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Içia&ekiler 
Sayla Sayfa 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ G46 
2. _ YOKLAMA 671 
3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 646,672 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonunun 12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
hazırladığı Kamu iktisadi Teşebbüsleri
nin (1964 -1965 - 1966 faaliyet yılları) de
netimi sonuçları hakkında rapor (3/681) 
(S. Sayısı : 1131) 646,672,674 

XXXIV - Türkiye Radyo . Televizyon 
Kurumu 646:670,672:673 

XXXV - Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü 674:681 

XXXVI - Elektrik işleri Etüt İdaresi 674: 
681 

XXXVII - Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesi 685,690:699 
XXXXVIII - Millî Prodüktivite Merkezi 
(2-yıllık) 685:690 

XXXIX - Yüksek öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu 699:707 

XXXX-Güneş Matbaacılık T.A.Ş. 707:712 
2. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 

Genel Müdürlüğü kısmına kadro eklen
mesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu içişleri, Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları. (Millet Meclisi 
1/511; Cumhuriyet Senatosu 1/907) (S. 
Sayısı : 1153) 673:674,681:684 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL «KURULA SUNUŞLAR t 671.014 

1. — Ankara Üyesi Turhan Kapanlı'-
nm, Bor Mineralleri Araştırma Komisyo
nundan istifası 671 

2. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
nın; 359 sayılı TRT Kanununun 47 nci 
maddesinin 2 sayılı bendinde yer alan 
«Devlet Personel Dairesinin görüşü alın
dıktan sonra Bakanlığı ile anlaşmak su
retiyle hazırlanıp Turizm ve Tanıtma Ba
kanının onayı ile» şeklindeki hükmün, 
Anayasaya aykırı olduğundan, iptaline 
karar verildiğine dair tezkeresi (3/716) 671 

3. — Adalet Partisi Grup Başkanlığı
nın; Bor Mineralleri Araştırma Komisyo
nunda açılan üyeliğe Balıkesir üyesi Ce-
malettin inkaya'nm aday gösterildiğine 
dair tezkeresi 684:685 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu ikti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet yıl
ları) denetimi sonuçları hakkında raporu üze
rinde görüşmelere devam olunarak : 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu bilan
ço, kâr ve zarar hesapları üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

22 Ekim 1963 Salı günü saat 10,00 da topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,35 te son veril-
di. 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zeren 

Kâtip 
Yozgat 

; Sadık Artukmaç 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âdil Ünlü 

Kâtip 
Çanakkale 
Nahit Alt an 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 
Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — 75 nci birleşimi açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Kam.u 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet yuları) 
denetimi sonuçları hakkında rapor (3/681) (S. 
Sayısı: 1131) (1) 

XXXIV - TÜRKİYE RADYO - TELEVİZ
YON KURUMU: 

BAŞKAN — Konuya kaldığımız yerden de
vam edeceğiz. Sayın Atalay'm önergesi okun
muştur. 

(1) 1131 S. Sayılı basmayazı 10 . 10 . 1968 
tarihli 65 nci Birleşim tutanak dergisine ekli
dir, 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanım, 
zaptı sabık hakkında söz istemiştim, önergem 
vardır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, geçen birleşimde içtüzüğün 59 ve 
60 nci maddelerinin tatbikatı ile ilgili bir tar
tışma tutanaklarda yer alacaktır. Tutanaklar
da yer alacak bu hüküm gerektiğinde çeşitli 
ortamlar içinde birer gelenek olarak gösterile
cektir. O balkımdan tutanaklarda yarın bir mes
net ve bir görüşün dayanağı olarak gösterilmek 
niteliğinde alman bu kararın, tutanaklarda, iç
tüzüğün 59 ve 60 nci maddeleri ışığı altında, 
niteliğinin karşıbJklı görüşleri ifade edilmedi
ğinden muteber sayılabilir ve bir gelenek nite
liğinde gösterilebilir. Bu yönden tutanaklarda 
tashihi gereken hususlar vardır ve bunları hu-

646 — 
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zurunuzda ifade etmek istiyorum, içtüzüğün 
59 ve 60 ncı maddeleri eski T. B. M. M. içtüzü
ğünün 87 nci maddesinin aynıdır. Eski T, B. M. 
M., 23 Nisan 1920 de kurulan T. B, M. M. ilk 
görüşmelerini takibeden günlerden sonra, bizim 
İkinci Meşrutiyet Meclisinin içtüzüğünden 
farklı olarak, Belçika içtüzüğü esas alınmak su
retiyle, kaleme alınmış ve yıllarca bâzı değişik
liklerden sonra tatbik edilmiş bir içtüzük idi. 
Onun 87 nci maddesini biz Cumhuriyet Senafto-
su içtüzüğünde ikiye bölerek aldık. 87 nci mad
deyi ikiye böldük, bir kısmını Cumhuriyet Se
natosu içtüzüğünün 59 ncu maddesi, bir kısmmı 
60 ncı maddesi olarak aldık, içtüzüğün mehazı
nı esM T. B. M. M. nin 87 nci maddesi teşkil 
«itmektedir. Eski 87 nci maddenin meriyeti ve 
ona mehaz olan Belçika içtüzüğünde Kamu ik
tisadi Teşebbüslerinin görüşülmesi ve bu görü
şülme tarzına ait hükümler tamamen değişik 
idi. Bu sebeple, 87 nci maddedeki hükümleri 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesine 
ait kanun ve içtüzüğün 93 ncü maddesini gör-
memeksizin ve bir kenara iterek 59 ncu ve 60 
ncı maddelere sarılıp, Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin görüşülmesinde içtüzüğün 59 ve 60 ncı 
maddelerinin tatbiki gerekir demek, Kamu ik
tisadi Teşebbüslerinin hangi merhaleden geldi
ğinin, hangi görülme usullerinin tatbikinden 
sonra bugünlîdi şekle geldiğinin ve içtüzüğün 
93 ncü maddesinin hangi maksatla konduğunun 
ve 468 sayılı Kamunun 3 ncü maddesinin niçin 
konduğunun bir kenara bırakılması demektir. 
Eski T. B. M. M. nin içtüzüğünün 87 nci mad
desi, Yasama Organında görüşülen konularda 
yürütme organının bulunma mecburiyetini geti
ren bir hükümdür. Espri burada. Arkadaşları
mızın hukukî yönden görmemezlikten geldik
leri husus budur. Yasama organımda her hangi 
bir konu görüşüldüğü zaman, yürütme organı, 
yasama organının huzurunda bulunsun mec
buriyetini koyan bir hükümdür. Yoksa, yasama 
organı huzurunda hesap vermek zorunluğunda 
olan bir kurumun, kendisine sorulan sorulara 
cevap vermek ve yönetilen ithamlara karşı gele
bilmek için konan hükümler ayrıdır. Arkadaş
larımız bu farktan yanılıyorlar ve bu farktan 
dolayı tezaita düşüyorlar. 87 nci madde; tekrar 
ediyorum, yasama organı huzurunda görüşülen 
bir konuda, yürütme organını burada hazır bu

