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ları konusunda görüşlerini açıklıyarak, Hükü
mete unutulması muhtemel bâzı hususları ha
tırlatmak istediğini bildirdi. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sadi Koçaş; 
Hükümetin Kıbrıs konusunda kesin kararlar 
alırken, siyasi sahada yetişmiş otoriteler ve 
partilerle istişarelerde bulunmasının faydalı 
olacağını belirtti. 

Devlet Bakanı Seyfi öztü/k; Kıbrıs mev
zuunda Hükümetin tutumunda her hangi bir 
değişiklik olmadığını, Birleşik toplantıda veri-
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len yetkileri tam mânasiyle değerlendireceğini 
beyan etti. 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel'e dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Seyfi Östürk'ün; 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim 
Bakanı İlhami Ertem'e, dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik 
etmelerinin uygun bulunduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. . 

Ordu Üyesi Şevket Köksal'm aday olma
dığı halde seçildiği Divan Kâtipliğinden isti
fasına dair önergesi okundu, bilgi edinildi. 
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Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Grup Baş-
kanvekilliğinin, Divan Kâtibi adaylarının De
nizli üyesi Hüseyin Atmaca olduğuna dair ya
zısı okundu, bilgi edinildi. 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a Suudi 
Arabistan ve Libya'ya yapacağı resmî ziya
rette refakati uygun görülen İzmir Üyesi İz
zet Birand hakkında Anayasanın 78 nci mad
desi gereğince karar alınmasına dair Başba
kanlık tezkeresi okundu. 

Başkan; Kıbrıs olayları münasebetiyle Cum
hurbaşkanının yapacağı bu ziyaret tehir edil
miş ve ne zaman yapılacağı tesbit olunamamış 
bulunduğundan İzmir Üyesi İzzet Birand'ın 
refakati hakkında karar alınamıyacağmı bil
dirdi. 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Sedat 
Çumralı ve Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, 

Yazılı Sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad

ri Kaplan'm Gayret Mahallesi adı ile inşa edi
len sosyal konutlara dair yazılı sora önergesi, 
İmar ve iskân ve Çalışma bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (7/384). 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, Haydarpaşa, Ankara, Kars arasın
da sefer, yapan trenlere dair yazılı soru öner
gesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir, 
(7/385) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'm, bâzı tesis ve işletmelere dair 

özel yüksek okullar konusunda Senato araş
tırması istiyen önergesi okundu ve dokuz ki
şilik bir Araştırma Komisyonu kurulması ka
bul olundu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 
yapılan seçimde saltçoğunluk bulunmadığı, an
laşıldığından, seçim gelecek birleşime bırakıl
dı. 

28 Kasım 1967 Salı günü saat 15 te topla
nılmak üzere birleşime saat 17 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale 
Sırrı Atalay Nahit Altan 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S, Ü. 

Âdil Ünlü 

yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderil
miştir. (7/386) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, illere verilen kok miktarına dair 
yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/387) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, illere verilen çimento miktarına dair 
yazılı soru önergesi, Sanayi Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/388) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, yeniden kurulan sermaye şirketle
rine dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/389) 

ŞORT LAK 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — İbrahim Şevki Atasağun 
KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — Yedinci birleşimi açıyorum. 

2. _ YOS 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 
Sayın senatörler, gündeme geçmeden evvel, 

Büyük Millet Meclisi Birleşik toplantısının yarın 

1. — Ankara Cıjesi Maıısur Ulusoy'ıın Millî 
Savunma Komisyonundan istifasına dair önergesi 

BAŞKAN — Şimdi bir sayın üye arkadaşım
dan aldığım bir önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Savunma Komisyonundan istifa ettiği

mi arz ederim. 
Ankara 

Mansur Ulusoy 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. Efen
dim bir sayın arkadaşımın gündem dışı bir ko
nuşma talebi vardır, bunu okutacağım ve mü
talâamı arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kıbrıs konusundaki son gelişmeler üzerinde. 

gündem dışı söz isteğimi saygiyle arz ederim. 
Tabiî Üye 

Mehmet özgüneş 

BAŞKAN — Sayın özgüneş'in, gündem dışı 
konuşma için önergesi hakikaten içtüzük ah
kâmına uygundur. Ancak kendilerinden rica 
edeceğim, Büyük Millet Meclisinin gizli birle
şiminde bu mesele için Hükümete yetki veril
miştir. Hükümet de o günden şu ana kadar de
vamlı, müstakar, geceli, gündüzlü bu mevzuda 
çalışmalara devam etmektedir. Durum da bü
yük Türk Milleti için hayati önem taşımakta
dır. Yüce Senatonun kürsüsünden şu anda böyle 

KLAMA 
yani 29 Kasım 1967 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanması mukarrerdir. Bu toplantının günde
mi de sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Yarın bu toplantıya iştirak buyurmanızı rica 
ederim. 

bir görüşmenin faydalı olup olmıyacağı mese
lesinde mütereddidim. Kendilerinden rica ede
ceğim, bu görüşmeyi bir kaç gün gibi kısa bir 
zaman sonraya talik edelim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkanım, yetkiden sonra bir sayın üyeye bura
da söz verilmiştir, hattâ bir değil üç sayın üye
ye söz verilmiştir. Benim burada söyliyecekle-
rim yetki üzerindedir. Ben burada bunları söy
lemezsem, kahve köşelerinde mi söyliyeyim? 
Lütfedin, müsaade edin konuşayım Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Efendim, filhakika bu kürsü
de yetkiden sonra bir sayın üye arkadaşımız 
konuşmuştur. (Üç sesleri) üç arkadaşımız. Ben 
bir arkadaşımı tahmin ediyorum, Sayın Sadi 
Koçaş arkadaşımızı. Ama, şu anda bunun ko
nuşulmasında ve ne şekilde konuşulacağını bi
lemediğim için.. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Büyük 
zaruret vardır. Millet, neden çıkarma yapılma
dığının merakı içindedir, izah etmek zorun
dayım ve direniyorum, kararınız aksi olursa, 
Konuşmamda direniyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşımız konuşmak 
hususunda direnme göstermektedirler. Ben 
kendilerine söz vermemekteyim. Bunu Yüce Se
natonun Heyeti umumiyesine arz ediyorum. Oy
larınızla bu işi sağlıyaeaksmız. (A. P. sıraların

dan gürültüler.) 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 148 — 
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Efendim, rica ediyorum, münakaşa etmeyi
niz. 

Sayın özgüneş'e konuşması için hak tanınıp 
tanınmamasını oylarınıza arz ediyorum, kabul 
edenler.. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Oya koyamaz
sınız Paşam. 

BAŞKAN — Elbette oya koyacağım. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. (Ka

bul edilmiştir, sesleri). 

Muhterem arkadaşlarım, gündeme geçiyo
rum. Gündemin birinci maddesine geçiyoruz. 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

BAŞKAN — Şimdi bütün komisyonlarımıza 
üye seçimi yapılmıştır. Ancak 9 üyenin seçimi 
yapılamamıştır. Altı komisyona, dokuz üye se
çimi yapılacaktır. Listeler dağıtılmıştır, yalnız 
bu listede Yeni Türkiye Partisine tanınan kon
tenjandan bir tek üye seçilecektir. Halbuki, 
iki sayın üyenin ismi yazılmıştır. Sayın Kangal 
ve Sayın Erdoğan. Muhterem arkadaşlarım.. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Ben sayın Erdoğan namına feragat edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Kangal feragat buyur
muşlardır namzetlikten, Sayın Azmi Erdoğan 
namına. 

Binaenaleyh seçime geçiyoruz. 

Evvelâ oylamaya hangi üyenin isminden 
başlanacağını tesbit için kura çekiyoruz. Sayın 
Hazım Dağlı'dan başlanacaktır. 

Tasnif heyti için kura çkiyoruz. 
Sayın Nadir Nadi? Yok. 
Sayın Mustafa Dinkli? Burada 
Sayın Arif Hikmet Yurtsever? Yok. 
Sayın Erdoğan Adalı? Yok. 
Sayın M. Zeki Tolunay? Yok. 
Sayın Yiğit Köker? Buradalar. 
Sayın Kâmil Karavelioğlu? Buradalar. Lis

teler dağıtılıyor. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkanım, bir de kâtip üye seçimi vardır, iki

sini aynı zamanda yapsak, geçen oturumda öyle 
oldu? 

BAŞKAN — Bu kâtip üye seçimi için şöyle 
bir mevzumuz oldu. Danışma Kurulunda bir 
görüşme yapıldı. Bunun üzerinde esaslı bir so
nuca varabilmek için, grup başkanlarının kar
şılıklı bir görüşme yaparak, sırası geldiği za
man onu arz edeceğim, o zaman bir başka bir
leşimde, yani bundan sonraki birleşimde yapıl
ması hakkında da Heyeti Umumiyeden karar 
alacağım. 

Efendim, oyların verilmesine başlıyoruz. 
Sayın Hazım Dağlı'dan okunacak. 
(Çankırı Üyesi Hazım Dağlı'dan başlanarak 

oylar toplandı). 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış sayın üye? 
Oyunu kullanmamış sayın üye var mı, efendim? 
Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, komisyonlar
da açık bulunan üyeliklere yapılan seçim so
nuncunu arz ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu komisyonlarında açık 

bulunan üyelikler için yapılan seçime (122) 
üye katılmış ve neticede ilişik listede adları 
yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Konya . Ankara 

Mustafa Dinekli Yiğit Köker 
üye 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

CUMHURİYET SENATOSU 

Komisyonlarında açık bulunan üyelikler 

Bayındırlık, Ulaştırma ve tmar - İskân 
Komisyonu 

Bağımsızlar (1) 
Ekrem Acuner (Tabiî Üye) 113 

A. P. (1) 
Mehmet Nuri Âdemoğlu (Adana) 119 

— 149 
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Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

A. P. 

Erdoğan Adalı (İstanbul) 
(D 

122 

İçişleri Komisyonu 

Bağımsızlar 

Refet Aksoyoğlu (Tabiî Üye) 
(1) 

121 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Y. T. P. (1) 

Hasan Kangal (Kontenjan - Y. T. P.) 

Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

Bağımsızlar 

Emanullah Çelebi (Tabiî Üye) 
(1) 

36 

119 

121 

Tarım Komisyonu 

T. İ. P. (1) 

Hikmet İsmen (Kocaeli) 

Bağımsızlar (1) 

Tasin Banguoğlu (Edirne) 

98 

113 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 

Bağımsızlar (1) 

Nizamettin Özgül (Gaziantep) 117 

BAŞKAN — Komisyon seçimi böylece ikmal 
edilmiş olmaktadır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nında açık bulunan bir Divan Kâtipliği seçimi. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, şimdi günde
min ikinci maddesinde Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanında açık bulunan bir divan 
kâtipliği seçimine geçiyoruz. Bu seçim için oy 
puslaları dağıtılacaktır.. 

Aday Hüseyin Atmaca'dır. Şimdi, oylamaya 
hangi isimden başlanacağına dair isim çekiyo
rum... Sayın Fehmi Alpaslan'dan başlıyoruz. 

Tasnif heyetini seçiyoruz. 

Sayın Âdil Ünlü?... Burada. Sayın Zeki İs
lâm .. Yok. Sayın Tahsin Banguoğlu?.. Burada. 

Sayın Zihni Betil?.. Yok, izinli. Sayın Tarık 
Remzi Baltan?.. Burada. 

Oylamaya başlıyoruz efendim. 

(Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'dan başlana
rak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmamış sayın üye 
var mı? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Sayın arkadaşlar, tasnif için üç arkadaş seç
miştik. Bu arada tasnif heyetinden sayın Ban
guoğlu arkadaşımızı göremiyorum, binaenaleyh 
onun yerine bir arkadaş seçmekliğimiz icabedi-
yor, şimdi onu seçiyoruz. 

Sayın Enver Aka. 

Sayın senatörler, Cumhuriyet Senatosunda 
açık bulunan bir kâtip üye için yapılan seçimin 
neticesini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında 
açık bulunan bir Divan Kâtipliği için yapılan 
seçime (118) üye katılmış ve neticede ilişik 
listede adları yazılı zevat hizalarında gösteri
len oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 

Üye üye 
Cumhurbaşkanınca S. Üye Zonguldak 

Âdil Ünlü Tarık Remzi Baltan 

Üye 
Balıkesir 

Enver Aka 

Hüseyin Atmaca 
Mukadder öztekin 
Mustafa Deliveli 
Nüvit Yetkin 
Cemal Yıldırım 
Boş 

66 
48 
1 
1 
1 
1 

118 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Atmaca 66 oyla 
Başkanlık Divanı kâtip üyeliğine seçilmiştir, 
tebrik ederim. (Alkışlar) 
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4. — CUMHURİYET SI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, özel yüksek okullar konusunda 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/14) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, gündemin 
üçüncü maddesine geçiyoruz. 

önergeyi okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
özel yüksek okullar kamu oyunda ve bası

nımızda ağır bir dille yerilmektedir. 

Bu kurumlar hakkında ileriye sürülen iddia
ların bâzıları şöyledir : 

1. özel yüksek okullara açılış müsaadesi 
verilirken Anayasanın 21 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrası ve 625 sayılı Kanun hükümleri dikkate 
alınmamaktadır. 

2. Yeterli bir idari ve eğitsel denetleme 
yapılmamakta, bâzı hallerde denetleme fiilen 
işlemez bir duruma düşmektedir. 

3. Bu kurumlar öğretim üyelerini Devlet 
eğitim kurumlarından almakta, bu yüzden res
mî eğitim kurumlarının verimi düşmektedir. 

4. özel yüksek okulların eğitim seviyeleri 
çok düşüktür. Eğitim tesisleri ve eğitim araç
ları yeterli olmaktan çok uzaktır. 

5. Çoğunlukla kendileri okumamış, hiçbir 
eğitim tecrübesi bulunmıyan kişiler tarafından 
sadece kâr gayesiyle açılan bu kurumlar, eğitim 
zihniyetinden mahrum ticari bir zihniyetle iş
letilmektedir. 

6. Üniversite ve resmî yüksek okullardaki 
eğitim kapasitesinden ticari maksatlarla fayda
lanmak üzere istanbul, izmir ve Ankara gibi 
büyük şehirlerimizde açılan ve adedleri hızla 
artan özel yüksek okullar yüzünden, Anadolu'
da açılan fakülte ve resmî yüksek okullara öğ
retim üyesi temininde büyük güçlüklerle karşı
laşılmaktadır. 

7. Üniversite ve resmî yüksek okulların 
giriş imtihanlarında . gerekli en düşük puvanı 
dahi alamıyan bâzı zayıf öğrenciler, mimarlık, 
mühendislik gibi yüksek puan istiyen öğretim 
dallarına özel yüksek okullarda devam etmekte 
ve kolaylıkla sınıf geçerek diploma almaktadır
lar. 

ATOSU ARAŞTIRMASI 

Bu ve benzeri iddiaların doğruluk derecele
ri hakkında bilgi edinmek için, Anayasanın 
88 nci ve içtüzüğün 133 - 138 nci maddelerine 
göre özel yüksek okullar hakkında Senato 
araştırması açılmasını saygı ile rica ederim. 

Mehmet özgüneş 
BAŞKAN — Saym Mehmet Özgüneş. Buyu

run efendim. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, son zamanlarda kamu oyunda ve 
basınımızda özel yüksek okullar gayet ağır 
bir dille yerilmektedir. Şimdiye kadar, özel 
yüksek krallar hakkında yazılan bütün yazı
ları ve söylenen bütün sözleri dosyalarda top
ladım. Ekim ayı içinde bir önerge hazırlı-
yarak, bu konu üzerinde Cumhuriyet Senatosu 
araştırması için müracaat etmek üzere bekle
dim. Ancak Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı seçimleri, jkomisyon seçimleri, sona ersin , 
normal çalışmalar başlasın, ondan sonra bu öner
gemi vereyim diye düşündüm. Güven Partisi 
Grupundan çok kıymetli arkadaşlarım daha önce 
davranmak suretiyle bu konuyu biran önce mü
zakere etmemize, ürerinde bir araştırma yapma
mıza imkân verdiler. Kendilerine teş <ıkür ede
rim. 

Arkadaşlarım, şimdiye kadar özel yüksek 
okullar üzerinde söylenen sözleri, yazılan ya
zıları üç anagrupta toplamak mümkündür, 

Bunlardan birincisi özel yüksek okulların 
Anayasanın 21 ve 120 nci maddelerine aykırı 
olarak açıldığı iddiasıdır. Kanaatim odur ki, 
625 sayılı Kanun çıktıktan sonra bu konunun 
münakaşa yeri burası değil, Anayasa Mah
kemesi olmak icabeder. Binaenaleyh, bon bu 
hususta yazılan yazılara ve söylenen sözlere 
değinmiyeceğim. 

İkinci grupta maalesef kanunu dahi in
celemeden, özel yüksek okulların yüzünü dahi 
görmeden, kimbilir hangi menfaat karşılığın
da sadece meddahlık yapan yazılar ve sözler 
vardır. Bunları bu kürsüye gelecek ağır
lıkta bulmadığım, esasen meseleye de hiçbir 
ışık tutmadığı için buraya getirmiyecsğiz. 
Bir vatandaş bu meddahça yazılardan birini 
kırmızı kalemle çizmiş ve bana göndermiş. Bü-
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tün dikkatimle, acaba içinde bir tek ışık var 
mı, bir tek doğru nokta var mı diye oku
dum. İtiraf edeyim ki, hepsi, başından sonu
na kadar esassızdı, yalana dayanıyordu. Bi
naenaleyh, bu ikinci gruptaki konuşmaları, 
yazıları ve sözleri de buraya getirmiyece-
ğim. 

Üçüncü gruptakiler, büyük ekseriyetini 
üniversite öğretim üyelerinin yazdığı ve me
seleye objektif noktadan değinen ve mese
leyi her tarafiyle ele alan, faydalı, zararlı ta-
raflariyle eleştiren konuşma ve yazılardır 
ki, bunlara burada bilhassa değineceğim. Şim
di, esas konuya geçmeden önce, aleyhte ya
zılan yazıların dili hakkında bir fikir vermek 
için, nasıl ağır bir dille itham edildiklerini 
göstermek için bu yazılardan bir tanesinin 
bâzı parçalarını okuyacağım. Bir gazete yaz
mış olduğu başmakalesinde şu hususları bil
hassa belirtiyor : «Kendi okumuşluk derece
leri ortaokulu aşmamış olanlar bile, bugün yük
sek okul ticaretine çıkmıştır. Devletin temin 
edemediği yüksek tahsile devam imkânlarını, 
bunlar gençlerimize nasıl temin edecekler? 
Bir fakülte kurmak işi, yalnız paraya sahibol-
makla mümkün telâkki edilirse, Türkiye bir 
diploma enflâsyonuna sürüklenir. Bu enflâs
yondan sadece malî imkâna sahip mutlu 
bir azınlık istifade edecektir. Üniversite na
zari olduğu kadar tatbiki ilim müessesemiz-
dir. Özel okullar gerkekli lâboratuvarlara 
sahip midir?. Bir bina tutacaksın, veya yapa
caksın, sonra marangozla anlaşacaksın, sı
ralar imal edilecek, üniversitelerden de bâzı 
öğretim üyelerinin üç beş saatini alacaksın, 
böylece bir yüksek okul kurulacak. Ve sonra, 
gelsin paralar. Nerede görülmüş bu şekilde 
üniversite mezunu yetiştirmek? Bu işin sonu 
Türkiye için büyük bir tehlike taşımaktadır. 
Biran önce gerekli tedbirler alınmazsa mem
leket büyük bir maarif buhraniyle karşı kar
şıya kalacaktır. Bilhassa teknik eleman yetiş
tirme konusunda yüksek tahsil konusunda, 
yüksek tahsil Devlet gücü olmadıkça ciddî ola
rak temin edilemez. Lâboratuvarları ve aka
demik kariyer sahibi hocaları arpa tacirleri 
idare etmeye kalkarsa hüsrana uğramaya mah
kûmdur.» 

Arkadaşlarım, gazete böyle diyor. (Sağdan, 
hangi gazete sesleri.) (Sağdan Akşam, Akşam, 

Akşam Gazetesi sesleri.) 
Efendim arkadaşlar çok merak ediyorlar, 

Akşam zannediyorlar, 8 Kasım 1967 tarihli Ada
let Gazetesinin başmakalesi. Sizin parti arka
daşınız. 

