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84,93 3. — DEMEÇLER VE SÖYLLVLER 
1. — Elâzığ üyesi Celâl Ertuğ'un, üni

versite ve yüksek okullardaki hareketle
ri ve Hükümet, üniversite, ana ve baba
lar olarak elbirliği ile gerekenlerin ya
pılmasına dair demeci. 84:87 

2. — Tabiî Üye Eadri Kaplan'm, üni
versite ve yüksek okullardaki huzursuz
luk nedenlerinin çok köklü olduğuna 
bunların ciddî reformlara gitme suretiy
le hallolunabileceğine dair demeci. 87:88 

3. — İstanbul Üyesi Tekin Arıburun'-
un, üniversite ve yüksek okullardaki boy
kotların Millî Eğitim ve Millî Güvenliği 
ilgilendiren cepheleri bulunduğuna ve 
huzursuzluğun giderilmesi hususunda da
ha hassas ve süratle hareket edilmesi ge
rektiğine dair demeci. 88:90 

4. — Başkan ibrahim Şevki Atasa-
ğun'un, Başkanlık vazifenin üçüncü de
fa kendisine tevdii münasebetiyle demeci. 93 

Sayfft 
4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI 90,93 
1. — Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in, 

üniversitelileri rahatsız eden konular üze
rinde incelemelerde bulunmak üzere do
kuz üyeden müteşekkil bir Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu kurul
ması ve Cumhuriyet Senatosu tatile gir
diği takdirde Komisyonun tatil zamanla
rında da çalışmasını istiyen önergesi 90:92 

2. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
seçimi. 92 

3. — Bozkurt ve Abana'da kaza teş
kiline dair kanun tasarısını görüşmek 
üzere, tasarının havale edildiği komisyon
lardan yedişer üyenin iştirakiyle bir Ge
çici Komisyon kurulmasını istiyen Büt
çe ve Plân Komisyonu Sözcüsü Osman Sa-
lihoğlu'nun önergesi. 93:94 

5. __ SORULAR VE CEVAPLAR 94 
A Sözlü sorular ve cevaplar 94 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da 
Tarım Bakanlığı bütçesinden yapılan pik-
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nik yerine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/449) 94 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Kâmil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğ
dayların zararlarına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/479) 94 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, dış ülkeler
de yaşıyan veya Türkiye'ye gelen vatan
daşlarımıza dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/482) 94 

4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Ekrem özden'in, Beykoz ilçe mer
kezine yapılacak otomatik telefon sant
raline dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/463) 94 

5. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Ekrem özden 'in, ihracatımızın art
masına dair, Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/465) 94 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, açılacak ilk 
öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/453) 94 

1. — GEÇEN 1 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyelerden Ce
mal Madanoğlu; memlekette görülen ekono
mik, politik ve diğer sahalardaki bozuklukla
rın Atatürkçülüğün iyi anlaşılmaması ve ih
mal edilmesi olduğunu beyanla Yasama Mec
lislerini ve Güvanlik Kurulunu bu konu üzeri
ne eğilmeye davet etti. 

Hıfzı Oğuz Bekata; üniversitelerimizdeki 
olayların bir huzursuzluk işareti olduğunu, 
Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğrencileri
nin bir kısım isteklerinin kabul edilmesinin öğ
rencilerin haklı olduklarını gösterdiğini ve ge
rekli tedbirlerin alınmasında gecikilmemesi lü
zumunu belirtti. 

Cumhurbaşkanının frak ve Afganistan'a ya
pacağı resmî ziyarette Samsun Üyesi Fethi Te-

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nm, erat harçlık
larının artırılmasına dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/454) 94 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Erdoğan Adalı'nın, lâmba ile balık 
avcılığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 94 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Suphi Gürsoytrak'm, ikili anlaşmalara 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/490) 94 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üye
si Salih Türkmen'in, Eleşkirt kasabasına 
getirilmesi istenilen içme suyu ihalesine 
dair sözlü sorusu ve İmar ve İskân Baka
nı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı 
(6/491) " 95:96 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Selâhattin özgür'ün, Devlet Bakanı 
Seyfi öztürk'e karşı harekette bulunduk
ları iddiasiyle tutuklanan öğrencilere da
ir içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/493) 96 

ÖZETİ 

vetoğlu'nun refakatine izin verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi okundu ve tasvibolundu. 

306 sayılı Kanuna 1036 sayılı Kanunun bi
rinci maddesi ile eklenen 32 nci maddenin 4 ve 
5 nci fıkralarının iptal edildiğini bildiren Ana
yasa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

5237 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin (B) 
fıkrasının iptaline karar verildiğine ve iptal 
kararının 17 . 10 . 1968 tarihinde yürürlüğe 
girmesine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

17 millî güreşçimize Güreş Federasyonu ve 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü arasındaki 
ihtilâfın incelenebilmesi için yedi üyeden mü
teşekkil bir Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
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Komisyonu kurulmasına dair Ankara üyeleri 
Turgut Cebe ve Yiğit Köker'in önergesi okun
du ve İçtüzüğün 134 ncü maddesi gereğince 
işlem yapılacağı bildirildi. 

Hoyran Gölündeki balık avlama hakkının 
verilişinde yolsuzluk bulunduğuna dair gazete 
neşriyatı bulunduğundan hakikatin meydana 
çıkarılabilmesi için, her gruptan bir üye alın
mak suretiyle bir Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu kurulmasına dair, Güven Par
tisi Grupu Başkanvekili Fehmi Alpaslan'ın 
önergesi okundu ve İçtüzüğün 134 ncü madde
si gereğince işlem yapılacağı bildirildi. 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin önü
müzdeki dönem toplantısına katılmak üzere 
Hatay Üyesi Enver Bahadırlı'nın seçildiğine 
dair Güven Partisi Grupu Başkanvekilliği tez
keresi okundu, bilgi edinildi. 

Özel yüksek okullar hakkındaki araştırma
nın tamamlandığına ve raporun önümüzdeki 
günlerde sunulacağına dair Cumhuriyet Sena
tosu Özel Yüksek Okulları Araştırma Komisyo 
nu Başkanlığı tezkeresi okundu, bileri edinildi. 

Kontenjan Grupu Başkanlığına Cemal Ma-
danoğlu, Genel Sekreterliğine Âdil Ünlü ve 
Yönetim Kurulu üyeliklerine de Zerin Til^ün 
ve Vahap Güvenç'in seçildiklerine dair Konten
jan Grupu Başkanlığı tezkeresi okundu, bi7gj 
edinildi. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen üyelerden Hi
dayet Aydmer'in iktisadi ve Mali îsler Komis
yonundan istifa ettiğine dair önergesi okundu, 
bilgi, edinildi. 

Irak ve Afganistan'a yapacağı resmî ziya
ret süresince kendisine, Anayasanın 100 ncü 
maddesi gereğince, Cumhuriyet Senatosu Baş
kam İbrahim Şevki Atasağun'un vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm 
tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Vazife ile yurt dısma giden Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri CaS-layanoil'e, dönüsüne kadar, 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi, edinildi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e dönüşüne 
kadar. İçişleri Bakanı Faruk Snkan'm vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi. 

Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'e, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okun
du, bilgi edinildi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'na, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil'e, dönüşüne kadar, 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Nihad Kürsad'a dönüsüne 
kadar. Devlet Bakanı Sevfi Öztürk'ün vekillik 
edeceoine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
okundu, bilgi edinildi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'e dönüşüne kadar, Ma
liye Bakanı Cihat Bilgehan'm vekillik edeceği
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

Vazife ile yurt dışına giden Adalet Bakanı 
Hasan Dinçer'e, dönüşüne kadar Devlet Baka
nı Seyfi Öztürk'ün vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

Vazife ile yurt dısma giden Çalışma Bakanı 
Ali Naili Erdem'e, dönüsüne kadar, Gümrük ve 
Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in vekillik edece
ğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

İçtüzüğün 5 ve 8 nci maddelerinin tadili ile 
ilgili ve bir yıldan fazla bir zamandan beri 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda bekliyen 
teklifinin. İçtüzüğün 36 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrası gereğince Genel Kurul gündemine alın
ması hakkındaki Çanakkale Üyesi Nahit Al-
tan'm önergesi okundu, mütalâası alınması ge
reken Anayasa ve Adalet Komisyonunun mün
hal bulunan Başkan ve sözcüsünün seçimini 
mütaakiT) oylanacağı, bildirildi. 

Ba^k^nbk Divanmda acılan Başkanlık, bir 
Başkanvekilliği ve bir kâtiplik için yapılan se
çimlerde : 
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Başkanlık için yapılan dört seçim turunda 
adaylardan hiçbirisi yeter çoğunluk oylarını 
alamadıklarından başkanlık seçimi gelecek bir
leşime bırakıldı. 

