buyurunuz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Sayın Başkan ve saym 
senatör arkadaşlarım; saym Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca'nm teknikerler konusundaki 
'sorularına cevaplarımı arz ediyorum. 

Bu konu altı aydan beri yalnız Bakanlığı
mızı değil, bütün memlelkötimizi üzüntü içeri
sinde bırakmış bir konudur. 

Soruda ifade edildiği gibi, memleketimizin 
ıteknik elemana büyük ihtiyacı vardır. Yalnız 
te'knik eleman deyince bu elemanları sıralamak 
icabeder. Tekniker arkadaşlarıımrz da bu sırala
mamın içinde yeralan kimselerdir. Teknik kişi
ler, her hangi bir öğretim gönme'miş olan grup
lar bir kenara, bir miktar öğretim görmüş bu
nun üstünde, orta derecede bir öğretim görmüş, 
yüksök soviyöde öğretim görmüş ve nihayet mü
hendis ve yüksek mühendislik seviyesinde öğre
tim görmüş elemanların bir araya gelmesinden 
meydana gelirler. Tekniker talebeleri de işte bu 
sistem içinde bir grupu teşkil etmektedirler. 
Öyle sanıyorum ki, Saym Atmaca'nm burada 
«te'knik elemana ihtiyacı olduğu bir sırada» ke
limesini kullanırken, bu sıra ve statü içerisinde
ki teknik elemanı kasdettiğini anlıyorum. O tak
dirde bu clemanlaırın öğretim sistemimiz içeri
sinde veya merhaleleri içerisindeki yeri neresi 
'olmak, lâzmıgelir veyahut da memleketimizin 
hangi tip bir elemana daha çok ihtiyacı olmak 
lâzmıgelir meselesi ortaya çıkmaktadır. Bunu 
yukarıdan aşağıya doğru sıralarsak; yüksek mü
hendis, mühendis, tekniker ve sanat enstitüsü 
mezunları teknisyen ve daiha aşağıya d>oğru ine
rek usta, kalfa, çırak şeklinde sıralamak imkânı 
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vardır. Öyle ise memleketimizin aşağı kademe
deki okumamış alaylı bir şekilde yetişmiş bulu
nan çırak, kalfa, ustalarının üzerinde teknisyen 
ve tekniker gibi, mühendisle bu •kısımlar arasın
da bulunan elemanlara ihtiyacı olacağı gayet 
tabiîdir. Nitekim Yüksek mühendis ve mühen
dislerin yaptıkları büyük ölçüdeki çalışmaları, 
yü'ksek matematiğe dayanan çalışmaları tatbik 
«anasına koyaibilecelk yegâne değerli elemanla
rın teknik elemanlar veya tekniker ve teknisyen 
sınıfındaki elemanlar olması icaboder. Zaten bu 
okullarımız açılırken de bu mütalâa nazarı iti
bara alınarak açılmış ve yerleştirmeye çalışıl
mıştır. Hattâ bu okullarımız açıklığı zamanlar
da iki senelik s a ant enstitüleri kâfi gelmemiş, 
sanla t enstitülerini üç seneye çıkarmak, dolayı-
siyle bunların da temel bilgilerini daha yükselt
mek gayesi güdülmüştür. Sanat enstitüleri üç. 
seneye cıikanlduktan sonra da bu arkadaşları-
'inızın iki senelik bir akşam veya gündüz tekni
ker okulu öğrenciliklerinde edindikleri bilgiler 
kâfi 'addedilmemiş, bunları yü'ksek tekniker 
okulu adı ile bir çatı altında toplamaik suretiyle, 
mühendis seviyesinde •olmamakla beraber, o se
viyeye yaklaşık bir durumda ve fakat bunların 
yardımcısı seviyesinde olsun diye, yüksek tekni
ker okulları açılmıştır. Şüphesiz, yeni (açılan 
okullarda (müfredat programlarının tatbiki ko
nusunda bâzı eksiklikler-, hatalar olabilir. Bun
ların zamanla düzeltilmesi müm'kündür. Asıl 
mühim olan meselle; memleketimizin süratle kal-
'kınma arzusu ve iştiyakı devresinde bu tip ele
manların kimler tarafından, nerede kullanıla
cağı dolayi'siyle istihdam yerleri ve bunun kar
şısında da istihdam yerlerine göre bunların ya
pıları, yani kaJbiliy etleri ve yetişme dereceleri, 
niteliklerinin nasıl olacağının tes'biti meselesi-
'dir. Şüphesiz bu yalnız Bakanlığımızı ilgilendi
ren bir .mesele de değildir. Hükümetin diğer ba-
kanlıklariyle de alâkalı bir meseledir. 

Nitekim İmar ve İskân Bakanlığı, Bayındır
lık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı ve diğer yapı işleriyle ilgili bütün ba
kanlıklar bu elemanları istihdam ettiklerine gö
re, onlarla beraber müştereken bir çalışma yap
mak ve ondan sonra istenilen ve verilen, yani 
'bizim verdiğimiz ve onların istediklerinin 
karşı karşıya getirilmesi suretiyle bu tekniker
lerin asili isteklerinin cevaplarının vcrilebilme-
sinin mümkün ohıcağı anlaşılmaktadır. Bu 

gençler Mayıs ayının başlarına doğru boykot 
'hareketine girmişlerdir. Boykot hareketi ne 
yönetmeliklerde, ne kanunlarımızda ve ne de 
öğrenci 'birliklerinin tüzüklerinde vardır. Bu; 
şüphesiz okula devam etmemek, dolayısiyle 
herhangi bir arzuyu istihsal etmek yolundan 
•başka, bir şey değildir. Şu muha'kkakdır ki, 
veya bilinmektedir ki, Yüksek Senatoca da 
takdir edilmiştir, Bakanlığımız . teknikerlerin 
bu boykot hareketlerini geniş bir açık kalpli
likle ve müsamaha ile takibetmiştir. Hattâ 
Haziran devresinde; bunların mühim bir kısmı
nın imtihana girme haklan yönetmelikle kal
dırılmış olması lâzim.gekliği halde, Bukanlhğı-
mız bunu kaldırmamıştır. O ayın dördünde ya
pılacak imtihanlara girmedikleri veya girmek 
'istemedikleri; eğer imtihanlar tehir e di lime gi
receğiz, dedikleri için yeniden bir müsamaha 
'kapısı açılmış ve yirmi Haziranda imtilhana gir
me balckı verilmiştir. Böyle olduğu hal
de bu imtihanlara da girmemlşler'dir. 
Üzülerek burada arz edeyim 'ki, imtihan
lara ginmek liıstiıyeıılerden de; bir- kısmı 
imtihanlara zorla sıokulmamak istenmiş ve ha
kikaten sokturulmam ıştır. Ama bunun yanında 
evvelâ iki, sonra üç okulumuzda imtihanlar 
devam etmiştir ve orada öğrenciler imtihanlara 
girmiştir. Tekniker öğrencilerinin bu isteği ve 
bu durumu böyle devam etmiş ve Eylül ayın
da da yine kendilerine tanıdığımız imtihan 
hakkını da kııllanmamışlandır. Bütün bunlara 
rağmen okulların açılma tarihi geikliği zaman, 
'kendilerine yine okul kapılarının açık olduğu 
ifade edilımij ve şu anda okul içindeki sınıfla
rın bir 'kısmı dolu, bir kısmı ise boştur. Bütün 
'bunlar, yalnız bizim değil, memleketin ve on
ların istikbalini salbırsızbkla beküyen anne 
ve babalarının şüphesiz üzüntülerinden başka 
hiçibir şekilde ifade edilemez. İstedikleri nedir? 
İstedikleri, daha yüksek seviyede bir talısil yap
ma imkânının kendilerine verilmesidir; esas 
itibariyle budur. Bunu temin m aks adiyle yeni 
teknik okulların açılmasını istemektedirler. 
Yeni teknik okullar yani mühendis okulları; 
İstanbul'da Yıldız'da.ki ve M'aeka'dakl okullar 
gibi. Veya okullarının kendileri ne bir yıllık, iki 
yıllık veya: üç yıllık gece veya gündüz öğre
tim seviyelerinin mühendis formasyonu halinde 
devamının teminini arzu etmektedirler. Şüp
hesiz bu istekler güzel isteklerdir. Memleketti1 
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yeni yeni okullar acımak, yüksek okullar aç
mak gayreti içinde bulunan bir hükümetin ve 
M'illlî Eğitim Bakanlığının gençlerimizin oku
yabilecekleri yüksek seviyeli okullar açmak 
isteği kadar tabiî bir şey olamaz. Ama bütün 
bunların hcpı/min imkânlar içinde sınırlanmış 
olduğunu da ifade etmek •meüburiyeti vardır 
ve hangi Hükümet hangi bakan olursa olsun 
dei'hal ve süratle bugün bir teknik okulu, mü
hendis yetiştiren bir okulu açmak imkânına 
sahip değildir. Nitekim Elâzığ'da açılmasını 
kararlaştırdığımız teknik okulun da, bugün bir 
kaç. .ay ımüddetlc İstanbul'da öğretime başla
ması ve bilâhara tesisler tamamlandıktan sonra 
oraya intikali gibi bir şekille açılma imkânı bu-
lunaıbilmiştir. Yüksek Heyetinizin her şeyi açık
ça bilmesi gayet tabiîdir; bunun için arz edi
yorum. 