lundurup, konuda üzerinde yasama organı üye
lerinin her hangi bir sorusu olursa cevap vere
ceksin, gerektiği zaman çıkıp, yürütme organı
nın görüşünü veyahut o konunun gerekçesini 
burada izah edeceksin, esprisini taşır. Bu mec
buriyetle «Bir defaya mahsus talik» hükmü kon
muştur. Yani, yürütme organı, yasama organı 
huzurunda bir konunun görüşülmesi sırasında, 
encümenle beraber, bir defa bulunmak zorunda
dır; eğer bulunmaz ise o konu görüşülebilecek
tir, ondan sonra yasama organı rayına oturta
cak: ve konuyu görüşecektir. 

Binaenaleyh, bu hüküm, sadece konunun gö
rüşülmesi sırasında sorulara cevap vermek ve 
o konu hakkında Hükümetin görüşünün aksin
den ibarettir. Yoksa, her hangi bir kanunla, ya
hut Anayasa ile özerk bir kurum niteliğinde 
olan müessesenin kendisine yöneltilen itham
ları karşılamak üzere söz alıp almama hususu
nu hükme bağlıyan bir madde değildir. Şimdi 
59 ncu maddeyi beraber okuyacağız: Başbakan 
veya onun yetki verdiği bir bakan veya birinci 
derecede sorumlu daire âmirlerinden biri, Hü
kümet adma düşüncesini bildirmek üzere her 
görüşmenin başından sonuna kadar hazır bu
lunur. Bundan başka bir Bakanlıkla ilgili tasa
rının görüşülmesi sırasında, bakanın yahut 
onun namına birinci derecede sorumlu daire 
âmirlerinden birinin bulunması şarttır. Bulun
mazlarsa görüşme bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek toplantıya bırakılır. 

Bu hükmün, TRT Kurumunu 359 sayılı Ka
nun gereğince temsil etme yetkisine sahip olan 
Kurumun Genel Müdürlüğüne Kuruma yönelti
len ithamları karşılamak üzere söz verip veril
memesi hususuyla ilgisi nedir ve buraya sarıl
manın mesnedi nedir? Bunun mesnedini göste
remeyiz arkadaşlarını. Biz bir şeyden kendi
mizi kurtarabilirsek, bir peşin yargıdan uzak-
laşabilirsek rahatlıyabiliriz. Çoğunluk demek 
her şeye milistedir demek değildir. Çoğunluk 
demek.. (AP sıralarından gürültüler) Çoğun
luk demek dilediğinin ifadesi demek değildir. 
Demokrasi demek, çoğunluğun idaresi demek 
değildir... (AP sıralarından anlaşılmayan müda
haleler) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, zabtı sabık üze
rinde görüşmek için söz aldınız.. 
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SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet zaptı 
izah ediyorum. 

BAŞKAN — Tahrikkâr olmamanızı rica 
ederim. Yalnız bunu, zabıtlar üzerindeki gö
rüşmelerinizi söyleyiniz, ama ithamkâr olmayı
nız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben bir 
müesseseyi kurtarmak için söylüyorum, kendi
mi de dâhil etmek üzere söylüyorum. Bu her
hangi bir siyasi teşekküle veyahut herhangi 
bir şahsa yöneltilmiş bir husus değildir. Kendi
mizi kurtarabilirsek diyorum. Bununla ben hiç 
kimseyi itham ediyor muyum? Kurtarabilir
sek... Şudur; demokrasi çoğunluk idaresi değil
dir. Bu geçmi} asrın görüşüdür. Bugün ilerli-
yen insanın zihnindeki demokrasi; kurumların 
muvazenesi idaresidir. Bunu bileceğiz. Yani, 
çoğunluk ve yasama organında çoğunluk te
min etmek demek devletin idaresinde mün
hasıran söz sahibi olmak dernek değildir. De
mokrasi anlayışı bu değildir, işte kendimizi 
bundan kurtarmaya mecburuz. 

MEHMET ÜN ALDI (Adana) — Politika 
ya]>amazsm, Reis vekilisiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bundan kur
tarırsak rahat ederiz. (ÂP sıralarından gü
rültüler) Demokrasi kurumların muvazenesi-
dir. özerk müesseselerin kurulmasının ssbebi 
budur, özerk bir müessese kurduğunuz zaman, 
o özerk müesseseyi görüşünden dolayı serbest 
bırakıp bırakmama çoğunluğun takdirine bağ
lı değildir ve bu çoğunluğun bu takdiri İçtü
züklere dilediği istikameti veremez. Amerika 
Birleşik Devletlerinde... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, yanlış istikamet
te konuşuyorsunuz. Dünkü zabıtları tetkik et
tiğiniz zaman, dün grup adına konuşan veya 
takrir vermek Suretiyle konuşan arkadaşlarımız 
çoğunluğun arzusu bu olduğu için böyle olması lâ
zım demediler; «Tüzüğü böyle anladığımız için» 
dediler. Binaenaleyh siz görüşlerinizi tüzük an
layışı içinde ifade etmek suretiyle, dünkü za
bıtlara ilişkin mütalâanızı serd edeceksiniz. Bu
nun için söz verdim size. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Bal
kanım, bütün mesele memurların yasama organ
larında konuşup konuşmıyaoağı konusunda. Biz 