Başkanvekiliiğine 116 oyla Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı. 

Kâtip üyeliğe 123 oyla Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal seçildiler. 

Kadro dolayısiyle açıkta kalanların açıkta 
geçirdikleri sürelerin kıdem ve emekliliklerine 

sayılmasına dair kanun teklifi görüşüldü ve 
teklifin kanunlaşması kabul olundu. 

18 Haziran 1968 Salı günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17,45 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
Sırrı Atalay Hüseyin Atmaca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Adil Ünlü 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hü- -
kümeti arasında 28 Şubat 1967 tarihinde Anka
ra'da imzalanan Türk - Sovyet hududunun 
3/eniden işaretlenmesi (Rödemarkasyonu) hak
kında Protokol ile bu Protokole ek teknik 
Protokol ile yeniden işaretleme (Rödemarkos-
yon) işlerinde çalışan personelin Türk - Sov
yet hududundan geçiş ve diğer taraf arazisinde 
muvakkat kalış esaslarının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil

let Meclisince kabul olunan metni (Millet Mec
lisi 1/402; Cumhuriyet Senatosu 1/902) (içiş
leri, Millî Savunma, Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma komisyonlarına) 

TEKLİF 

2. — Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandık
ları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih ve 2284 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 2/170; 
Cumhuriyet Senatosu 2/249) (Malî ve İkti
sadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Esldşehir), Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye) 

BAŞKAN — 52 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, üniversite 
ve yüksek okullardaki hareketleri ve Hükümet, 
üniversite, ana ve babalar olarak elbirliği ile ge
rekenlerin yapılmasına dair demeci 

BAŞKAN — Gündem dışı üç konuşma var. 
Sayın Celâl Ertuğ, Sayın Kaplan, Sayın Tekin 

Anburun söz istemişlerdir. Kısa olmak kayıt 
ve şartını her üç arkadaşımız da taahhüdetmiş-
lerdir. Sayın Celâl Ertuğ, buyurunuz. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri, bâzı 

— 84 — 
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yüksek öğretim müesseselerinde bir kütle psi
kolojisinin tezahürlerine şahidolmaktayım. 

Bir kısım fakülte ve yüksek tahsil gençleri, 
boykot adı altında reaksiyonel bir harekete geç
mişlerdir. Okudukları müesseseleri işgal altına 
almışlardır. İmtihanlar durdurulmuş, öğretim 
ve yönetim sorumlularının görevlerinin başına 
gelmeleri engellenmiştir. 

Bu fiilî durumda öğrencilerin kütle heyecanı 
müessir kuvvet olarak kullanılmaktadır. 

Muhterem senatörler, 
Objektif bir görüşle, usule sığmıyan bu he

yecan dalgalanmasını sebepsiz ve şuursuz bir 
taşkınlık diye vasıflandırmak mümkün değildir. 
Yüksek öğrenim müesseselerimizde birtakım 
dertlerin, sıkıntıların mevcudiyeti bir gerçek
tir. Bu meseleler ürerinde Yüce Senatomuz dik
katle durmuş, üniversitelerimizi daha verimli 
bir standarda yükseltebilmek için bir araştır
ma, inceleme komisyonu kurulmuştur. 

Bendeniz bu komisyonun bir sözcüsü, rapor
törü, 25 yılını üniversitede geçirmiş bir öğretim 
üyesi, nihayet Cumhuriyet Senatosunun bir 
âzası sıfatiyle, bugün burada siyasi görüşlerin 
tamamen dışında ve üstünde kalmaya âzami 
itina göstererek olayların bir tahlilini yapmaya 
çalışacağım : 

Sayın senatörler, 
Boykot olayları çeşitli yönlerden mütalâa 

edilmektedir. İlk bakışta hâdiselerin patlak ver
mesine öğretim ve eğitim sistemimizdeki bâzı 
aksaklıklar sebebolarak görülmektedir. Gençler 
tamamen üniversitenin iç bünyesine ait birta
kım dilek ve istekleri öne sürerek harekete geç
miş olduklarını bildirilerle yayınlamışlardır. 
Meselenin bu yönünü akademik fonksiyonla 
ilgili ve üniversitelerimizin bir iç meselesi ola
rak yetkili organlara bırakıyoruz. Bu arada 
özerk üniversitelerimizin yönetim ve öğretim 
üyelerini büyük bir hoşgörürlük, şefkat ve se
rinkanlılıkla hâdiselerin usulî, hukukî mahiye
tini bir kenara iterek sadece masum arzulara 
eğilmiş görmekle, ferahlık ve takdir duyduğu
muzu belirtmek isterim. Bu konuda bütün te
mennimiz, masum arzuların akademik seviyede 
ve hukuk düzeyinde müzakere ve münakaşa 
edilmesi, itilâfların bir an önce ortadan kalk
masından ibarettir. 
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Bu arada sinsi tahriklerin hâdiseyi çığım
dan çıkarması ihtimalini Türk gençliğinin titiz
likle dikkate alacağına itimadımızın tam oldu
ğunu da belirtmek isterim. Zira Türk gençliği
nin millî menfaatlerimizin, Devletimizin itiba
rının sarsılmasına sebebolacak hiçbir cereyana 
alet olmıyacakları muhakkaktır. 

Muhterem senatörler, çünkü bu çocuklar 
bizim öz evlâtlarımız, göz nurumuzdur. Bizler
den birer parçaJdır. Onların burunlarının kana
ması yüreğimizi sızlatır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Boykot olayları karşısında T. C. Hükümeti 

Sayın Başkanının, «Masum arzular dikkat ve 
itina ile üniversite idaresi tarafından icraya ta
allûk edenler varsa gayet tabiîdir ki, icra tara
fından nazarı itibara alınacaktır. Bu hareket
leri çığırından çıkarmak, şümulünü genişlet
mek arzusunda olanlara karşı sükûnetimizi, so
ğuk kanlılığımızı, Devlet itibarına olan itima
dımızı, gençlik meselelerine olan anlayışımızı 
hâkim kılacağız.» şeklindeki beyanını da için
de bulunduğumuz yeni bir dünyanın pedagoji 
nosyonunun icabına uygun bir beyan olarak ka
bul ediyoruz. 

Muhterem senatörler, 
Meselenin akademik yönünü derinlemesine 

incelediğimiz zaman bâzı gerçekler kompleksi 
ile karşılaşıyoruz. Biz de üniversitelerimizin 
yeni bir bünyeye kavuşmasının özlemi içinde
yiz. Bugün artık söyliyen hoca, dinliyen talebe 
devri geçmiştir. Konferans salonlarından taşan, 
•sayısı binleri bulan öğrenci ile öğretim üyeleri 
arasındaki münasebet, denge bozulmuştur. Yıl
da bir defa hocasını imtihandan imtihana gö
ren, onu tanımıyan öğrenciye, üniversite eğitim 
görüyor, denemez. Aslında hoca, bir fikir ant
renörüdür, düşünce, mulhakeme yolu gösteren 
bir rehberdir. Kalıplaşmış bilgileri ezberliyen, 
sene sonunda tekrarlıyan öğrenci tipi de tari
he karışmıştır. Bu ölçüleri üniversitelerimizde 
tatbik edince arada birtakım büyük boşlukla
rın mevcudiyeti derhal meydana çıkmaktadır. 
Yüksek öğretimde akademik bir problem ola
rak, öğretim üyesi ile öğrenci sayısı arasında 
büyük bir açıklık meydana gelmiştir. Her öğ
retim üyesine müspet ilimlerde 5, sosyal ilim
lerde 10 öğrenci düşmesi gerekirken bu rakam
lar memleketimizde çok büyük hadlere yüksel
miştir. işte bu gerçeği bir tarafa, öbür tarafa 
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da Türkiye'nin gerçeklerini koymak zorunda
yız. Şurası da bir hakikattir ki, her yıl liseleri
mizden 30 - 40 bin öğrenci çıkıyor ve bunların 
yetişme seviyeleri de maalesef zayıftır. Buna 
rağmen hepsi masum bir arzu ile üniversiteleri
mizin kapısı önüne yığılıyorlar. Ya bu çocukla
rımızın yüzüne üniversitelerimizin kapısını ka-
pıyacağız, ya da kendimize has bir yol bulaca
ğız. 

Bir tedbir olarak yeni üniversiteler açılması 
ilk akla gelen husustur. Fakat bir üniversite 
ancak 15 yılda mahsulünü vermeye baslıyan ve 
yavaş gelişen bir kuruluştur. 

Yüce Meclislerin her vesile ile üniversiteleri
mize karşı şefkat, anlayış ve fedakârlıkla el 
uzattığını da burada şükranla belirtmek gere
kir. Türkiye'nin yıllık gayrisâfi millî gelirinden 
yapılacak tasarrufların, en rantabl yatırım olan 
insan gücü eğitimine tahsisinde yasama organı
mızın tereddüdü de yoktur. 