Böyle bir sıkıntılı zamanda ;JÜ bin öğren
ciyi birden allaibileeek teknik okul açmanın ne 
kadar güç okluğunu takdir edersiniz. Bu vazi
yet karşısında bu gencilerimizin bu ve buna 
benzer arzularını deıtfıial yapam;:inam.ıı üzün
tüsü içerisinde bulunuyo-ruz. 

"Meselelerine el konulmamış mıdır"? Gayet 
tabiî meselelerine el konulmuştur ve üzerinde 
çalışılmıştır. Nitekim bir kanun tasarısı hazır
lanmış ve bu kanun tasarısı bakanlıkların mü
talâasınla sunullmuş ve mütalâaları alınmıştır. 
Burada unvan ve salâhiyetler ifade edilmiştir. 
Ama verdiğimiz unvan ve salâhiyetleri de be
ğenmemişlerdir. 

«•Hülâsa; tutulan yolu beğenmemekte ısrar 
etmektedirler ve bunu boykot şeklinde devam 
ettirmek suretiyle elde edebileceklerine ümi-
d'^tmek'tedirler. Türkiye bir kanun Devleti ve 
nizam Devletidir. Hepimiz bu nizamın koruyu
cusu vaziyetinde ve mevkiindeyiz. O takdirde, 
yolun bu olmadığı şüphesizidir. Bu gençlerin 
meselesinin üzerine eğilinmemesi diye bir me
sele mevzuuıbahiıs değildir. Nitekim gecen hafta 
Cuma günü müsteşarlar seviyesinde, ilgili ba
kanlıkların müsteşarlar Millî'Eğitim Bakanlığı, 
Talim Tenbiye Dairesinin üyeleri, Başkanla bir
likte yedi üyesi, Teknik Öğretim Müsteşarlığın
dan ilgili arkadaşlar, Mühendis Odaları Birli
ğiyle bu tekniker teşekkülleri birliği ile ilgili 
kimseler, mühendis okulları ve tekniker okul
larının öğrenci teşekküllerinin başkanları genç

ler bir masa etrafında Millî Eğitim Baka.mlığı 
Başmüsteşarlığmda bir masa etrafında 40 kişi
ye yakın bir grup toplanmışlar ve istişarî ma
hiyette fikir teatisinde bulunmuşlardır. Bu, 
'meseleyi daha yakından, daha geniş bir vüoaıt-
ta ele aldığımızın bir delilidir. Yapılan konuş
maların ışığı altımda şimdiye kadar hazırlan
mış bulunan kaıiiunun bir kere daha güzden 
'geçirileceği ve ondan sonra da Yüksek Meclise 
arz edileceği gayet ta/biîdir. 

«Bu gençlerimizin sokağa dükü İm el erinin 
sorumluluğu kime aittir», diye Sayın Denizli 
ıSenatörü Hüseyin Atmaca bir cıümle kullanıyor. 
Gençlerim, sıokağa döıkülımelieriinin sıoruımluluğu; 
burada «dölkülimieleri» değil, kendileri sokağa 
çıkmışlardır. Bunun sorumluluğu kendilerine 
aidolımak lâzıımıgieMr. Her halde sokağa çıkın, 
diyen ben değilim veya başka bir hakan ola
maz. Anne olamaz, baba olamaz, millet olamaz, 
meımleket olamaz. Bunların bütün bu müsama
hamız içinde bu idrakin icjiınc girip dönmelerini 
'ben kaç defa kendilerinden ısrarla rica eltini-
şilindir. 

«Ne zaman, ve nasıl bir çözüm yolu bulu
nacaktır» diye biır ifadeleri daha vardır. Biraz 
önce bu çözüm yolunun bizce bulunduğunu ve 
falkat beğendllmeidiği için bir defa daha bulmak 
gayrelti içellisinde çalışıldığını ifade ettim. 

Muhtelif zamanlarda çeşitli şekillerde bası
ma bazaıı da yanlış a'ksietıtlrilen bu teknikerler 
konusunu buradan açılkça Yüksek Heyetinize 
arz etmiş bulunuyorum. İnşallah yakında bu 
üzüntülü ıkoiiıu halledilir ve Yüksek Heyetliniz 
de şüphesiz bundan memnuniyet duyacaktır. 
T'eşdkkıür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca buyurun. 
HÜSEYİN ATMACA ('Denizli) — Sayın 

Başkan, saygı değer arlkaldaşlarıım; Sayın Ba
kanın dedikleri gibi, gerçekten telknikeır konu
su aylarıdır basımımızı ve Tüi'k toplumunu ilgi-
lendirimelkte ve Türk toplumu için ve bilhassa 
teknilkerlerle yakından ilgisi olanları üzen bir 
olay alarak devam etmektedir. Tekniikerlifk; 
üreitıiım, sanayi ve yapı (kolunda çalışan, bütün, 
işçiden mühendise, yülksiek mühendise kadar 
uzanan bu sanalt dalımda bir kademesi, bir yeri 
'ol/m<ası lâzıimgelen bir koldur. Çünkü mühen
disle usta arasında bir kademıe olmadığı tak
dirde, dalba çok nazari yetişmiş olan mühendi-
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iSiin ameli yetişmiş olan ustaya fikrini anlata-
bllinıesi, plânın uygulammasını dile gıötâı̂ efbiiılnıe-
si güçlüğü doğmaktadır. İşte bu lüzum duyul
muştur ki, 19111 yılmlda Framsa'daiki «Ecole de 
Oonducteur» ü örnek alınmak suretiyle biizıde 
de bu okul, Kondüktötr Okulu aidi altında açıl-
mışltır. 19'2,2 yılımda Nafıa, Fen mektebi halime 
get inileni bu okul, 1937 yılına kadar devam ot-
nıiş, 1,937 yılımda 3074 sayılı Kanunla mühendis 
ve tekniker yctiş'tıirımeık üzene ilki amaçlı bir 
telkmilk okul haline geltirilmişıtir. Bu telkni/k oku
lun tekmilkerlik kolu sonradan kapatılmış, öğ
renci alımmıaımış, mühendislik dalı halen dovaım 
otmelktedir. 1952 ilâ 1953 yıillarınıda tekrar tek
nikere olan lüzuma inanılmış ve bu sefer bu ina
nış biraiz da mübalâğa edilmeik suretiyle, geniş
letilmek suretiyle kusa zamanda 28 tekniker 
okulu biriden çeşitli yıllarda açılmış ve bu açı
lışlar me'mldketilmizin çeşitli yerlerinde açılmış 
Olması dOlayısıiyle, bilhassa küçük vilâyetleri 
tle kapsamış olması dolayıısiyle, gerçekten öğ-
reıtimcn bulma sıkıntısı içinde bocalammuştiır. 
1958 dem bu yana bu teknikerlerim müfredatla
rı üç defa değişikliğe uğramış, Millî Eğitim Ba
kanlığı tarihdinldle her okulun müfredatı değişti
rildikçe biraz daiha tekâmül etıtirilm>e!si bir ge-
lenekıken, me yazık ki, teknikerlerin her müf
redat programımın değişmesinde biraz daha ge
riye alınmıştır. Bilhassa fen dereleri h afifi etil-
mûş, inkılâp tarihi gibi birtakım sosyal dersler 
ya kaldırıillmiış, veya çıoik zayıflatilmıştır. 