dünya tatbikatını objektif hukuk kaidelerine 
uygun mu gideceğiz, yoksa çoğunluğun arzusu 
istikametinde mi görüş hâkim olacak? Bunu 
ifade ediyorum, işte mühim mesele bu. Ameri
ka Birleşik Devletlerinde kongreye dâhil ol
mak bir imtiyazdır. Kongrede bir memurun 
bulunması imtiyaz sayılır, ama kongrede han
gi memurların bulunup bulunmıyacağı, kimle
sin kürsüde konuşup konuşmıyaoağı belli edil
miş, İtalya'da belli edilmiştir, Fransa'da belli 
edilmiştir. Bütün memleketlerde hangi me
murların yasama organı kürsülerinde konuşa
cağı tesbit edilmiştir. Çünkü, yasama organ
ları tenkiti edilemez, yasama organları tartı
şılamaz, tabu mevkiinden çoktan inmişlerdir, 
çoktan inmişlerdir. Bunu bileceğiz. (A. P. sıra
larından gürültüler) Yasama organları kürsü
lerinde muhatap olan özerk kurumlar, onları 
temsil edenler çıkar konuşurlar, bütün de
mokratik memleketlerde bu esas hükümdür. 
Arkadaşlarım hayır diyorlar, Yasama organı 
kürsüsünde biz devlet memurlarını konuştur
mayacağı. İşte görüş farkı burada Sayın 
Başkanım. (AP sıralarından gürültüler ve an-
şılmayan müdahaleler) Konuşacaklardır... Mu
hatap ve temsil edilen özerk müesseselerin 
başları ve umum müdürleri, hesap istediği
miz kimseler kürsüye çıkıp kendilerini savu
nacaklardır. (AP sıralarından gürültüler, bu
rası mahkeme değil sesleri) Artık insanlık savun
manın masuniyetini değil, karşı fikirlerin açıkça 
korkusuzca ve serbestçe söylemenin dâvasında. 
Başkaları nerede, biz nerede? (AP sıraların
dan söylemiyor muyuz sesleri) Neyin mücade
lesini yapıyoruz biz? Halâ savunma meşru mu-
dur, değil midir, yasama organında çıkıp konuşa
cak mı konuşmayacak mı?.. (AP sıralarından 
burası muhakeme değil, alt komisyonda konuş
mamış mı sesleri) Bunlar çoktan halledildi. Şim
di halledilecek hususlar daha... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sayın 
hatip zabıtlar üzerinde görüşmek için söz almış
tır, bu hakkını istimal ediyor. Görüştüğü konu 
ise, dün Genel Kurulca karârgir olmuştur, üze
rinde yapılacak bir işlem kalmamıştır. Ama, bu
gün sayın Atalay zabıtlar üzerinde söz talep et
tiği için konuşma hakkı vardır. Sükûnetle dinle
menizi rica ederim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, diyoruz M, ve bir şeyi de biliyoruz 
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M, bunu Kamu iktisadi Teşebbüslerinin rapor
larının görüşülmesinden daha önce Başkanlık 
Divanında aynı konuları görüştük; kimler gö
rüşebilecektir, kimler görüşemiyecektir? Bu
nun aynı sahadaki savunmalarını arkadaşlarım 
bilirler, Başkanlık Divanında da bu konu daha 
gelmeden önce umumi olarak savunucusu idim. 
Bu görüşün umumi olarak savunucusu idim, 
yani burada TRT ile ilgili lokal bir hale gel
miş diye savunucusu değilim. Başkanlık Diva
nında arkadaşlarım bilirler, bu sözleri Başkan
lık Divanında böyle mücerret bir hale gelme
den, daha objektif hukuk kaideleri yönünden, 
hararetle müdafaacısıydım. Bir fikrin müdafa-
acısıyım, bir kurumun değil. Arkadaşlarımın 
bilhassa buna dikkat etmeleri lâzım. Yani, bu-
nada TRT için gelinmiş bir konudan dolayı 
Sim Atalay olarak gelip bu meseleyi ben mü
dafaa etmiyorum. Daha mesele buna gelmeden 
Ekimin ilk günlerinde, Başkanlık Divanında 
meseleyi bu yönüyle savunmuş ve bu görüşü 
hararetle müdafaa etmiştim. Onun için arka
daşlarım sadece meseleyi siyasi olarak nitele
mesinler ve sadece bu mevzua münhasırdır, mü
dafaa ediyorum diye almasınlar. 

Sayın Ünaldı arkadaşımla iki zıt görüşte 
Başkanlık Divanında da bunu tartıştık. Ben 
yine aynı görüşün müdafaacısıydım. Diyordum 
ki, Kamu iktisadi Teşebbüslerinin yasama or
ganı huzurunda, raporlarının görüşülmesi sıra
sında müesseselerin başkanları, umum müdür
leri çıkacaklardır, kürsüde kendilerini savuna
caklardır. Ben Başkan bulunduğum sırada ay
nen ifade ettim. Başkanlık Divanında hangi 
kararı alırsanız alın dedim, ben başkanlık et
tiğim sırada benim hukukî anlayışım, benim 
insanlık anlayışım ve medeni görüşüm odur ki, 
bir müessesenin mümessili ve genel müdürü 
istediği takdirde söz vereceğim, dedim, öyle 
değil mi, Başkanlılk Divanında bulunan arka
daşlarım? Aynı şeyi müdafaa ettim. (A. P. sı
ralarından gürültüler) Sabırlı olun, aynı görü
şü müdafaa ettim, daha çok önce Ekimin ilk 
günlerinde. Daha buraya gelip her hangi bir 
kotnunun üzerinde tartışma açılmadan önce, ben 
bunların müdafaacısıydım ve bu görüşleri sa
vundum. Nitekim 1965 yılında Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin raporlarının, ilk görüşülmeleri
nin yapıldığı sırada, Sümerbank Umum Müdü