Sayın senatörler, 
Üniversitelerimizin meselelerini bir iç bün

ye meselesi olarak akademik açıdan tesbit et
tik. Rimdi bir de bu hâdiselerdeki psiko - sosyal 
faktörlere değinmek isterim. 

Değişen bir dünyada yaşıyoruz. Filhakika 
ikinci Dünya Savaşından sonra Atlantik'in 
4 - 5 saatte aşılması, atom enerjisinin keşfi, 
atmosferin dışında gezilere çıkılması, insan or
ganlarını değiştirmek gibi büyük hâdiseleri ya-
şıyan, başdöndürücü bir hızla ilerliyen tekno
lojiyi ve ilim yanşmasmın ardından yetişmek 
zorunda olan bir insanlık âlemi var bugün dün
yada. Bu sürat yarışmasında her şey çabuk es
kimekte, demode olmaktadır. Nesiller arasında
ki mesafe 20 - 30 seneden 3 - 5 seneye inmiştir. 
5 sene önceki nesil kendinden sonrakini yadır
gar hale gelmiştir. 

Dans, müzik, kıyafet zevkleri, sanat anlayış
ları birbirine uymıyan kuşaklar aynı hız için
de gelişiyor. Bu değişiklikler küçülmüş, mesa
feleri kısalmış bir dünyada, memleketlerin genç
likleri arasında süratli sıçramalara yol açıyor. 
ister istemez ayrı ülkelerin genç kütleleri bir
birini tesir altına alıyor. Bu dünün müşterek 
meseleleriyle bir Avrupa gençliği, bir dünya 
gençliği doğmaktadır. Bu gençlik ikinci Dünya 
Savaşından sonra doğan nesildir. Öyle bir ikin
ci Dünya Savaşı M, birtakım milletleri esir ha
line sokmuş, hürriyetlerini demirperdelerle ku-

| satmış, bir tarafta gövdesinden bir parça kop
muş bir Almanya'yı, biri de 17 günde düşmana 
teslim olmanın yarattığı utanç kompleksinden 
kurtulamıyan bir Fransa'yı, daha ötede faşizm 
felâketinden ancak kanlı bir harbe sahne olarak 
kurtulan bir italya'yı, mağrur bir imparatorlu
ğu kaybeden ingiltere'yi, birtakım psikososyal 
çankılarm tabiî vasatı haline getirmiştir. Bu
gün böyle bir dünyada, değişik ülkelerin, deği
şik rejimlerinde, mahallî şartların icaplarına 
göre şekil alan bir gençlik hareketi böyle doğ
maktadır ve bir yerden başka bir yere sıçrama
lar yapmaktadır. 

Ayrıca, çağımızın gençlik bunalımlarında ço
cukluk hayatında, ruh âlemimizde iz bırakan 
etkenleri de ihmal edemeyiz. (Âsi gençlik) de
nen karakteristik, şefkatten, sevgiden yoksun 
olarak büyüyen çocukların ruhunda açılan ya
raların cemiyete karşı düşmanlık şeklinde teza
hüründen başka bir şey değildir. 

Muhterem senatörler, 
Sözlerimi meseleye başka bir açıdan bakarak 

bağlamak istiyorum. Bu olaylarda kütle psiko
lojisinin rolü ne derecede müessirdir? 

Muhterem arkadaşlarım : 
Bir arada yaşıyan insan grupları zaman za

man bir kütle şuurunun esiri haline gelebilirler. 
Bu kütle şuuru bazan toplum cinneti dediğimiz 
vasfı alır. Bazan da emsalsiz kahramanlıkların 
yaratıcısı olur. Toplum psikolojisini benzine ba
tırılmış bir pamuğa benzetmek yerinde olur. 
Bir kıvılcım onu alevlendirebilir. Bu itibarla
dır ki, bugün masum arzular şeklinde basgös-
teren gençlik hareketlerini, çok büyük dikkat 
ve itinayle, iyi mecraya götürmek sorumluluğu 
gençlerimize kalmıştır. Aksi halde doğacak 
anarşi hiç, ama hiç kimsenin işine yaramaz. Bir 
felaketi ilk ağızda hürriyetlerimizle ödemeye 
mahkûm oluruz. Bundan en çok zarar görecek 
de aziz gençlerimizdir. 

İyi niyetlerle, öğretim ve eğitimde ıslahat 
arzularından doğan gösterilere birtakım tah
rik unsurları girecektir. Çünkü onlar, gayenin 
her vâsıtayı meşru kıldığına inanırlar. Şurası
nı da hatırlamak yerinde olacaktır ki, kütle he
yecanının, hele gençlik heyecanının nerede baş
ladığı bilinebilir, fakat nerede duracağını kimse 

| bilemez. 
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Sayın Senatörler : 
Bu kürsüden analara, babalara, ailelere, ay 

dınlarımıza, basınımıza milletimize sesleniyorum. 
Çocuklarımızın medeni şekilde haklarını savun 
malarına yardımcı olalım. Fakat, onlara tehlike
lerin nerede ve nasıl gizlendiğini de öğretelim. 

Olaylara aklıselimin hâkim olacağından, ço
cuklarımızın en iyi kararlan mantıklariyle bu
lacağından emin olmanın huzuru içinde Yüce 
Senatoyu saygıyle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

2. — Tabiî Üye Kadri Kaplan'm üniversite 
ve yüksek okullardaki huzursuzluk nedenlerinin 
çok köklü olduğuna, bunların ciddî reformlara 
gitmek sureliyle hallolunabileceğine dair demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaplan. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, değerli senatör arkadaşlarım, bir ço
cuğun ilkokulda ve ilkokul öncesi eğitimindeki 
aksaklıkların üniversiteye kadar intikal ettiği 
malûmdur. Keza orta öğretimin çeşitli katların
da yüksek öğrenime ait kompozisyona uygun 
branş eğitimini gösteremediğimiz takdirde, 
bunun sıkıntısının üniversiteye intikal edece
ği malûmdur. Bunun gibi eğitim yoksulluğuna 
terk ettiğimiz yığınların, zekâ ve beyinlerin 
normal bir seçime tabi tutulmadan eğitime tabi 
tutulması ve eğitime sevk edilmesi yine ken
disini yüksek öğretimde gösterecektir. 

Ben konuya, yine Sayın Celâl Ertuğ'un bu
rada bahsettiği gibi araştırma komisyonunda 
bulunmuş bir üye olarak da dikkatle eğilme
nin lüzumunu hissettim. Konuyu bir başka 
açıdan ele almak istedim 

Bugün yüksek öğrenimde başgösteren hu
zursuzluk, Türk Eğitim sistemi ve düzenindeki 
dengesizlikten ve eğitim plânının uygulanma
sındaki yetersizlikten ileri gelmektedir, öğ
rencilerin bütün isteklerinin tamamen haklı 
olduğunu ve hepsinin yerine getirildiğini biran 
için kabul etsek bile huzursuzluk duracak 
mıdır? Kısa süre için belki, fakat uzun sürede 
daha büyük şiddetle yeniden başgöstereceği 
muhakkaktır. Bu öğrenci hareketlerini, Batı-
dakilerm etkilediği geçici bir olay olarak gör
mek tedbirsizlik, hele olayı sadece üniversite 
idaresi ile öğrenci arasındaki ilişkilerde ara
mak, ya da oraya doğru itmek gaflet olur. 
Ortaya koyacağım 3 - 5 rakam Türk toplumun-
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daki dengesizliğin temel nedenlerinden en bü
yüğünün eğitim sisteminde yattığını açıklıkla 
gösterecektir. 

Bugünkü durumu kurtarmak için anaları 
çalışan çocukların bakıra ve eğitimleri için en 
azından bugünkünün 30 katı çocuk yuvası ve 
kreşe ihtiyaç bulunduğu tesbit olunmuştur. 

Türk halkında yarıdan fazla olan okuma -
yazmazlığm, Türk anasında % 90 ı bulduğu ve 
bunun çocuk terbiyesi üzerinde ne derece et
kili bulunduğu bir gerçektir. 

Bütün tedbirlere rağmen, şimdiM duruma 
göre, her 100 çocuktan ancak 30 tanesi ilk okul 
üstü eğitimi görebilmekte, geri kalan 70 tane
sinin içinden ilk okulu bitirebilenler de bir 
kaç sene içerisinde hemen hemen tekrar cahil-
leşmektedir. 

ilkokuldan sonra eğitime devam eden her 
10 çocuktan ancak bir tanesi teknik eğitim 
görme fırsatını bulmakta, 9 u ise genel ve 
meslek eğitime kaymaktadır. 