Şimdi arkadaşlarım, esas konuya girmeden 
önce, bir noktayı tesbit etmekte büyük fay
da vardır. Benim burada vereceğim deliller, 
söyliyeceğim sözler bütün okullara, şâmil de
ğildir. Ben özel yüksek okulların hepsini 
görmedim. Sadece görebildiklerimi, vatandaşla
rın bana verebildikleri bilgileri burada dile geti
receğim. ikincisi biz, 625 sayılı Kanun kimlerin 
özel okul, yüksek okul açmaya mezun oldukla
rını saymış olduğuna göre, bunu açanın arpa 
tüccarı veya koyun tüccarı olmasının bir farkı 
olmaması lâzımgeldiği kanısındayız. Biz o kana
atteyiz ki, bu memlekette arpa tüccarı da, koyun 
tüccarı da, namuslu insanlardır. Yeter ki, ser
mayelerini ve mesailerini namuslu yola harcamış 
olsunlar. Namuslu olmıyan insan o insandır ki, 
ister üniversite mezunu, ister ilkokul mezunu, 
isterse ümmî olsun, emeğini, sermayesini sömür
me istikametine, namuslu olmıyan bir istikamete 
sevk eden insandır. Bu notkayı bilhassa önceden 
tesbit etmek isterim. 

ikincisi, tekrar edeyim ki, özel yüksek okul
lar arasında daha iyileri bulunabilir. Ancak, 
benim vereceğim misaller muayyen okullara ait
tir. Hepsini görmediğimi peşinen itiraf ederim. 
Hattâ bana verilen bilgiye göre istanbul'daki 
özel yüksek okulların Ankara'daki özel yüksek 
okullardan bir gömlek daha üstün olduğu ifade 
edilmiştir. 

Üçüncü nokta, özel yüksek okullarda öğretim 
yapan, görev alan bütün öğretim görevlilerini, 
profesör, doçent, asistan veya dışarıdan gelen
leri itham etmenin yanlış olduğu kanısındayım. 
Bunlar arasında cidden şerefiyle ,haysiyetiyle, 
taşıdığı öğretim görevlisi adının namus ve hay
siyetine riayet ederek çalışanlar da vardır. An
cak sözlerimizin sonunda göstereceğiz ki, bunla
rın ömrü özel yüksek okullarda gayet kısa ol
makta, bir sene sonra işlerine derhal son veril
mekte, yerlerine başkaları, daha uygun olanlar 
alınmaktadır. 

Esas konuya girmeden önce tesbit etmek is
tediğim dördüncü nokta, özel yüksek okullarda 
sadece zengin çocuklarının okuduğu kanaatidir. 
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Arkadaşlarım yaptığım inceleme şunu göster
miştir ki, özel yüksek okullarda okuyan çocuk
ların hepsi zengin çocukları değildir. Hattâ ek
seriyeti zengin çocukları değildir. Bunların için
de öyle kimseler vardır ki, sabahtan aksama ka
dar sekiz saatlik mesaisini ayda 450 liraya sat
makta ve bunun 350 lirasını götürüp özel yüksek 
okula diploma almak için yatırmaktadır. Bunla
rın içinde öyle çocukları vardır ki, simit ve ku
ru ekmekle geçinmekte ve özel yüksek okullara 
devam etmektedirler. Yani bu memlekette özel 
yüksek okulların sömürdüğü gençlik, sadece ba
bası zengin olan gençlik değildir. Aksine sabah
tan akşama kadar kuru ekmek yiyen, Devlet ka
pısında günde sekiz saat 450 liraya çalışan ve 
bunun 350 lirasını götürüp özel yüksek okula 
yatıran gençler de vardır. 

Şimdi arkadaşlarım esas konuya gelelim. Biz 
iddia ediyoruz ki, özel yüksek okullara açılış 
müsaadesi verilirken Anayasanın 21 nci madde
sinin 3 ncü fıkrası ve 825 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ihlâl edilmektedir, çiğnenmektedir. 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından görmezlikten 
gelinmektedir. Yine sözlerimizin sonunda göste
receğiz ki, bu işin baş suçlusu Millî Eğitim Ba
kanıdır. Bunları bir bir burada tesbit edeceğiz, 
göstereceğiz. Evvelâ Anayasanın 21 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasını okuyalım. Üçüncü fıkra şöy
le diyor: «özel okulların bağlı olduğu esaslar 
Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uy
gun olarak kanunla düzenlenir.» Şu halde özel 
bir okul açılırken, özel okulların seviyesi, resmî 
okulların seviyesine eşit olmıyacaktır. Ya nasıl 
olacak? Eğer biz plânlamada, beş yıl sonra sevi
yeyi şu hale getirmek istiyorsak, ancak o seviye
de açılabilecek. Yani biz Yıldız Teknik Okulun
da dershane mevcutlarının 20 olmasını hedef tu
tuyor isek, bugün bir özel yüksek okul anca 
20 kişilik sınıflarla açılabilecek. Eğer biz Yıl
dız Teknik Okulunda iki talebeye bir alet düşe
cek şekilde bir plânlamanın içinde isek, özel 
yüksek okulda iki talebeye bir alet düşecek şe
kilde ders araçlarının, lâboratuvarlarm bulun
ması zaruridir. Anayasanın âmir hükmü bu
dur. Bu hüküm Sayın Reşat Tardu ve arkadaş
larının teklifi ile Anayasaya girmiş bir hüküm
dür. O zaman Sayın Reşat Tardu söz almış Mec
liste, bunun neden böyle konduğunu, böyle kon-
mıyacak olursa, Anayasaya rağmen, Anayasa

nın bu maddesi çiğnenerek bugün özel okullar 
nasıl bu hale getirilmişse, bunu aynen görmüş 
ve demiştir ki: Arkadaşlar, bu maddeyi, bu fık
rayı mutlaka koymalıyız. Aksi halde özel okul
lar bu memlekete fayda yerine büyük zarar ge
tirir. Ne yazık ki, Reşat Tardu 'mm büyük gay
retlerle koyduğu bu fıkra bugün Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından bile bile ihlâl edilmekte
dir, çiğnenmektedir. Ve Millî Eğitim Bakanlı
ğının birinci suçu burada başlamaktadır. 

Arkadaşlarım, ikinci husus, 625 sayılı Kanu
nun 26 nci maddesi de bu Anayasa hükmünü tek
rar etmiştir. 26 nci maddeyi de o*kumak isterim: 
«Özel okullarda yönetim ve eğitim, öğretim aynı 
derecedeki Devlet okulları ile erişilmek istenen 
seviyeye göre düzenlenir: Şu halde Anayasanın 
bu hükmü biraz daha genişletilmiş şekilde 625 
sayılı Kanunun 26 nci maddesi de zikretmiştir, 
demiştir ki, özel okullar düzenlenirken mutlaka 
yönetim bakımından, eğitim bakımından, öğre
tim bakımından bunların seviyesi Devlet okul
larının üstünde olacaktır. Şimdi ben derim ki; 
Anayasanın 21 nci maddesinin 3 ncü fıkrası 
Millî Eğitim Bakanı ve Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından bilerek ihlâl edilmektedir. Neden bi
lerek ihlâl edildiğinin bir vesikasını burada ver
mek istiyorum. Sayın Millî Eğitim Bakanı İl-
hami Ertem 12 Kasım 1967 günü Karabük'te 
aynen şöyle diyor: Hedefimiz özel okulların 
resmî Devlet okullarının seviyesine erişmesidir. 
Demek oluyor ki, Millî Eğitim Bakanı Sayın 
Ertem, Anayasanın 21 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasına rağmen, özel okulların Devlet okulları
nın seviyesinden daha düşük olduğunu biliyor, 
itiraf ediyor basın önünde, memleket önünde, 
sonra diyor ki, bunları resmî Devlet okullarının 
seviyesine çıkaracağız. Anayasa ne diyor? Ana
yasa diyor ki, hayır sen daha özel yüksek okul 
açarken ancak Devletim erişmek istediği seviyeye 
uygun bir seviyede açabilirsin. Müsavi dahi aça
mazsın. Millî Eğitim Bakanı ne diyor? Erişti
receğiz diyor. Ne zaman eriştireceğini tabiî yal
nız kendisi bilir. 

Arkadaşlarım, mesele bununla da bitmiyor. 
Bakın özel okulların resmî Devlet okullarından 
daha aşağı bir seviyede bulunduğunu özel yük
sek okulların bir bildirisi gayet güzel ortaya ko
yuyor. Türkiye özel Yüksek Okullar Arası Ku
rulunda, bütün özel yüksek okulların delegele-
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ri, temsilcileri toplanıyorlar. Bunlar bir kurul 
teşkil ediyorlar. Biliyorsunuz bu kurul her satı
rına para vererek matbuatta ilân şeklinde bir 
bildiri neşrediyor. Bu son zamanlarda Mobil gi
bi, Shell gibi yabancı şirketlerin kullandığı bu 
metodu, Özel Yüksek Okullar Arası Kurul da 
kullanıyor, para ödeyerek gazetelerde neşriyat 
yapıyor ve aynen şöyle diyor: «Mevcut özel okul
ların çoğu ise, konunun gereğine ve yarınına 
elverişli mahiyette şimdiden büyük tesislerini 
kurmuş durumdadırlar. Diğerleri de kurma yo
lundadırlar.» Yani kendileri de kabul ediyorlar. 
bırakalım Anayasayı, kanunun emrettiği tesis
lerin bir kısmını özel yüksek okullar henüz kur
mamışlardır. Kendileri para vererek neşrettik
leri beyannamede, bildiride böyle diyorlar. Bıı 
araştırma yapıldıktan sonra gayet tabüdir ki, 
Araştırma Komisyonunun raporu buraya gelecek 
ve burada müzakere edilecektir. O zaman ben 
625 sayılı kanunun ıslah edilmesi için neler ya
pılması lâzımgeldiğini anlatacağım. 

Ayrıca sayın senatörler hatırlıyacaklardır, 
bu 625 sayılı kanun çıkarken biz bütün gücü
müzü kullanmış, bütün gayretimizi sarfetmiş, 
arkadaşlar yapmayın demişizdir. Bu hatalar 
olursa, yarın özel okullar bu milletin başına be
lâ olur demişizdir. Ve sayın senato bizim bu tek
lifimizi kabul etmiştir. Ancak, şu kapıdan bir 
bakan, şu kapıdan da bir başka bakan ioeriye 
girmişler ve âdeta üyelere yalvarırcasına, aman 
bunu reddedin demişler ve tekriri müzakere yo
luyla bizim teklifimiz reddedilmiştir. Ben iti
raf edeyim ki, bu işin foyasının bu kadar kısa 
zamanda çıkacağını beklememştim. Ben diyo
rum ki, Allah bu milleti esirgesni 5 - 10 sene 
sonra bunun bütün foyası, bütün fiyaskosu or
taya çıkacak. Benim beklediğim çok daha kısa 
zamanda bunun fiyaskosu çıktı. Şimdi ben vesi
kaları vermeye başladığım zaman, maddeleri zik
rettiğim zaman bütün meseleler ortaya çıkacak
tır. Arkadaşlarım, kanunun iÖLİâl edilen madde
leri, çünkü biz bu kanunun dışında konuşmaya
cağız, sadece şimdiki kanunun ihlâl edilen mad
deleri belirtmek istiyorum. Bir diğeri de 8 nci 
maddedir. 8 nci madde; bir özel okulun veya bir 
özel yüksek okulun açılması için, açma müsaa
desi verilmesi için, ne gibi şartları haiz olması 
lâzım geldiğini anlatıyor. Evvelâ diyor ki, bina 
kâfi büyüklükte olmalıdır, Hedefine uygun olma

lıdır. Ne kadar talebe alacaksa, o kadar talebeyi 
alacak şekilde olmalıdır. Aynı zamanda bu okul 
için lüzumlu kütüphane gibi, lâburatuvar gioi, 
beden eğitimi imkânları gibi bütün tesisleri içi
ne alacak durumda olmalıdır. 

9 ncu madde diyor ki, bir bina iğinde aynı 
şahsa veya farklı şahıslara ait iki özel okul 
açılamaz, ister aynı mahiyette olsun, ister ayrı 
mahiyette olsun, iste Millî Eğitim Bakanlığı bu 
iki kanun maddesini de ihlâl etmektedir. Mi
sal vereceğim arkadaşlar. Bir özel yüksek okula 
şahsan gittim, ziyaret ettim. Bütün koridorlar 
baştan aşağıya kadar dershane yapılmış. Ders
hanelerin durumundan vazgeçtik, koridorlara 
varmcıya kadar dershane yapılmış. Çocukların 
çıkıp sigara içecek bir yerleri yok. Bırakalım 
teneffüshaneyi, bırakalım istirahat yerlerini, bı
rakalım kütüphaneyi, bırakalım lâburatuvar-
ları... Baştan sona kadar bütün koridorlar dol
muş ve bir okul haline getkilmiştir. Bu okul ge
ce eğitiminde 400, gündüz eğitiminde 200 tale
be almaktadır. Ve bu binanın içinde iki tane 
özel yüksek okul vardır. Ne diyor 9 ncu madde? 
Diyor ki, bir binanın içerisinde, hattâ daha da 
ileriye gitmiş, eğer bir özel yüksek okulun bir
kaç tane binası varsa o binalar içinde dahi, ba
şınızı ağrıtmamak için maddeyi okumuyorum, 
istiyenler maddeye bakabilirler, ne diyormuş 
9 ncu madde? Birkaç binası da olsa, beş altı bi
naya da sahibolsa, Orta - Doğu Teknik üniver
sitesinin de bütün binalarına sahibolsa, bir özel 
yüksek okulun açıldığı tesislerin içerisinde ikin
ci özel yüksek okul açılamaz. Halbuki ne yapı
yor şimdi Bakanlık? Bile, bile arkadaşlarım, bir 
özel yüksekokul binanın bir katında, bir başka 
özel yüksek okul ikinci katında. Şimdi, bundan 
sonra zikredeceğim kanun ihlâllerini, suçları, Ba
kanın suçunu ayrıca buraya getireceğim. Baka
nın sorumluluğunu ayrıca Senatoya getireceğim. 
Amma ben buradan beyan edeyim ki, bu ve bun
lara benzer kanun ihlâllerinde memurlar da suç
ludur. Bakanın kanunsuz emirlerine itaat eden, 
onu yapan göre göre kanunun 9 ncu maddesine 
rağmen bir binanın iki katında iki tane özel yük
sek okul açılmasına göz yuman ve buraya rapor 
vermek üzere gönderildiği halde siyasi baskıdan, 
korku yüzünden sahte rapor veren Devlet me
muru ceza görecektir. Çünkü bu işlerin muhase
besi bir gün mutlaka yapılacaktır. Bu işlerin he-
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sabi mutlaka sorulacaktır, birgün. O halde Ba
kanın ki ayrı, Bakanı getireceğim buraya, Amma 
Devlet memurlarına da bu kürsüden hitabede
yim ki, sorumludurlar. 

Arkadaşlarım, şurada bir Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesi vardır. Muazzam tesisleri var. 
Milyonlarca lira sarf edilerek kurulmuş bir te
sis. Binaları var, muazzam. İnşaat mühendisliği 
bölümüne geçen sene aldığı talebe sayısı 60 dır. 
Bu muazzam tesislere, bu binalara göre alabil
diği, bütün inşaat bölümüne aldığı talebe 
sayısı 60 dır, geçen yıl. Bir özel okul kaç tane 
alıyor? 600 tane inşaat mühendisi... Nesine alı
yor arkadaşlar, neyi ile alıyor? Koridorlara sı
kıştır talebeyi, kütüphane yok, lâboratuvar yok, 
alet yok... Ondan sonra al 600 talebeyi, sok sıkı
şık, balık istifi bir yere... Ondan sonra arkadaş
larım deki, Millî Eğitim Bakanlığının ilgili me
murları ve Millî Eğitim Bakanı desin ki, bu 8 
nci maddeye uygundur. Bu bina, kütüphaneler 
için, lâboratuvarlar için, alacağı 600 talebe için 
uygundur, desin. Kanun o kadar ileri gitmiş ki, 
her yıl demiş, yeni sınıf açılmadan önce bir mü
fettiş gönderilir, bir heyet gönderilir, acaba 
okulun tesisleri binası, buna müsait mi, değil mi, 
bu tetkik edilir, demiş. Her yıl tetkik etmek zo
runda, Ayrıca 625 sayılı Kanun diyor ki, yılda 
en az bir defa özel okullar teftiş edilmelidir. Bu
ralara müfettiş göndermeyen, gönderdiyse, tali
matla gönderen, talimatsız gönderdi ise, gidip 
oraya vicdanının, namusunun aksine bir lokma 
ekmek için sahte rapor veren Devlet memuru el
bette suçludur ve bir gün hesabı sorulacaktır. 

Arkadaşlarım, ihlâl edilen maddelerden bir 
diğeri 10 ncu maddedir. Ne diyor 10 ncu mad
de? Diyor ki, bir özel yüksek okula açılış müsa
adesi verdikten sonra, tekrar müfettişler gönde
rilir, heyetler gönderilir ve şu hususlar eğer ta
mamsa ondan sonra öğretime başlama müsaa
desi verilir. Dikkat edilirse kanun buraları ga
yet muhkem tutmuş. Açılırken bir müsaade ve
riyor, öğretime başlamadan önce ikinci müsaa
deyi şart koşuyor. Neymiş bunlar? Evvelâ ders 
araçları baştan sonuna kadar tamam olacak. On
dan sonra ne olacak? Eğitim tesisleri tamam 
olacak. Burada zikretmiş tek tek adlarını zik
retmiş. Kütüphane olacak. Lâboratuvar olacak, 
beden eğitimi imkânları olacak. Hadi beden eği
timi imkânlarından vazgeçtik, çocuklar gidip 

futbol maçlarında bunu tatmin ediyorlar, sey
rederek. Fakat ya kütüphane, ya lâboratuvar
lar? Arkadaşlar, Yıldız Teknik Okuluna gidin, 
muazzam sahaya yayılmış bir vaziyette. Hidro
lik lâboratuvarları, diğer lâboratuvarlar... Yal
nız lâboratuvarlarm tuttuğu saha, bizim özel 
yüksek okulların umumunun tuttuğu sahadan 
daha fasladır. Şuradaki Orta - Doğu'ya gidin. 
1 200 metre karedir yalnız hidrolik lâboratuva-
rmm işgal ettiği saha. Peki : Bir tarafta bu ka
dar büyük tesislerle sen sadece 60 kişi alabil, 
çünkü fazlası alınamaz arkadaşlar. Mühendis 
yetiştirmek... Rastgele mühendis yetiştirilemez. 
Ot yetiştirir gibi, yonca yetiştirir gibi mühendis 
yetiştirilemez. Mühendis yetiştirebilmek için 
mutlaka tatbikat ister, lâboratuvar iste. Yoksa 
doldur bir odaya, burada, Ankara'da bir özel 
yüksek okulun yaptığı gibi 160 kişiyi doldur bir 
sınıfa, hopartörle ders verdirt. Mümkün değil 
arkadaşlarım, mümkün değil bu. Cinayet bu. 
Yer yüzünün hiçbir yerinde, hiçbir memlekette 
böyle bir cinayete müsaade edilmemiştir. Edile
mez de arkadaşlarım. Hiçbir namuslu insan bun
lara bile bile katlanamaz. Çünkü yarın biz bu 
yoldan kalfaların ellerine mühendis diploması 
vereceğiz. Bir tarafta çocuk sabahlara kadar ça
lışıyor, mide kanaması geçirenler, aklî muvaze
nesini kaybedenler var, Orta - Doğu'da. Bunlar 
bu şartlar içinde çalışsın, öbür tarafta sen dol
dur 600 kişiyi bir yere, 180 kişilik sınıflar, 160 
kişilik sınıflar, ondan sonra de ki, sen de mü
hendissin, sen de mühendissin. Arkadaşlar buna 
katlanan yürek insan yüreği değildir. Eğer bu
na katlanan yükrek varsa insan yüre
ği değildir. Biz bunları ortaya koyduk. 
Bâzı insanlar getiriyor, bir Jkızıl bay
rağı bunun üzerine örtüyor. Özel okul
lara lâf söyliyen komünisttir diyor. Demin de 
gördünüz ben yazıyı biraz sert okur okumaz he
men arkadaşlardan bir bağırdı. Akşam gazetesi 
diye. Yok arkadaşlar yok... Yok... Aslında dâva 
ne Akşam gazetesinin dâvası, ne Cumhuriyetin 
dâvası, ne şunun, ne bunun dâvası. Dâva mem
leket davasıdır. Bir kızıl bayrağı ört üzerine, 
deki aman buraya yaklaşırsan komünist olur
sun. Korkanlar, bazan özel okullara veya özel 
yüksek okullara dokunmaktan korkanlar var. 
Bana komünist derler diye. Ben şerbetliyim, do
kuz yaşımdan beri sapma kadar milliyetçi bir 
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insan olarak rahatça çıkar bu kürsüden bar bar 
bağırırım. Aksini ispat eden insan varsa, bana 
komünist diyebilecek bir namussuz varsa karşı
ma her an çıkabilir. Ben bu memleketin evlâdı
yım. Ayaklarımda bozkır dikenlerinin, dişlerim
de kışla bulgurunun taşlarının izleri henüz kay
bolmadı. Bu memleketin haklarını savunmayı 
ben namus borcu biliyorum. 