rü çıktı burada konuştu. Demek M, geleneği 
kurulmuştur arkadaşlarım ve o zaman da kendi
sinin bir bakan veyahut bir Devlet Bakanı ica
zet, izin veyahut müsaade alması düşünülmeden, 
ve o zamanda ben de Başkan değildim, bir başka 
partiden, A. P. den olan arkadaşımız ruhsat 
vermişlerdi, umum müdürler gelmiş burada (ko
nuşmuşlardı. (A. P. sıralarından hata etmişler 
sesleri) Bu tatbikat varken, İçtüzüğün 93 ncü 
maddesi varken ve Kamu iktisadi Teşebbüsle
rinin ayrı bir görüşme usulü varken, TRT ye 
gelince sıra, «hayır» diye hukuk kaidesi değiş
tirenleyiz, işte mesele burada arkadaşlarım. 
(A. P. sıralarından Karma Komisyonda hesap 
vermemiş mi sesleri) 

işte mesele bütün ayrılığı ile buraya geli
yor. Muhterem arkadaşlarım bir bilinen hukuk 
kaidesi vardır; bir kişiye yapılan tehdit umu
ma yapılan bir tehdittir. TRT ye vâki ve onun 
mâruz bırakılmak istenilen işler bütün Devlet 
müesseselerine olacaktır. Zinhar siz de özerklik 
hudutları içinde kalırsanız, sizin de mâruz ola
cağınız bu durum ile bütün bir devletin işleyi
şine vâki olduğu içindir M, yüreğimiz titriyor. 
Yoksa TRT için ayrı bir sevgimiz, ayrı bir gö
rüşümüz yoktur ve olmasına imkân yoktur, 
Ama, hangi hukuk kaidesi nerede zedelenirse 
zedelensin hepimizin yüreği onun üzerinde tit
resin. içtüzüğün 59 ve 60 ncı maddelerinin bu 
görüşmelerle ilgisi yoktur ve olamaz. Çünkü, 
içtüzük 1962 tarihinde kaleme alınmış ve yazıl
mış bir içtüzüktür, mehazı esM Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğünün 87 nci maddesidir. 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nunun görev almaları ve onlarla ilgili 468 sa
yılı Kanun daha sonradır ve hükümler daha 
sonra tatbik edilmeye başlanmış bulunmaktadır 
ve geleneği 1965 yılında kurulmuştur. İstemiş
tir, Sümerbank Umum Müdürü, istemiştir bir 
başka dairenin umum müdürü, söz verilmiştir 
ve muhterem arkadaşlarım, burada konuşan 
Devlet Bakanı TRT yi savunmamış ve suallere 
cevap vermemiştir. TRT tek taraflı bir görüşün 
altında kalmıştır, itham edilmiştir. Şimdi hu
kuk anlayışınıza sığınayım; savunması alın
madan bir müessesenin onun bilanço ve netice 
hesapları üzerinde vereceğimiz karar objektif 
mi olacaktır.? Yok. 

Muhterem arkadaşlarım; kızgınhklarmuzla, 
hiddetlerimizle hüküm vermek doğru değildir. 
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Demokrasi tahammül rejimidir, demokrasi sev-
sek de sevmesek de, kızsak da, kızmasak da ob
jektif hukuk kaidelerine sığındığımız müddet
çe bizi fazilete götürebilir, bizi iyiye götürebi
lir. Nereden dönebilirsek, orası iyidir. Bu se
beple arkadaşlarımdan çok rica ediyorum, iç
tüzüğün 59 ve 60 ncı maddelerini dar anlamı 
içerisinde ve diğer konularla ilgili kısmı üzerin
deki tatbikat hususundan vazgeçelim. Ben can
dan ister ve gönülden arzu ederdim ki, çoğun
luk partisinin gurup başkanları veya oradan 
arkadaşlarımız bir önerge vererek yeniden mü
zakeresini istesinler. 59 ve 60 ncı maddelerinin 
yanlış tatbik edildiğini, bu sebeple TRT Kuru
mu Genel Müdürünün konuşma hakkı değil, 
Cumhuriyet Senatosunda özerk müesseseleri 
temsil eden kişilerinin konuşma haklarının mah
fuz ve yerinde olduğu faziletinin burada ba
riz bir örneğini versinler, şeref kendilerinin 
olacaktır. 

Saygılarımla. ( 0. H. P. sıralarından alkış
lar) 

MEHMET ÜN ALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, zaptı sabık hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ünaldı, zaptı sa
bık hakkında... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Zaptı sa
bık hakkında... 

BAŞKAN — Efendim, lütfediniz, dinleyi
niz. Dinleyiniz bir defa, Riyasetin görüşünü 
alınız, ondan sonra sizi de dinliyeceğiz, imkân 
varsa. Sizin zaptı sabık hakkında söyliyecek 
bir sözünüz olmamak iktiza eder. Çünkü, dün
kü vukuat ve hâdisatın cereyanı zabıtlara geçti
ği gibi, sizin paralelinizde ve istikametinizde-
dir. Ne söyliyeceksiniz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Arz ede
yim. 

BAŞKAN — Şimdi söyliyeceğiniz şey Sayın 
Atalay'a ancak cevap mahiyetinde olacaktır. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Hayır 
efendim, arz edeyim. 

BAŞKAN — Halbuki gündem dışı yapılan 
konuşmaların, görüşmelerin müzakereye ta
hammülü yoktur. Bu itibarla ben size söz ver
miyorum. 
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j MEHMET ÜNALDI (Adana) — Ben sizi 
| dinledim, siz de beni dinlemek mecburiyetinde-
! siniz. 

j BAŞKAN — Direnirseniz oylıyacağım. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Söz ver

mek mecburiyetindesiniz. 
BAŞKAN — Vermiyorum size efendim söz. 

I Direniyor musunuz? 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Beni dinle
meye mecbursunuz. 

BAŞKAN — Sayın ünaldı size söz verip 
vermeme hususunu takdir Riyasete aittir. Riya
set takdirini kullanmıştır. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Direniyo
rum. 

BAŞKAN — Benim de söylediğim aynı şey 
değil mi? Direniyorsanız dedim size. Bağır
mak, gürültü yapmak için ne sebep var Sayın 
Ünaldı. 

Sayın Ünaldı'ya Riyaset bu konuda söz ver
meyi uygun görmüyor. Direnme hakkı vardır 
sayın üyenin, direniyor. Kabul ederseniz söz 
vereceğim kendisine. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Gündem dışı 
söz istemede direnme olmaz. 