Köy - kent bakımından durum köy aleyhine 
çok daha kötüleşmektedir, ilkokul çağı dışın
daki okul yaşlarını kapsıyan 7 milyon gencin 
kentlerdeki 2 milyonu için iyi kötü bir okuma 
ve iş imkânı varken köydeki 5 milyon gencin 
ancak % 1 i ilk okuldan sonra okuyabilme im
kânını bulabilmektedir. Bu imkân da teknikten 
çok diğer alanlardadır. Şöyleki; ilkokuldan son
ra okuyabilen 100 köy çocuğundan 50 si öğret
men okullarına 30 u İmam - Hatip okullarına 
20 si diğer okullara gidebilmektedir. Oysaki, 
imam - Hatip okulları mezunlarının ancak 10 
da biri kendi meslekinde çalışabilmektedir. 

Tarım nüfusumuz dikkate alınırsa, bugün
kü tarım eğitim kapasitemizi israil ve Yugos
lavya standardına çıkarabilmek için 20 - 30 kat 
artırmak zorundayız. 

Ortaöğretimdeki öğretmen miktarının ih
tiyacın yarısında olduğu bilinmektedir. 

Yüksek öğrenim çağındaki 100 çocuktan an
cak 5 i bu imkânı bulabilmekte, bunların ço
ğunluğu ise Teknik alan dışında eğitim gör
mektedir. 

Normal bir öğrenim için üniversite öğre
tim üyeleri miktarının, Sayın Ertuğ'un da te
mas ettiği gibi bugün için bile 3 - 5 kat artırıl
ması gerekmektedir. Buna karşılık öğrenci ade
di kadar öğretmen bulunan kürsülerden bahse-
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dilmektedir. Orta ve yüksek öğrenimde başarı 
oranı yarıdan çok aşağıda bulunmakta iken 
özel okullar bu başarısızlığı ortadan kaldır
mış gözükmektedir. Bunun nasıl yapılabildiği
ni yakında önümüze gelecek olan araştırma 
raporunda her halde göreceğiz. Diğer masraf
lar hariç, sadece yılık cari harcama için plân
da öğrenci başına teknik eğitimde 8 bin lira 
tesbit edilmişken, özel okullar 3 - 5 bin lira 
ile hem cazip kârlar elde etmekte hem de ba
şarı oranını Devlet okullarına nazaran çok ar
tırmış gözükmektedir. Bu durum karşısında 
Türk eğitimini eksiltme yolu ile özel kişilere 
devretmekten başka çare kalmadı mı acaba? 
işin aslında ise, olağanüstü yanıltıcı, ciddiyet
ten uzak sonuçlarla karşı karşıya bulunmakta
yız. 

Yüksek öğTenim gençlerinin yarısından 
çoğunun yarı aç denecek durumda eğitime de
vam ettikleri son istatistiklerle tesbit olunmuş- « 
tur. | 

Yetersiz bir şekilde yüksek öğrenime hazır- j 
lanmış olan gençler, yine yetersizlikler içinde 
eğitime devam zorunda bırakılıp da bunlardan 
çağın isteklerine uygun sonuçlar almak istenin
ce ve yüksek öğrenim mevzuatı da buna göre 
düzenlenince işte bugünkü huzursuzluk mey- j 
daha çıkmaktadır. Ama madalyonun ters ta
rafında, yetersiz hazırlanmış bir öğrenciyi yeter- j 
siz şekilde mezun etmenin sorumluluğu ve tehli- j 
keleri de acıktır. i 

I 
O halde soyut olarak bakıldığında üniversite 1 

mevzuatının büyük bir kısmı haklı ve uygun j 
görülebilir. Buna karşılık öğrencinin elinde ol-
mıyarak sürüklendiği imkânsızlıklar açısından j 
bakılınca öğrenciler de isteklerinde yüzde yüz 
haklıdırlar. Demekki meseleye yüzeysel bir açı- i 
dan değil, gerçekler açısından bakmak gerek- ' 
inektedir. * 

Bütün bunlar dikkate alınırsa, alınacak ted- j 
birler (kısa vadeli - geçici) ve (uzun vadeli - j 

.köklü) olmak üzere iki grupta toplanmaktadır, j 
! 

Kısa vedeli - geçici tedbirler, halen öğrenci- j 
lerin elinde olmıyarak onlan başarısızlığa iten j 
engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu anlayışı \ 
göstermek üniversitelere düşer. j 

Uzun vadeli - köklü tedbir ise, Türk eğitim \ 
sisteminde ciddî bir reforma gitmektir. Hattâ, | 
sistemin çağ dışına düştüğü ve yanlış bir şekilde j 
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geriye itildiği dikkate alınırsa bu değişikliğin 
reformdan daha anlamlı bir hamleyi gerektirdi
ği açıktır. Kısaca, eğitimde reform yerine, eği
timde devrimci bir hamle yapmak zorundayız. 

Bunun için vakit geçirilmeden istanbul, An
kara, İzmir, Erzurum, Trabzon, Adana, Diyar
bakır gibi üniversitelerin veya elemanlarının bu
lunduğu bölgelerde üniversiteleri, öğretmenleri, 
plâncıları ve öğrencileri bünyesinde toplıyan 
birer teşkil edilmeli ve eğitimdeki devrim sis
teminin esasları istişari mahiyette buralarda tes
bit edilmelidir. Bundan sonra merkezde bünye
sinde yeterli bir muvazeneyi temin eden, ilgili
leri toplıyan bir olağanüstü eğitim şûrasına git
mek zorunlu görülmektedir. Bu şûranın tesbit 
edeceği eğitim devrim esaslarının hiç değilse 
örgütlenmeye ait kısımları süratle Beş Yıllık 
Plânda gerçekleştirilecek şekilde plâna dâhil 
edilmeli ve gerekirse ikinci Plân buna göre de-
değiştirilmelidir. 

Yabancı kaynaklardan yararlanırken yalnız 
Ameriken eğitim sistemi üzerinde durulmıyarak 
eğitimde büyük hamle yaptıkları aşikâr olan 
o diğer sistemler de tetkik edilmelidir. Ancak, 
bundan sonra meydana getirilecek sistem, bilim
sel kaynaklı ve millî vasıflı olmalıdır. 

Bizim ilgililerden beklediğim, bu huzursuzlu
ğun dumanla ateş misâli temelde bulunduğu, 
eğitim sisteminin bir bütün olduğu, eğitim sis
teminde yapılacak hamleci bir devrim için sür
atle kongreler ve şûralar toplayıp bu hususa, 
bu meseleye bir çözüm yolu bulmasıdır. Yoksa 
huzursuzluğun, biran için kesilse bile temelden 
zorlandığı için tekrar ve daha büyük şiddetle 
devam edeceğine dair emareler çoktur, ufukta
dır, hattâ yakındadır. 

Saygılarımı sunarım, (Alkışlar) 

3. — İstanbul Üyesi Tekin Arıbıırun'un; Üni
versite ve yüksek okullardaki boykotların Millî 
Eğitini ve Millî Güvenliği ilgilendiren cepheleri 
bulunduğuna ve huzursuzluğun giderilmesi hu
susunda daha hassas ve sürtle hareket edilmesi 
gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Muhte

rem arkadaşlarım, ben de aynı konuya fakat 
başka bir açıdan kısaca temas etmek için huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 
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Son günlerde Üniversite ve yüksek okulları
mızda başlamış olan öğrenci hareketlerinin çok 
ciddî bir safhaya ulaştığını görmekteyiz. 

Bu hâdiseler, yalnız bir (öğrenci - okul ida
releri) meselesi değildir. Ciddî bir (Hükümet -
Devlet ve Millet) meselesi halini almış bulun
maktadır. 

Bundan dolayı, bu olayların mahiyetlerini 
kıymetlendirirken (Türkiye Cumhuriyeti Ma
arif sistemi) meselesini de beraber ele almak 
ve bu hâdiseleri de iyi bir fırsat bilerek (Tür
kiye Maarif meselesini köklü surette ve yeniden 
tertip ve tanzim etmek zamanının geldiği kana
atini arz etmek isterim. 

ŞahidoldugTimuz öğrenci hâdiselerinin iki 
veçhesi olduğu görülmektedir : 

Birisi öğrencilerin şikâyetleri olan (dersler, 
imtihanlar, ders vasıtaları, ders konuları zaman
ları) gibi doğrudan doğruya (eğitimciler, öğ
renciler, idareciler) örgütünün konulandır. 