1957 yılımda teknikerlerin özlük haklarının 
ve yetkilerinin neler olması üzerimde düşümül-
rinüş, bilhassa 6785 sayılı İmar Kanununun 
14 ,ncü maddesi de nazarı itibara alınarak, 
13 Haziran 1957 tarihimde 9652 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanan y önetmelikle tekniike;rlerin 
yetki ve siorumtulufMarı ve özlük halkları bir 
düzene konmuştur. Bu düzeme konuşta o zaman 
teıkmi'kerler gerçekten iyi bir çalışmaya; yetki
lilerinin nerede başlayup nenede bittiğini anla
dıkları için; huzur içimde çalışmaya başlamış
lardır. Bu huzurlu çalışma devam edeınken 
1 Mart 1960 tariilh, 10445 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan yeni bir yönetmelik, 1957 de veri
len bu halkları büyük mikyasta kısıtlamış ve 
tekniker ligi ^aha evvelki yönetmelik; bir sanat, 
ıbir meslek sınıfı olara/k kaibul etmiş iken, bu 
1960 da yapılan yöneltimelik bir meslek sınıfı 
haline getirmiştik'. İşte tıeiknikerlerin huzursuz 

olmaya başladıkları tarih 1961 Martımda yayın
laman bu yönetımeliıkle başlar. O tarihten itiba
ren teknikerler boykot yapmaya başlamışlar, 
bilhassa 11 OcaJk 1961 ide bu boykot toplu bir 
direniş haline gelmiştir. Ve o tarihten beri beş 
'defa boykota gidon tdkmiıkerter, en son olarak 
20 Nisamdan beni halem boykottadırlar. Muıhte-
reim Heyetinizin bildiği gibi, ölüm orucu tut-
maik şelklinlde tasvibetımiyeceğimiz, oiku'la git
mek istiyemleram yollunu kesmek gibi, tehdit 
edici bintakiiin üzücü davranışlara sapmışlar
dır. Teknikerlerim bu durumu karşısında Millî 
Eğitim Bakanlığının tutumu nedir? Sayın Ba
kan gerçi ifaıde buyurdular, ama bizim göriüşü-
mıüzle de Balkamlığın birtakım tutuşlarında ha
talar vardır, kısaca bunu izah etim ek lüzumu
nu duyuyorum. 

Sayın Bakanın da if ade - ettiği gibi, gerçek
ten teknikerlere ç.€ik taviz verilmiştir. Kendile
ri de burada ifade buyurdular. Bu, bir hoca 
olmanın, bir Bakan da olsa, hocalık sevgisinin 
meydana getirdiği iyi bir iş olmakla beraber, 
•tavizin sonumda eğer ciddi bir tutumla tekni-
ıker dâvasının halline eğitebilmiş olsaydı, ger-
çeikten Sayın Bakanın hocalığı yanında, de
ğe rli Bakanlığını da tdbrik etmekten kemldimıi 
alamıa'zdıım. Esaslı bir' icraya girime mistir, giril
memiştir. Yalnız bugünün Bakanı için bunu ifa
de etmiyorum, bunu da söylemeyi va'zife bili
rimi. 19ı62 de yedinci Millî Eğitim Şurası tek
nikerler konusuna bir çözüm yolu bulumması, 
tekmlverlük okulunun bir yüksek okul halime 
getirilmesi me karar verdiği halde, maalesef 
aradan ger;en dört ilâ beş yıla rağmen, şûranın 
bu kararı, tatbik safhasına komulımamıştır. Beş 
Yıllık Plânın 459 ncu sayfasında ve 1963 icra 
programının 72 mci sayfasında, tekmikerliik ko
nuşuma bir çözüm yolu bulunması, teknikerle
rin sorumlulukları, yetkileri ve özlük hakları
nın belirtilmesi öngörüldüğü halde bu plânla
nın da, maalesef plânın verdiği bu direktif de 
Millî Eğitim Balkanları veya Baikanlığı tara
fından bugüne kadar tetkik safhasına kona-
mamııştır. 1963 ten bu tarafa, gerıçeklten tekni-
ikerler konusunda çeşitli toplantılar yapılmış, 
ama her toplantıda yalnız vaad ve bunun üze
rimde gerçek bir icraya giren cesaretli bir Ba
kan çılkmamıştır. Her boykot yapıldıkça, ted
bir düşünüyoruz, deyip, uyutucu, geçici, o gü-
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nün havasını yok edici bir ifade, tamim veya 
beyanat venilımiş, fakat boykot bittikten sonra 
dosya yine rafa kaldırılmıştır. 1964 boykotun
da, kanunun Meclise aynı yııl içinde sevk edile
ceği ve aynı yıl içinde çıkarılacağı Millî Eğitim 
Bakanlığının okullara ve M'l'llî Eğitim Müdür
lüklerine yaptığı bir tamimde belirtildiği halde, 
maalesef kanun henüz Yüksek Heyetinize gel
memiştir. Bunun yanında daha teknikerler 'ko
nusunu halılotımeden, Millî Eğitim Bakanlığı 
ikinci bir haıtaya düşmüştür. Bir de başımıza 
yüksek tekniker konusunu çıkarmıştır. Usta ile 
mühendis arasındaki bölümde, teknikerdik baş-
bbaşına yeterli bir meslek .ilken, bu bölümü bu 
•basamağı tilkiye ayırtmak suretiyle, mesleki par
çalamak yeni anlaşmazlıklara yol açmak ve bir 
ikonuyu halkdemedcn ikinci müphem, henüz 
kanuni teminata haıttâ talimatnameye, yönet
meliğe, tüzüğe bağ'lanımıyan bir konunun, oku
lun açılmam gerçekten isabetsiz bir icraattır. 
Yüksek tekniker sadece teknikerleri, sustur
mak için geçici ve acele isabetsiz bir kararın 
neticeni olarak açılmıştır. Sonra teknikerlerin 
haklı olduğu bir taraf da vardır. 

Kendi okullarına dem veren öğretmenler 
439 sayılı Kanuna göre yüksek okul öğretmeni 
ücreti alırlar. Oradan mezun olanlara yüksek 
okul hakkı tanınmaz. Diğer (taraftan 3656 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin (D) fıkrası en az 
beş yıllık bir öğretimden sonra, en az iki yıl
lık öğrenim yapanlara, yüksek öğrenim hakkı 
tanınır dediği halde bu kanundan da faydalan
dırılmazlar. Bu okul öğretmen tâyininde ve di
ğer işlerde yüksek okuldur. A/ma, mezunları 
yüksek okul değildir. Bir meslek -okuludur, bir 
ihtisas okuludur, elenir, çıkar. O halde tekni
kerlerin boykotunu tasvibetmiyoruz, âsin., soka
ğa dökülmelerini, hiçbir zaman toplum düzenini 
bozacak bir harekete gütmelerini tasvihetmiyo
ruz. Ancak mühimsenıniyecek kadar çoğunlu
ğu teşkil eden ve gerçekten 30 bin küsur aileyi 
ilgilendiren bu konunun da ele alınması bir za
rurettir, bu zarureti duyraıyanlara karşı gençle
rin sokağa dökülme hakkını da çok 'görmemek 
gerekir. 