Arkadaşlar bu metot denenmiştir, Kızıl Çin'
de, Çan Kay Şek'in Çin'inde denenmiştir bu, 
Her memleket meselesine dokunan insana ko
münist de, memlekette birtakım menfaatlerin 
üstüne bir kızıl bayrak ört, o kızıl bayrağın al
tında istediğin namussuzluğu rahat yap, ondan [ 
sonra bu memleket batar arkadaşlar. Nitekim 
Çan Kay Şek'in Çin'i, koskoca Çin, ellerinde o 
zamanın en modern silâhları ile, en iyi silâhla
rı ile komünistlerin eline geçmiştir. Aslında 
her mevzuun üstüne bir kızıl bayrak örtenler, 
komünizme hizmet edenlerdir. Bu hususta bir 
nokta daha var. Efendim aibayrağm altında ya-
şıyan, ayyıldızlı bayrağın altında yaşıyan her
kes müsavidir, vay efendim büyük profesörle
rimize, çok ulu profesörlerimize lâf atılıyor, 
bühtan ediliyor. İşin garip tarafı kıymetli pro
fesörlerimiz, değerli profesörlerimiz diye işle
rine geldiği zaman bunları öven insanlar, aynı 
profesörlere, işlerine gelmediği zaman kara cüb-
beli diyen insanlardır, işine gelmedi mi kara-
cübbeli, işine geldi mi aman efendim nasıl olur, 
orada profesörlerimiz ders veriyor. E, profe
sörlerimiz yüksek insanlardır, vatanperver in
sanlardır, bak hele sen bizim bu kıymetli pro
fesörlerimize bühtan ediliyor. Yok öyle değil. 
Her meslekin içinde dürüst insanlar da vardır, 
kötü insanlar da vardır. Kaldı ki, ben burada 
üniversite profesörlerini hürmetle anarım, yap
tığım incelemelere göre arkadaşlar, üniversite
den gelen öğretim üyeleri daha sıkıdır, özel 
yüksek okullarda daha iyi ders vermekte ve 
notlarda iltimas etmemektedirler. Buna karşı- I 
lık sağdan soldan devşirilip getirilen öğretim 
üyeleri, ki, hiçbirisi üniversite öğretim üyesi 
değildir, bütün kepazeliği çıkaran onlar. Şu 
halde meselenin üzerine ne kızıl bir bayrak ört
meye ne de ayyıldızlı bayrak örterek kimsenin 
yaklaşmamasını temin etmeye imkân yoktur. 

Bu sözü bitirmeden önce bir noktaya daha 
dokunacağım. O da mutlu azınlık davasıdır. Ne | 

zaman birisi çıksa mutlu azınlık dese, efen
dim malûm çevrelerin görüşü gibi bir görüş or
taya sürülmektedir. Arkadaşlarım, adına ister 
mutlu azınlık deyin, isterseniz varlıklı vatan
daşlar deyin, isterseniz tuzu kuru vatandaşlar 
deyin bu memlekette gayet rahat, son derece 
rahat kazanan, hovardaca sarf eden, metresine 
kadillâk beğendiremiyen insanlarla hasta çocu
ğuna ilâç parası bulamıyan vatandaşlar yanya-
na yaşamaktadır. Buyurun gidelim Ankara'ya 
bugün akşamleyin, gece kulüplerinin hepsini ge
zelim, nasıl yenildiğini, nasıl içildiğini göre
ceksiniz. Nasıl bir gecede masalara iki bin, üç 
bin liranın atıldığını gözlerinizle göreceksiniz. 
Yine arkadaşlarım yollarda karşınıza köylü kı
yafetli bir vatandaşın gelip «Beyefendi bugün 
ekmek param yok, bir ekmek parası verir mi
siniz» dediğini göreceksiniz. Yine arkadaşlarım 
göreceksiniz ki, benim hemşerim, Kayserili 
hemşerim, Karslı hemşerim, Karaköseli hemşe
rim, sırtına bir yamalı yorgan atmış, yaz ayla
rında gelmiş günlüğü 12,50 liraya çalışabilmek 
için kapı kapı dolaşmakta. 60 kuruşluk han pa
rasını vermemek için gece inşaatta yatmakta, 
öğleyin sadece domatesle ekmek yemektedir. 
Biz bunları ortaya, ekmekle domatesi bulamı-
yanlarla her gün yiyip içenleri karşı karşıya 
getirmek, düşman etmek için getirmiyoruz. 
Biz istiyoruz ki, bütün vatandaşlar mutlaka o 
seviyeye yükselsinler. Esas milliyetçilik budur, 
palavra sallamak değildir, miliyetçilik. Milli
yetçilik, çocuğuna doktor parası, ilâç parası 
bulamıyan vatandaşın tasası ile, derdi ile mut
laka ilgilenmektir. Onu mutlu azınlığın, varlık
lı vatandaşların seviyesine yükseltmek için 
gayret sarf etmektedir. Yoksa bu problemin 
üzerine bir kızıl bayrak veya ayyıldızlı bay
rak örtüp meselenin içerde işlemesine sebebol-
mak değildir. 

Arkadaşlarım, bina meselesini, araç mesele
sini zikrederken bir noktayı daha belirteyim. 
Şu Senota araştırması isteği dahi özel yüksek 
okulları geniş ölçüde bir çabaya düşürmüştür. 
Nitekim bunlardan birinde sınıf mevcudu 
106 olduğu halde hemen, alelacele bir küçük 
odayı boşaltmışlar, balık istifi 45 kişiyi oraya 
doldurmuşlar, ve sınıf mevcudunu 90 a indir
mişlerdir. Bu 20 Kasımda olmuştur, 20 Kasım 
1967 günü alelacele bir odayı boşaltmışlar, ve 
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oraya 45 kişiyi balık istifi doldurmuşlar, böy
lelikle 90 a indirmişlerdir. Ve şimdiden daha 
başka tedbirler, başka göz boyama tedbirle
rinin alınmakta olduğunu vatandaşlar bize bil
dirmektedirler. Gerekirse bunları da açıklıyaea-
ğız. 

Arkadaşlar, 10 ncu maddenin ihlâl edilen 
bir noktası da demiştim ki, eğitim tesisleridir. 
Bâzı özel okullarda ben gözlerimle gördüm, kü
tüphane yoktur. Halbuki 10 ncu madde açık
tır. Kütüphane olmayınca öğretime başlama 
izni verilemez. Gayet açık. Bunun hiç gizli sak
lı tarafı yok. Benden sonra gelip konuşacak 
olan bakan bu noktalara cevap vermelidir, var 
demelidir eğer varsa. Lâboratuvarlar, arkadaş
larım, kimya lâboratuvarları yok, inşaat lâbo-
ratuvarları yok. Arkadaşlarım Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesinde inşaat mühendisliği bölü
münde her öğrenciye 6 000 lira yalnız malzeme 
parası harcanır, yılda. Evet Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesinde inşaat mühendisi olarak ye
tişen her öğrenciye yılda 6 000 lira yalnız mal
zeme parası sarf edilir. Bizim özel yük
sek okullar ne âlemde? Bina parası dâhil, öğ
retim üyesi parası dâhil, her şey dâhil, elde et
tikleri büyük kazançlar da dâhil, çünkü özel 
yüksek okullarda hiçbir sahada olmıyan, belki 
yalnız dış ticaretle mukayese edilemez, bunun 
dışında her ticaret sahasından daha üstün kâr 
vardır, bütün bu kârlar da dâhil, gündüz 5 500, 
gece, 3 500 lira para alıyorlar. Nasıl oluyor bu? 
Nasıl olduğunu, işin içindeki alicengiz oyunu
nun ne olduğunu bilâhara göstereceğim. 

Arkadaşlarım, ders aletlerine gelelim. Şim
di size ders aletlerinin nasıl eksik olduğunu, 
ders aletlerinin nasıl ihmal edilmiş olduğunu 
bir örnekle göstereyim: Bu özel yüksek okul
lardan birinin yönetmeliği der ki; yönetmeliğin 
15 nci sayfasında, topografya tatbikatı ikinci 
sınıfın Haziran dönemi imtihanlarını mütaakıp 
iki haftada yapılır. Demek ki, ikinci sınıfın im
tihanlarını mütaakıp iki haftada bütün topog
rafya tatbikatı yapılacak. Kaç kişiye yapılacak 
bu tatbikat, 600 öğrenciye. Yalnız ikinci sınıfta-
kilerin sayısı 600. Şimdi topografya derslerinde 
neler okutulacak bunu görelim: Topografya dür
bünleri, düzeçler, jalonlar, miralar, ölçme şerit
leri, paydale gönye ve prizmalar, tanıtılması 
ve kullanılması; açılar hakkında bilgi, teodolit 

ve takeometrelerin yapımları, tahkikleri, düzel-
tilmeleri - Açık, kapalı ve bağlı poligonların 
hesapları, eğrili harita alınması, hesabı ve çizil
mesi, bilgi harita alınmasında tatbik edilen usul
ler - Nivolarm tarifleri, yapımları, tahkikleri ve 
düzeltilmeleri hakkında bilgiler, nivelmanm ya
pılması ve nivelman defteri hakkında bilgi. 

Arkadaşlarım bu özel okullardan birine git
tim bizzat gördüm, sadece 10 tane teodolit var. 
600 kişi iki haftada şu sayılması yalnız beş da
kika süren bütün bu işlerin, bütün bu âletlerin 
yapımlarını, şunlarmı bunlarını iki haftada öğ
renecektir. Bu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik 
edilmiştir. Ve bu Millî Eğitim Bakanlığı gitmiş 
rapor vermiş, demiş ki, her şey normal, tamam. 
Aleti de müsait, lâboratuvarları da müsait de
miş. 10 tane teodolitle 600 kişi iki haftada tat
bikat yapacak. Ya nivo, nivo hiç yok. Müfredat 
programını Millî Eğitim Bakanlığı tasdik etmiş. 
Diyor ki, nivo öğretilecek. Nerde nivo, nivo 
yok. Ama aynı Millî Eğitim Bakanlığı var de
miş. Olur, yürür ne olacak? Canım dostlar alış 
verişte görsün. Neden yapmış bunu? Vatandaşın 
iddiası odur ki, bu okul sahipleri gayet nüfuz 
sahibi insanlardır. Bunların arkasında öyle ağır 
öyle kuvvetli bir siyasi nüfuz vardır ki, bunla
rın yanında müfettiş falan para etmez. Kimse 
para etmez. Hattâ bir vatandaş bana, açıkça 
şöyle söyledi: Bırak Beyefendi bu işi, Millî 
Eğitim Bakanının da gücü yetmez bunlara. Al
lah bilir doğru mu, yanlış mı? Yetmediği de gö
rülüyor. 

Arkadaşlarım gelelim öğretim üyelerine, Ne 
diyor 10 ncu madde? Öğretim üyeleri bakımın
dan da tamam olacaktır. Ankarada Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesi kendi öğretim üyelerinin 
özel yüksek okullarda ders vermesini menetmiş-
tir. Şu halde oradan öğretim üyesi temini müm
kün değil. Bunlar ne yapmışlar? Bunlar gitmiş
ler nerede ne buldularsa onları toplamışlar ge
tirmişler. Kimisi falan bakanlıkta şube müdürü, 
ötekisi bir müteahhit, öbürü tüccar, kimi bul
dularsa. Yüksek okul diploması elinde bulunsun 
da ne olursa olsun. Makina mühendisini getir
mişler topografya okutturuyorlar. Falan mühen
dise başka ders okutturuyorlar. Kimi bulmuş-
larsa ki, bunların hepsinin elimde isimleri var. 
Eksik olmasınlar vatandaşlar bir bir gönderi
yorlar bize bunları. Adresimize postalıyorlar. 
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Şimdi bunları birer birer isimleri ile zikrederim, 
yerleri ile gösteririm. Bundan başka kanunun 
bir de 21 nci maddesi var. Kanunun 21 nci mad
desi diyor ki, her hangi bir resmî okulda öğre
tim görevi yapan bir kimse ancak resmî okullar
da okuttuğu ders saatlerinin yarısı kadar özel 
okullarda ders okutabilir. Halbuki bize verilen 
bilgiye göre, istanbul'da, izmir'de üniversitede 
hiç ders okutmadığı halde, bütün ders saatlerini 
özel yüksek okullarda harcıyan öğretim üyeleri 
vardır. Bu noktada ortaya çıkmalıdır. Hattâ 
arkadaşlarım bu maddenin tatbiki için direnen 
bir genel müdür, görevini kaybetmiştir. Sayın 
Mehmet Deligönül bu hususta uzun direnmeler
de bulunmuştur. Üniversite öğretim üyeleri de
mişlerdir ki, bu kanun bize sökmez. Biz üniver
siteler Kanununa tabiyiz. Biz özel yüksek okul
larda istediğimiz kadar ders veririz. Mehmet 
Deligcnül demiştir ki, hayır, burada öğretim 
elemanı tâbiri kullanılmıştır. Öğretmen desek 
liselere şâmildir, öğretim görevlisi desek üniver
siteye aittir derler diye, hatırlıyacaksmız, sa
yın senatörler kanuna öğretim elemanı tâbirini 
koymuştuk. Direnmiştir Mehmet Deligönül. Ama 
dostların hatırı kırılmcaya kadar, katırcının ka
tırları kırılsın, denmiş ve Mehmet Deligönül gö
revinden ayrılmıştır. Elbette bir direnen kişi 
gitti mi onun yerine direnmiyenini, uslusunu 
bulmak bu memlekette her zaman mümkün ol
muştur. Arkadaşlarım, bu millî eğitim politika
nı-zı tahribetnıektir. Diyanet İşleri Başkanı mı 
direniyor, usulsüz işlere, ver mecburi izin, genel 
müdür mü direniyor, at görevinden. Arkadaş
larım bunun sonu çıkmaz. Bu işin sonu gelmez. 
Şimdi anlıyor musunuz bâzı kimselerin Danışta-
ya karşı neden allerji duyduklarını. Çünkü öy
le usulsüz işlerin karşısına çıkan, direnen Da
nıştay gayet tabiîdir ki, birçok kimselerin hiç 
işine gelmemekte, onları rahatsız etmektedir. 

Arkadaşlarım ikinci husus, her yıl değişmek
tedir öğretim görevlileri. Maalesef 625 sayılı 
Kanunda buna imkân veriyor. Bir gün almıyor 
bir öğretim görevlisi veya dışarıdan her hangi 
bir şahıs, bakılıyor eğer iyi not veriyorsa, uy-
salsa, itaatkârsa mesele yok, devam etsin. Ama 
olmayaki birazcık direnmeyi göze alsın, derhal 
görevine sene sonunda son veriliyor. Bu vâki 
arkadaşlarım. Bir profesör, çok namuslu bir 
profesör, hem de okul müdürü iken direnmiştir. 
Demiştir ki, burası diploma ticarethanesi değil

dir. Ve bırakmıştır tembel talebeleri. Ondan son
ra hem müdürlükten hem de öğretim görevlili
ğinden istifa etmek zorunda kalmıştır. Şimdi 
bir öğretim görevlisi istediği kadar kötü not 
versin, ne kıymeti var. Zaten birinci sınıftan 
üçüncü sınıfa kadar sınıfta kalma diye birşey 
yok. İkinci sene bol notlu birini bulmak, uslu 
birisini bulmak, itaatkâr birisini bulmak ve on
dan diploma almak gayet kolay. Şu halde özel 
yüksek okullarda her yıl öğretim görevlileri
nin değişmesi bu işin aleyhine olmaktadır. 

RAHMİ ARIKAN (Bolu) — Sınıfta kalmak 
var beyefendi. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Onu da 
anlatacağım, şimdi var mı yok mu onu da anla
tacağım. Hem de 8 Temmuz günü başlıyacak 
imtihanların talimatını Talim Terbiye Daire
sinin 7 Temmuzda nasıl değiştirdiğine dair ve
sikayı getireceğim. Beyefendi ben buraya vesi
kasız çıkmam. Ben çizmeli erkâniharbim. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

MEHMET öZGrtJNEŞ (Devamla) — Arka
daşlarım bir diğer nokta daha; bir yüksek mü
hendis müracaat ediyor. Topografya yüksek 
mühendisi. Hayır diyorlar, seni almıyoruz. 
Adam diyor ki, bütün ücretlerinize razıyım, 
her şeye razıyım ders istiyorum bu yüksek 
okulda, verin. Topografya dersiniz açık değil 
mi, Ben de Topografya yüksek mühendisiyim. 
İşte diplomalarım. Hayır diyorlar seni almayız. 
Bir makina mühendisi getiriyorlar topografya 
okutturuyorlar. Hem de mühendis, yüksek mü
hendis de değil. Nasıl olur bu? Neden olur bu 
arkadaşlarım? Neden bir topografya yüksek 
mühendisi müracaat ettiği halde o alınmaz da, 
öbür taraftan bir makina mühendisi, şu veya 
bu alınır? Vatandaş soruyor bana. Mektup yaz
mış vatandaş soruyor. Diyor ki, bunun sebebi 
nedir beyefendi? 

Arkadaşlarım bir diğer nokta daha, tali
mat diyor ki, Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan tasdik edilmiş olan yönetmelik diyor ki, 
«Bir özel yüksek okula ihtiyacın üstünde, im
kânların üstünde talebe müracaat ederse seçme 
sınavı yapılır» Hiçbir özel yüksek okulda, seç
me sınavı yapılmıyor. Ya ne oluyor? Dostlar 
ahbaplar almıyor. Artık özel yüksek okullara 
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girişte de adam kayırmalar, talebe alınırken, 
dahi, 5 500 lirayı saymaya hazır olan insanlar 
arasında dahi kayırmalar oluyor. Millî Eğitim 
Bakanlığı ilân etmiş, fazla müracaat olursa sen 
bunlar arasında seçme sınavı yapar, imtihanı 
kazananları alırsın diyor. Ama aynı Millî Eği
tim Bakanlığının gözlerinin önünde namzet 
kaydı değil, asil öğrenci kaydı yapılıyor. Ga
zetelere ilân veriliyor, şu bölümlerimizde kayıt
lar dolmuştur, müracaat edilmemesi diye. Ne 
demek bunun mânası? Biz bunları doldurduk, 
müracaat edenleri aldık. Yani Millî Eğitim Ba
kanlığı ne derse desin. O sallasın başını, ben 
bilirim işimi diyor özel yüksek okul. Neden 
çünkü dayamış sırtını siyasi güce, herşey vız 
gelir diyor. Alıyor talebeyi, ondan sonra diyor 
ki, daha fazla almam. 