ötekisi de, bu olaylardan istifade ederek, ha
reketleri çığırından çıkartmak ve anarşiye gö
türmek istiyen maksatlı tahrik ve tahrikçiler
dir : 

Bu hâdiseleri yerinde gören ve tahrikleri biz
zat müşahede edenlerin anlattıklarını dinlemek 
çok faydalıdır. Bir tanesini kısaca arz edeyim: 
Meselâ Hacettepe Üniversitesinde hâdise günü 
sabahleyin kapılara gelmiş olan öğrenciler kapı
ları kapalı bulurlar, içlerinden bir ikisi inşaat 
devam ettiği için inşaat sahasından istifade ede
rek içeri inşaat yerinden girer. Bir de bakar ki 
içeride kendi tanıdıkları öğrenci arkadaşların
dan, okuldan, Hacettepe Üniversitesinden, yal
nız iki kişi vardır. Diğer 20 - 30 kişi yabancı, 
okuldan olmıyan kimselerdir. Geldiği yoldan 
dışarı çıkar, diğer arkadaşlarına haber verir 
onları içeri götürür, içeridekiler gelen kalaba
lığı görür görmez oradan kaçarlar ve kim olduk
ları da belli olmaz. Lâboratuvarlar açılır, der-
saneler açılır ve o gün Hacettepe üniversitesi 
tedrisatına tekrar devam etmeye başlar. Bu 
yalnız bir tanesidir. 

Bu iki konunununda ayrı ayrı kıymet
lendirilip ayrı ayrı halledilmesi lâzımdır. Ya
ni biri doğruca Maarif (Millî Eğitim) me
selemizdir. Diğeri de millî emniyetimizi ilgi
lendiren bir içişleri Bakanlığı meselesidir. 
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Ben burada, yalnız Millî Eğitim yönünde 
olan kısma dikkati çekmek istiyorum. Cumhu
riyet kurulduğu zaman Büyük Atatürk Maarif 
sistemimizin esasları hakkında gayet açık ve 
cidden çok değerli bâzı prensipler koymuş ve 
direktifler vermişti. 

Bunların bâzılarının münakaşası esnasında 
o tarihte bendeniz de küçük rütbeli bir subay 
olarak kenardan dinlemiştim. O hâtıraya isti
naden yazmaktayım zaten bunları. 

Bakınız Atatürk muhtelif noktalarda maarif -
çilerimize Türk Milleti ve gençliğinin talim ve 
terbiyesi hakkında neler söylemiştir. 

Çok hulâsa olarak ve konumuzla ilgili bir iki 
misâl vererek zikrediyorum : 

Talebeye hangi yaşta olursa olsun, onlara 
geleceğin büyükleri nazariyle bakmak ve öyle 
de muamele etmek mecburiyetindeyiz. 

— Hiçbir zaman hatırımızdan çıkmasın ki 
Cumhuriyet sizden (fikri hür vicdanı hür, ir
fanı hür) nesiller ister : 

— Dünyada her şey, için hayat için, medeni
yet için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilim
dir, fendir. 

— Tedris ve terbiyede tatbik edilecek usul, 
öğretilenlerin insan için ne bir süs, ne bir tahak
küm vasıtası olması için değildir. Bilâkis maddi 
hayatta muvaffak olmayı temin eden amelî ve 
kabili itibar bir usul ve bir cihaz olması mecbu
riyetindedir. 

— Programlar her tahsil derecesinde, iktisadi 
hayatta (Âmil - müessir ve muvaffak) olacak 
surette tertip ve teçhiz olunmalıdır. 

Şimdi sayın arkadaşlar; Büyük Atamızın ga
yet açık ve gerekli direktiflerini gördükten son
ra bütün memleketi derin bir huzursuzluğa sü-
rükliyen bu talebe hareketlerine ve sebeplerine 
bakacak olursak, bu olayların ehemmiyetine ve 
bu husustaki sorumluluğa da ayn bir görüş kıy
meti ve önemi vermek mecburiyeti olduğu ka
naatine varmamız da zaruri olur. 

Türk çocukları, Türk gençliği, yani öz ço
cuklarımız ve evlâtlarımız hangi şartlar altında 
okumaktadırlar? Dörtte biri kahve köşelerin
den ve gizli langırt salonlarından kurtulamamış
lardır. 

Hangi okulların spor sahaları ve özel beden 
eğitimi kampları vardır? 
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Türk gençliğini millî ideal ve mefkureleri, ah
lâki ve moral vasıflarının inkişafı yükselmesi 
hususunda kifayetli bir gayret, bir istek var 
mı? 

Her şeyden evvel Türk çocuğuna, Türk genç
liğine Atatürk'ün dediği tarzda hürmet eden, 
hattâ gençlere o saygıyı sağlamasına samimi ola
rak yardımcı olan, rehberlik eden resmî veya 
hususi bir eğitim idaresi, bir eğitim organı var 
mı? Bir zihniyet var mı hattâ? 

Onları yabancı ve yıkıcı dış idealizmin tesir
lerinden kurtaracak ve onları bu gibi akımlara 
alet olmaktan esirgiyecek ciddî bir Devlet or
ganı hattâ ciddî bir teşebbüs ve gayret var mı? 

Bizim Maarif sistemimiz hep zor gördüğü za
man mı düzelme hareketlerine başlar? Kusur
ları, eksiklikleri kendiliğinden gören, huzursuz
lukları doğmadan tehlike kapımızı çalmadan 
evvel tedbir alan zihniyette bir otokontrola ne
den mâlik olamıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Tabii Vye Mehmet Özgüneş'in; üniver-
telileri rahatsız eden konular üzerinde inceleme
lerde bıdunnıak üzere dokuz üyeden müteşekkil 
bir Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
kurulması ve Cumhuriyet Senatosu tatile girdiği 
takdirde Komisyonun tatil zamanlarında da ça
lışmasını istiyen önergesi. 

BAŞKAN — 19 Haziran 1968 Çarşamba gü
nü saat 15,00 te T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
yapılacağını bilgilerinize sunarım. 

Bir Cumhuriyet Senatosu araştırma talebi 
önergesi vardır okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türk Milleti uzun zamandan beri çağdaş me

deniyet seviyesine yükselme gayretleri içindedir. 
Bizi çağdaş medeniyet seviyesine götüren dik 
yokusun üzerinde yeterli bir hızla ilerlediğimizi 
iddia etmek epeyce güçtür. Bu yola bizimle bir
likte çıkmış olan bâzı milletler, etkili bir eğitim 
sayesinde, yokuşu tırmanmışlar, isimlerini «Ge
ri kalmış milletler» arasından sildirmişlerdir. 

Bizim geri kalışımızın sebepleri nelerdir? Bü
yük fedakârlıklar pahasına giriştiğimiz kalkın
ma çabalarımız neden yeteri kadar başarılı ola
mamaktadır? Bunun çok çeşitli âmilleri arasın-

En mühim bir husus da Maarif Teşkilâtının 
üniversiteler de dâhil olmak üzere kontrol mese
lesinin muvazeneli bir düzende olmadığıdır. Ya
ni Maarif Teşkilâtımız ve üniversitelerimiz hem 
plânlar, hem programları tatbik eder, dersleri 
verir, hem de kontrolü kendisi yapar. Bu tarz
da bir teşekkül zannediyorum dünyanın hiçbir 
tarafında yoktur. 

Sayın arkadaşlarım, 
Konu göründüğünden de mühimdir. Mesele 

yalnız öğrencilerin memnunluk veya memnuni
yetsizliği değildir. Bu husus bütün Milletçe, 
Meclisçe ve Hükümetçe hep birlikte ve bir millî 
dâva addederek çabuk ve kesin bir hâl tedbiri 
almak zarureti olduğuna inanıyorum. Sizleri de 
ilgili organları da bu hususta daha evvel teşeb
büse geçmeye davet ediyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 
î da eğitim sistemimizin ve eğitim düzenimizin 
| başta geldiği muhakkaktır. 
j Gerçekten, eğitim sistemimizin ve eğitim dü

zenimizin ekonomik, sosyal ve moral kalkınma 
çabalarımıza paralel bir yönde gelişip gelişme
diği, yurduzumun şartlarına ve kalkınma ihti
yaçlarımıza uygun olup olmadığı tartışma ko
nusu olabelmiştir. 

I Bilimsel temellerine ancak yirminci yüz yı-
I İm başında oturtulan eğitim konusunun Batı 
| dünyasındaki gelişmelerinden habersiz kaldığı

mız iddia edilemez. Aksine, Batıdaki eğitim ve 
j öğretim gelişmeleri kısa gecikmelerle bize inti-
| kal etmiştir, öbür tarafdan, bilhassa îslâmi-

yetten sonra, Türk dünyasnınm epeyce yaygın 
bir eğitim atmosferine ve geleneğine sahiboldu-
ğu bir gerçektir. Batı ile aramızdaki fark, baş
langıç nokdasından ziyade, gelişme yön ve hı
zında, eğitim sistemi ve düzenindedir. 