Teknikerlerin istekleri nelerdir1? Sayın Ba
kan ifade buyurdular. Ancak bugün süzülüp 
gelen teknikerlerin istekleri başlıca 3 noktada 
toplanmaktadır. 

Birincisi, yetki ve sorumluluSklarının ka
nunla teminat altına allanmasını isterler, 

İkincisi, lise ve sanat enstitüsünden sonra 
4 sömestri geceleri 6 sömestri ders yaptıkları
na göre, yüksek 'okul tanınmak suretiyle bir
takım haklardan, yedefcsuıbaylık hakkı dâhil ol
mak üzere faydalanmak isterler. 

Üçüncü olarak her meslekin inkişafı tava
nının sıkı sıkı 'kapaltılmamasiyle mümkündür. 
Binaenaleyh teknllkerlilkte muvaffak olan, ba
şarı 'gösteren ve imtihanla teknik okula girebi
lecek durumda olanların teknik okulun muay
yen sınıflarına imtihanla alınma haklarının ken
dilerine tanınmasını isterler. Bu da ıgen elerin 
yetişmesi için bir teşviktir. Bu isteğin de yerin
de olduğu kanısındayım. 

Altı yıldır huzursuzluk içinde bulunan bu 
'teknikerlerin huzursuzluk nedenlerinin tarafsız, 
objektif bir gözle tetkik edilip kesin tedbirlerin 
kısa zamanda ele alınmasını Sayın Millî Eğitim 
Bakanından tekrar rica ediyorum. Bugüne ka
dar meseleye el konmamış, dil konmuştur. Yani 
sadece lâfı edilmiş, uygulamaya geçilememiştir. 
Zaman ölücüsü bu gerçeği meydana 'çıkarmak
tadır. Teknikerler arasında bir söylenti vardır. 
Sayın Bakanın bu işe ciddiyetle eğildiğini ve 
samimî olarak bir hal çaresi bulduğu söylen
mektedir. Ama Almanya^da aynı nitelikte bir 
tekniker okulundan mezun olan başmüsteşann 
ibu işe engel olduğu söylenmektedir. »Sayın Ba
kanın bu vesile ile Ibu iş üzerinde de durmasını 
ehemmiyetle rica ederim. Hepinizi saygı ile se
lâmlarım. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Efendilin ıbir kelime 
söyliyeeeğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN-

GİZ (Uşak Milletvekili) — Çok Sayın Başkan 
ve «ayın senatör arkadaşlar, tek (kelime her hal
de bir şey ifade etmiyecek. Onun için bir cüm
le olsun müsaade ederseniz. Kusura bakmayın. 

BAŞKAN — Pek tabiî efendim. 
MÎLLÎ E3İTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Devamla) — Efendim arkadaşımız so
nunda bir kelime söylememiş olsa idi katiyen 
söz istemiyeoektim. Ben bu işe bütün ciddiye
timle eğilmiş bulunuyorum. Onu ifade ettiler. 
Ve bunu kendi dilleriyle ifade ettiler. Çok te-

185 — 



C. Senatosu B : 6 İ7 . 11 . 1936 O : 1 

şekkür ederim. Fakat benim bu eğilımemi 'baş-
miisteşarımın zaman zaman kösteklemiş Olduğu
nu ifade ettiler. Bunu (katiyen kaibuî etmem. 
Yalnız ıbaşmüsteşanımi'z 'bu konuda menfi <bir 
tutum içinde de değildir. Onun için ide söz doğ
ru değildir, 'bu bir. 

İkincisi, Millî Eğitim Bakanlığı içinde her
kes mütalâasını 'benim 'karşımda rahatlıkla söy
lemektedir ve ısöylemelidirde. Doğruyu bulmak 
için bundan tabiî bir şey yoktur. Ancak son 
kararın benim olduğu da gayet tabiidir. Sayın 
Atmaca arkadaşım benim 'bu işe ciddiyetle eğil
miş olduğumu ifade ettiklerine göre sonucunu 
da bir hayır olarak 'beklemelerini istirham edi
yorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

21. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, İstanbul'un çöp ve çöpçülerine da
ir İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/4.03) 

BAŞKAN — Sayın AydmerL. Yok. Sayın 
Balkan 1.. Yok. Gelecek /birleşime kalmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın AydınerL. Yok. Gelecek 
birleşime 'bira/kılmıştır. 

23. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgi'meş'in, Osmaniye'ye naklolunan 
Kayseri Sümer Ortaokulu Müdürüne dair söz
lü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Den-
giz'in cevabı (6/405) 

BAŞKAN — Sayın özgüneş buradalar, Sa
yın Bakan buradalar. Sözlü soruyu okutuyo
rum efendim. 

3 Kasım 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı 

tarafından sözlü olaralk cevaplandırılmasını 
saygı ile rica ederim. 

Mehmet özgüneş 
Soru : 
1. Kayseri Sümer Ortaokulu Müdürü Kâ

zım Yedekçioğlu'nun Osmaniye'ye nakil sebebi 
nedir ? 

2. Kâzım Yedekçioğlu hakkında her hangi 
bir idari kovuşturma veya olumsuz müfettiş ra
poru var mıdır? 

BAŞKAN — Soru okunmuştur, cevap ver
mek üzere Sayın Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz buyuran. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI OEHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Çok Sayın Başkan, sa
yın Senatör arkadaşlarım, Sayın Mehmet Öz
güneş arkadaşımız, Kayseri Sümer Ortaokulu 
Müdürü Kâzımı Yedekçioğlu'nun Osmaniyeye 
nakil sebebini ve bir kovuşturma olup olmadı
ğını soruyorlar. 