Şimdi arkadaşlarım, esas konunun önemli 
bir noktasına gelelim: Vatandaşın çok merak 
ettiği ve bana elliden fazla mektup yazılarak 
sorulan noktalara. Vatandaş diyor ki, ben lise
den mezun oldum. Adım Hasan yammda diyor, 
bir Hüseyin vardı, sınıfın sonuncusu idi, İkimiz 
beraberce liseyi bitirdik. Neyse bir diploma al
dık. ikimiz birlikte üniversiteye müracaat et
tik. Ben aldım meselâ diyor, 100 puvan, o 60 
da alamadı. Üniversitenin her hangi bir fakül
tesine, her hangi bir yüksek okula girecek ka
dar not alamadı. Puvan seviyesi o kadar düşük
tü ki, diyor, gülünç denecek kadar düşük. Ben 
aman dedim, yaman dedim, kimsenin rağbet 
etmediği branşlara dahi giremedim. Ertesi gün 
bir baktım ki, benim bu sınıfın sonuncusu ar
kadaşım, üniversite giriş imtihanlarında gü
lünç puvan alan arkadaşımı: özel yüksek oku
la girmiş, hem de nereye girmiş, mimarlığa gir
miş. Arkadaşlarım, herkes bilir ki, en cahiller 
bilir ki, bu memlekette mimarlık ve mühendis
lik yüksek puvan ister. Yüksek puvan alan ço
cuk ancak resmî okullara girebiliyor. Birisi hiç
birine giremediği halde öteki, rasgele bir fa
külteye de, bir bölüme de değil, mimarlığa gi
riyor. Bir bakıyorsunuz çok üstün puvan alan 
çocuk, Orta - Doğuda sınıfta kaldığı halde, Yıl
dız'da sınıfta kaldığı halde, özel yüksek okul
da bizim mimarlığa giren ve liseden şöyle böy
le mezun olan, belki de hatır için geçen bu ço
cuk mimarlığın ikinci sınıfına rahatlıkla geçi
yor. Şimdi vatandaş soruyor, diyor ki, bunda 

bir alicengiz oyunu mu var? Yoksa, diyor bu 
nükleer çağda özel yüksek okullar bir nükleer 
metot mu icadetti? Bunu bize de öğretseler de 
bütün resmî okullar da bu metodu tatbik et
se. Şimdi arkadaşlarım vatandaşın bana verdi
ği bilgileri ben size arz edersem bu alicengiz 
oyununu bütün açıklığı ile ortaya çıkarmış 
oluruz. Şimdi birincisi imtihan talimatı. Bakı
nız arkadaşlarım, hani şu 1965 te çıkarılan 
özel Okullar Kanununun altı ayda çıkarılması
nı emrettiği tüzüğü bir türlü çıkaramıyan Ta
lim ve Terbiye Dairesi. Yani 1965 ten altı ay 
sonra çıkması lâzımgelen tüzüğü bir türlü çıka
ramadı, aylarca süründü. Yıllar yılı yüksek 
okullar hakkında kanun tasarısı çıkaramaz, ya
pamaz, ama tam 8 Temmuzda bir özel yüksek 
okulun imtihanı var. işte 7 Temmuz tarihli ka
rarını size okuyorum: 42, 46, 48, 50, 51, 53 ncü 
maddeleri bu özel yüksek okulun yönetmeliği
nin değiştirilmiştir. Talim Terbye Dairemiz bi
zim, 8 Temmuzda başlıyan imtihanların talima
tını, aman demiş ne olur ne olmaz, kıymetli ev
lâtlarımız bir kazaya gelmesin, demiş, hemen 
yönetmeliği 7 Temmuzda değiştirmiş. Nasıl 
değiştirmiş? Diyor ki, sene içinde yedi alırsa, 
sene sonunda 4 te alsa sınıfı geçer. Demek ki, 
bir talebe sene sonunda 4 te alsa, sene içeri
sinde yedi veya daha fazla not aldı mı geçer. 
Değişikliğin en önemli kısmı burası. Daha di
ğer kısımları da var. Gündüzlülerde birinci dev
re denilen birinci, ikinci, üçüncü sınıflarda 
kalma yok. iki dersten kalmışsın, bir dersten 
kalmışsın, öbür sınıflara yine devam edersin. 

öbür sınıfları takibedersin. öbür sınıfta ne 
olur? Öğretmen değişir. Yıldız'da, Orta 
Doğu Teknik üniversitesinde, İstanbul Teknik 
Üniversitesinde öğretim üyesi sittin sene orada
dır. Tembel bir öğrenici ben bekliyeyim de bu 
öğretim üyesi ölsün de, yerine belki asistanı 
gelir de belki sınıf geçerim diye ümitlenebilir 
ancak. O da spor - toto da 13 tutturmaktan da
ha zor. Fakat burada? Burada hiç korku yok. 
Gelecek sene nasıl olsa okul idaresi icabına 
bakıyor. Millî Eğitim Bakanlığı da sesini çı
karmıyor. Bu sene kaldıysan ne kıymeti var, 
topografya hocası baktın biraz sert, bu sene 
borçlu geçersin. Gelecek sene? Gelecek sene 
Allah kerim. Bunun felsefesinden sözlerimin 
sonunda bahsedeceğim. Demek ki bizim Talim 
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ve Terbiye Dairesi 8 Temmuzda başlıyacak bir ı 
imtihan için yönetmelik değiştirmiş, vatandaş I 
soruyor arkadaşlar, vatandaş mektup g-önder- I 
miş soruyor, altında imzası var, adresi var. I 
Diyor ki beyefendi, Allah aşkına şu bizim yıl- I 
lar yılı bir iş yapamıyan Talim ve Terbiye Da
iresi, her sene Millî Eğitim bütçelerinde tenkid 
edilen Talim ve Terbiye Dairesi nasıl olmuş da 
diyor, bu imtihanda bir gün önce el çabukluğu I 
ile, hemen çabucak bu işi yapabilmiş? Soruyor 
vatandaş. 

Şimdi gelelim işin öbür tarafına : Neden se
ne içerisinde yedi numara da, sene sonunda 
dört alırsa geçer? Bunun da sebeplerini söyliye-
ceğim. Bir gün Temmuz ayının başında bir özel 
yüksek okulda şöyle bir ilân yapılıyor : 4 Tem- I 
muz 1967 Salı günü saat 18,00 de öğrenciler 
toplansın, öğretmen bâzı problemler çözecek. 
4 Temmuz 1967 günü toplansın öğrenciler. Ba
kın vatandaş saatine kadar yazmış. Toplansın 
öğrenciler öğretmen problem yaptıracak. Ar
kadaşlarım, hemen belirteyim ki, ondan sonra 
yapılan imtihanda burada yapılan problemler 
aynen çıkmıştır, iddia ediyorum, bu kürsüden 
iddia ediyorum, aynen çıkmıştır. Arkadaşlarım 
problemlerden ikisini anlatayım. Problemlerden 
birisi (Bir doğru parçanın içten ve dıştan bö
lünmesi.) Sayın senatörler, yolunuzun üzerin
de Namık Kemal Ortaokulu var. Gidin sorun, 
deyin ki, bir doğru parçanın içten ve dıştan 
bölünmesini bilmiyen çocuğu okuldan kovuyor 
musunuz, kovmuyor musunuz? Bu problem de
ğil arkadaşlar, metin. Ortaokul matematik ki
tabının içinde bulunan bu metni yapamadığın 
gün seni ortaokuldan kovarlar. Resmî orta
okulda bunu yapamıyanı sınıfta bırak, at so- | 
kağa, ama özel yüksek okulda bu problemi 
kopya alarak yapanın eline ver mühendislik 
diplomasını. Bunun adını siz koyun arkadaşlar. 
Ben akşam bütün lügatleri karıştırdım. Bu du
rumu tarif edecek galiz bir kelime bulamadım. 
Hangi kelime geydiyse baktım, hafif. 

ikinci problem arkadaşlar, kesik koninin 
hacmi, içinizde eminim ki matematikle uğraş
mış arkadaşlarımız vardır. Çünkü herkes lise
den mezun olmuştur. Bu kesik koninin hacmi
ni bilmiyeni arkadaşlar, mektepten kovarlar. 
Ama ne yapıyor öğretmen? O gün öğretmen 
problem yapıyor, ne yapsın canım öğretmen? j 
Birisi söyledi burada, bir Senatör söyledi. De- j 

i di ki; özel yüksek okullarda öğretmenler talebe
lerle ders saatinin dışında da ilgilenir, işte gör
dünüz bu ilgiyi, cidden bâzı öğretim üyeleri, 
profesörleri tenzih ederim, bu zat profesör de
ğil, yani memnuniyetle belirteyim ki, bunu ya
pan zat bir üniversite öğretim üyesi değildir. 
Zaten üniversite öğretim üyesi olamaz da. De-
mekki bu öğretmenlerin ders saatlerinin dışında 
öğrencilerle ilgilenmesi işte böyle bir ilgilenme 
oluyor. Aynı hal arkadaşlarını 6 Kasım 1967 
günü tekrar devam ediyor. Bir defa daha tale
be toplanıyor. Hattâ ben size talebelerin top
lanma saatini de söyliyeyim, saat 18,00 de top
lanamıyor da 18,30 da toplanıyor. 

Bir diğer mesele daha var arkadaşlarım. Öğ
retmenlerden birisi diyor ki; bir gün, ben der-

I sanede çözdüğüm problemleri sorarım imtihan
da diyor. Ne diyor? Eğer ben bir problemi sı
nıfta çözmemiş isem, imtihanda sormam. Bu 
öğretmen bütün ders yılı boyunca yalnız üç ta
ne problem çözmüştür. Çözdüğü problemler de 
Turan Tanm'm lise ikinci sınıf geometrisinin 

I 44 ncü sayfasındaki birinci problem, 44 ncü 
sayfasındaki ikinci problem, 34 ncü sayfasmda-

I ki ikinci problem. Demekki bu öğretmen bütün 
ders yılı boyunca Turan Tanm'm lisenin ikinci 
sınıfına ait uzay geometri kitabından yalnız 
üç tane problem çözüyor. Bunları yazmak is-
tiyenler için tekrar ediyorum, 44 ncü sayfanın 
1 nci problemi, 44 ncü sayfamn 2 nci problemi, 

I 34 ncü sayfanın 2 nci problemi. Ve arkadaş
larım 44 ncü sayfadaki ikinci problem iki şıklı
dır, yalnız birinci şıkkını imtihanda soruyor. 
Ne olur ne olmaz, belki çocuklar hatırlıyamaz-
lar tamamını diye. Şimdi arkadaşlar Alicengiz 

I oyununu anladınız mı? Anlamıyanlar varsa faz
la tafsilâta gireyim. 

Şimdi anlaşıldı mı arkadaşlar, hiçbir üni
versiteye giremiyenler 5 500 lirayı verdiği za
man nasıl oluyor da mimarlıkta tıkır tıkır sı
nıflarını geçip gidiyor? Peki bu memleket eği
timi için cinayet değil mi? Bu hepimizin gözle
rimizin önünde cereyan etmiyor mu? Bunun 
karşısında susmak milliyetçilik mi? Müslüman
lık mı? Şu halde arkadaşlarım, bir problem 
daha vereceğim, bir tane daha var. Bir gün 
öğretmen bir müsvette veriyor. Bu müsvette 

I derhal teksir ediliyor. Beş sayfadan ibaret. 
( içinde yedi tane problem vardır. Teksir edilip 

— 160 — 
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talebeler arasında dağıtılıyor ve yedisi de ay
nen çıkıyor imtihanda. Hattâ o kadar ki bana 
mektup göndermiş olan namuslu vatandaş pu-
vanlarma kadar yasıyor. Diyor ki; beyefendi 
birinci mesele 15 puvan, ikinci mesele 10 pu
van, üçüncü mesele 10 puvan diye teker teker 
yazıyor. İşte bu kâğıt. Kaybetmiyeyim diye bu 
metni cebime koyuyorum. Teker teker puvanı-
na varıncaya kadar göndermiş. (Adalet Partisi 
sıralarından : Hangi olnıl beyefendi? sesleri) 
Şimdi bütün bunlar cereyan etsin, herkesin 
gözünün önünde cereyan etsin, hadi diyelim 
ki, bunların, dediklerimin hepsi yalan. Kabul 
edelim. Ya bina durumu, ya kütüpane duru
mu, ya 8 nci maddenin ihlâli, ya 9 ncu madde
nin ihlâli. Kanun diyor ki, aynı binanın için
de ikinci bir okul açamazsın, buna rağmen 
açılıyor ve bunlar kimin gözünün önünde ce
reyan ediyor? Şimdi arkadaşlarım ösel yük
sek okulların böylece mantar bitercesine üni
versitelerin etrafını sarması ve her gün adcelle
rinin, büyük kâr dolayısiyle, son derecede bü
yü!?: sömürme dolayısiyle biraz daha artması, 
iki. büyük netice veriyor ki, bizim için faciadır. 
Birisi bizim ümversitelermz ve yüksek ckul
lanınız zayıflıyor. Kanunun 21 nci maddesini 
Millî Eğitim Bakanlığı, tatbik etmediği için, 
bir de bakıyorsunuz ki dersini bırakıyor 
adamcağız gidiyor özel okula. Asistana dersi bı
rakarak başkalarına dersi bırakarak, bu seklide 
gitmesinler diye biz bir madde koymuşuz. Hem 
de bu maddeyi Cumhuriyet Senatosu koymuş, 
Millet Meclisinin metninde bu yok. Madde di
yor ki, resmî okulda okuttuğu ders saatinin 
ancak yansını dışarıda okutabilir. Yok biz bun
lara aldırmıyoruz, gönderiyoruz, Neticede bi
zim resmî yüksek okullar, üniversiteler za
yıflıyor. 

Bir diğeri, Anadolu'ya bir üniversite öğre
tim üyesini gönderemiyoruz. Karadeniz Üni
versitesini açıyoruz, Erzurum'da Atatürk Üni
versitesini açıyoruz, utanılacak bir hâdisedir 
ki, Amerika'dan oraya eğretim üyesi geli
yor: Ama biz buradan Türkiye'nin içinden 
gönderemiyoruz. Sonunda ne yapıyor Hükümet, 
diyor İri, arkadaşlar aynen komisyonda Hü
kümet sözcüsünü söylediği sözleri söylüyo
rum. Karadeniz Üniversitesine diyor bu sart-
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lar altında öğretim üyesi göndermek mümkün 
değildir. Çünkü diyor, ders saati 200 liraya 
istanbul'da özel okullarda ders var. Siz eğer 
diyor, Karadeniz Üniversitesine, Atatürk Üni
versitesine fazla para verirseniz o zaman öğ
retim üyesi göndermek mümkündür. Ben sor
dum, getirdiğiniz tasarı ne kadar? Bana o za
manki yüksek Yüksek Öğretim Genel Müdürü
nün söylediği aynen şöyle: Bir profesörün eli
ne Karadeniz Üniversitesinde 7 441 lira net 
par:, geçecek. Ayrıca gece eğitiminde verdiği 
her ders için yüz lira alacak. Tamam biz anor
mal elemiyoruz, itiraz da etmiyoruz. Bir öğre
tin1. üyesine bu para anasının ak sütü gibi he-
101 olsun. Ama arkadaşlarım, buna rağmen yi
ne gönderemiyoruz. Ve işin bir garip tarafını 
daha söyliyoyim, bugün bana telefonla verilen 
bilgiye göre, Karadeniz Üniversitesinin rek
törü Ankara'da bir özel yüksek okulda ders 
veriyor. Çünkü orada gece eğitimi için yüz lira 
vereceksiniz, burada ikiyüz lira var. Burakır 
mı? Bemekki biz Karadeniz Üniversitesine 
öğretim üyesi gitsin diye her profesörün eline 
net. 7 441 lira geçecek şeklinde para vermişiz, 
ayrıca gece eğitimi için. de para vermişiz, rektö
re ayrıca para vennişiz, ama bu sabah bana 
vnrilsn bilgiye göre Karadeniz Üniversitesi 
Ilcklörü Ankara'da bir özel yüksek okulda 
görev almıştır. Nedir arkadaşlarım bu? Dev-
bt asistanlıktan yetiştirdiği, bir hayli para 
sarı ettiği ve bu memlekette hiç te küçümsen-
jiıiyccek. senatör maaşının iki katı olan 7 441 
lira para versin, ondan sonra, Devletin elinde
ki öğretim üyesini özel yüksek okul çeksin. 
Ocl desin bende çalış. Çeksin de ne olsun so
nu? Sonu böyle olur. Sonunu anlattım ben size. 
islerin nasıl yürüdüğünü işin içinde nasıl bir 
alicengiz oyunu döndüğünü uzun uzun arz et
tim. , 

Şimdi arkadaşlarım bir noktayı daha an
latacağım. Sesini, yüksek çıkıyorsa özür dilerim, 
heyecanlıyım. Geçenlerde arkadaşlarım Sivas'
ta bataryamda çavuşluk yapmış olan, ve ay
lık geliri hiçbir zaman 400 - 450 liranın üstü
ne çıkmamış olan bir arkadaşım geldi. Yanın
da oğlu da vardı. Dedi ki, Beyefendi, çok müş
kül durumdayım. Benim oğlum bütün okulla
rın imtihanlarına girdi, hiçbirisini kazanama
dı. Ne yapayım bana bir yol göster. Çocuğa 
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dedim ki, evlâdım sen gel bir yıl otur, çalış, ge
lecek sene eminim ki, bir yüksek okul veya 
fakülteye girebilirsin. Baktım çocuk hiç razı 
değil. Babasına sen git de çocukla ben biraz 
yalnıs konuşayım dedim. Niye itiraz ediyorsun 
dedim çocuğa. Dediki, efendim, biz doğru dü
rüst öğretmen yüzü görmedik. Ben liseyi işte 
öyle bitirdim. Binaenaleyh beni ancak özel okul 
paklar dedi. Benini senden istirhamım, bizim bir 
tarlamız var, ben çok zorladım, babamı şu tar
layı sat da okuyayım, mühendis olayım, ben 
sana bunun birkaç mislini öderim diye. Fakat 
babam bir türlü yanaşmıyor. Ne olur sen ik
na et babama, ben bir sene değil bes sene daha 
kalsam sureti katiyede üniversite imtihanla
rını kasanamam. Çünkü derslerin kimisine avu
kat geldi, eczacı geldi, öbür dersler üç ay boş 
geçti, şu oldu bu oldu. Arkadaşlarım bir de 
işin bu facia tarafı var. Özel okullara giden 
çocukların hepsini itham etmek, bunlar mutlu 
azınlık çocuklarıdır, bunlara şöyle böyle demek 
yanlıştır. Aralarında babasını, ailenin tek tar
lasını satarak kendisini özel yüksek okula gön
dermesi için tazyik edenler vardır. Bizim eli
mizde arkadaşlarım büyük bir öğretim kapa
sitesi var. Şimdi size vereceğim bir vesika. Mil
lî Eğitim Bakanlığından resmen aldığım bir ce
vaptır. Şurada bir Dikmen Ortaokulu var. Dik
men Ortaokulunda 27 saat fransısca dersi var. 
Milli Eğitim Bakanlığı 4 fransızca öğretmeni 
tâyin etmiştir oraya. Biliyorsunuz ki, bir öğ
retmen 30 saat ders okutur. 27 saatlik derse 
dört fransızca öğretmeni tâyin edilmiştir. Ve
sikası elimdedir. Buraya getirdim. Vo buna 
karşılık şurada Polatlı Fransızca dersleri boş
tur. Ankara'nın kazalarında fransızca dersle
ri boş geçmektedir. Ve bir kısnın okullarda 
fransızcayı şöyle kitabı yüzünden sor okuya
bilen. kimseler tarafından! sadece müdürlerin 
tensibi ile, fransızca bilir demesi ile fransızca 
okutan kimseler okutmaktadır. Bunların hep
sinin vesikaları var. Sırf, bunlara, Yüksek Se
natoyu işgal etmemek için burada zikretmiyo
rum. 