Eğitim sorunlarımızı derinliğine ve genişli
ğine inceliyecek, yurt gerçeklerine ve kalkınma 
isteklerine uygun çözüm yollarını bulabilecek 

; bir teşkilâtı bugün dahi kuramamış durumda
yız. 

Çeşitli seviyedeki eğitim kurumlarımız, sos-
I yal, ekonomik ve moral kalkınmamız için gerekli 
j insangücünü yeter sayıda, zamanında ve iste-
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nilen nitelikte yetiştirebilecek bir düzen içine 
henüz girememiştir. 

Millî eğitim düzenimizden, öğrenci şikâyetçi, 
öğretmen şikâyetçi, üniversitelerimiz şikâyetçi, 
bütün vatandaşlarımız şikâyetçidir. 

Bu şikâyetleri ortadan kaldıracak, eğitim sis
temimizi ve eğitim düzenimizi yurt gerçeklerine 
intibak ettirecek bir eğitim reformu bizim için 
hayatî bir problemdir. Çünkü, 

Yurdumuz, yeryüzündeki iki büyük blokun, 
iki jeostratejik gücün temas ve mücadele sahası 
olan bir jeopolitik şerit üzerinde bulunmaktadır. 
Kore'den başlayıp Finlandiya'ya kadar devam 
eden bu şerit üzerindeki milletler ya bölünmüş
ler veya büyük iç ve dış buhranlar içine düşmüş
lerdir. Bu milletler için, bölünmeden ve buh
ranlardan kurtulmanın yegâne çaresi, ekono
mik, sosyal ve moral güçlerini artıracak, millî 
birlik ve beraberliği sağlam bir zemine oturta
cak reformları zamanı geçmeden gerçekleştir
mektir. Bu reformların başında hiç şüphesiz 
eğitim raformu gelir. 

Avrupa devletleri bir entegrasyona hazırlan
maktadırlar. Biz bu birliğe katılmaya karar ver
miş bulunuyoruz. Avrupa Birliğine bugünkü 
sosyal ve ekonomik durumumuzla, bilhassa bu
günkü eğitim sistemimiz ve düzenimizle katılır
sak, Avrupa'dan yurdumuza serberstçe girecek 
olan eğitilmiş insangücü, sermaye ve mamul 
madde akımı karşısında ekonomik, sosyal ve mo
ral güçlerimiz büyük sarsıntılar geçirebilir. Av
rupa Birliğinin içinde veya yanında, millî hay
siyetimize yakışır bir yer alabilmemiz, sosyal, 
ekonomik ve moral güçlerimizi hızla geliştirme
mize bağlıdır. Bu ancak etkili bir eğitimle sağ
lanabilir. 

Nüfusumuz hızla artmaktadır. Her yıl bir 
milyon yeni vatandaşımız ekmek, iş, eğitim ve 
sağlık hizmeti istemektedir. Bu istekler ancak 
hedefleri iyi tesbit edilmiş, ehliyetle yürütülen 
plânlı bir eğitimle karşılanabilir. Bu isteklerin 
oluruna terk edilmesi, gerekli tedbirlerin zama
nında alınmaması, toplumu önlenmesi imkân
sız buhranlara sürükliyebilir. 

Sebepler listesini daha da uzatmak mümkün
dür. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Türkiye hızla 
kalkınmak zorundadır. Kalkınmış ve kalkın
makta olan milletler üzerinde yapılan inceleme
ler göstermiştir ki, kalkınmanın üç temel un
suru vardır : 

i 1. Kalkınma arzusunun yaygın hale gelme
si. 

2. Yeni tutum, davranış ve metotlara inti
bakta topluma rehberlik edecek, ehliyetli, fa
ziletli ve feragatli bir aydınlar kütlesi. 

3. Kalkınmanın itici gücü olan millî şuurun 
varsa korunması ve geliştirilmesi, yoksa yara
tılması. 

Kısaca diyebiliriz ki, milletler milliyetçi bir 
ruhla, ülkücü ve ehliyetli bir aydınlar kütlesinin 
önderliğinde, yaygın bir arzu ile kalkınabilir. 
Hiç şüphe yoktur ki, bu temel unsurların yara
tıcısı ve besleyicisi eğitimdir. Ekonomik, sos
yal ve moral kalkınmanın mânevi zemini, atmos
feri ve teknik vasıtaları ancak etkili bir eğitimle 
sağlanabilir. Etkili bir eğitim, yurt gerçekle
rine uygun bir eğitim felsefesinin, bu felsefe
nin ışığı altında gerçekçi bir eğitim politikasının, 
bu politikayı gerçekleştirecek bir eğitim sistemi 
ve düzeninin kurulmasına bağlıdır. 

Kalkınmanın temel unsuru olan etkili bir 
eğitim sistemini ve düzenini kurmak için zama
nında gerekli reformları yapmıyan milletler, 
kalkınmalarını aksatmakla kalmamışlar, büyük 
buhranlar içine sürüklenmişlerdir. 

Son günlerde çeşitli fakülte ve yüksek okul
larımızda başlıyan öğrenci hareketleri ve boy
kotlar, kökleri derinlerde bulunan bir buhranın 
ilk habercilerilir. Bu buhranı önlemenin, genç 
nesillerin coşkun enerjilerini büyük bir şevk 
içinde kalkınmaya yöneltmenin yegâne çaresi, 
bizi çağdaş medeniyet seviyesine ulaştıracak 
reformları, bilhassa eğitim reformunu vakit ge
çirmeden yapmaktır. 

Sosyal ve ekonomik bünyemizde tahripkâr 
tesirler yapan eğitim buhranının sebepleri ve 
yapılması gerekli eğitim reformunun şümul ve 
hedefi hakkında bilgi edinmek için, 

1. Anayasanın 88 nci ve içtüzüğün 133 -
138 nci maddeleri uyarınca Cumhuriyet Sena
tosu araştırması yapmak üzere dokuz kişilik bir 
Araştırma Komisyonunun kurulmasını, 

2. Cumhuriyet Senatosu yakın bir gelecek
te tatile girdiği takdirde Koimsyonun içtüzüğün 
42 nci maddesi gereğince tatil günlerinde de ça
lışarak raporunu tatilden sonraki ilk birleşime 
yetişecek şekilde hazırlamasını arz ederim. 

Tabiî Üye 
I Mehmet özgüneş 

91 — 



C. Senatosu B : 52 18 . 6 . 1968 O : 1 

BAŞKAN — Sayın özgüneş'in, Cumhuriyet 
Senatosu araştırması istiyen önergesi İçtüzük 
gereğince işleme tabi tutulacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi 

BAŞKAN — Gündemde bulunan Cumhuri
yet Senatosu Başkanı seçimlerinin beşinci turu
na başlıyoruz. Tasnif heyeti için ad çekiyorum. 

Sayın Ferid Melen? Burada. 
Sayın Hüseyin öztürk? Burada. 
Sayın Zeren, adaydır. 
Sayın Hikmet ismen? Burada. 
Nereden başlanacağına ait isim çekiyoruz. 

Sayın iskender Cenap Ege. 
Soyadları sırasına göre okunan sayın üye

lerin oylarını kullanmalarını rica ederim. 
Oylama işlemine başlıyoruz. 
(Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İsken

der Cenap Ege'den itibaren oylama işlemi baş
ladı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üye? Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

Tasnif Heyeti lütfen yerini alsın. 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimine dair 

Tasnif Heyeti mazbatasını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 

yapılan oylamaya (160) üye katılmış ve netice
de aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Van 

Ferid Melen Hüseyin öztürk 
üye 

Kocaeli 
Hikmet ismen 

1 — ibrahim Şevki Atasağun (Nevşehir) 82 
2 — Macit Zeren (Amasya) 71 
3 — Boş 6 
4 — Tayfur Sökmen 1 
5 — iştirak 160 

BAŞKAN — Çoğunluk elde edilememiştir. 
Altıncı tura geçeceğiz, zarflar ve kâğıtlar 

dağıtılsın. Oylamaya başlıyoruz. Hangi seçim 
bölgesinden başlanacağını tesbit etmek üzere 
kur'a çekiyorum; Aydın : iskender Cenap Ege. 

(Cumhuriyet Senatosu Aydın üyesi isken
der Cenap Ege'den itibaren oy toplama işlemi
ne başlandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üye? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Seçimi 
6 ncı tur neticelerine dair Tasnif Heyeti maz
batasını okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkan seçimi için 

yapılan oylamaya (160) üye katılmış ve netice
de aşağıda adları yazılı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Van 

Ferid Melen Hüseyin öztürk 
Üye 

Kocaeli 
Hikmet ismen 

1 — ibrahim Şevki Atasağun (Nevşehir) 93 
2 — Macit Zeren (Amasya) 65 
3 — Boş 2 
4 — 
5 — İştirak 160 
BAŞKAN — Sayın ibrahim Şevki Atasağun 

tekrar Başkan seçilmiş bulunmaktadır. (Alkış
lar) Kendisini kutlar başarılar dilerim. 