BAŞKAN — Hayır, direnme gündem dışı, 
zaptı sabık da gündem dışıdır, başka birşey de
ğildir, gündeme geçmedik daha. Efendim, şifa
hidir teklifi, direniyorlar. Söz verilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurunuz Sayın Ünaldı. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Ben de 
geçen tutanak hakkında söz istiyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz şu kürsüdeki durumun 
dışında Yüksek Senatonun Reisvekiliyim, gün
dem dışı ne şekilde söz isteneceğini pekâlâ bi
lirim ve bir arkadaşıma cevap vermek için söz 
istemek durumunda değilim. Bunu evvelâ arz 
etmek isterim. 

Saniyen, Reisvekilliği sıfatımı düşünerek 
Sayın Atalay'ın yaptığı gibi her hangi bir pole
miğe girmek durumunda da değilim. Sadece 
teknik mevzu üzerinde görüşlerimi arz edece
ğim, tüzük maddeleri üzerinde görüşlerimi arz 

j edeceğim. Bunun dışında bir polemiğe girer-
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sem, umumi heyetinizi rahatsız edersem lütfen 
bendenizi ikaz buyurun. Onun için Sayın Yıl
dız'm zaptı sabık hakkında söz istemesini de 
bu ölçüde garip karşıladım. (O. H. P. sıraların
dan gene polemiğe girdin sesleri) Hayır gir
medim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben Sayın Atalay'-
ın konuştuğu mevzuda konuşmak için söz iste
medim. Hakikaten dünkü zapta girmiş bir hu
susu açıklamak için huzurunuzu işgal ediyo
rum. O da şu: Sayın Atalay bir takrir verdi
ler, bu takrirde komisyon raporunun imzaları
nın tamam olmadığını, komisyonun ekseriyetle 
ve tüzüğün aradığı nisapla toplanmamış ve ka
rar vermemiş olduğunu iddia ettiler. Komisyon 
raporunun komisyona iadesini talebettiler ve 
komisyonun infisah etmişçesine yeniden tekab-
bül etmesi lâzımgeldiği fikrini söylediler ve 
bu arada benim tüzüğü bilmem lâzımgeldiği-
ni, yanlış bir işlem yapmış olduğumu da beyan 
ettiler. Ben bu hususu tashih için huzurunuzu 
işgal ediyorum. Yoksa, son konuşmasında Sa
yın Atalay»a cevap vermek aklımdan dahi geç
miş değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; yamlan ben deği
lim, Sayın Atalay'dır. Sayın Atalay'm vermiş 
olduğu takrir mesnetsizdir, komisyonun rapo
ru tam mânasiyle tüzük ahkâmına uygun ola
rak hazırlanmış bir rapor olduğu cihetle gö
rüşmeye müstahaktır, komisyona iadesi müm
kün değildir. 

Şöyle ki, Sayın Atalay'm aldanmis olduğu 
nokta şudur: Komisyonu, yani İktisadi Devlet 
Teşekkülleri Karma Komisyonu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Komisyonudur. 35 milletvekilin-
den, 15 senatörden kuruludur ve Türkiye Bü
yük Millet. Meclisi İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Karma Komisyonudur ve Meclis Riyasetine bağ
lıdır. Bu itibarla da müzakere usulü Meclis Da
hilî Nizamnamesine göre yapılır. İşte hata et
tikleri taraf Sayın Atalay'm budur. Millet Mec
lisi Dahilî Nizamnamesinin ilgili maddesini oku
yorum beyler. 

Madde 32. — «Azadan en az üçte biri hazır 
bulunmadıkça encümenler inikat edemez ve 
reye müracaat olunamaz » Şu halde bu madde
ye göre komisyonun toplantı nisabı üçte bir, 
yani 17 dir. 17 kişi mevcudolunca komisyon mi-

22 . 10 . 1868 0 : 1 

kat eder ve görüşmelere devam eder. Komisyon 
çalışmalarında her gim devam listesi tutmuş
tur ve devam eden âzanm imzası alınmıştır. Bu
rada Sayın Başkana takdim ediyorum, tetkik 
buyuracaklar ve Heyeti Umumiyeye kaç imza 
olduğunu tefhim edecekler. Türkiye Radyo - Te
levizyon Kurumu 1964 - 1965 - 1966 yılları faa
liyet raporunun görüşüldüğü gün imza listesi 
buradadır. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, şimdi yine usu-
li bir mesele ile karşıkarşıva kaldık. Siz zaptı 
sabık üzerinde söz istediğiniz halde, şimdi biraz 
sonra gündeme geçtiğimizde görüşeceği
miz konunun içine girdiniz. Adı ge
çen takrir Sayın Atalayca verilmiş 93 ncü 
maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkralarına is
tinaden Sayın Atalay 10 dakikalık müddet için
de kendi görüşünü izah etmiştir. Şimdi aynı 
maddenin aynı fıkralarına binaen bu konuda 
görüşme hakkı komisyona ve Hükümete aittir, 
yine 10 ar dakikalık müddet içinde. Ama he
nüz bu konunun görüşülmesine ele geçmemiş 
bulanmaktayız. Şimdi komisyonun sureti teşek
külü ve alman kararların alınma tarzı hakkinda 
en geniş bilgiyi komisyon bize verecektir. Bina
enaleyh, siz lütfediniz bu malûmatı komisyona 
veriniz. Zamanı geldiğinde buradan okusun. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Sayın 
Başkan, 93 ncü maddenin mâna ve mefhumunu 
bilerek çıktım kürsüye. Tarafıma isnadolunan 
bir husus vardı. Zapta geçmiş olan bu husus 
tashih için huzurunuzu işgal ettiğimi beyan et
tim. Yoksa 93 ncü maddeye göre soma başka
larına aidolduğunu bendeniz de biliyorum. Ama 
bana tevcih edilen komisyon başkanı olarak bil
gisizlikle itham edilmem karşısında zapta geçen 
bu hususu tashih etmek hakkımdır. Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Bu hakkınızı kullandınız efen
dim. Ona itirazımız yok. Buyurunuz. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Kullanı
yorum. İşte onu kullanıyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bilgilerinize hür
metim var. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlar; Sayın Atalay yine beni bil
gisizlikle itham ederek dediler ki, ko
misyon 26 kişi ile toplanır ve 26 kişinin müspet 
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oyu vardır, olması lâzımdır. Bunlar zapta gir
di. Hayır Sayın Atalay. 26 kişinin müspet oyu
na ihtiyaç yoktur. Kendi Tüzüğümüze göre 
âmel etmiş olsaydık dahi komisyon salt çoğun
lukla toplanır yani 26 kişi ile toplanır, mev
cudun çoğunluğu ile karar verirdi. Bu kendi Tü
züğümüze göre dahi söylediğiniz yanlıştır. Kal
dı ki, Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesine göre 
toplantı nisabı üçte birdir ve teyptedir bu mü
zakereler, müzakereler teyptedir ve buyurduğu
nuz gibi de her üyenin müspet veya menfi oy 
kullanacağı, 'kollandığı tek tek teypte tesbit 
edilmiş vaziyettedir. Binaenaleyh, raporda da 
şu kadar imza olması, bu kadar imza olması diye 
bir husus yoktur. O hususta da yine Dahilî Ni
zamname, Encümen mazbatalarını Reis, mazba,-
ta muharriri ve kâtipten maade müzakerede ha
zır bulunmuş âza da imzalar, demektedir. Yani 
şu kadar olacağı, bu kadar olacağı adeden veya 
bir nisabolarak tesbit edilmemiştir. 17 kişinin, 
yani komisyonun toplantı nisabının üstünde bir 
ekseriyet imzalamıştır. Öbürleri de bulunmuş 
olduğu halde Meclisin o anda tatile gitmesi bu 
imzaların alınmamasına sebebolmuştur. Yoksa 
muhalif rey veya bulunmamış reyler değildir 
onlar, bir. 