Millî Eğitim Bakanlığından bunları resmen 
sordum ve yazılı olarak cevaplarını da almış 
bulunuyorum. Sen kalk iki kişiyi üç kişiyi ka
yıracağım diye Dikmen Ortaokuluna dört ta
ne Fransısca öğretmesini tâyin e5:. Ondan son
ra Amı&raiım içinde fransızca dersleri boş geç-
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sin. Bu nasıl eğitim politikasıdır arkadaşlarım? 
Ben burada Hükümetin eğitim politikası üze
rinde Senato araştırması istiyorum dediğim 
saman bana oy verilir mi? Verin bana bir gün 
bu imkânı, deyin İd eğitim politikasının uy
gulanması üzerinde Senato araştırması açıl
sın, Millî Eğitimimizde ne dolapların döndü
ğünü buraya açıkça getireyim, iste size misa
li, vesikası. Bir misal daha vereyim: Silivri Or
taokulunda 6 saat müzik dersi vardır. İstan
bul'da beş tane müzik öğretmenine ihtiyaç gös
terecek kaçlar, yani asgari yüz saat müzik der. 
si boş geçmektedir, istanbul Valiliği yazı yazar 
Müıî Eğitim Bakanlığına der ki, altı saatlik 
müzik dersi ile Silivri'de bir öğretmen boş du
rurken ve orada ilkokul öğretmenleri bu müzik 
derslerini okutabilecek durumda iken, benim 
istanbul'da müzik derslerim boş geçiyor. Verin 
rju öğretmeni de burada ders okutsun. Ve . Ba
kanlığa da sormadan 25 saatlik dersi istanbul 
Liselerinin birinde verir ve yazıyı da yazar. Bu 
yası Milî Eğitim Bakanlığına gelir. Millî Eği
tim Müdürlüğünden bir arkadaş mektup yazar, 
şunu takibeder. Gelirim burada yazılı olarak 
müsteşardan ve umum müdürden sorarım. Ya
zlının altına yasarlar derler ki, dediklerin doğ-
rudur, e en e sonunda tayini yapılacaktır. Sene 
::onu gelir, yas gelir, kış gelir yine olmaz. Bir 
gün Millî Eğitim Bakanı Sayın Ertemi maka-
ııımda ziyaret ederim. Adalet partili senatör ve 
ırljlstveldllermin yanında derim ki, durum bu
dur. Altı saatle orada bir öğretmen boş duru
yor. Tıpkı Dikmen ortaokulunda Fransızca öğ-
retmetderiıün Türkçe dersi okuttuğu gibi. öğ
retmen bakmış ki ücret az oluyor demiş ki, ba
na Türkçe dsrsi verin, Bir tarafta Fransızca 
öğretmeni türkçe okutuyor, öbür tarafta Fran
sızca dersi boş geçiyor. Bir tarafta müzik öğret
meni boş duruyor. 6 saatin dışında dersi yok. 
Ama istanbul'da ders saatleri boş geçiyor, iş
bu! Valiliğinin yazdığı yazının tarih ve numa
rası bende. Gitmişim Millî Eğitim Bakanına 
makamında şikâyet etmişim. Millî Eğitim Baka
nı dediki, ilgilenir size bir iki gün içinde cevap 
veririm, Arkadaşlar iki ilâ iki buçuk ay geç
tiği kaide Millî Eğitim Bakanından hiç bir ses 
yek. Hani şair demiş ki, «Aldanmaki şair sözü 
elbette yalandır». Benim gönlüm bunu «Âldan
maki Bakan sözü elbette yalandır» diye çevir-
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meye razı olmuyor. Bir senatöre, kendisine bir 
durumu şikâyet eden bir senatöre cevap vere
ceğim diyor Sayın Bakan, Adalet Partili sena
tör ve milletvekillerinin yanında. Aradan çek
miş iki ay üç ay, ne oldu bu? Arkadaşlar buuun 
misali çok. Elimizde öğretim kapasitesi var. 
Ama biz bunları israf ediyoruz. Bâzı adamlara 
iltimas yapacağız diye, bâzı adamları kayıra
cağız diye anadehmun liselerini boşaltıyoruz, 
Anadolu liselerinde ders okumamışla çocuk, 
doğru dürüst fizik okumamıza, doğru dürüst 
matematik okumamıza, üniversite imtihanları
nı nasıl kazansın? Kazanamaz tabiî G zaman 
çocuk boynunu büker, bana der ki, beni ancak 
özel okul paklar. Şu hale göre arkadaşlarım, 
milliyetçi olmak, memleket sevmek edebiyat 
yapmakla mümkün değildir. Memleketi sevmeli 
için, milliyetçi olmak için evvelâ memleketin 
problemlerine eğilmek, ama bir arka fikirle de
ğil, milleti birbiriyle çarpıştırayım da benim 
ideolojim tahakkuk etsin, yahut şu clsuıı. bu 
olsun diye değil, problemleri çözmek iğin, mem
leketi hergün iyiye doğru götürmek irin ilgilen
mek zoru vardır. Ne diyor Anayasamız? Ka
derde kıvançta ve tasada ortağız. Evet bir mil
letin fertleri kaderde, kıvançta ve tasada ortak-
sa o milletin fertleri tam bir millet teşkil eder. 
Hasta çocuğuna ilâç bulamıyan vatandasın ta-
sasiyle, hattâ yası ile ilgilenmez isek, hergiln 
bir gece kulübünde birkaç bin lirayı masaya sü
rerken içi hiç sızlamıyan vatanda-, öbür tarafta 
ilâç bulamıyan vatandaşın tasası ile ilgilenmez
se, o takdirde bunlar arasında kader birliği na
sıl olacak? Bir milletin fertleri arasında kader 
birliği olabilmesi için mutlaka tasada' ve kı
vançta birliğe ihtiyaç vardır. Bir vatandasın 
ayağına taş dokunduğu gün ötekinin ciğeri sız
lamazsa, o memlekette kader birliği olamaz. île 
demiş Peygamber : Komşusu açken karnını ra
hat doyuran müslüman değildir. 

Arkadaşlarım sözlerimi bitirmeden önce bir 
noktaya daha temas edeceğim. Dün bir vatan
daşın mektubundan çıktı bu vesika. Vatandaş 
bana bir vesika göndermiş. Diyor ki, «Beyefen
di sana bir reklâm broşürü gönderiyorum. Lüt
fen bu reklâm broşürünü incele ve sorduğum 
soruya cevap ver. «Reklâm broşürü şu: Bir özsl 
yüksek okul açılırken Sayın Senato Başkanını, 
Başbakanı, Millî Eğitim Bakanını davet etmiş-
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lor. önlerine bir defter uzatmışlar. Dönüşler ki, 
yazan şuraya görüşlerinizi. Ve gayet tabiîdir 
ki bu üç muhterem zat bu özel yüksek okulu 
övücü yazılar yazmışlar. Bu özel yüksek okul 
bunların fotokopisini çıkartmış ve reklâm bro
şür önün üzerine koymuştur. Ve bunlarla rek
lâm yapmıştır. Vatandaş bana soruyor, diyor 
kî, Beyefendi, bir Senato Başkanının yazısının 
reklam vasıtası olması doğru mudur? Ben va
tandaşa bugün sabahleyin bir mektup yazdım, 
dedim ki, bu sorunun muhatabı ben olmamam 
lâzımgolir. 

Arkadaşlarını, özetlersek, bugün bu mem-
bkotte Devlet eğitim imkânları müsait değil
dir, Eğitim kapasitesi iyi kullanılmamaktadır. 
Binbir sebep vardır. Bunların yaranda 625 sayı
lı Kanun ezel yüksek okulların açılmasına im
kân vermiştir. Ancak Anayasanın 21 noi mad
desi, bu kanunun 20 ncı maddesi birtakım şart
lar ortaya koymuştur. Bunların hiçbirisine ria
yet edilmemektedir. Bunlara aykırı olarak özel 
yüksek okullara açılma müsaaadesi verilmekte
dir. Ve bunlar arkadaşlarım, yalnız talebenin 
değil, yalnız memleketin değil, özel yüksek 
okulların da aleyhine olmaktadır. Nitekim bu-

; nu' özel yüksek okulların kendileri de hissot-
| misler, para ile yayınlattıkları bildiride aynan 
i soyla diyorlar: Bir özel öğretim, kurumun'?n 

açılması ve eğretime başlaması izninin verilma-
sir.de temel unsuru bu uzmanlar heyeti teşkil 
ettiğinden. Biliyorsunuz ki, 635 sayılı Kanuna 
göre Millî Eğitim Bakanlığı bu salahiyetini ya 
kendi memurları ile veya ihtiyaç halinde üni
versite veya kendi yüksek okullarından takviye 
edessğ: bir heyetle kullanılır. Bildiri diyor ki, 
özsl yüksek okullar için kanuna göre gerek 
açılış müsaadesi, gerek öğretime başlama mü
saadesi bu heyetlerin raporlarına göre veril
diğinden, kurulumuz da bu heyetlere büyük gö
revler ve büyük sorumluluklar düştüğünü bil
hassa belirtmek ister. Başlangıçta gösterilecek 
titizlik ne kadar hassas olursa bu müesseselerin 
yarını o derecede sağlam temellere oturtulmuş 
olur. özel yüksek okulların kendileri de diyor 
ki müsamaha gösteriliyor, açılışta. Biz ne yapa
lım diyorlar. Bunlar diyor ki, müsamaha göste-

| nüyorsa, bu heyetler vazifesini yapmıyorsa biz 
I no yapalım Ey Türk efkârı diyorlar, tazyik ya-
| pm, Millî Eğitim Bakanının üzerine de vazifesi-
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ni yapsın, bu heyetler titiz davransın,. O saman | ki, (Adam sen do düşündüğün şeye bak. Beş 
diyorlar bizim de lehimize olur, yüksek okıü- i yıla kadar ya padişah ölür, ya at ölür, ya ben 
laıın da lehine olur. i ölürüm.) Millî Eğitim Bakanlarının politikası 1 

Şimdi arkadaşlarım hem özel yüksek okul
ların öğretmenlerinin büyük bir kısmını itham 
ettiren, kanaatimce hepsi haklı değil, basları 
haksız olarak itham ediliyor. Hem her özel yük
sek okıü açanı itham altında bulunduran, hem 
de her özel yüksek okula giden öğrenciyi bu 
şekilde müşkül duruma düşüren bu durumun 
son bulması zaruridir. Tunuslu Hayrettin Paşa 
bir gün padişahın huzuruna çıkmış, padişah 
kendisine bir jurnal uzatmış, demiş ki, «Senin 
hakkında bir jurnal verdiler, al öku» Tunus
lu Hayrettin Paşa jurnala bakmadan iade etmiş 
«Padişahını demiş bir malın alıcısı olmazsa sa
tıcısı da olmaz. Siz bu jurnalleri kabul etmez
seniz size bu jurnallan verecek alçak da bu 
memleketten çıkmaz». Şimdi bütün mesele, 
dâva, bütün sorumluluk, bütün suç, gelip Millî 
Eğitim Bakanlığının üzerinde toplanmaktadır. 
Millî Eğitim Bakanlığı böyle eksik, böyle der
beder, böyle bakkal dükkânı gibi yüksek okul 
açılmasma müsaade etmezse, birkaç sermaye
dar bir araya gelir, doğru dürüst bir özel yük
sek okul açarlar ve gayet tabiîdir ki, hem mem
leketin hayrına olur, hem de çocukların hayrına 
olur. Arkadaşlarım yine bir vatandaş iddia edi
yor diyor İd, Ankara'da bir kasap dükkânı aç
mak bir özel yüksek okul açmaktan çok daha 
zordur, istiyen varsa denesin diyor. 

Arkadaşlarım vaktinizi hayli işgal ettim. 
Sözlerimi bitirirken bugün Türkiyede eğitim 
politikasının neye dayandığını küçük bir fıkra 
ile arz edeceğim ve sözlerimi bitireceğim : 

Adamın biri birgün padişahın huzuruna 
çıkmış, demiş id, Padişahım ben senin atını 
konuştururum, insan gibi konuştururum. Padi
şah demiş ki, yahu deli olma, olmaz böyle şey 
Vallahi deneyin efendim konuştururm. «Peki i 
demiş padişah ve istiyorsun?» Bana demiş has 
ahırdan bir at versinler, benim ve atın beş yıl
lık yiyeceğimizi versinler, beş yıl sonra gelip 
eğer atı bülbül gibi konuşturmazsam beni idam 
et. Peki demiş, emir vermiş Padişah, yapmış
lar emirlerini. Adam çıkıp giderken mabeyinci 
«Yahu sen ne yaptın, bu padişah öyle inatçı ki, 
beş yılın sonunda at konuşmıyaoağma göre se
nin boynunu mutlaka vurdurur. Adama demiş 

) _ ^ 
daima böyle olmuştur. Adam demişlerdir, plânlı 
iş; uzun vadeli iş bizim neyimize. O zamana ka
dar ya padişah ölür, ya ben ölürüm ya da at 
ölür. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, bu

yurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 

(Edirne BıIIetveldli) — Cumhuriyet Senatosu
nun pek .muhterem üyeleri. Sayın özgüneş'i dai
ma olduğu gibi büyük heyecanı içinde, yine 
zevkle dinledik. Samimiyetinden yüzde yüz emi
nim ama, gerçeklerin biraz sonra anlatacağım 
üzere kendilerinin burada güzel ifadeleriyle, he-
yccaııl: sesiyle anlattıkları gibi olmadığı kolay
lıkla anlaşılmış olacaktır. 

Ben kendilerinin konuşmalarını iki hususta 
topluyorum. Bir tanesi, sisteme taallûk eden
ler, ikincisi, tatbikata dayananlardır. 

Sisteme taallûk eden meseleleri biraz tahlil 
etmeye mecburum. Ama şu konuşmama başla
madan evvel, şunu da arz etmek isterim ki esa
sen Yüksel: Heyetiniz özel okullar hakkında bir 
arattırma açılmasına karar vermiştir. Tabiî Yük
sek Heyetli-iz dilerse bunu da aynı araştırma 
ile birleştirir. Ben her şeyden evvel arastırma-
ü'iı açılmalına taraftarım. Onun sonunda da 
a"n edeceklerim elbette olacaktır. Ama Sayın 
ü^güneş. heyecanla fevkalade ithamkâr cümle-
b r de sarf ettikleri için, ben de sonradan ko
nuşmamın mümkün olması muhtemel olmasına 
rağmen pimdi de bir miktar zamanınızı alacak 
olursam peşinen özür dilerim. 

Yine bir hususu daha rahatlıkla arz edeyim 
ki, bugün Türkiye'de 19 tane özel yüksek okul 
vardır. Bunların 15 tanesi 1865 yılına kadar açıl
mıştır. Geri kalan üç tanesi de, bu okullardan 
birinin muamelesi devam etmektedir, 1967 yı
lma düşer. Binaenaleyh, Sayın özgüneş'in bura
da tasvir ettiği meselelerle bendeniz Millî Eği-
i'rı Bakanı olarak alâkadar değilim. Bunların 
tdOo yılma kadar 15 tanesi açılmıştır. Bu rahat
lık içerisinde de durumu arz edeceğim. Başlan
gıcı İC63 tedir ve «Mekâtibi Hususiye Talimat
namesi» ne göre bu kanun çıkmadan evvel açıl
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Efendini birinci arz edeceğim husus sistem
dir. Bu sistemden bahsetmeye meşbunun. 3u s's-
temi arz edeceğim saman da Saym özgüneş'in 
burada fevkalâde heyecanla ortaya koyduğu me
selelerin pek kolay kolay cereyan etmiyoceği an
laşılacaktır ve şunu da arz etmek isterini ki, el
bette her sahada birtakım yolsuzluklar vardır. 
Bu yolsuzlukları bildirdikleri saman da derhal 
üzerinde bütün kanuni imkânlarla eğilmeye ha
zır olduğumu yüksek unsurunuzda arz ederim. 
Eğer zamanıma ait tek bir siyasi basla örneği ve
rirlerse bunun da her zaman için yüksek huzu
runuzda. hesabım vermeye hasırım. (Allarlar) 
Sureti katiyede ezel okullar haklımda ne siyasi, 
ne de bir başka basla yoktur, özel okulların ar
kasında sureti katiyede bir siyasi kudret mevcut 
değildir. Bunu açıldıkla, katiyetle ifade etmeyi 
de kendim için bir vazife sayarım. 

Benim Karabük'te hedef gösteren bir konul
mamı ele alıp, onun üzerinde bir nevi polemiğe 
varacak konuşmalar yapmasını da kendilerinin 
ciddiyeti ile bağdaştıramadım. Ben Millî Eği
tim Bakanı olduğum zamandan beri ezel ekrl-
lar hakkında da çok konuştum. Hor zaman da 
yapmak istediğim telkin, asgari şekilde, asgari 
ölçüde özel yüksek okulların ve bütün özel okul
ların, Devlet okulları seviyesini tutması zarure
tini belirtmek olmuştur. Karabük'teki karış
mam da kendilerine bu istikametin iradecinden 
ibarettir. Eğer (cak) gibi bâzı ifadeler bulun-
mussa onun, belki berim süreli lisammdaıı ola
bileceği gibi, onu aldığı gazetenin değiştirmesin
den, tahrif etmesinden veya yanlış alınmasından 
da şüpheliyim. Çünkü, ben bugünkü özel okul
ların şu seviyede olduğunu belirtmek değil ko
nuşmamda, ezel okulların alması lâzım geldiği 
istikameti ve seviyeyi belirtmek isterim. Sayın 
özgüneş'in burada bahsetmek istedikleri seviye 
meselesi zaten hem kanunda ileri sürülmüş, hem 
de Beş Yıllık Plânda orta yere konmuştur. Bi
naenaleyh bunu büyük bir mesele gibi ele al
mak veya bâzı basının, bâzı yazarların üzerinde 
sanki keşfedilmiş, ihmal edilmiş bir mevzu orta
ya çıkarmış gibi tavır takınmaları samimiyetle 
alâkalı değildir. Çünkü, ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânının «II» fıkrasını okuyorum : 
«Özel öğretim kurumlarının çeşitli öğretim ka
demelerinde kamu sektörüne ek olarak kapasi
teler yaratmaları, belirli bir gelir grupundaki 
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öğrencilere eğitim imkânı bağlıyarak kamu eği
tim kurumlarının üzerindeki talebi azaltması ba
kımından faydalı olmaktadır. Ancak bu özel 
öğretim kurullarının düşük nitelikte hizmet sağ
lamaları, kamu eğitim kurumlarının niteliğini 
düşürücü yönde gelişmeleri, özellikle yüksek öğ
retim kademesinde insan - gücü politikasını bo
zucu nurcunda istihdam sorunları doğuracak 
kapasiteleri yaratmaları, tüm eğitim sistemi
ni bozucu bir sorundur.» Binaenaleyh, burada 
orta yere konulan durum da yeni bir mevzu de
ğildir. Beş Yıllık Plânın ikinci devresinin, eği
tim bölümünün ilkeler kısmında esasen vauedil-

Şimdi, özel okulların sisteminden kısaca 
bahsedeceğim. Evvela bir özel okulun açılması 
için izin muamelesi vardır, ondan sonra öğretime 
başlama müsaadesi alınır. Bu iznin alınabilmesi 
için, ilıi defa da ayrı ayrı heyet kurulur. Bu he
yetlerin her ikisinde de durum aynıdır. Evvelâ 
hangi dalda öğretim yapacak o yüksek okul, ya 
üniversiten, veya aynı derecedeki yüksek oklu
dan iki eğetim üyesi bu komisyonun içine dâhil 
edilir. Bunu Millî Eğitim Bakanı seçmez muh
terem arkadaşlarım. Bunu, Millî Eğitim Ba
kanlığı, üniversiteye veya ilgili yüksek okula bil
dirir. Bunu yüksek okul profesörler kurulu ve
ya üniversite kendisi seçer. Binaenaleyh gerek 
isin verilmesinde, gerekse öğretime başlama mü
saadesinin verilmesinde kurulacak uzmanlar he
yetinin ild üyesi, ya üniversite mensubudur, ya 
yüksek okul mensubudur. Her ikisini de Millî 
Eğitim Bakanı seçmez, doğrudan doğruya mü
esseseleri yani, üniversite ve yüksek okullar 
seçer bu bir. Bunun içine Bakanlık müfettişle
ri dahildir, bunun içine Talim Terbiye Heyeti 
dâhildir. Ben Bayın üzgüneş'ten İRtirham ediyo
rum. Bir tek acaba açılma izni veya örğetime 
başlama izni var mıdır ki, onun içinde profesör
ler hayır desin de, Bakanlık evet desin. Bunu 
da orta yere koysunlar. (A. ?. sıralarından «bra
vo» sesleri) Başlama, açılma izni alınması ve öğ
retime başlama izni bu tarzdaki bir yoldan ge
çer. Her ikisi de uzmanlar raporlarının biraz 
evvel kendilerinin de saydıkları, gerek müesse
selerin yeterliği, gerekse ders araçları ve lâbo-
ratuvar halamından elverişlilik, uzmanlar heyet
lerinin bu iki raporuyla müspet olarak belirtil
dikten sonra müsaade verilir; ve müsaade veril-
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mistir. îhtiiâflı olan bir hususta da verilmiş bir 
müsaadeyi de I:en hatırlamıyorum. Eğer varsa 
gerekli takibatı yapmaya da hasırım. 

İkincisi; okulların kapasitesi meselesi de key
fi değildir muhterem arkadaşlarım. Okulların 
kapasitesin! de aynı şekilde biras; evvel saydığı
mız hsyetier belli eder. Binaenaleyh hor han
gi bir okulun ne kadar öğrenci alacağı keyfine 
kalmış değildir. Bu yetki doğrudan doğruya 
demin arz ettiğim heyettedir. 

Üçüncü mesele ki, çek trajik olarak Saynı 
ösgüncs burada belirttiler, sınıf gcgme mesele
si, imtihan meselesi, öğrencinin derhal efen
dim, onu ertesi yıla orteliyeoeği efendim eğre
tim üyesinin vazifesine son verileceğ", dilediği 
tarıma ki? eğretim üyesi getirileceği vs derhal 
diploma alınabileceğini ortaya koydular. Muhte
rem arkadaşlarım bu imkânsızdır. IIio yoktu::" 
demiyorum, her yerde suiistimal varshr, ama, 
sistem itibariyle imkânsızdır. İdeden imkânsm-
dır? İmtihanı, yüksek okuldaki eğretim üyesi 
tok kasma yapmam. Aynı şekilde, imtihan komis
yonunda yino üniversitenin veya aynı derecede
ki yLiksck okulun hangi branşını okutuyorsa 
oradan iki öğretim üyesi de beraber bulunur. 
Eğer km bütün öğretim üyelerimizden, prof es ör-
kuimisdeu şüphe ediyorsak ki, Sayın özgönes 
bunu tekrar ettiler birçok defalar, asla, böyle 
bir soy yoktur diye... Şu halde üç kişiden, üç 
profesörden veya üç yüksek 
mütesekl " 
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tim, bugün resmî müesseselerin öğretim üyele
rinden faydalanmaktadırlar. Bunun münakaşası 
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ayrıldı. Fakat, bu faydalanış katiyen kanunla
ra aykırı değildir. Kanunlar kendisine ne ver-
mişse o şartlar içerisinde bu cereyan etmekte
dir. Esasen, üniversite hocalarının haftada se
kiş saat gibi boş zamanları vardır. Eğer özel 
okullarda ders almazlarsa ya mühendislik ya
parlar. ya müşavirlik yaparlar, ya avukatlık 
yaparlar; ve saire... Zamanlarmı üniversitenin 
dışı:ıda; kendilerine maddî imkânlar sağhyacak 
sahalarda değerlendirirler. Böyle bir durum 
için de öğretim üyelerinin okuttukları dersin 
yarısı kadar zaman, kendilerinin başka sahala
rına hasredecekleri yerde, öğretim sahalarına 
çevirmelerinde büyük sakınca olacağı kanaa
tinde değilim. Ve yine üniversite üyelerinin 
bu tarzda ders alabilmeleri için kendi senatola
rının muvafakatlerini almaları da şarttır. Ve 
zaten, durum tetkik edilirse nisbet hiçbir 
vakit, özel yüksek okullarda smıf geçmenin 
kolay olmadığını göstermektedir... Ara sınıf
larda imtihan olmıyan okullar vardır. Ara sı
nıflarda imtihan olmıyan yerlerde ve ara sınıf
larda başarı nisbeti yüzde 40. Umumi mezu
niyet de ortalama yüzde 50 dir. Ama, bâzı okul
lar vardır ki; meselâ, özel Eczacılık gibi, bun
lardaki basan nisbeti yüzde beşin üstüne çık
mamaktadır. 