Bakanlığımızda hiçbir öğretmen kendi iste
ği dışında hiçbir yerden bir yere nakledilme-
miştir. Ancak öğretmen ve okul müdürleri bir 
tahkikat, teftiş veya vilâyetin gördüğü lüzu
mun ehemmiyetine binaen veya eski durumla
rı da nazarı itibara alınarak yine bir esasa is-
tinadetmek suretiyle nakledilmişlerdir ve edil
mektedirler. Şu şekil devam edecektir. Millî 
Eğitim müdürleri, Hükümet programının tat
bikine memur kişiler olmakla beraber, bun
lar üzerinde de bu neviden bir tasarrufa git-
meyi doğru ıbuluyoruz. Kâzım Yedekçioğlu, 
Kayseri Sümer Ortaokulu Müdürü olarak 
birkaç yıldan beri orada çalışmaktadır. Geçen 
sene kendisi hakkında bir ihbar yapılmış ve 
okulun çalışması ve okuldaki hâdiseler bir baş
müfettiş tarafından tetkik edilmiştir. Bunun 
neticesinde Kâzım Yedekçioğlu'nun, müsaade 
ederseniz vasıflarına aidolan veya eksiklikleri
ne aidolan şeyleri burada açıklamaktan çeki-
niyorum, açıklamak istemiyorum. Eğer ısrar 
edilirse, açıklıyabilirim. Bu teftiş raporuna 
istinaden 1702 sayılı Kanunun 20 nci madde
sinin birinci fıkrası gereğince bir tevbih ile 
tecziyesi ve denenmek üzere başka bir orta
okul müdürlüğüne tâyini teklif edilmiştir. 
Bakanlık ise, 22 yıllık bir öğretmen olduğu ve 
7 yıldan beri de müdürlük yaptığı için yalnız 
cezai bir işlem yapılmasını uygun bulmuş, bir 
müddet daha burada denemeyi muvafık müta
lâa etmiş ve yerinden kımıldatmamıştır. Ancak, 
takibeden bu ders yılı içinde Kayseri'de çıkan 
muhtelif gazeteler ve bu arkadaşımızın muh
telif yerlerdeki temasları ve tutumları vilâye
tin dikkatini çekmiş, bu arkadaşımızın daha 
huzurlu bir çalışma içine girebilmesi için, vilâ-
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yetin yazdığı, buradan başka bir yere nakli 
lâzımdır gerekçesi, valinin yazısı üzerine, daha 
huzurlu çalışması için Osmaniye gibi, yine bü
yük bir şehrimize ortaokul müdürü olarak nak
len tâyin edilmiştir. Geçen sene, müdürlüğü
nün alınması şartını koşan müfettiş raporuna 
rağmen, müdürlüğü alınmamış, hizmeti ve 
müdürlüğü nazarı itibara alınarak alınmamış, 
bu sene de yine vilâyetin yazısı olmasına rağ
men, müdürlüğü üzerinden alınmadan bir de
neme maksadiyle, müdür olarak Osmaniye 
gibi bir yere nakledilmiştir. Bakanlığın bu ka
dar iyi niyetine rağmen bu arkadaşımızın yaz
dığı yazılardan pasajlar okursam Bakanlığın 
ne kadar haklı ve bu arkadaşımızın nasıl bir 
tutum ve haleti ruhiye içinde olduğu anlaşılır. 
Tasarrufumuz bundan ibarettir ve bu türlü 
tasarrufları yapmak mecburiyetindeyiz ve bu
na devam etmek durumundayız ve devam ede
ceğiz. Çünkü okullarımız lâalettayin müesse
seler değildir. Okullarımız bir terbiye çatışıdır, 
hedef yeri değildir. Müdür, bilhassa hedef ol
maktan kaçmalıdır, çekinmelidir. Ne kadar, 
okul kendi içinde ve kendi hüviyetinde müdü
rü ile ve çocuğu ile çalışırsa memleketimize o 
kadar faydalı kimseler yetişir. Bu hedefler 
hiçbir zaman politik olmamalıdır. Bu hedef
ler hiçbir zaman gayriinsani olmamalıdır, bu 
hedefler hiçbir zaman hepimizin kabui ede
bileceği düzen dışında da bulunmamalıdır. Bil
hassa bu konular üzerinde ısrarla durmakta 
olduğumuzu ve yaptığı tasarrufların da bunla
rın sınırı içinde bulunduğunu ifade etmekle 
iktifa edeceğim. Teşekkür ederim Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri : 

Kâzım Yedekçioğlu 28 yıllık bir öğretmen, 
9 yıllık bir müdürdür. Milliyetçi, medeniyetçi 
ve gayet tabiî olarak da Atatür'k'çü bir müdür 
ve öğretmendir. Kendisinin görevinden alın
dığını Kayseri'de çıkan ve Kayserili A. P. li 
hemşerilerimin görüşlerini yansıtan Akın gaze
tesinden öğrendim. Bakın Akın gazetesi ne di
yor? Sayın Bakandan farklı olarak, «öğren
diğimize göre, Sümer Ortaokul Müdürü Kâzım 
Yedekçioğlu, Osmaniye Ortaokulu Müdürlüğü

ne tâyin edilmiştir. General Güventürk zama
nında yaptırılan şelhrimiz ordu evi bahçesinde
ki Millî Şef (burada bir nida işareti konmuş) 
İnönü'nün büstünün açılışındaki konuşması, 
halk evi başkanı olarak bâzı davranışları do-
layısiyle antipati kazanan Yedekçioğlu'nun bo
şalan Sümer Ortaokul Müdürlüğüne Nazmi 
Toker Ortaokulu Müdürü getirilmiştir. Diğer 
taraftan şehrimizde yeni inşa edilen Kadı Bur-
hanettin Ortaokulu Müdürlüğüne ise Osmaniye 
Ortaokulu Müdürü tâyin edilmiştir. Yeni mü
dürler önümüzdeki günlerde görevlerine baş-
lıyaca'kl ardır» 

Arkadaşlarım, gazetede ben bu havadisi 
okuyunca irkildim. Dedim ki, Cumhuriyetin 
43 ncü yılında bir ordu evi bahçesinde, bir büs
tün açılışında konuştu diye, halkevlerinde ça
lışıyor diye bir müdürün yerinden nakledilişi-
ni kabul edemedim. Kayseriye kadar gittim 
ve durumu tahkik ettim. Maalesef Akın gaze
tesi doğru yazıyor. Kâzım Yedekçioğlu'nun iki 
tane büyük kusuru var : Birisi, halkevlerinde-
ki faaliyetleri. Onu da ikiye ayırmak: mümkün: 
Geçen yıl halkevlerini ele geçirmek için bir 
partizan grupu taarruza geçmiş ve Yedekçioğ
lu'nun aldığı tedbirler sayesinde Kayseri Halk
evi bu partizan grupa teslim edilmemiştir. 
Partizanlar bunun üzerine büyük öfkeye düş
müşlerdir. İşte halkevleri faaliyetlerinden 
biri budur. Partizanları kızdıran davranışla
rından birisi budur. İkincisi; ta açıldığı gün
den beri, bütün öğretmenlik hayatı boyunca 
Kâzım Yedekçioğlu ne zaman halkevleri açık
sa orada çalışmış, sosyal faaliyetlerde bulun
muş, Atatürkçülüğü, milliyetçiliği, 'medeniyetçi
liği halka indirmek için bir mücahit gibi sa
vaşmıştır. Bu da bâzı partizanların işine gel
memiş, Kâzım Yedekçioğlu'na mim koymuş
lardır ve demişlerdir ki, «sen görürsün, bekle, 
bir gün iktidara geleceğiz, geldiğimiz gün bil 
ki, Kâzım Yedekçioğlu, sen burada yoksun!» 

Gelelim ikincisine: Büst meselesi. Arka
daşlarım, bugün 7 nci Kolordu Kumandam 
olan Saym General Faruk Güventürk, Kayse
ri'de Doğu Menzil Komutanı ilken, Ordu Evinin 
bahçesinde İnönü'nün bir büstünü dikmiştir. 
Doğrudur, yanlıştır, iyidir, kötüdür, bu beni 
ilgilendirmez. Bu büstün açılış merasimine vali 
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dâhil, bütün şehrin büyükleri davet edilmiş, 
bu arada Kâzım Yedekçioğlu da Halkevi Baş
t a n ı sıfatiyle davet edilmiş ve kendisinden bir 
konuşma rica edilmiştir. Kâzım Yedekçioğlu 
tamamen politika dışında, sadece ve sadece 
Garp Cep'hesi Komutanı General İsmet Paşayı 
ve nihayet Lozan Sulhunun Başmurahhası İsmet 
Paşa'yı dile getirmiş, hizmetlerini öğen 'birkaç 
cümle söylemiştir. O gün partizanlar Kâzım 
Yedekçioğlu'nun siciline bir mim daha koy
muşlardır. Büstü diken generale şimdilik par
tizanların dişi geçmiyor. Ama... kimsesiz zan
nedilen öğretmene, «sana gösteririz biz, ikti
dara geleceğiz.» Denilmiştir. Ve Bakanlığa 
gelmişlerdir bunlar. Büyük tazyik altında bı
rakmışlardır. Fakat Bakanlığın memurları di
renmiştir. Ben bunları yakından takibetmişim-
dir. Ancak, o derece politik baskı artmıştır ki, 
nihayet Bakan, Bakanlık mucibince ve ihtiya
ca binaen demiştir. Arkadaşlar, kararnameyi 
gördüm ben, elimde kararname. Kararnamede 
Ba;kanm söylediklerânin hiçbirisi yok. Ne di
yor kararname?.. Bakanlık mucibi gereğince ve 
ihtiyaca binaen... Hangi ihtiyaç arkada^anm? 
Osmaniye'nin Ortaokul Müdürünü al, Kadı Bur-
hanettin Ortaokuluna, aı'kasmdan Nazmi Toker 
Ortaokulu Müdürünü al buraya, bunu da al Os
maniye'ye... Bu, işin; Sayın Bakanın anlattık
ları işin, kusura bakmasınlar, çalman minare
nin bir kılıfıdır. Bakın arkadaşlarım, bunun 
ne derece böyle olduğunu, burada isim zikret
meden, iki tane Kayseri Milletvekilinin şahit
lerle tesbit edilmiş sözleriyle belirteceğim. Kay-
seri'nin A. P. li Sayın bir milletvekili şahitler 
huzurunda aynen şöyle söylüyor. «Bu nakli 
'kınıyorum. Doğru yapılmadığına !kaaniim.» 
Bir diğer milletvekili diyor ki, aynen, şahit 
huzurunda yine, (hem de işin garibi, şahitler de 
A. P. temayüllüdür veya A. P. lidir. İsimlerini 
de, bu durum kaza mercilerine aksedince ora
da vereceğiz. 