Sayın Atasağun'un Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına seçimi dolayısiyle şüphesiz ki 
Yüce Heyete teşekkürlerini sunmak ve Baş
kanlığı işgal etmek üzere kürsüye teşrif buyu
racaklardır. 

Bu sebeple birleşime 20 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 16,25 

»>©•« -.«... 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 16,45 

BAŞKAN — İ. Şevki Atasağun 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 52 nci Birleşime devam ediyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

4. — Başkan İbrahim Şevki Atasağun'un, Baş
kanlık vazifesinin üçüncü defa kendisine tevdii 
münasebetiyle demeci. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, çok muhterem arkadaşlarım; 

Yüksek teveccüh ve itimatlarınızın, yüksek 
tasvip ve takdirlerinizin kudretli nişanesi, bariz 
delili ve pek açık beyanı olan çok kıymetli oy
larınızla beni üçüncü defa Yüce Senatonun 
Başkanlığına intihap buyurdunuz. Nail oldu
ğum bu pek müstesna ve paha biçilmez mazhari
yetin şu anda çok tatlı zevki, çok tatlı heyecanı 
ve engin bahtiyarlığı içindeyim. Bana bu mut
luluğu nasibeden Ulu Tanrıdan hamdüsenaları-
mın kabulünü niyaz ederken, çok muhterem, çok 
değerli, çok vefalı arkadaşlarım, sizlere, hepi
nize gönül dolusu sevgilerimi, saygılarımı ve 
en kalbî şükranlarımı arz ederim. (Alkışlar) 

Muhterem senatörler, üçüncü defa uhdeme 
tevdi buyurduğunuz o derece kudsi, ulvi ve 
çok şerefli vazifenin ağırlığını, her yönden 
ehemmiyetini, salâhiyet ve mesuliyetlerini ya-
kînen takdir ediyoruz. Bu çok şerefli vazifemi 
Anayasanın ve içtüzüğün âmir hükümleri için
de tarafsız, tamamen objektif bir görüş ve anla
yışla bütün gücüm ve bütün imkânlarımla çalı
şarak yapacağıma itimat buyurmanızı rica ede
rim. (Alkışlar) 

Kıymetli arkadaşlarım, beni yüksek teveccüh 
itimat ve takdirlerinize mazhar kıldığınız gibi 

bu ulvi hizmetimde başarıya ulaşabilmem için, 
hakikaten muhtacolduğum çok kıymetli yardım
larınızın üzerimden esirgenmemesini, hakkımda 
her defaki yüksek mazhariyetlerinizin ibzalini 
sizlerden bilhassa istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Huzurları
nızda sizlerin de hissiyatınıza tercüman olarak 
çok önemli bir vazifemi yapmaklığıma müsaade
lerinizi rica ederim. 

Yüce Senatonun altı yılı mütecaviz çok şe
refli, kudsal varlığı içinde seçkin hizmetleri 
sebkat etmiş, fâni hayatlarını yitirerek Hakkın 
rahmetine kavuşmuş çok değerli arkadaşlarımı
zın aziz ruhlarını rahmetle ve kıymetli hatıra
larını hürmetle anarım. 

Bu defa yapılan kısmi seçimler dolayısiyle, 
hasbelkader aramızda bulunmıyan değerli arka
daşlarımızın, çok kıymetli hizmetlerini şükranla 
ve takdirle, kıymetli hatıralarını daima hürmet
le anar kendileri için sağlık, saadet ve her iş
lerinde muvaffakiyetler temenni ederim. 

Yüce Senatonun çok muhterem üyeleri, çok 
muhterem arkadaşlarım; 

Büyük ve asil milletimizin huzur, sükûn, re
fah ve tealisine matuf çok şerefli, çok ulvi hiz
metlerinizin daima üstün basan ile devam etme
sini, sağlıklarınızı, saadetlerinizi Cenabı Haktan 
niyaz eder, Yüce Senatoyu hürmetle ve tazimle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — Bozkurt ve Abana'da kaza teşkiline dair 
kanun tasarısını görüşınek üzere, tasarının havale 
edildiği komisyonlardan yedişer üyenin iştira
kiyle bir Geçici Komisyon kurulmasını istiyen 
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Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü Osman Sa-
lihoğlu'nun önergesi 

BAŞKAN — Efendim bir önerge var, öner
geyi okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Bozkurt ve Abana'da kaza teşkiline dair olan 

kanun tasarısının havale edildiği içişleri ve Büt
çe Plân komisyonlarından seçilecek 7 şer kişiden 
müteşekkil geçici bir komisyona havale buyu-
rulmasını arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 
Sakarya 

Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — Efendim önerge bir geçici ko
misyon kurulması için verilmiştir. Geçici Ko
misyonun kurulması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın senatörler filhakika bu
günkü gündemimizde bâzı sorular vardır, fakat 
sayın vekiller yoktur... (Var, var, okunsun ses
leri) 

O halde sorulara geçiyorum. 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakanlı
ğı bütçesinden yapılan piknik yerine dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan Adalı burada. 
Sayın Tarım Bakanı yok. Sözlü soru gelecek bir
leşime tehir edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Kâmil Karavelioğlu bu
rada. Sayın Başbakan veya Başbakan adına ko
nuşacak Bakan yok .0 halde bu soru da gelecek 
birleşime kalmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan veya 
Türkine'ne gelen vatandaşlarımıza dair Başba
kan sözlü sorusu (6/482) 

BAŞKAN — Sayın öztürkcine. Burada. Sa
yın Başbakan veya Başbakan adma konuşacak 
Savın Bakan? Yok. Soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapılacak 
otomatik telefon santraline dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/463) 

BAŞKAN — Sayın özden? Burada. Sayın 
Ulaştırma Bakanı? Yok. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden9in, ihracatımızın artmasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

BAŞKAN — Sayın özden? Burada, Sayın 
Ticaret Bakanı? Yoklar. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'mn. açılacak ilköaretmen okulları
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/453) 

BAŞKAN — Savın Millî Eğitim Bakanı?.. 
Yoklar. Bir sonraki birleşime kalmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'mn erat harçlıklarının artırılması
na dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/454) 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı?.. 
Yoklar. Bu da talik edilmiştir. 

8. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdonan Adalı'nın, lâmba ile balık a-vcılımna 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/489) 

BA.RRA.N — Savın Ticaret Bakanı yoklar. 
Bu da talik edilmiştir. 

9. — CumhuHuet Senatosu Tabiî Üyesi Suphi 
Gürsoytrak'ın, ikili anlaşmalara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/490) 

BASK4.N — Sayın Başbakan?.. Yoklar. Bu 
da talik edilmiştir. 
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10. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Salih 
Türkmen'in, Eleşkirt kasabasına getirilmesi iste
nilen içme suyu ihalesine dair, sorusu ve İmar ve 
İskân Bakanı Haldun Menteseoğlu'nun cevabı 
(6/491) 

BAŞKAN — Sayın Bakan buradalar. Sayın 
soru rahibi buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı hususların îmar ve İskân Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
na delâlet buyurulmasını rica ederim. 

Salih Türkmen 
Ağrı Senatörü 

Ağrı ilinin Eleşkirt Belediyesi tarafından 
mezkûr kasabaya getirilmesi istenilen içme suyu 
ihalesinin ÎUer Bankası tarafından durduruldu
ğu anlaşılmaktadır. 

1. Bütün formaliteler ikmal edildikten son
ra ihale muamelesine gidilmiş olduğuna göre bu 
ihalenin birdenbire durdurulmasının sebebi ne
dir? 

2. Kasaba halkının içme suyuna şiddetle 
ihtiyacı bulunduğuna göre bu suyun kısa zaman
da getirilmesi için ne gibi tedbir düşünülmekte
dir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN-

TEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım. Ağrı ilimize bağlı Eleşkirt 
Belediyesinin su tesisi yapabilmesi için evvelâ 
bir proje tanzim etmesi lüzumu aşikârdır. Bu 
sebeple 1 . 8 . 1967 yılında, yani geçen yılın 
Ağustos ayında projesi bir yüksek mühendis 
Rafet Kırkgöz adında bir mütaahide verilmiş
tir ve mütaahhit projeye esas olacak hidrolojik 
araştırmaların içine girmiştir. İhale, hiçbir saf
hasında durdurulmamıştır. Yalnız şöyle bir 
vaka cereyan etmiştir. Belki bundan mülhem 
olarak muhterem arkadaşımız ihalenin durdu
rulduğu kanaatine varmıştır. O da şudur : 

Eleşkirt kazasına bağlı Ramazan köyü, Eleş
kirt'in Kösedağı membalarından alacağı bu su
ya müsaade etmek istememiş ve bu membam 
hukukan kendilerine aidolduğunu iddia etmiş 
ve idari mercilere, kanuni mercilere müracaata 
tevessül eylemiştir. Fakat, yapılmış olan idari 
tahkikatın sonunda Kösedağı memba suyunun 
Ramazan köyü ile bir ilişkisi olmadığı anlaşıl

mıştır. Bu tahkikat sırasında da mütaahhidin 
çalışması durmamıştır. Halen hidrolojik araş
tırma raporunu tanzim etmektedir. Bunu bitirir 
bitirmez projeyi bu yıl sonuna kadar ikmal edi
lecek ve 1969 yılında Eleşkirt'in suyu icra prog
ramına alınacaktır. 