Simdi Muhterem arkadaşlarım, arzına çalış
tığım şu esaslar dâhilinde Türkiye'de özel okul
ların bir suiistimal kaynağı olmasına imkân 
yoktur. Eğer Türkiye'de... 

MEHMET ÖZG-ÜNEŞ (Tabiî Üye) — Bravo... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÎLHAMÎ ERTEM 

(Devamla) — Evet, bravo... Ben de size aynı 
şeyi söyledim. Ama, ben, sebeplerle konuşuyo
rum. Ben birtakım, tek, tek mektupları çıkarta
rak, tek, tek vakalar ortaya sürerek konuşmuyo
rum. Ben sise, sistemi tekrar ediyorum, okul
ların açılması üniversitelerden, yüksek okul 
hoca'armdan müteşekkil bir heyetin raporuna 
bağlıdır ve bu rapor dışı okul açılmaz, diyorum. 

İmtihan heyetleri yüksek okullarda, üniver
sitelerde dersi olmıyan iki hocanın iştiraki ile 
yapılır ve okulların kapasitesini yine aynı he
yetler tesbit eder. diyorum. 

ücretlere gelince; ücretleri de vilâyetler tesbit 
eder. Böylelikle yüksek özel okullarda veya 
özel okullarda kazanç nisbetinin yüksek olma^ 
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sini, eğer âmme sektörlerimiz çalışıyorsa, Dev
letimiz çalışıyorsa, bundan da şüphe etmeye im
kân olmadığına göre, varit görmemek lâzımdır. 
Çünkü özel okullar ücretlerini kendileri tes-
bit etmezler. Bunları vilâyetler tesbit eder. Bu 
şartlar içerisinde buna rağmen özel okul sis
teminde değişiklik yapılması lâzımgelirse, el
bette ki kıymetli Senato üyelemiz tekliflerini 
yaparlar, komisyonlarda kanunun üzerinde ge
rekli münakaşalar yapılarak, daha faydalı olan 
teklifleri varsa elbette ki ben de kendilerine 
yardım ederim. Yani, kendilerinin görüşlerine 
katılırım. Ben bütün bu konuşmalarımla, özel 
okullar müessesesinin Türkiye'de en kusursuz 
kurulmuş bir teşkilâta dayandığını ve bunların. 
içerisinde birtakım menfaatlerin dönmedi
ğini, suiistimallerin olmadığını iddia etmiyorum. 
Her sahada neler olabilirse, özel okullarda da 
onlar olabilir. Ama diyorum ki. Türkiye'deki 
özel okullara menşe olan kanun, tatbikatının 
lalettayin orta yere atılıp, hele bir başmakale
den okudukları gibi veya daha başka makale
lerden okudukları gibi, çağır marangozu, çağır 
bilmem neyi, oradan falanı tut, üç. tane de pro
fesör kirala gibi, basit olmadığını, bunun de
min de arz ettiğim gibi ciddiyetle el o alınıp 
kanuni yollarla gerçekleştirildiğini belirtmek
tir. 

Bu okullarda ileri sürülecek her türlü ka
nun dışı hareketin, her türlü yolsuzluğun şid
detle karşısındayız, Plânın ilkelerinde de be
lirtildiği gibi, biz seviyenin dü^ürülrtıeyip, ar
tırılması taraftarıyız, Millî Eğitim Bakanı ola
rak bütün arzum, bütün gayem özel yüksek 
okulları, asgari Devlet müesseseleri seviyesinde 
görmektir ve bunu temin etmek için de daima 
arkadaşlarıma telkinde bulunmaktayım. 

Sayın özgüneş, bu tenkidlerini 3 kısımda 
topladılar. Birincisi, Anayasaya aykırılık; bu 
kanun çıktığına göre, Anayasa Mahkemesi de 
mevcut bulunduğuna göre bunun üzerinde söz 
açılmaması lâzım, buyurdular, ben de bu sa
haya dokunmuyorum. îkinci kısım; lehteki yazı
ları meddahlık olarak vasıflandırdılar, Belki 
bunlar da vardır ama, niçin özel yükseli okullar 
haklanda lehte yazı yazanlar meddahlık olur 
da, aleyhte yazı yazanlar birtakım ard düşünce
ler taşımazlar? Bunu izah etmek sordur. Eğer 
lehte yazana meddahlık denirse aleyhte yazan

ların da bâzı ideolojik gayeleri olduğu ileri sü
rülemez mi? Asla özgüneş'e, çok yakından tanı
dığım, samimiyetimle, kendilerine de özel ola
rak da ifade ettiğim gibi heyecanlarını, mem-
leketseverliklerini ve kültürünü takdir etti
ğim, özgüneş'e sureti katiyede bu hususta en 
ufak bir tarizim yoktur. Ama bir tasnif yaptı
lar lehte yazanları meddahlıkla vasıflandırdı
lar. Ben de diyorum ki, aleyhte yazanalar, şu
nu bul, bunu getir, şöyle yapın diyenlerin de 
bir ideolojik gayeleri olması ihtimali mevcut de
ğil midir? 

Üçüncü mesele, eleştirici yazılar dediler ve 
bunların üzerinde maalesef eleştirici pek örnek 
vermediler. Yani verdikleri şey eleştrici değil 
tamamen kötüleyici bir makalenin, tabiî tama
mım biliniyorum, okudukları pasaj katiyen 
ciddiyetle kabilitelif olmıyan, tamamen demego-
jik mahiyette bir makale örneğidir. Eğer daha 
ciddî bir makale okusalardı, eleştiriciliğin değe
rini ortaya koysalardı çok daha memnun olur
dum. 

Efendim defalarca tekrar ettiler, baş suçlu 
Millî Eğitim Bakanlığıdır dediler, bilerek ka
nunları çiğnemektedir dediler. Ben de araştır
manın yapılmasını bunun için ısrarla istiyo
rum. Millî Eğitim Bakanlığının kanunları çiğ
nemekte, siyasi baskılar yapmakta, siyasi mak
satla veya kayırmak maksadiyle her hangi bir 
müesseseyi himaye etmekte olduğunu biliyor
larsa. ortaya koymalarını, eğer bensem, bu, 
ben huzurunuzda her türlü cezaya razıyım. Bu
nu yapanlar kimlerse onlar hakkında da elim
deki her türlü imkânlarla tahkikata ve takibata 
geçmeye hasırım. 

Sayın özgüneş, fiyasko çok. çabuk meydana 
çıktı dediler. Ama ben bâzı iddiaların dışında 
orta yere çıkmış bir fiyaskoyu bilmiyorum. Tek
rar ediyorum ki, yolsuzluk veya uygunsuzluk 
hiç olmamıştır, böyle şey söyliyemem. Ancak 
özür dilerim bu yolsuzluklar özel okullarda olur
sa resmî okullarda olmaz mı? Aynı profesör tek 
başına resmî okullarda imtihan yapar da orada 
suiistimal yapmaz, özel okulda üç kişi olduğu 
halde suiistimal yapar. Bunu kavramak müm
kün değil. (Bravo sesleri) Eğer menfaat peşinde 
koşuyorsa, bu kadar karakteri zayıflamış ise, 
elbette ki, bu özel okullarda da, resmî okullarda 
da birtakım yollar, birtakım tatbikat sahaları 
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bulur. Ama ben özel okulann, fiyasko verdi
ği durumunu henüz tesbit etmiş değilim. Eğer 
bu fiyasyo nerede ise söylesinler, onun üzerine 
de yürümeye hazırım. 

Sayın özgüneş özel Okullar Genel Müdürü
nün değişikliğini de mevzuubahsettiler. Ben 
kendilerine katiyen katılmıyorum, ama memur
ların kanaat beyan etmesini de orta yare koy
mak istemiyorum. 

Sayın Mehmet Deligönül benim çok sevdi
ğim bir arkadaşımdır. Özel Okullar Genel Mü
dürü Sayın Mehmet Deligönül İstanbul'da, bir 
tetkik esnasında bir kriz geçirdiler, beraberdik, 
'okulları dolaşıyorduk, hastaneye yattılar, ondan 
sonra sıhhatleri bozuldu, kendileri benden Ta
lim Terbiye Heyeti Üyeliğine geçmeyi, istediler. 
Sayın Özgüneş gayet iyi bilirler ki, Millî Eğitim 
Bakanlığı Talim Terbiye Heyeti üyeliği bir ge
nel müdürlükten hiçbir vakit daha dûn değil
dir. Bunlar eşit, aynı derecede belki zaman za

man birbirinden daha büyük hizmetler gören mü
esseselerdir. Binaenaleyh Mehmet Deligönül ra
hatsızlığı ve kendi isteğiyle Bakanlığımızın bey
ni olan Talim ve Terbiye Heyeti üyeliğine geti
rilmiştir. 

Özel okulların mantar gibi bugün bitmedi
ğini biraz evvel arz ettim. 19 tane yüksek özel 
okulun 15 nin 1965 yılma kadar açılmış oldu
ğunu, bu hareketlerin 1967 bağlamadığını, bu
günün mantar gibi bitmekle alâkalı olmadığım 
kabul etmek gerektir. (Sağdan bravo sesleri) 

Mevzuyla alâkalı olmamakla beraber Dik
men Ortaokulunda 4 tane fransızca hocasının 
meveudolduğnnu söylediler. Ben muhterem, ar
kadaşlarım huzurunuzda ifade ediyorum ki, bel
ki bir Bakan olarak ifadesi zor ama, çekinme
den ifade ediyorum ki, ben Millî Eğitim Bakan
lığına geldiğim günden beri, özel yetkimi hemen 
hemen hiç kullanmadım ve Millî Eğitim Bakan
lığının da şişkin olan kadrolarına bir tek ilâve 
dahi yapmadım. Bu da acıktır, huzurunuzda bu 
kadar rahatlıkla konuşuyorum. Dikmen Ortao
kulunda neden 4 tane fransızca hocası vardır, 
bilmiyorum. Ama tetkik edilir. Fakat muhtelif 
sebepleri vardır. Rapordan gelir hastalıktan ge
lir. k?rı koca durumundan gelir. Yönetmeliğine 
göre kocası... 

MEHMET ÖSGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Özel 
kalem müdürü gelir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — özel kalem müdürü;.. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Açık-
Uyabilir misiniz bunların isimlerini Sayın Ba
kan? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Bilmiyorum ki, sizden duydum, 
tabiî, bu 4 kişiyi simdi gidince tetkik edeyim, 
sn--âlinize bildireyim. Bu 4 kişi kimdir, nasıl 
gelmiştir. Tekrar ediyorum, raporla gelir diyo
rum, Karı koca durumundan gelir. Çünkü öğre
tim ihtiyacı dikkate alınır, gelir sıradan. Ra
pordan gelir dedim, kocası Millî Eğitim Bakan-
hğı merkez tealdlâtındadır, mevzuatımıza göre 
burada çalışması gereklidir, o yolla gelir. Bina
enaleyh buna benzer sebeplerle gelir. Ama 4 ki
rinin ne ^aman geldiğini ve ne sebeplerle geldi
ğini zatıâlinize bildireceğim. Bir hususta. 

M3HMET ÖZaÜNEŞ (Tabiî Üye) — Ben 
de var yazılı cevap... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Olabilir Beyefendi. Benden, ayrı
ca istiyorsanız, ben tabiî mevzuumuz özel yük
sek okullar olduğu için eğer bu olsaydı onun da 
cevabını getirirdim. 

Silivri hususunda bana geldiğinizi, benim de 
üzerinde durduğumu, size hâlâ cevap veremedi-
diğim. geciktiğim için de ösiir dilerim. Hakika
ten iki ay gecikme olmuştur. Arkadaşlarımı sı-
kışhrmama rağmen tâyinlerin sonunun alınması 
ve tabiî binlerce, on binlerce kişinin sicil durum-
lar-rnı tetkikleri, çabuk cevaba imkân vermi
yor, Ama buna rağmen gecikmiş olduğunu ka
bul ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım daha fazla konuş
mayı uzatmamaya lüzum görmüyorum. Zanne
diyorum ki, meseleyi bütün yanlariyle Yüksek 
kusurlarınıza sermiş bulunuyorum. Araştırma 
açılması bize kuvvet olur, gerçeklerin meydana 
çıkmasına yarar. Yalnız bir hususu unuttum, 
özür dilerim. Efendini, Sayın Özgüneş'le iştirak 
1^1 "•>"•'o oM"ğun bir hususu belirteceğim; Millî 
r~->-r~, F 'V- l^Tia geldiğim günden beri, ben 
cL n*r?ı v-in ' ı iy. duymaktayım. Niye bir yan-
d- DrTic3 i r esmelerinde okuyabilmek için, 
y "---1 o "re±ıe devam edebilmek için imtihan 
&r , bir baraj varken, öbür tarafta olmasın. 
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Bunun üzüntüsünü, bunun sıkıntısını ben de 
duymaktayım. Ama bunun da çaresini yüksek 
yardımlarınızla halledeceğiz. Çünkü kendileri
nin çok iyi bildikleri usare, ürerinde durdular 
teknik öğretim, çeşitli olgunluk imtihanı, kanun 
tasarılarının hazırlıkları bitmek üzeredir. Mes
lekî ve teknik öğretimdeki arkadaşlarımıza çe
şitli olgunluk imtihaniyle yüksek okula, üni
versiteye girmek imkânı vereceğiz, Aynı kanun, 
aynı şekilde Özel okulları da, liseleri de bir Dev
let imtihanından, müşterek bir seviyeden geçir
miş olacaktır. (Bravo sesleri) Yüksek tasviple
rinizle bu sene, bu kesinleşecek olursa, kanunla
şacak olursa, o zaman böyle bir iddia da ortaya 
atılamaz. Bütün yüksek okullara girecek kim
seler aynı Devlet imtihanının, aynı seviyesini 
göstermek suretiyle, aynı derecede olanlar bu 
imkândan faydalanabilirler. Bizim arzumuz 
Devletin, bütün imkânlariyle, bugün dünyanın 
her tarafında olduğu gibi Türkiye'de de kısa 
zamanda, büyük adedlerle artan ve yüksek öğ
renim bekliyen gençlerimizi öğrenime kavuştur
maktır. Biz Hükümet olarak inanıyoruz ki, eko
nomik kalkınmamızın, sosyal kalkınmamızın, 
kültürel kalkınmamızın temelinde mutlak su
rette eğitim vardır, bilhassa yüksek öğretim 
vardır. İnsan kapasitesinden âzami istifade 
edebilmenin imkânı mutlak yüksek öğretimle 
mümkündür. Ve biz yine arzu ediyoruz ve bü
tün hizmetlerimizi o tarafa tevcih etmek isti
yoruz ki, Türkiye'de öğrenebilme kabiliyetinde 
ve başarısında olan gençlere, toplumun da ihti
yaçlarını dikkate almalk suretiyle, bu arzularını 
yerine getirme imkânını verelim. Ama bütün 
bunlar, Anayasanın 53 ncü maddesinde de be
lirtildiği gibi, iktisadi gelişmemize, malî kay
naklarımızın artmasına bağlıdır, bunlarla oran
tılı olacaktır. Buna rağmen, plânın 1 nci devre
sinde Yüksek öğretim ve üniversiteler için 735 
milyon liralık bir yatırım yapılmıştır. Bu defa, 
bunun iki misline doğru gidilecektir. Ama bun
lara rağmen, artış o kaçlar fasladır ki, birtakım 
özel şahısların imkânlarından faydalanmak, 
yüksek öğrenim dâvamızı halletmekte, bize fay
dalı olacaktır. Biz hiçbir «izmin» içinde olmadı
ğımız için, bir fobinin de içinde değiliz. Bizim 
için, yüksek öğretim kurumlarının sahiplerinin 
kim olduğu mühim değildir. Bizim için yüksek 
öğretim kurumlarının var olması, seviyeli ted

ris yapması ve gençlerimize yüksek öğrenim 
imkânını açması mühimdir. Biz yüksek özel öğ
renim okullarını, kurumlarını bu anlayış içinde 
anlamakta ve mutlaka onları, Devletin denetimi 
altında bulundurarak onları katiyen seviye dü-
şürmiyecek bir imkân içinde ve okuyan çocuk
larımızın da okul ihtiyacını istismar etmiyecek 
bir ücret sistemi içinde bulundurmayı kendimiz 
için şiar ediniyoruz, edinmişisdir. Esasen kanu
nun da âmir hükümleri budur. Bu anlayış için
de olmamıza rağmen tatbikatta hatamız varsa 
araştırma raporlarınız, bize vereceğiniz direk
tifler nisbetinde onları da hallederiz. Hepinizi 
saygılarımla selâmlarım. (Sağdan şiddetli alkış
lar) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, özel yük
sek okullar hakkında Senato araştırması açıl
masını istiyen önerge sahibi sayın Özgüneş ko
nuştular. Sayın Millî Eğitim Bakanı da cevapla
rını verdiler, şimdi araştırma kurulunun teşek
külü gerilmektedir. 

Bunu oylarınızla tesbit edeceksiniz. Araştır
ma açılmasını oylarınıza arz edeceğim. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Şimdi bir önerge vardır okutacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Saym 

Sedat Çumralı ve Artvin Üyesi Fehmi Alpas
lan'ın teklifleri ile, özel yüksek okullar hakkın
da Cumhuriyet Senatosu araştırması açılması
na karar verilmiştir. Bu karar sonunda kurulan 
komisyonun, Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in tek
lifi ile açılmasına karar verilen araştırma ile 
görevlendirilmesini teklif ederim. 

A. P. Grup Başkanı 
Bursa 

Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Önerge okundu. Daha önce Gü
ven Partisinden Sayın Sedat Çumralı ve Sayın 
Fehmi Alpaslan'ın verdikleri bir araştırma mev-

I zuu vardır. Bu araştırma konusunda müzakere 
1 bitti ve bir komisyon da teşekkül etti. Bu ko

misyon dokuz üyeden müteşekkildir. Önergede, 
j evvelce teşekkül eden dokuz kişilik komisyonun, 
| bu araştırmayı da yapması istenmektedir. 

| EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bir teklifim 
1 olacaktır efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim bu 
meselenin ehemmiyetine binaen, bu komisyonun 
15 kişiden teşekkül etmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim evvelâ teşekkül etmiş 
olan, dokuz sayın üyeden müteşekkil bu komis
yonun bu vazifeyi de üzerlerine almasını oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bu komisyo
nun üye sayısının 15 e iblâğını teklif ediyorum. 

BAŞKAN 
efendim. 

Yazılı olarak bir teklif veriniz 

Senato Başkanlığına 

Araştırma komisyonunun 15 kişiden ibaret 
olmasını saygı ile teklif ederim. 

İstanbul 
Ejkrem Özden 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Efendim bi
raz tavzih etmek icabediyor. 