Danışaym huzuruna bu şahitleri ve bu ifade
leri götüreceğiz. Avnen şöyle sö yi üvor: «Kayseri 
A. P. merkez teşkilâtı isterse, (isimleri yine geçi
yorum) falan, falan şahıslar bana mektup yazar 
veya telefon ederse kararnameyi derhal durdu
rurum.» Arkadaşlarım, bir milletvekilindeki şu 
hudutsuz salâhiyete bakın. Dün çıkarttım, bu gün 
de durdururum.,. Bunu aynen bir A. P. millet

vekili şahitler huzurunda söylemiştir. Şimdi ar-
kadaşlarım, sorayım ben Sayın Bakana, acaba 
davulun tokmağı kendi ellerinde mi yoksa baş
kalarının ellerinde mi''} 

Arkadaşlarım, «gelelim tahkikat dâvasına. Şim
di Sayın Bakanın tahkikat dediği mevzuu, Kâ
zım Yedekeioğlu 18 . 2 . 1966 tarihli yazısı ile 
23 tane vesikayı eki iverek bir bir, hepsini çürüt
müştür. Ve bunlar bugüne kadar muameleye kon
mamıştır. Hiçbir disiplin kurulu kendisine hiç
bir ceza vermemiştir. Neden acaba bu şikâyet 
olmuş?... O da son derece enteresan. Atatürkçü, 
medeniyetçi ve milliyetçi Kâzım Yedekçioğlu, 
tutmuş K) Kasım 1904 günü Sümerbaııkın salo
nunu büyük ricalarla alarak bir Atatürk" günü 
tertiplemiştir. Zatım Kâzım Yedekçioğlu devam
lı olarak Atatürkçü, sosyal faaliyetlerde bulun
maktadır. Tutmuşlar bunun üzerine okulun bir 
öğretmenine; görevli öğretmenine, sırf meslekini, 
şahsı ortaya çıkmasın diye zikretmiyorum; ge
lip, Atatürk büstünü tertiplemesini rica etmiş
tir. Bu öğretmen 10 Kasım 1964 günü, okul mü
dürünün emrine rağmen bu anmaya iştirak et
memiştir. Bunun üzerine Sayın Kâzım Yedekçi
oğlu da bir ihtar vermiştir öğretmene. Sen mi
sin bu ihtarı veren, bundan sonra düzmece şikâ
yetler başlamıştır. Onun üzerine Bakanlık bir 
müfettiş göndermiştir, Sayın Bakanın mevzuu-
bahsettikleri müfettişi. Arkadaşlar, son derece 
enteresandır ki, bu müfettiş Kayseri ye hamını 
ile beraber gitmiş ve bu öğretmenin evinde kal
mıştır. Ondan sonra da bu öğretmen hakkında 
ne rapor verdi, onu bilmiyorum. O, Sayın Baka
nın dosyalarında. Ama yine şahitlerle sabittir ki, 
bu müfettiş, Kayseri'ye hanımı ile beraber giden 
müfettiş, bu öğretmenin evinde kalmıştır. Ve İra
na rağmen, bu kadar tarafgir bir müfettişe rağ
men, verilen kararlar, işte bakın hepsi burada, 
baştan sona kadar Bakanlık ne demiş, Kâzım Ye
dekçioğlu ne demiş, hepsi bir bir elimde. Buna 
rağmen Bakanlık Disiplin Kurulu bir karar ala
mamıştır. Yedekçioğlu'nu sureti katiyede ceza-
landırmamıştır. Ama.., bakmıştır ki, Bakan, ça
re yok, o yollar kapalı, «Bakanlık mucibi»... E, 
büsbütün olmıyaeak, bir kılıf daha uydurmak 
lâzım, demiştir ki, «ihtiyaca binaen». Yok, ihti
yaç da yok. Sonra arkadaşlarım, Bakan mevzu-
ubahsetmeseydi burada zikretmiyecektim, ama 
mademki mevzuubahsettiler, ben açıklıyayım. 
Efendim, vilâyetin yakısı, bâzı tutumlarından ve 
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bâzı gazetelerde çıkan yazılar... Vilâyetin o yazı
sını da okudum. Bugün ortaokul ve liselere Son 
Havadis, Zafer ve Dünya gazeteleri gönderilmek
tedir devamlı olarak. Kâzım Yedekçioğlu bir 
müdür olarak, namuslu bir eğitimci olarak, demiş
tir ki, «Hiçbir zaman ben şu veya bu gazeteyi ço
cuklarıma. öğretmenlere okutmam. Ya bütün ga
zeteler okula olduğu gibi gelir, veyahut da rast-
gele her adamın gönderdiği gazeteyi buyurun, 
öğrenciler, öğretmenler okuyun, demem.» Ve bu 
gelen gazeteleri olduğu gibi sepete atmıştır. İş
te bunun üzerinedir ki, Kayseri gazetelerinde neş
riyat başlamıştır. Bu ortaokul ve liselere gönde
rilen gazeteleri ihbar eden kim?... Basına haber 
veren kini?... Partizanlar hemen demişlerdir, bu 
Kâzım Yedekçioğlu. Yalan halbuki. İhbar da et
memiştir. Sadece sepete atmıştır. Onun üzerine 
Maarif Müdürlüğü hemen bir yazı yazmış, falan 
falan gazetelerde hakkınızda böyle yazı çıkıyor, 
bunları cevaplandırın, demiştir. Kâzım Yedekçi
oğlu kalemine sahip ve bilhassa yürekli adamdır. 
Derhal bunu cavaplandırmış ve bunun üzerine 
bir tek ses çıkmamıştır. 

Geriye kalıyor vilâyet. Arkadaşlarım, bir 
noktayı daha belirtmek zorundayım. Kayseri'de 
bugün bir vali vav. Ama, «Gözlerimi kaparım, 
kırat ne derse yaparım.» diyen bir vali. Binaena
leyh vilâyetin ihtiyaç göstermesi mesele değil. 
Şimdi arkadaşlarım, vicdanınıza hitabederek so
ruyorum. Bugün bu memlekette İnönü'nün büs
tü dikildi, dikene hiç ses yok, kimsenin dişi geç
miyor, ama o büstün dikilişinde konuşan müdürü 
uzaklaştır. Arkasından, halkevlerinde faliyette 
bulunuyor, uzaklaştır. Bu yol, yol değildir. Bu 
yol, doğru yol değildir arkadaşlarım. Bakınız 
Kayseri'nin yüzlerce, binlerce öğretmeni Sayın 
Bakana ne güzel cevap vermişler. Kâzım Yedek
çioğlu bu tâyin emrini alır - almaz aynen gazete
lere şu beyanatı vermiştir: «Partizanlara, kardık
ları kınayı yaktıracağım.» Ve istifa etmiştir. Bu 
istifası üzerine öğretmenler Derneği kendisini 
Öğretmenler Derneğine Başkan yapmıştır. Ayrı
ca Halkevleri kendisini yeniden Başkan seçmiş
tir. Ve nihayet Kayseri'de bir gazetenin başına 
geçirilmiştir kendisi: Demiştir ki, hattâ Kayseri
liler kendilerine, «Biz sana istersen bir özel orta
okul açarız, yeter ki, bu Kayseri'den gitme. Se
nin gibi bir dürüst evlâdımız, Atatürkçü, mede
niyetçi ve milliyetçi bir evlâdımız buradan ayrıl
masın.» 