ikincisi; komisyondan nihayet üç - beş arka
daş yeniden geçilememiştir. Komisyon infisah 
etmemiştir*. Yani nisabını kaybetmemiştir. Bi
naenaleyh komisyon devam etmektedir. Yeniden 
seçim olmadığı içinde komisyonun takabbülü 
diye bir mefhum ve keyfiyet mevcut değildir. 
Bunu da arz etmek isterim. 

Saniyen; rapor Nisan ayında verildiğine 
göre sonradan seçilmemiş olsalar dahi o anda 
hepsinin sıfatı bakidir, üzerindedir. Ve komis
yona iştirak etmiştir, bunlar. Binaenaleyh, Sa
yın Atalay'm burada söylemek işedikleri külli
yen yanlıştır. Ben Saym Atalay'm bunları bil
memesini kabul edemiyorum. Çünkü kendileri 
tecrübeli bir arkadaşımızdır. Tüzüğü iyi bilir
ler. Ama şu kaanat bende hâsıl oldu ki, gerçek 
hukuk kaidelerini çiğnemiştir. Tüzük hükümleri
ne riayet etmemiştir. 

Bir husus daha vardır. Siyaset Divanında 
bu mevzuu görüşüldü arkadaşlar. Memurlar ko
nuşsun mu, konuşmasın mı? Meseleyi Divana 
ben götürdüm. Çünkü şu düşünce ile götürdüm. 

Yoksa benim dünkü itirazım sayın Televizyon 
Kurumu Umum Müdürünün konuşup konuşma
ması meselesi değil, Sayın Atalay da bilirler. 
Benim itirazım şu arkadaşlar. Burası siyasi bir 
kürsüdür. Bu siyasi kürsüde memurla siyasileri 
karşı karşıya getirmenin doğru olmıyacağı ka
naati bende hâkimdir. Geçen müzakerelerde, ya
ni bundan önceki müzakerelerde, emsal saydık
ları müzakerelerde sayın bakanlar bulunmuyor
lardı, sayın bakanlar bulunmadığı için yetki ver
dikleri umum müdürler konuştu, burada. Ama 
bakanlar bulunmadığı için konuştu. Bakanlar 
bulunduğu müddetçe konuşamaz, Tüzüğümüze 
göre. Tüzük maddesi varken, ki orada da öyle 
buyurdular, tüzük maddesinde memurun konuş
ması, bakan olmadığı takdirde memurun konuş
ması derpiş edildiğine göre, ben artık başka bir 
kanaat, başka bir emsal düşünemem. Söz veri
rim buyurdular. 

BAŞKAN — Saym Ünaldı, bu konu dün tak
ririniz vesilesi ile yeteri kadar konuşuldu ve 
siz de konuştunuz. Sonra Genel Kurul bu hu
susta karar da aldı. Artık karara bağlanmış 
olan bir hususun tekrar bahsedilmesine mahal 
olmadığı kanaatindeyim. 

MEHMET ÜNALDI (Devmla) —Peki efen
dim. Maruzatımı bağlıyorum. Burada memur
ların müdafaası diye bir mevzu yoktur. Bura
sı mahkeme değildir. Komisyonda müdafaalar 
alınmıştır. Komisyonda murakabe heyetinin ra
porları görüşüldüğü için müdafaalar alınmıştır. 
Fakat burada görüşülen komisyonun raporu
dur. Binaenaleyh, artık müdafaa diye bir şey 
mevzuubahsolamaz, Arz ederim, saygılarımla. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız ve Saym 
Termen de gündem dışı söz istemiş bulunuyor
lar. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Zaptı sa
bık hakkında söz istedim. 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında söz iste
mişlerdir. önce Termen istemiştir. Fakat Ri
yaset zaptı sabık üzerinde söz vermeyi uygun 
görmemektedir. Direnirse oylıyacağım. Direni
yor musunuz efendim? 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Direnmiyo
rum. 

652 — 



C. Senatosu E : 75 

BAŞKAN — Direnmiyorsunuz. Efendim, 
Sayın Yıldız, direniyor musunuz? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) Direnmiyo
rum. 

BAŞKAN — Direnmiyorsunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul 

hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Neyin usulü hakında görüşe

ceksiniz, efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Baş
kanlığın, zatiâlinizin tutumu ve Başkanlık Di
van?. hakkında. 