Arkadaşımız müsterih olsun. Saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, buyurun. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem 

Başkan, sayın senatörler. Sayın Bakanın buyur
duğu hâdisenin bir kısmı hakikaten doğru. Yal
nız belki Bakanlığa her şey intikal etmemiştir. 
Aslında Eleşkirt kazasına bu içme suyunun ge
tirilmesi zaruri olduğu için vilâyet makamınca 
tahkik edilmiş, bir rapor verilmiş ve hakikaten 
iş ihaleye çıkarılmış ve ihalesi yapılmıştır. Hat
tâ bu ihaleye çıkarılmadan evvel bu Ramazan 
köyü muhtarı evvelce ikaz etmiş, buna göre 
tahkik edilmiş, bu suyun bunlara aidolmadığı 
ve bu suyun kazaya gelmesinde mahzur olmadı
ğı hakkında rapor verilmiştir ve bu ihale yapıl
mıştır. Fakat belediye seçimlerine takaddüm 
eden zamanlarda sırf belediye reisi olan adam 
muhalif bir partiye mensup bir arkadaş olduğu 
için bunun, bu içme suyunu seçimlerden evvel 
getirmesi kendisi için bir muvaffakiyet olur ve 
seçimi de kazanmayı temin eder diye diğer bâzı 
kimseler, bâzı politikacılar ikinci defa bir iti
raz yapmak suretiyle ve tahakküm etmek sure
tiyle maalesef seçimlerden evvel bu ihalenin 
yürütülmesini önlemeye çalıştılar ve muvaffak 
da oldular. Hakikaten durdurulmasına imkân 
yoktur. Çünkü, vilâyet makamının kaymaka
mın, teknisyenlerin ve sairenin verdiği rapor
lar vardır. Bu su durdurulamaz ama, bir itiraz 
icadedildi ve seçimlerden evvel bu ihale durdu
ruldu yani, belediye reisinin matlubuna bir faa
liyet, bir muvaffakiyet girmesin diye uğraşıldı 
ve hakikaten bu önlendi ve seçimlere gidildi. 
Şimdi memnuniyetle öğreniyorum ki, hamdol-
sun bu muvakkat zaman için işliyen politikayla 
yukarı makamlarda işi durdurmaya muvaffak 
olamamışlardır, buna devam edilmiştir. Yapıla
cağını burada söyledikleri için de teşekkür ede
rim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Kim durdurmuş, 
beyefendi? 
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SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Efendim, 
orada itiraz edilmiş, burada da meselâ İller 
Bankası bir tahkikat açıyor, efendim, bunu bir 
daha tahkik edin, deniyor. Evvelce bu tahkik 
edilmiş, sonradan yine sorulması lüzumu yok
tur. Ben biliyorum, böyle olur. İşin zamanında 
yapılmaması için bu bir bahanedir. Vekil Bey 
diyecekler ki, bir durdurma olmamıştır. Gaye 
seçimlerden evvel bu işin yapılmamasıdır. Bu 
da temin edildi. Gayesi bu idi. («Seçim ne oldu» 
sesleri) Seçimi yine aynı belediye başkanı ka
zandı. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; mevzuu bir polemik 
haline getirmek istemiyorum. Yalnız şunu ifade 
etmek isterim ki, seçimlerde baskı yapmak, tâ
viz politikası gütmek, iktidarımızın tevessül et
tiği tenezzül ettiği bir şey değildir. Bunu tescil 
etmek isterim. 

Arkadaşıma arz ettim, ihale 1987 yılının 
Ağustos ayında yapılmış, 1968 yılında bitecek
tir. Müddet bitmiş de, her hangi bir müdahale 
yapılmış da bunu durdurma diye bir keyfiyet 
yoktur. Hiçbir geciktirme yoktur. Çünkü, mü-
taahhitten istiyemezsiniz ki simdi. Bir mukavele 
yapılmıştır. Mukavele hitamında istiyebilirsinis. 
Binaenaleyh, ne Bakanlığıma böyle bir konu in
tikal etmiştir, ne İller Bankası tarafından her 
hangi bir telkin ve tesir mevzuııbahis değildir. 
Biz mütaahhide mukavele ile bağlıyız. Mukave
leye göre 1968 yılı sonunda bitecektir projesi. 
Binaenaleyh, 2 Haziran'da bitirilecekti de bi
zim bir telkinimizle bir durdurma keyfiyeti dü
şünülemez. Eğer öyle olsaydı bunun hesabını 
huzurunuzda verirdik. Böyle bir şey yoktur. 
Daha mütaahhidin sekiz ayı vardır. Binaen
aleyh şu veya bu telkinler hele seçim maksadını 
güden bir davranış ve tutum bizden sâdır olma
mıştır ve asla olamaz da. Bu yapılmış bir muka
velenin tabiî icabıdır ve müddetinde bitecektir. 
(Adalet Partisi sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkmen. 
SAİİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, Sa

yın Vekil Beyefendi, bizden sâdır olmuş bir ha
reket yoktur, diyorlar. Ben Vekil Beyefendinin 
şahsından veya yalnız Vekâletinden sâdır olmuş 
fiillerden dolayı vukubuian bir olaydan bahset
medim. Politikacılar, meselâ düşünsünler ki, 
mahallin milletvekili, icabında kendi partilerine 
mensup arkadaşlarının tesirinin altında kalarak 
bu muhalif belediye reisi adayının muvaffak 
olmaması için böyle bir harekete girişmiş ola
maz mı? Çünkü, vukubuian itiraz daha evvel
den yapılmış ve reddedildiği halde ikinci defa 
bir muhavereye gitmek yersizdir. Binaenaleyh, 
bu mesele mevzuubahsolurken, daha ziyade mah
dut bir şey varken Vekil Beyefendi buradan, 
böyle hareketler bizden sâdır olmaz, diyorlar 
ki bunu bize söylemesinler. Bu seçimlerde, «eğer 
oy vermezseniz belediyelerinize hizmet etmiye-
ceğiz» diyen bir partinin milletvekilinin gelip 
burada bunu söylemeye hakkı yoktur. Binaen
aleyh, Bakan Beyefendi arkadaşımız burada se
çimlerde yapılan şeylerin sebebini ve partizanlık 
yapılmış mı, yapılmamış mı, partizanlık yapıl
mıştır, yapılmamıştır, meselesini getirmesinler. 
Eğer, partizanlık yapılmıyor derlerse partizan
lık yapıldığına dair birçok misaller verebiliriz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Varsa getirin, 
hepsinin hesabını vermeye hasırız. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, efen
dim. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
fahattin Özgür'ihı, Devlet Bakam S ey fi Öztürk'c 
karşı harekette bulundukları iddiasiyle tutukla
nan öğrencilere dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/493) 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok
lar. Bu soru da gelecek birleşime kalmıştır. 

Gündemimizde müzakere konusu başka bir 
husus olmadığı için 20 Haziran Perşembe günü 
saat 15.00 te toplanmak üzere Birleşime son ve
riyorum. 

Kapanma saati : 17,10 
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GÜNDEMİ 
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Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanı seçimi 
B - IKÎNCI DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat özttürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve 
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem ozden'in, Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santraline dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

5. — Cumhuriyet Senatos istanbul Üyesi 
Ekrem ozden'in, ihracatımızın artmasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, açılacak ilköğretmen 
okullarına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/453) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, erat harçlıklarının artı

rılmasına dair Millî Savunma Bakamndaan söz
lü sorusu (6/454) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, lâmba ile balık avcılığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/489) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sup
hi Gürsoytrak'ın, ikili anlaşmalara dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/490) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Sa
lih Türkmen'in, Eleşkirt kasabasına getirilme
si istenilen içme suyu ihalesine dair, imar ve 
iskân Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se-
lâhattin özgür'ün, Devlet Bakanı Seyfi öz-
türk'e karşı harekette bulundukları iddiasiyle 
tutuklanan öğrencilere dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/493) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BÎRÎNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