Şimdi arkadaşlarım bir tarafta biz eğitim se
ferberliği diyoruz, bir tarafta hukuk Devleti di
yoruz, ondan sonra çıkıyoruz buraya diyoruz ki, 
aman bahar havası olsun, her grupun başkanı, 
sözcüsü çıkıyor buraya, çok güzel sözler söylü
yor, muhalefet lideri bahar havası için gayret 
sarf ediyor, ama eğer bu hava Kâzım Yedekçioğ
lu gibilerin ıstırabını giderceekse buna bütün 
gönlümüzle taraftarız. Yoksa bu havanın içeri
sinde eğer Kâzım Yedekçioğlu gibilerin ıstırabı 
güme gidecekse arkadaşlar, Allah bu bahar ha
vasını kahretsin!.. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
senatör arkadaşlarım, Mehmet Özgüneş arkadaşı
mı dikkatle dinledim. Elimde şu dosyalar vardır. 
Bunların hepsi Kâzım Yedekçioğlu'nun tahkikat 
dosyalarıdır. İçerisinde, göz gezdirdim, gördüm, 
ne İnönü'nün büstünün önünde yapılan konuş-

. maya ait bir tahkikat, bir cümle, ifade alınmış
tır, ne de Kâzım Yedekçioğlu Halkevi Başkanı 
olduğu için böyle bir şey yapılmıştır. Bütün öğ
retmenler halkevlerinde yıllarca çalışmıştır. Yal
nız Kâzım Yedekçioğlu çalışmamıştır. Bütün öğ
retmenler şu anda halkevlerinde çalışmaya de
vam etmektedirler. Kâzım Yedekçioğlu da de
vam etmektedir. Kâzım Yedekçioğlu binlerce 
öğretmenden biridir. Bakanlık ve ben, gittiğim 
yerlerde öğretmen arkadaşlarıma dernekteki ve
ya muhitteki çalışmalarının, okuldaki öğretmen
lik vasfının dışarıda halka hitabeder şekilden 
başka bir şekilde olmamasını ısrarla talep ve rica 
ediyoruz. Hattâ buna kendi kendilerine gönülden 
katılmalarını, seferber olmalarını yalvararak ri
ca ediyoruz. Halkevleri veya filân müessese ve
ya fişmekâıı müessese konferanslar yoliyle veya 
toplantılar yoliyle, şu veya bu yolla öğretmenle
rin esasen bu vazifeleri yapmaları kadar tabiî 
bir şey olamaz. Her hangi bir merasimde öğret
menin konuşması kadar da tabiî bir şey olamaz. 
Çünkü bir küçük ilçede veya her hangi bir yer
de konuşan birkaç kişi vardır, bunların içinde de 
öğretmenler başta gelir. Türkiye'de her mera
simde, her bayram günü, her eğlence günü her 
kurtuluş günü binlerce insan konuşur. Bunların 
yüzde sekseni öğretmendir. Bunların hiçbirisi 
hata yapmaz, Kâzım Yedekçioğlu hata yaparsa 
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cezasını görür. Yapmasın.. Ama bu tahkikat dos
yanın içerisinde. Bu da yoktur. Öyle ise Kâzım 
Yedekçioğlu ne yapmıştır? Vasfı nedir? Burada 
bir arkadaşımızın vasıflarını teşhir etmeyi iste
mediğimizi söylemiştim. Ama Bayın Özgüneş 
illâki bunu söyleyin der edası içindedir. Buna 
rağmen arzu ediyorsa söyliyeceğim, okuyacağım. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Kâzım 
Yedekçioğlu yürekli insandır, buyurun söyle
yin, ak insandır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Ak insan meselesi değil, her 
hangi bir kimsenin hususiyetini ortaya koymak 
doğru değildir, düşüncesini taşıdığım için söylü
yorum, arz ediyorum. Yoksa okumak gayet ko
laydır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sözlü sorunun ya
zılı müesesesi vardır, Sayın Senatör Özgüneş'in 
sizinle teması mümkündür. Her memurun mah
rem dosyası vardır, Heyeti Urnımıiyede bunun if
şası doğru değildir. O bakımdan Sayın Özgüneş, 
bir müdürün dosyası ile Senatonun Heyeti Umu-
miyesi meşgul değildir. Mesele karşılıklı soru mü
essesesidir. Sayın Özgüneş «Niçin alınmış?» di
ye sormuştur, Bakanlık olarak da lüzumuna bi
naen, müfettiş tahkikatına binaen alınmıştır di
ye buyurdunuz. Eğer, Sayın Özgüneş tatmin ol
mamışsa dosya içinde mahrem sicilini muhtevi 
kısmı kendisine her zaman gösterebilirsiniz. He
yeti Umumiyede arzı sakıncalıdır zannederim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN-
ÇrİZ (Devamla) — Bendeniz de aynen Saym 
Başkanın kanaatinde okluğumu demin de ifade 
etmiştim, şimdi de ifadede ısrar ediyorum. Em
rederlerse pasajı kendisine yazılı olarak takdim 

., ederim. 
Şu nokta üzerinde durmak istiyorum. Kâ

zım Yedekçioğlu Atatürkçü, medeniyetçi ve mil
liyetçi imiş ve bunun için alınmış. Şimdi, çok 
muhterem arkadaşlarım, T. B. M. Meclisinde Se
nato ve Meclis gruplarında. Millî Eğitim Bakan
larından gelmiş geçmişlerin hepsi, öğretmenlerin 
ve yetiştireceği çocukların, şu Atatürkçü, mede
niyetçi ve milliyetçi kelimelerinden başka bir va
sıfta yetişmesini mi istemiştir? Bu türlü vasıfta 
olan adamları kapı dışarı mı etmiştir? Gelmiş geç
miş bütün vekiller bu Mecliste konuşmalar sıra
sında bunlara söz mü atılmıştır, bu tipteki vasıf
taki kimselere söz mü edilmiştir? Bu benim hav
salamın almadığı bir ifade tarzıdır. Biz bu tip 

insanların binlerce ve milyonlarca çoğalması için 
çırpmıyoruz. Bu vasıftaki insanların çoğalma
sının gayreti içindeyiz. Hepimiz bu gayretin 
içindeyiz, başka türlü düşünülebilir mi? Kâzım 
Yedekçioğlu bunlardan birisi ise başımızın üstün
de yeri var. Ama bu vasfın altında başka vasıf
ları da varsa, o zaman benim öğretmenim veya 
benim filân makbul idarecim olamaz. Veyahut da 
bir müddet için ben onu şurada çalıştırabilirim. 
Bakanlık tasarrufunun başka türlü mânası ola
bilir mi? Buna başka türlü sebep düşünemiyo
rum. Bu kadar cevap vermekle iktifa edece
ğim. 

Burada bir noktaya da temas ettiler; bir mü
fettiş, hanımı ile şikâyet eden öğretmenin evinde 
kalmış. Bunu ifade* ettiler. Bunu bilmiyorum. 
Bu mesele; tahkik edeceğim, tetkik edeceğim, 
eğer doğru ise gerekli işlemi yaparım. Böyle bir 
şeye lüzum yoktur, mahal yoktur. Lâzımgelen 
icabına bakarım. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Saym hatiplerden rica edece

ğim; çok uzun sürüyor. Ben de Tüzüğü tatbik 
etmiyorum. Bu gibi soru ve cevaplar müddetle 
mukayyettir. Son söz tabiî senatöründür. Buyu
run Saym Özgüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa
yın Bakanı itina ile dinledim. Saym Senatörle
rin de dinlediğine eminim. 