BAŞKAN — Efendim şimdi bir ilâve vazife 
doîayısiyle evvelce teşekkül eden dokuz kişilik 
komisyonun 15 üyeye çıkarılmasını Sayın Özden 
teklif ediyorlar. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Memleketin 
muhtelif yerlerinde tetkikat yapmak icahedebi-
lir. Bugünkü duruma göre de bu zaruret ken
dini gösteriyor, meselenin önemi de vardır. İs
tanbul'da, Anikara'da, İzmir'de ve sairede ser
pilmiş birçok özel yüksek okullar vardır. Bu se
beple komisyon üçe veya daha fazla grupa ayrı
lıp bölünebilecektir. 9 Mşi azdır. Bu sebeple 15 
kişiye iblâğı yerinde olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, mucip sebebolarak 
da, memleketin muhtelif yerlerinde özel yüksek 
okullar mevcuttur ve binaenaleyh araştırmayı 
yerinde ve mahallinde yayabilmek için bu ko
misyonun adedinin 15 e yükseltilmesini Sayın 
Özden istemektedirler. Önergeyi okuttum. Oyla
rınıza arz edeceğim. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkanım bir teklifim vardır. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Öz-
güneş'in de bu komisyona dâhil edilmesini tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim artık icabederse, ko
misyon hiç şüphe yok ki, muhtelif membalar-
dan kendisine göre lazımgelen bilgiyi alacak ve 
yardım görecektir elbette. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Komisyon 
içinde kontenjan ayrılmıştır. Arkadaşımız ba
ğımsızdır. Bağımsızlardan hiç kimse yoktur. Bu 
konu iîe ilgili olduğu için komisyona dâhil edil
mesinde fayda mütalâa ediyorum. Teklifimin 
oya arz edilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Efendim yazılı olarak bana ge
lirse, o takdirde bu durumu Umumi Heyete arz 
ederim. 

Senato Başkanlığına 

Seçilmiş olan Araştırma Komisyonuna ba
ğımsız üyelerden de bir kişinin dâhil edilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Mucip Ataklı 

BAŞKAN — Sayın Ataldı bir önerge ile.. 

FETHÎ T B V M Î O Ü L U (Samsun) — Bu do
kuz kişi seçilmiş mi acaba? 

BAŞKAîf — Seçilmemiş efendim. Şimdi 
bunlar bir oran dâhilinde seçiliyor efendim. 
Binaenaleyh geçen gün bu oran yapıldı, beş 
sayın üye Adalet Partisinden diğer siyasi par
tilerden de bir^r tane olmak üzere dört 
üyede onlardan, cem'an 9 üye dir. Ancak 
bâzı siyasi partiler ve grupları üyelerinin han
gileri olacağını bize isimleri ile bildirdiler. Ama 
banları da henüz bildirznediler. Bu sebeple 
henüz tekemmül etmiş komisyon yok. Ancak 
adedi tekemmül etmiştir, oranlar tesbit edil
miştir. İsimler geldikten sonra Heyeti Umu-
raiyeye arz edilecektir. Bu da gelecek birleşim
de ancak olabidecektir. 

Bu oranlar îezlAî edildiğine göre bu öner
geyi de ben oylamaya arz edemiyeceğim. 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Savın arkadaşlar, şimdi soru
lara geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, avans alamıyan memur 
ve hizmetlilere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/444) 

BAŞKAN — Hükümet, Sayın Başbakan 
veya adına cevap verecek Bakan?.. Yoklar. 
Soru sahibi yok. Gelecek birleşime bırakıl
mıştır. (Hiçbir Bakan yok sesleri.) 

Efendim şimdi görüyorum ki, hiçbir Ba
kan yok. Yalnız Millî Eğitim Bakanı burada
lar. Kendileriyle ilgili bir soru vardır. Diğer 
sorulara geçiyoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Hamido'nun yakınlar ısı
dan bâzılarının öldürülmesine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu, (6/440) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Kıbrıs meselesine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Kok er" in, Bakanhk Müsteşar Muavinine 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
sorusu (6/447) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Köy İşleri Bakanlığı teş
kilâtına dar', Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/448) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyük ada'da Tarım Bakan
lığı Bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

BAŞKAN — Bu altı soru ilgili sayın bakan
lar olmadığı için gelecek birleşime- talik edil
miştir. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü) — Efendim eğer soru sahipleri iki defa 
g-lmemişlerse ne olacak? 

BAŞKAN — Efendim müh'm olan, evvelâ 
Bakanın olması. Soru sahiplerinin bir kısmı 
buradadır. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim soru sahibinin tesbit edil
mesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Doğrudur, Şimdi Sayın Kan
gal, esasen soru sahiplen burada olsa da ol
masa da, Sayın Bakan burada olmadıkça so
ruyu talik etmek zorundayız. Burada devam 
aslı evvelâ Bakandır. Binaenaleyh, bakanlar 
yoktur. Bu altı tane soru karşısında Bakan bu
lunmadığı için bunlar talik edilmiştir. Yaî-
nıs burada bir şey vardır. 7 nci soruya cevap 
verecek Bakan buradadır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Jrycsi İzzet 
Birand'ın, Hacettepe Üniversitesi Rektörü ile il
gili olarak basında, görülen yayınlara dair sözlü 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Îlhami Ertcm'in 
cevabı. (6/450) 

BAŞKAN — Sayın Milüî Eğitim Bakanı bu
radalar, Sayın îzzet Birand buradalar. Soruyu 
okutuyorum, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hacettepe Üniversitesi Rektörü ile ik i l i 

basında görülen yayınlar ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim Komisyonunun ösel görüş
melerinde beliren bilgiler karşısında, Millî Eği
tim Bakanı ne düşünmektedir? 

Sayın Bakan tarafından sözlü olarak cevap
landırılması hususuna yüksf ı delâletlerini 
saygı ile rica ederim. 

îszet Birand 
Cumhuriyet Senatomu 

femir Üy.:ei 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÎLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Muhterem arkadaşla
rım, Hacettepe üniversitesinin teşekkülü için 
Ankara Üniversitesi Senatosu bir kararla, ITe-
cettepede bir üniversite kurak-asını kabul et
miştir. Bunun üzerine Ankara Üniversitesi bu 
kuruluşun esaslarını belirten bir taslak hazır
lamıştır, Millî Eğitim Bakanlığına sunulmak 
üzere. Bu hazırlanan metin bize elden getiril
miştir. Elden getirildiği zaman da ; Millet Mec
lisinden geçip Senato, Millî Eğitim Komisyonıı-
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na metin intikal ettiği zaman da üniver
site Rektörlerinin bana telefonla, sonra 
da gelerek itirazları vâki olmuştur. Bu 
metni doğru bulmadıklarını söylediler. Ben 
de kendilerine bu metnin bana, yani Ba
kanlığa intikal etmiş metin olduğunu söy
ledim. Bunun üzerine inceleme yapıldı. İncele
me sonunda, metin biraz evvel de arz ettiğim 
gibi bize elden getirilen metin olarak görüldü. 
Ankara Üniversitesinin bu kararından sonra 
tekrar Ankara üniversitesi toplanmıştır. Bu 
statüde bizim için mühim olan mesele sizin ay
rılmanındır. Ayrılmanızın esaslarını şu taslak
ta tesbit ettik. Ama biz ayrıca bu meselenin 
hallini artık Hacettepenin meselesi olarak ka
bul ediyoruz demişlerdir. Ve Sayın Bülent Nu
ri Esen'in Başkanlığında bir redaksiyon komis
yonu kurmuşlardır. Bu komite bugünkü bize 
tevdi edilen metnin hazırlığını yaparak bize 
üniversite teklifi olarak bu metni getirmişler
dir. Bunun üzerine hadiseler demin arz ettiğim 
gibi efkârı umumiyede yayıldığı zaman da, 
tekrar üniversite rektörleri Ankara'da toplan
mışlardır. Aralarında bir heyet seçerek bu me
selenin biraz evvel arz ettiğim gibi olduğunu 
belirtmek üzere beni de, muhtelif yetkili ma
kamları da ziyaret ederek ve bu metninin An
kara Üniversitesince de benimsendiğini ortaya 
koymuşlardır. Netice şudur; Bugünkü kanun
laşmış olan bu metin, bizim tarafımızdan da 
tasvibod'lmiş bir metindir. Ben bu metnin Ha-
cettepenin ihtiyaçlarına uygun olduğu inancın
dayım. Ama üniversiteler arasında bu bakım
dan maalesef üzüntü mevzuu olan hakikaten 
bâzı tatsızlıklar vukubulmuştur. Yeni üni
versiteler Kanunu yakın zamanda yüksek hu
zurlarınıza getirilecektir. Orada bu üniversite
deki farklılık durumu mütalâa edilecektir. 
Yüksey Heyetiniz tarafından dikkate alına
caktır. Acaba Türkiye'de Anayasanın 120 nci 
maddesinin sınırları içinde kalmak şartiyle, 
bâzı üniversitelere, özelliklerinden doğan bası 
farklıklar tanımak faydalı mıdır, değil midir? 
Bunun münakaşasını yüksek Heyetiniz yaparak 
bir karara varacaktır. Ama tekrar ediyorum, bu 
farklılık hiç bir vakit, ücret sisteminde ve is
tihdam şartlarında olmamalıdır. Ama Anayasa
nın çizmediği, koymadığ meseleler elbette ki 
saten burada yer alamaz. Anayasanın 120 nci 

maddesini zedelememek şartı ile, üniversitele
rin özelliklerine göre bâzı imkânlar tanınma
sında fayda var mıdır, yok mudur? Bunu yeni 
Üniversiteler Kanunu yüksek huzurunuza gel
diği aaman, enine boyuna münakaşa ederek, en 
iyi yolu bulacağınıza inanmaktayım. Bugün 
çıkmış olan Hacettepe Üniversitesi Kanununa 
T. î. Partisi bâzı bakımlardan Anayasa Mah
kemesinde bir iptal dâvası da açmış bulunmak
tadır. Ama ben, Millî Eğitim Bakanı olarak 
meseleyi deminki şartları içinde olduğu üzere 
arz sediyorum ve böyle bir statü yaratılmasın
dan da bir salanca olmadığı kanaatini muha
faza ediyorum. 

Saygılarımla (Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Birand 

İE2ST BÎRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler. Üniversiteler gibi fevkalâde 
önemi olan bir müessesemizin geçmişte basında 
ve hepimizin malûmu olan bâzı çevrelerde 
iza-hı güç birtakım anlayışlara götüren ya
zışmalara, konuşmalara mevzu olduğu malûmu
nuzdur, Bu konuyu bütün şüphe ve makul 
ve mazur görülnı'yecek hata unsurlarından 
tenzih için Sayın Bakanın gerekli tetkiki 
yaparak, Yüce Senatoyu tenvir etmelerini 
rica etmiştim. Simdi dinledik, Zannediyorum 
İd, söyliyebüecekieri bu kadar idi - ve! bundan 
kendileri kadar bis de anlıyaeağımız şeyleri 
anlamış bulunduk. Şimdi bir nokta üzerinde 
Yüce Meclise bilgi verdi Meri için ben de b'r te
mennimi arz edeceğim. 

üniversiteler Kanununun, yeni Üniversite
ler Kanununun yakında Yüce Meclise gelece
ğini ifade buyurdu ve üniversitelerin dolayı-
siyls memlekette yüksek öğretim, araştırma 
ve yüksek standardının kâfi ve zaruri olan 
yüksek müesseselerimizin yeni alana uygu
lanması yolundaki bu kanunda Anayasamı
zın âmir bir hükmünün gerekli mânada de
ğerlendirilmesini rica edeceğim Anayasamız
da üniversitelerin Devlet eliyle kurulacağı 
yazılıdır. Üniversitenin neden ve ancak Dev
let eliyle kurulabileceğinin hikmeti vardır. 
Bu itibarla zannediyorum ki, geniş anlamda 
yüksek eğitim, yüksak özel okullar konusunu 
da şümulüne alan bu kavram yeni kanunda 
gerektiği mânada değerlendirilmiş olur. Bu hu-
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susu bu vesile ile Yüce Meclisin ıttılaına arz 
ederken, verdikleri izahattan dolayı Sayın 
Bakana teşekkür eder, hepinizi saygı ile se
lâmlarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ehram Özden'in, Köy kanunu tasarısına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/461) 

BAŞKAN — Sayın Özden buradalar, Sayın 
Bakan yoklar, gelecok birleşime bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, büyük şehirlerde karakolların 
kaldırılmasına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/462) 

BAŞKAN — Sayın Ösden buradalar. Sayın 
Bakan yoklar. Gelecek birleşime kalmıştır. 
Bakan yoklar. Gelecek 'birleşime kalmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kâmil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların za
rarlarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

BAŞKAN"— Soru sahibi Sayın Karavelioğlu 
yoklar. Sayın Bakan da yoklar. Gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine buradalar. 
Sayın Başbakan yoklar. Gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

Gündemde müzakere konusu başka madde
de olmadığı için 30 Kasım 1967 Perşembe 
günü saat 15 te toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 18,25 

5. — SOEULAH CEVAPLARI 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

8 . 9 . İÖS7 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata/nın, karışık zeyiinyağlarına 
dair Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanla
rından olan yazılı sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın cevabı. 
(7/369) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Ticaret ve Sağdık ve 
Sosyal Yardım Bakanları tarafından, yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delâlet buyumlma-
smı saygılarımla rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

1. Bir kısım zeytinyağlarının karışık ve 
sağlığı tehdit edici mahiyet taşıdığı resmen 
anlaşılmıştır. 

"Buna rağmen ve olay ürerinden usun sa
man geçtiği halde, Hükümetçe piyasadaki' yağ

lar tahlil ettirilerv&, karışık olanların tesbiti 
ve halka ilânı neden yapılmamıştır? 

2. İllerde satılmakta olan zeytinyağları
nın mahallî tahlil sonuçlarının ilân edileceği 
açıklanmıştı. Bâzı illerin yaptırdıkları lâbo-
ratuvar tahlillerinin neticeleride belli olmuş 
ve möselâ Afyon bölgesinde : «28 zeytinyağı 
numunesinden 24 ünün karışık ve sağlığa 
zararlı olduğu tesbit edilmiştir.» Fakat bun
ların hangi firmalara ait yağlar olduğu gizli 
tutulmaktadrı. 

Mademki, bu yağlar, halkımızın sağlığım 
tehdit edecek kadar zararlıdır, öyle ise gizli 
tutulmak suretiyle vatandaşın bu yağları hâlâ 
yemekte devam etmesine neden göz yumul
maktadır? 

3. istanbul, Ankara, îzmir gibi lâbo-
ratuvar imkânları bol ve yeterli merkep
lerde bütün zeytinyağlarının süratle tahlil et
tirilecek, sonuçlarının kamu oyuna açıklan
ması ve böylece hileli zeytinyağlarının teşhiri 
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ve aynı samanda haiflnn sağlığının korunması 
neden ihmal edilmiştir. 

4. Türkiye'de satılan zeytinyağlarından 
hangi firmalara ait, hangi markalar karı
şıktır? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal 24 . 11 . 1961 
Yardım Bakanlığı 

Bakan 
7303 

Konu : Ankara Senatörü Hıfzı Oğuz 
Bekata'nın vasılı sora önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

ilgi : 1 . 11 . 1987 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü. 8501 - 7396 - 05694 sayılı 
yazıl. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın karışı)»: zeytir.yağ!Ianı 
baklandaki yazılı soru önergesine cevabım ekte 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Kakanı 

Dr. Vedat Âli Özkan 

Sayın •Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi 
Hıfz'. Oğuz Bekata'nın yazılı sorularının cevabı 

1. Gıda kontrolü ve özellikle karışık zey
tinyağları konusu üzerinde önemli durulmakta 
ve tahliller yaptırılmaktadır. 

Seytinyağ.'. olayının Ağustos ayı başında Ti
caret Bakanlığından resmen Bakanlığıma*biîdi-
rilmesi üzerine derhal valiliklere 12 . 8 . 1987 
gün ve 4591 sayılı ve 22 . 8 . 1937 gün ve 4599 
sayılı tamimler yapılarak zeytinyağlann ana
lizlerinin yapılması ve raporlarının gönderil
mesi istenmiştir. 

2. Bu tamimlerin yapıldığı tarihlerden bu
güne kadar a.Qman raporlara göre 4 151 zey
tinyağı numunesinin analizi yapılmış ve bun
lardan 46 numunede madenî yağ bulunduğu 
anlaşılmıştır. Tesbit edilen madenî yağ genel
likle % 5 : 7 oranındadır. 

Afyon'da analizi yapılan zeytinyağlarının 
bir kısmı Gıda maddeleri Tüzüğüne aykırı çık

mıştır. Buradaki aykırılık taklit ve taşhiş 
yönündendir. 

Sağlığa zararlı olduğu tesbit edilen bu yağ
lar müsadere edilmiş ve müsebbipleri adalete 
teslim edilmiştir. Ancak mahkemelerin verdiği 
karar henüz Bakanlığıma intikal etmemiştir. 

3. Sağlığı tehdit ettiği tesbit olunan hiç
bir gıda maddesinin satışına müsaade edilme
mekte çab-tk bozulanlar derhal imha edilmekte, 
bozulmıyanlar ise mahkeme sonucuna kadar mü
hür altında bekletilmektedir. 

4. Türkiye'de satılan hileli zeytinyağla
rının hangi firmalara aidolcluğu adlî mercilerce 
araştırılmaktadır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sezai 
O'Kan'm 31. D. O. patenti altında demokratik 
rejimi devirme ve diktaya gitme faaaliy etlerine 
dair sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Dineer'in 
yazıh cevabı (7/378) 

11 Kasım 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruiîarımın Adalet Bakam tara

fından yazık olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi arz ederim. 

Sesai O'Kan 
Tabiî Senatör 

1. M. D. O. patenti altında demokratik 
rejimi devirme ve diktaya gitme faaliyetleri
nin mevcudiyetini iddia eden ilk muhbirin if
şaatı hangi tarihte hangi sorumlu makama ya
pılmıştır? 

2. Rejim ile ilgili M. D. O. denilen tehli
keli olayı ilk defa öğrenen sorumlu makam
lar ne gibi idari ve hukukî işlemde bulunmuş
lardır? 

3. îdari ve h fmlû bir işlemde bulunma
ları ger bitiğine göre elde edilen kanaat ve ne
ticesi ne olmuştur? 

4. Ciddiyet derecesi ne olursa olsun mahi
yet itibariyle yapılan ihbar, Anayasa düzeni
miz ve onun hukuk Devleti anlayışı ile bağ
daşmaz bir önem taşıdığına göre zamanında 
her hangi bir işleme tâbi tutulmamış ise so
rumları hakkında Cumhuriyet Savcılığı kamu 
yararına tahkikat ve dâva açmış mıdır? 
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Açmamış ise Adalet Bakanlığınız ihbarı 
alan ve vazifesini zamanında yapmamış sorum
lular için Cumhuriyet Savcılığına bir talimat 
vermiş midir? Veya vermeyi d%-inmekte ini
dir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 23 . 11 . 1987 

Ceza İs. G. Müdürlüğü 
Sayı : 41440 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Tabiî 
Üyesi Sezai ö'Kan'ın yaslı soru öner
gesinin cevaplandırıldığı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü ifadesiyle alman 14 . 11 . 1967 gün ve 
8858/05830 - 7/378 sayılı yazılarına : 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Se
zai O'Kan tarafından Bakanlığımıza yöneltilen 
11 Kasım 1967 günlü yası soru önergesinin 
cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

M. D. O. ile ilgili olarak, ilk defa; 28 - 29 
Ocak 1964 gocesi (Büyük Türk Milleti) bas
lığını ve (M. D. O.) rumuzunu taşıyan dak
tilo ile yasılmış ve teksir edilmiş beyanname
lerin Ankara'da muhtelif semtlere dağıtılması 
ve mezkûr beyannamelerin suç konusu ihtiva 
etmesi sebebiyle bu yer Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından soruşturmaya fc n. Sanılmıştır. 

Ancak devamlı yapılan araştırmalara rağ
men, beyannameleri yazan, çoğaltan ve dağı
tanların tesbiti mümkün olmamış ve neticede, 
Basın Kanununun 35 ncl maddesine tevfikan 
vâki saman asımı sebebiyle, 18 . 7 . 1937 tari
hinde, 965/301 - 190 sayı ile takipsizlik kararı 
verilmiştir. 

Bundan başka; 22 Şubat 1967 tarihli ga
zetelerde ve özellikle aynı tarihli Dünya Ga
zetesinde; bir basın toplantısı ile ilgili olarak 
yer alan bası haber ve ibareler, Ankara Cum
huriyet Savcılığınca ihbar telâkki olunarak, 
aynı tarihte C. M. U. K. mın 153 ncü maddesi 
gereğince ha^sırlık soruşturmasına tevessül 
olunmuştur. 

İintacedile-n tahkikat sonunda; demokrasi 
prensiplerine aykırı, olarak Devletin tek b'r 
fert veya zümre tarafından idare edilmesini 
hedef tutan cemiyet kurmak ve bu cemiyetin 

faaliyetlerini tanzim, sevk ve idare- etmek ve 
bu cemiyete girmek suçlarından haklarında 
kâfi delil ve emare elde edilen a) 19 sanık 
hakkında 12 . 7 . 1967 tarihinde Ankara 
Sorgu Hâkimliğine kamu dâvası açıl
mış; b) Diğer bir sanık hakkında sıfatı do-
layısiyle tefrik edilen tahkikat evrakı Hâkim
ler Kanununun 110 ncu maddesi gereğince 
8 . 5 . 1967 tarihinde merciine gönderilmiş; 
c) Yasama meclisleri üyesi bulunan 0 sanık 
baklandaki tahkikat evrakı da, T. C. Anaya
sasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde ya
sama dokunulmazlıkları yönünden gereğinin 
takdiri için, merciine intikal ettirilmek üzere 
2 . 8 . 1967 tarihinde Başbakanlığa tevdi oluıir 
mııştur. 