BAŞKAN — Sayın Ege, ben ne zaman bu 
kürsüye çıksam, zabıtları tetkik eden arka
daşlar rahatlıkla göreceklerdir, hep tutumum 
hakkında söz istemişsinizdir vermişimdir. Bu
yurun efendim. (Alkışlar) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; Sa
yın Başkanın esprisi bilmiyorum ne derece ger
çeği ifade eder. Bendeniz söz isterken kendi
sine şahsan hürmetim olan arkadaşımı incit
mek için söz istemiş değilim. Tutumdan kasdet-
tiğim şu; muhterem arkadaşlar. Muhalifi, ikti
darı, tarafsızı Yüce Senatonun üyelerinin gözü 
önünde dün öğleden sonra başlıyan bugün sa
bah devam eden bir düello vardır. Bu kimler 
arasında yapılmaktadır . Başkanlık Divanına 
dâhil olan arkadaşlar tarafından yapılmakta
dır. Kimdir bu arkadaşlar? Bu arkadaşlar sıra 
ile Senato Riyasetini şerefle temsil eden ar
kadaşlardır. İdare eden arkadaşlardır, Başkan
lık yapan arkadaşlardır. Çok istirham ediyo
rum, muhterem arkadaşlar. İçtüzüğümüz mad
deleri üzerinde biz, üye olarak, belki onlar ka
dar nüfus edip mevzuu kavrıyamamış, tefsir
de yanılmış olabiliriz. Ama Başkanlık Divanı 
böyle zamanlarda toplanır ve kendi araların
da bu meseleyi bir olumlu noktaya getirir ve 
müzakerelerin devam, edebilmesi için gerekli 
usulleri tatbik edilecek şekilde tesbit eder. 
Ondan sonra Genel Kurula gelir ve her zaman 
ifade ettikleri gibi, Sayın Başkanvekili arka
daşlarımızın Başkanlık riyasetinde bulunduk
ları zaman, Genel Kurul her şeye hâkimdir 
fetvasında pekâlâ almış oldukları kaıarı, var
mış oldukları neticeyi tebliğ ederler ve Genel. 
Kurul tasvibederse eder, etmezse etmez. Bu 
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işin içinden böyle çıkılır. Fakat bakıyorum 
ki üç Başkanvekili beni mazur görsün arka
daşlarım, birbirlerine girmiş vaziyette bura
da. Ve biz de seyirci vaziyetindeyiz. Böyledir 
muhterem arkadaşlarım, bunu kabul edin. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Girmiş diye bir 
mevzu yok efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Bunu kabul edin, benini kadar siz de lütfen 
bu meselenin üzerinde tarafsız olmaya çalı
şın, Görünen budur ve herkesin gözü önünde 
cereyan etmektedir. Çok istirham ediyorum, 
Başkanlık Divanı bu mevzuda eğer toplanmış-
sa, bir karara varmışsa o kararı bildirsin ve 
o kararın ışığında bir neticeye varalım, yok
sa bu karşılıklı çekişmeler hiçbir netice ver-
nüyecek, müzakerelerin bugüne kadar gelen 
sıhhatli, hakikaten Senatomuzun Yüce şahsiye
tine yakışır şekildeki devamını gölgeliyecek-
tL\ Teşekkür ederim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Öyle bir 
şey yok. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Sence yok, ama bence var. 

BAŞKAN — Pek muhterem arkadaşım Ege'
ye birkaç kelime ile arzı cevap etmek, isterim. 
Şüphesiz bir tüzük anlayışı ve tatbikatı yö
nünden burada Başkanvekili. arkadaşlarımızla 
bnj fikir çelişmesi içerisinde olduk. Bu aşikâ
ren görülmektedir. Ancak, her Baskanvekilinin 
mutlaka bir tüzük anlayışı vardır, her sayın üye
nin olduğu gibi. Bu anlayış içerisinde oturu
mu yöneltmeye çalıştığımız bir sırada yanıl
mamız her zaman için mümkün olduğundan 
tüzük bu yanılmaların da tashihi imkânını ha
zırlamıştır. Biz kendi anlayışımızla bir teklif 
olarak geliriz, yanılma halinde mukabil teklif 
verilir, üzerinde usuli 10 ar dakika görüşme 
yapılır ve oylanırdı. Dün yapılan muamele de 
bundan ibarettir. Konuşulmuştur, oylanmıştır, 
neticede genel kurulun dediği olmuştur. 

Gündeme geçiyoruz. Dün okutulup üzerinde 
münakaşası başlamış olan Sayın Atalay'm tak
riri üzerinde görüşmeye devam edeceğiz. Sa
yın Atalay takrir hakkındaki görüşlerini ifade 
buyurdular. Sıra Hükümet ve komisyonundur. 
Komisyon söz istiyor. Buyurunuz Sayın Kara-
yiğit komisyon adına. 
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KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KARA-
YİĞİT (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; komisyonumuz; Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun. 
çalışmalarına mütedair 468 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin son fıkrasına göre, Millet Meclisi 
içtüzük hükümlerine göre toplanıp, 1/3 çoğun
lukla toplanır ve karar alabilir. Şimdi verilen 
takrirde komisyonun bâzı senatör arkadaşla
rın seçime gittiğinden ve seçilemediğinden, bu 
sebeple de infisah ettiğinden bahsetmektedir. 
Haddizatında, komisyonumuz 35 milletvekili 
ve 15 senatörden müteşekkildir ve raporumuz 
Senato Başkanlığıra takdim edildiği zaman 
12 Nisan tarihi idi ve henüz senatörlükleri de
vam etmekte idi. Onun için bu iddia varit de
ğildir. TRT Kurumunun raporu konuşulurken 
Karma Komisyonda 18 üye mevcut idi. Bu ar
kadaşlar oylama sonunda, şimdi isimlerini oku
yacağım arkadaşlar reylerini kullanmışlardır. 

Mehmet Şükrü Çavdaroğlu (Milletvekili) 
ret. Abbas Çetin (Milletvekili) ret. Sinan Bos
na (Milletvekili) ret. ismail Hakkı Yılanlıoğlu 
(Milletvekili) ret. Feyyaz Koksal (Milletvekili) 
red. Grültekin Sakarya (Mv.) red. İsmail Yetiş 
(Senatör) red. Sedat Akay; red. Ahmet Çekem-
oğlu (Senatör) red. Kenan Doğan Sungun, red. 
Cemal Külâhlı Red. Nihat Özer, red. Halil Bal-
kıs, red. Cihat Turgut red. 