Arkadaşlar, elinizi vicdanınıza koyun; Şim
di, benim söylediklerimin her hangi birisi ce
vaplandırıldı mı? Peki bu zâtın, bu Kâzım Ye-
de'kçioğlu'nun Senato kürsüsünde okunamıya-
cak kadar kirli dosyası varmış da, Osmaniye'
nin çocukları - tabirimi mazur görün - Bulgar 
çocuğu mu? Onların başına niye gönderiyoruz 
böyle bir müdürü? Madem bu adamın dosyası 
bu kadar kirli, bu kadar kötü bir adam, burada 
söylenemiyecek kadar kirli, Osmaniye'deki! er 
Türk çocuğu değil mi? Bir. 

İkincisi; arkadaşlarım madem bu adam bu 
kadar kirli, niye disiplin kuruluna verme cesa
retini gösteremiyorsunuz? Bu Bakanlığın bir 
disiplin kurulu yok mu, dosyalar oraya git
mez mi? Bu Bakanlığın bir müdürler komis
yonu yok mu? Yapılan diğer tâyinler hep böy
le yapılıyor da böyle karar almıyor da, Kâzım 
Yedekçioğlu'na gelince, şu elimde tuttuğum 
23 tane vesikalı cevap kendilerine gider gitmez 
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da yapacağımızdan da asla korkmuş, utanmış, 
çekinmiş insanlar değiliz. Ben tekrar ediyorum 
ki, tâyin partizanca yapılmıştır, partizanların 
zoru ile yapılmıştır. Normal yoldan değil, Ba
kanın şahsi tasarrufu ile yapılmıştır. Ve arka
daşlarım, üzülerek söyliyeyim ki, bu vaka tek 
de değildir. Acaba Bakan Kayseri Maarif Mü
dürü Sabahattin Avcıoğlu'nun hangi sebeple 
nakledildiğini burada zikredebilir mi? Acaba 
Akyazı Ortaokulu Müdürünün hangi sebepler
le nakledildiğini zikredebilir mi? İkisinin de 
bütün vesikaları elimdedir. 

Arkadaşlarım doğru değil, öğretmen kütle
sine bu yapılan doğru değildir. 

Ben sözlerimi bitirirken Sayın Bakana gayet 
halisane bir noktayı anlatmak istiyorum. Bu 
memlekette çok bakanlar gelmiş geçmiştir, öy
le bakanlar vardır ki, mezarı öğretmenlerin 
kalbindedir. Ama ben öyle de bakanlar gördüm 
ki, bir Millî Eğitim Şûrasında bu bakanlardan 
birisi bir beş dakika konuşayım dedi, «Yuh» 
sesleri ile karşılaştı ve konuşturulmadı. Ben 
öğretmen Sayın Dengiz'i iyi tanırım. Kredi al
mış bir kimsedir. Ama bugün üzülerek söyliye
yim ki, Bakan Dengiz, öğretmen Dengiz'i har
camaktadır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Gündemimizde başkaca görüşülecek bir ko

nu bulunmadığı cihetle 22 . 11 . 1966 Salı günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 18,50 
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neden disiplin kurulundan sarfınazar ediliyor? 
Sayın Bakan diyorlar ki, benim haberim yok, 
müfettişin hanımı ile beraber öğretmenin evin
de yattığından. 18 . 2 . 1964 tarihli Bakanlığa 
yazdığı 18 sayfalık yazıda: Kâzım Yedekç.ioğ-
lu bunu uzun uzun izah etmiştir. Dosyanızda 
bulunması lâzım bunun Sayın Bakan. O zaman
dan bu zamana bir muamele yapmadıysanız bu 
müfettiş hakkında, ortaya çıktıktan sonra mı 
.yapacaksınız? Kâzım Yedekçioğlu bunu şikâ
yet ettiği zaman bir muamele yapmıyacaksmız 
da Senatör özgüneş şikâyet ettiği zaman mı ya
pacaksınız ? 

Gelelim Atatürkçü, medeniyetçi ve milliyet 
çi oluşuna: Arkadaşlarım, bugün Türkiye'd" 
çok Atatürkçü var. Çiçek Atatürkçüleri var. 
Senede bir defa Atatürk'ün kabrine gidip çi
çek koymayı farzı kifaye kabilinden oldu di
yen Atatürkçüler var. Bu memlekette Kabir 
Atatürkçüleri var. 10 Kasımda bir defa başına 
şapkayı takar gidersm Anıt - Kabre; oldu 
bitti, farzı kifaye. Fakat bu memlekette bir de 
Mücahit Atatürkçüler var. Atatürkçülüğü so
nuna kadar, Anasının namusu gibi korumaya 
ahitli Atatürkçüler var. İşte bâzılarını bunlar 
rahatsız ediyor. Bâzılarını rahatsız eden bu tip 
Atatürkçülerdir. 

Ben tekrar iddia ediyorum burada. Kâzım 
Yedekçioğlu namuslu adamdır, Kâzım Yedek
çioğlu ak adamdır, Kâzım Yedekçioğlu alnı ak 
adamdır. Burada ne gibi dosyası varsa, nesi 
varsa ben burada açıkça söylüyorum hiçbir 
korkusu yoktur, kimsenin. Biz yaptığımızdan 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilecek 
üyelerin her iki dönem (seçimlerinin bir arada 
yapılması hakkında Cumhuriyet Senatosu Da
nışma Kurulu kararı. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

İT 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Sovyet Rusya ile teati edi

len mesajlara dair Dışişleri Bakanımdan sözlü 
sorusu (6/314) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Samsun üyesi 
Fetih.i Tevetoğlu'nun, yabancı memleketlere pro
paganda maksadiyle gönderilen heyetlere dair 
Başbakan ve Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(•6/315) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Merkez Valiliğine tâyin 
•olunan eski Maraş Valisine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/365) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Aliıhocagil'in, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/366) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi OnatV.ı, İzmir'e getirilen uranyum madeni
ne dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/369) 

6. •— Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfik İnci'nin İstanbul Boğazın'daki ka-
zallarala ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/372) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadı
ğına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/373) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulusman'ın, bir öğretmene karşı yapı
lan ithamlara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/376) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, İpar Transport Ltd. 
Şirketlerine ait dört ticaret gemisine dair U1 aştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/378) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, Doğu ve Güney - Doğu illerine 
tâyin edilen 8 memura dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/379) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Di'keçligilfan, bâzı köylerdeki koyun hırsız
lığına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/385) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
II ifa t Öztürkçine'nin, posta telgraf ve telefon 
abonelerinden alınan mükerrer paraları dair 
Ulaştırma ve Adalet bakanlarından sözlü soru-
.-.n (6/387) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı sebebiyle su 
altında kalan köylere dair İmar ve İskân, Ener-

j i i ve Talbiî Kaynaklar ve Köy İşleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/388) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah- -
mi Arıkan'm, özel öğretim Kurumları Kanunu
nun uygulanmasına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/389) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si SelâJhatitin Clzrelioğlu'nun, Diyarbakır'da ku
rulacak olan üniversiteye dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/391) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin Clzrelioğlu'nun, Dicle nehrinde ba
raj yapılıp yapılmıyacağına dair Başbakandan 
sözlü 'Sorusu (6/392) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın; Artvin ili dâhilinde açılma-

(Devamı arkada) 
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sı düşünülen sağlık ocaklarına dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/393) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın; Artvin iline tahsis edilen 
imam kadrolarına dair Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/394) | 

19. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun uygulamasına dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/397) 

20 —• Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'mn Tekniker Okulu öğrencile
rine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/398) 

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

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

23. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in; Osmaniye'ye naklolunan Kayseri 
Sümer Ortaokulu Müdürüne dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/405) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİ 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 