Ayrıca, vefat eden üç sanı,k baklanda takip
sizlik kararı verilmiştir. Bulunmıyan dört sa
nık hakkındaki tahkikata da devam olunmak
tadır. 

Önergede bahis konusu edilen ve mahiyeti 
itibariyle, halen hazırlık ve ilk soruşturma 
safhalarında bulu^masi sebebiyle, tahkikat
ları gizli cereyan eden olay hakkında, Bakan-
lığımıza, da intikal etmiş başkpca bir malûmat 
mevcut bulunmamakta dır. 

Olay her yönü ile adi mercilere intikal et
miş bulunmasına, pröre. kanuni gereğinin bu 
mercilerce takdir ve ifa edileceği tabiîdir. 

Keyfiyetin önerge sah'bine bildirilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ede
rim. 

Hasan Dineer 
Adalet Bakanı 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Aclana Üyesi 
Mukaldcr Öztekhı'in, trafik fonundan beledi
yelere yapılan yardıma dair sorusu ve İçişleri 
Bakanı Faruk S ilhan'ın yazılı cevabı (7/372) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanı ta

rafından Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 
120 nei maddesine göre yazılı olarak cevaplan
dırılmasına aracılığınızı saygılarımla rica ede
rim. 

Mukadder öztekin 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

1. Trafik fonundan 1966 ve 1967 yıllarında 
hangi belediyelere ne miktarlarda yardım yapıl
mıştır? 
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2. Yardıma esas olarak takibedüen belirli 
ölçüler nelerdir? 

3. Yardım yapılan belediyelere tahsis edi
len ödeneklerin yerine harcanıp harcanmaması 
kontrol ediliyor mu? 

4. Trafik fonundan gönderilen yardımın 
tahsis edildiği konu dışında kullanılması halinde 
ilgili belediye hakkında cezai kovuşturma zaru
ri olduğuna göre bu şekilde Bakanlığa intikal 
etmiş konular mevcut mudur? 

5. Trafik fonundan yardım gören belediyele
rin belediye başkanları hangi siyasi partiden
dir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 25 . 11 , 1967 

Mahallî id. Gn. Md. 
Şb. Md. 2. D. Hs. Şb.Md. 

622 - 417/26744 
Konu : Adana Üyesi Mukadder 
öztekin'in trafik fonu konulu 
yazılı soru önergesi ilk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın 

Mukadder öztekin tarafından verilip 3,11.1987 
gün ve Kanunlar Müdürlüğü 8613 - 7/372/5759 
sayılı yazılariyle Bakanlığıma intikal ettirilen 
yazılı soru önergesi incelendi : 

1. Müşterek trafik fonundan 1966 ve 1967 
yıllarında hangi belediyelere hangi iş İÇTI ne 
miktarda yardım yapıldığına dair tasdikli liste
ler ilişfrrte sunulmuştur. 

2. Yardıma esas olarak uygulanan belirli 
ölçüler 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 
Kanununun 17 nci maddesindeki öngörülen hu
sus ile, bu maddenin tatbikine dair Bakanlığı
mızın Bayındırlık Bakanlığı ile birlikte müştere
ken hasırladığı 13 . 10 . 1966 gün ve 12425 sa
yılı Resmî Gazetede yayınlanmış bulunan (Müş
terek Trafik Fonu Tahsis Yönetmeliği) nin 
7, 9. 16 ve 17 nci maddelerinde belirtilen husus
lardır. 

Tahmisler, kanunun 17 nci maddesi gereğince 
M?*aal!î idareler, Emniyet ve Karayolları Genel 
müdürlüklerinin birer temsilcisinden kurulu 
özel b\~: komisyonca yukarıda belirtilen hüküm
lere uyulmak suretiyle hazırlanan yıllık bir 
programın Bakanlığımca tasdikini mütaakıp ya
pılmaktadır, 

3. Müşterek Trafik Fonu Tahsis Yönetme-

f liginin 18 nci maddesinde : 
«Tahsillerle ilgili ödemeler; lehine tahsis ya

pılan mahallî idarece hizmetin yapımı : 
a) Mütaahhide ihale edilmişse hak ediş ra

poruna istinaden işin müsbit evrak karşılığında 
isi yapan daire ve müesseseye, 

Lehine tahsis yapılan idare adına, 
c) Emaneten yaptınlmışsa iş miktarına göre 

düzenlenen müslr'ı"; evrak karşılığında lehine 
tahsis yapılan idareye iller Bankasınca yapı
lır.» Hükmü mevcut bulunduğundan ödemeler 
hak ediş raporuna istinaden iller Bankasınca 
müsbifc evrak karşılığında yapılmakta ve dene
tim kendiliğinden sağlanmış olmaktadır. 

Yine Yönetmeliğin 23 ncü maddesine göre 
tahsislerin sonucu, yerinde ve projesine uygun 
olarak kullanılıp kullanılmadığı, valilikler ve 
mülkiye müfettişleri vasıtasiyle de ayrıca kont
rol edilmektedir. 

4. Trafik fonundan gönderilen pardımın 
tahsis edildiği konu dışında kullanılması veya 
her hangi bir suretle kanun ve yönetmelik hü
kümlerine ayları işlemlerim görülmesi halinde 
ilgililer hakkında koğusturma yapılmakla bir
likte aykırılığın giderilmesine ve yanlış işlemin 
düzeltilmesine kadar ilgili mahallî idareye yeni 
bir tahsis yapılmıyaoağı, yönetmeliğin 23 ncü 
maddesinde öngörülmüş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar bu konuda yalnız 1963 malî 
yılında Ankara Belediyesine yapılan 4 170 000 
- liralık tahsisin 2 110 009 - liralık kısmının 
maksat dışında harcanılmasına sebebolan Anka
ra eski vali ve belediye Başkam Enver Kuray, 
Belediye Başkanı Halil Sezai Erkut, Belediye 
Hesap işleri Müdürü Galip Yücel haklarında 
Mülkiye Müfettişlerince tahkikat yapıldığı, bu
nunla birlikte belediyeye masraf dışı harcanan 
parayı bloke etmediği takdirde ikinci bir tah
misin yapîîamıyacağmm duyurulduğu, bilâhara 
mevzıuıbahis paranın bloke edildiğinin bildiril
mesi üzerine sinyalizasyon işin yeniden yardım 
yapıld-ğı, bunun dışında Bakanlığımıza intikal 
etmiş tahsis dışı harcama mevcut bulunmadığı 
anlaşılmıştır. 

5. Trafik fonundan yardım gören belediye 
başkanlarının hangi siyasi partiye mensubolduk-
lan ilişik listelerde işaretlenmiştir. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 
içişleri Bakanı 
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Müşterek Trafik Fonundan 1966 - 1967 yıllarında belediyelere yapılan tahsisler 

1966 yılında : 

Belediye adı ve bağlı olduğu il 

Adıyaman Bl. (Adıyaman) 
Gölbaşı Bl. (Adıyaman) 
Karaköse Bl. (Ağrı) 
Ankara Bl. (Ankara) 

Antalya Bl. (Antalya) 

Manavgat Bl. (Antalya) 
Balıkesir Bl. (Balıkesir) 
Ayvalık Bl. (Balıkesir) 
Dursunbey Bl. (Balıkesir) 
Edremit Bl. (Balıkesir) 
Erdek Bl. (Balıkesir) 
Havran Bl. (Balıkesir) 
Söğüt Bl. (Bilecik) 
Bolu Bl. (Bolu) 
Mengen Bl. (Bolu) 
Gemlik Bl. (Bursa) 
Karacabey Bl. (Bursa) 
Yenişehir Bl. (Bursa) 
Çanakkale Bl. (Çanakkale) 
Ayvacık Bl. (Çanakkale) 

Eceabat Bl. (Çanakkale) 
Atkaracalar Bl. (Çankırı) 
Kurşunlu Bl. (Çankırı) 
Mecitözü Bl. (Çorum) 
Denizli Bl. (Denizli) 
Edirne Bl. (Edirne) 
Uzunköprü Bl. (Edirne) 
Erzurum Bl. (Erzurum) 

Tortum Bl. (Erzurum) 
Eskişehir Bl. (Eskişehir) 
Antalya Bl. (Hatay) 

Yapılan tahsisin cinsi 

Otopark 
» 
» 

1. Işıklı işaret cihazları 
2. İşaret levhaları 
3. 10 aded sayım makinası 

Toplam 

Trafik işaret levhaları için ev
velce yapılan tahsisten yol çizgi 
makinası tahsisine aktarma 
Kavşak tanzim 
Otopark 
6 aded açık otopark 
1 aded otopark 
Otopark 

» 
» 
» 

2 aded otopark 
Otopark 

» 
» 
» 

Kavşak tanzimi 
Kavşak tanzimi, otopark, trafik 
işaret levhaları 
Kavşak tanzimi 
Kavşak tanzimi 
Otopark 

» 
» 

İmtihan pisti 
Otopark ve imtihan pisti 
Otopark, çocuk trafik eğitim 
parkı 
Otopark 
Çocuk trafik eğitim parkı 
Trafik işaret levhaları, yol çizgi
leri, eğitim otoparkı, saha tanzi
mi, trafik imtihan pisti 

Tahsis 
miktarı 

Lira 

125 000 
75 000 
75 000 

2 449 650 
348 750 
30 000 

2 828 400 

16 500 

75 000 
200 000 

50 000 
50 000 

150 000 
200 000 
100 000 

75 000 
75 000 
10 000 
37 500 
30 000 
90 000 

200 000 
100 000 

50 000 
75 000 
40 000 
40 000 

100 000 
50 000 

150 000 
100 000 

10 650 
250 000 

116 750 

Belediye başka 
nın mensubok 
ğu siyasi par 

A. P. 
A. P. 
A. P. 
C. H. P. 

A. P. 

C. H. P, 
A. P. 
Müstakil 
A. P. 
A. P 
A. P. 
A. P. 
C. H, P. 
C. H. P. 
Müstakil 
A. P. 
A. P. 
A. P. 
A. P. 
A. P. 

• 
A. P. 
A. P. 
C. K..M. P 
A. P. 
A. P. 
A. P. 
Müstakil 
C. H. P. 

A. P. 
A. P. 

A. P. 
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Belediye adı ve bağlı olduğu il 

İskenderun Bl. (Hatay) 
istanbul Bl. (istanbul) 

izmir Bl. (izmir) 
Bergama Bl. (izmir) 
Lüleburgaz Bl. (Kırklareli) 
Konya Bl. (Konya) 

Başhüyük Bl. (Konya) 
Ereğli Bl. (Konya) 
Kütahya Bl. (Kütahya) 
Şaphane Bl. (Kütahya) 
Simav Bl. (Kütahya) 
Emet Bl. (Kütahya) 
Pütürge Bl (Malatya) 
Akhisar Bl. (Manisa) 
Alaşehir Bl. (Manisa) 
Maraş Bl. (Maraş) 
Mardin Bl. (Mardin) 
Gülşehir Bl. (Nevşehir) 
Ürgüp Bl. (Nevşehir) 

Eruh Bl. (Siirt) 
Tekirdağ Bl. (Tekirdağ) 
Malkara Bl. (Tekirdağ) 
Saray Bl. (Tekirdağ) 
Çorulu Bl. (Tekirdağ) 
Hayrabolu Bl. (Tekirdağ) 
Erbaa Bl. (Tokat) 
Yozgat Bl. (Yozgat) 
Boğazlıyan Bl (Yozgat) 
Zonguldak Bl. (Zonguldak) 

1967 yılında : 
Besni Bl. (Adıyaman) 
Kâhta Bl. (Adıyaman) 
Çine Bl. (Aydın) 
Ayvalık Bl. (Balıkesir) 

Yapılan tahsisin cinsi 

İşaret levhaları 
Yaya emniyet tesisleri, Işıklı işa
ret cihazları, Sayım cihazı 
işaret levhaları 
Otopark, trafik işaret levhaları 
Otopark 
Cumhuriyet meydanı kavşak tan
zimi, yol çizgileri, şoför imtihan 
pisti, otopark, İM aded çocuk tra
fik eğitim parkı. 
Otopark 
Otopark 
Yaya geçidi 
Otopark 
Otopark 
Otopark 
Otopark 
Otopark ve işaret levhaları için 
Trafik işaret levhaları 
Otopark 
Otopark 
Otopark 
Kavşak tanzimi, otoparak saha 
tanzimi, trafik işaret levhaları 
Kavşak tanzimi 
Otopark ve kavşak tanzimi 
Otopark 
Otopark 
Otopark 
Kavşak tanzimi 
Otopark 
Otopark 
Otopark 
1. Yol çizgi makinesi 
2. Çizgi boyası 
3. Trafik işaret levhaları 
4. Refüj 
5. Otopark 

Otopark 
Otopark 
Otopark saha tanzimi 
Otopark saha tanzimi 
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Tahsis 
miktarı 

Lira 

16 500 

4 030 000 
100 000 
25 000 

100 000 

250 000 
50 000 

200 000 
7 500 

25 000 
75 000 
30 000 
30 000 

100 000 
2 700 

75 000 
125 000 
40 000 

200 000 
25 000 

250 000 
100 000 
25 000 

150 000 
100 000 
40 000 

150 000 
100 000 
250 000 

12 200 000 

25 000 
35 000 
50 000 
40 000 

Belediye başkanı
nın mensuboldu-
ğu siyasi parti 

C. H. P. 

0. H. P. 
A. P. 
A. P. 
A. P. 

A. P. 
A. P. 
A. P. 
A. P. 
A. P. 
A. P. 
A. P. 
O. H. P. 
A. P. 
C. H. P. 
A. P. 
0. H. P. 
Müstakil 

M. P. 
C. H. P . 
A. P. 
A. P. 
C. H. P. 
A. P. 
A. P. 
C. H. P. 
C. H. P. 
C. H. P. 
A. P. 

C. H. P. 
Y. T. P. 
A. P. 
A. P. 



C. Senatosu B : 7 28 . 11 . 1967 O : 1 

Belediye adı ve bağlı olduğu il 

Bandırma Bl. (Balıkesir) 
Mudurnu Bl. (Bolu) 
Bursa Bl. (Bursa) 

Orhaneli Bl. (Bursa) 
Orhangazi Bl. (Bursa) 
Ayvacık Bl. (Çanakkale) 

Biga Bl. (Çanakkale) 

Çardak Bl. (Çanakkale) 
Gelibolu Bl. (Çanakkale) 
Lapseki Bl. (Çanakkele) 

Edirne Bl. (Edirne) 

Uzunköprü Bl. (Edirne) 
Keban Bl. (Elâzığ) 

Pasinler Bl. (Erzurum) 
Tekman Bl. (Erzurum) 
Gümüşane Bl. (Gümüşane) 
Çatalca Bl. (istanbul) 
İzmir Bl. (İzmir) 
Dikili Bl. (izmir) 
Sarıkamış Bl. (Kars) 
Taşköprü Bl. (Kastamonu) 
Pınarbaşı Bl. (Kayseri) 

Kütahya Bl. (Kütahya) 
Emet Bl. (Kütahya) 

Manisa Bl. (Manisa) 
Gölmarmara Bl. (Manisa) 
Selendi Bl. (Manisa) 
Nevşehir Bl. (Nevşehir) 

Ürgüp Bl. (Nevşehir) 
Aksalur Bl. (Nevşehir) 

Gölköy Bl. (Ordu) 
Adapazarı Bl. (Sakarya) 

Yapılan tahsisin cinsi 

Otopark saha tanzimi 
Otopark saha tanzimi 
1. Otopark saha tanzimi 
2. Yol çizgi boyası 
3. Çizgi makinesi 
4. işaret levhaları 
Otopark saha tanzimi 
Otopark saha tanzimi 
Otopark, kavşak tanzimi ve tra-
fik işaret levhalarının tamamlan
ması için 
Oto, Otomobil, kamyon, otobüs 
parkı için 
Otopark tanzimi 
Kavşak tanzimi 
1. Otopark 
2. Çocuk eğitim parkı ve 

şaklarda saha tanzimi 
kav-

Otobüs terminali otopark sahası
nın tanzimi için ek tahsis 
Otopark ve kavşak tanzimi 
Otopark sahasının tanzimi istinat 
duvarlarının yapımı için 
Otopark saha tanzimi 
Otopark saha tanzimi 
52 aded işaret levhası 
Otopark saha tanzimi 
Çok katlı park yeri 
Otopark saha tanzimi 
Otopark saha tanzimi 
Otopark saha tanzimi 
Trafik işaret levhaları ve oto 
tanzimi için 
Şoför imtihan pisti otopark 

park 

için 
Otopark saha tanziminin tamam
lanması için 
Otopark saha tanzimi 
Otopark saha tanzimi 
Otopark saha tanzimi 
5 yerde kavşak ve refüj tanzimi 
Geçen seneki işlerin tamamlan
ması için 
Otopark saha tanzimi ve trafik 
işaret levhaları 
Otopark saha tanzimi 
Otopark ve kavşak tanzimi 

Tahsis 
miktarı 

Lira 

50 000 
40 000 

200 000 

50 000 
50 000 

50 000 

50 000 
35 000 

100 000 
35 000 

200 000 
50 000 
40 000 

20 00 
31 000 

5 000 
100 000 

2 000 000 
50 000 
50 000 
50 000 

50 000 
145 000 
55 000 
40 000 

200 000 
15 000 
15 000 

200 000 
200 000 

30 000 

30 000 
150 000 

Belediye başkanı
nın mensuboldu-
ğu siyasi parti 

Müstakil 
Y. T. P. 
A. P. 

A. P. 
A. P. 

A. P. 

A. P. 
A. P. 
A. P. 
Müstakil 

A. P. 
Müstakil 
A. P. 

Müstakil 
Müstakil 
C. H. P. 
A. P. 
A. P. 
A. P. 
C. H. P. 
Müstakil 

C. H. P. 
A. P. 

A. P. 
A. P. 
Müstakil 
C. H. P. 
A. P. 
M. P. 

A. P. 

Müstakil 
A. P. 

179 — 



C. Senatosu B : 7 28 . 11 . 1967 O : 1 

Belediye adı ve bağlı olduğu il 

Bafra Bl. (Samsun) 
Çarşamba Bl. (Samsun) 

Siirt Bl. (Siirt) 
Koyulhisar Bl. (Sivas) 

Zara Bl. (Sivas) 
Ivlarmaraereğiisi Bl. (Tekirdağ) 
Muratlı Bl. (Tekirdağ) 
Reşadiye Bl. (Tokat) 

Yapılan tahsisin cinsi 

Kavşak tanzimi 
Otopark ve yol kenarlarının dü
zenlenmesi 
Kavşak tanzimi 
Trafik işaret levhaları, kavşak 
tanzimi ve yaya geçidi için, 
Otopark saha tanzimi 
Otoparka ek ödenek 
Otopark saha tanzimi 
Otopark saha tanzimi 

Tahsis 
miktarı 

Lira 

50 000 
50 000 

30 000 
25 000 

30 000 
30 000 
50 000 
40 000 

Belediye başkanı
nın mensuboldu-
ğu siyasi parti 

A. P. 
A. P. 

C. H. P. 
C. H. P. 

A. P. 
Y. T. P. 
A. P. 
Müstakil 

Yekûn 4 841 000 

\>m<i 



Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
7 NCİ BIRDEŞSÜM 

28 . 11 . 1967 Sah 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re seçim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Diva
nında açık bulunan bir Divan Kâtipliği seçi
mi. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Meh
met Özgüneş'in, Özel yüksek okullar konusun
da Senato araştırması istiyen önergesi (10/14) 

B - İKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 

Hüseyin Atmaca'nm, avans alamıyan memur 
ve hizmetlilere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/444) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Hamido'nun yakınların
dan bâzılarının öldürülmesine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/440) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Kıbrıs meselesine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Bakanlık Müsteşar Muavinine 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
sorusu (6/447) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Köy işleri Bakanlığı teş
kilâtına dair, Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu (6/448) 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan

lığı Bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

7. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi izzet 
Bir and'm, Hacettepe Üniversitesi Rektörlük ile 
ilgili olarak basında görülen yayınlara dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/450) 

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Ekrem özden'in, Köy kanunu tasarısına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/461) 

9. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, büyük şehirlerde karakolların 
kaldırılmasına dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/462) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kâmil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların za
rarlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/479) 

11. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve-
ja Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