Müstenkif kalan arkadaşlarımız : Cenap Ak
su (Senatör), Hayri Başar (Milletvekili), Ka
bul eden arkadaşımız (Milletvekili) Metin Ciz-
reli ve o zamanki Sayın Karma Komisyon Baş
kanı Mehmet Ünaldı Bey de bu oylamaya katıl
mamışlardır. Dolayısiyle komisyonumuzda cere
yan eden muameleler İçtüzük hükümlerine uy
gun olarak cereyan etmiştir. Hürmetlerimle arz 
ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Başka söz isti

yen var, ama tüzük mânidir. Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır efendim, hükümet için 

sordum efendim. Tüzüğün müsaade ettiği kim
seleredir hitabım. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYON BAŞKANI AHMET KARA-
YİĞİT (Afyon Karahisar) — Sayın Başkanım 
dosyayı da takdim edeyim size. Orada devam 

eden arkadaşların imzaları vardır, onlar tet
kik edilebilir. 

BAŞKAN — Başkanlığa verirsiniz efendim. 
Şimdi Sayın Atalay'ın takririni tekrar okutu
yorum -

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporunun so
nuç kısmının 2 nci fıkrasınaaki TET Kurumu ile 
ilgili bölümünün İçtüzüğün 93 ncü maddesi ge
reğince Karma Komisyona geri çevrilmesi zorun
ludur. 

Bu zorunluğun gerekçesi : 

Komisyon raporunun C. Senatosu Başkanlı
ğına tevdi tarihi 12 Nisan 1968 tarihini taşımak
tadır. Bu tarihte kaleme alınan raporun üyele
rinin yarıdan çoğu halen C. Senatosu üyesi ol-
mıyan yahut raporu imzalamıyanlarla söz hak
kını saklı tutanlar teşkil etmektedir. Bu sebep
le Kaıma Komisyonu raporunun sonuçlar bölü
mü 2 nci fıkrasındaki TRT ile ilgili bilanço ve 
netice hesapları kabule şayan görmiyen kısmı, 
raporu kapsıyan bütün müessese ve bağlı teşek
küllerinden yegâne farklı işleme tabi tutulmak
tadır. Raporda 150 ye yakın bilanço ve netice 
hesaptan farklı işleme mâruz bırakılan TRT nin 
hesap ve bilançoları üzerinde Karma Komisyo
nun «görüşünün» tam ve tüzüklere uygun olma
sını gerektirir. Rapor tarihinden sonra bir kı
sım üyeler seçilememiş, bir kısım üyeler yeniden 
seçilmiş, bir kısım üyeler sözlerini saklı tutmuş, 
bir kısım üyeler imzada bulunmamışlardır. 

TRT nin bilanço ve netice hesapları hakkın
da bir çoğunluk görüşünün hukuken mevcut ol
duğu asla iddia edilemez. Değişikliklerle eski 
sayılacak hale gelmiş, komisyon raporunun «is
tisna» bölümü hakkında komisyonun halen ne 
düşündüğü bilinmemektedir. 

Diğer taraftan komisyonun, raporun tevdi
inden sonra «istisnai», bölüm teşkil eden görüş
le ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin verdiği 
bir karar mevcuttur. Anayasa Mahkemesi bu 
kararı ile TRT nin Devlet Personel Dairesinin 
görüşünü alma, Maliye Bakanlığı ile anlaşma ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı onayı ile kesin
leşme halini iptal etmiştir. 

«359 sayılı TRT Kanunu 47 nci maddesinin 
2 sayılı bendinde yer alan (Devlet Personel Dai-



C. Senatosu B : 75 22 . 10 . 1968 O : 1 

resinin görüşü alındıktan sonra Maliye Bakan
lığı ile anlaşmak suretiyle hazırlanıp Turizm ve 
Tanıtma Bakanının onayı ile) şeklindeki hük
mün Anayasaya aykırı olduğundan iptaline 
15 .10 . 1968 gününde 996/37, 1968/46 sayılariy-
le karar verilmiştir.» 

Anayasa Mahkemesinin karan muvacehesin
de Karma Komisyonun ne düşüneceği, nasıl ka
rar alacağı bilinemez. 

Bu sebeple: 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun üyelerindeki değişiklik, üyelerinin 
raporda imzası olmıyanların sayı çokluğu ile 
görüşlerini saklı tutanların sayısının, istisnai 
bölümü tasvibedenlerden çokluğu istisnai bölü
mün hukuki mesnedini ortadan kaldırmıştır. 
C. Senatosu ve Millet Meclisi içtüzüklerine göre 
«benimsenme» kararı da alınmadığından ken
diliğinden hukukiliğini ve geçerliğini yitirmiş 
bulunan ve Anayasa Mahkemesinin son kararı 
karşısında gözden geçirilmesi zorunlu hâle ge
len «Karma Komisyon raporunun» işaret edi
len bölümünün komisyona iadesini saygıyla arz 
ederim. 

Kars Senatörü 
Sim Atalay 

BAŞKAN — Takrir netice itibariyle rapo
run komisyona iadesini talebetmektedir. Ko
misyon dilerse raporunu her zaman geri alabi
lir. Alıyor musunuz efendim? 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAK
MA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KARA-
YİĞİT (Afyon Karahisar) — Hayır. 

BAŞKAN — Simidi okunan takriri oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Şimdi İM takrir daha var. Birisi dün okun
muştu. Fakat hatırlatmak için tekrar olmak 
üzere her ikisini birden okutacağım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

iktisadi Devlet Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporunun TRT ye aidolan kısmındaki 
«1964, 1965, 1966 yıllarına ait bilanço ve netice 
hesaplarının reddi» fıkrasının rapordan çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gaziantep 
Salih Tanyeli 

Tekirdağ 
Hayri Mumcuoğlu 

Sivas 
Hüseyin öztürk 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcalı 

Manisa 
Doğan Barutçuoğlu 

Kontenjan 
Sadi Koçaş 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

içel 
Lûtfi Bilgen 

istanbul 
Mebrure Aksoley 

istanbul 
Cemal Yıldırım 

Adana 
Mukadder öztekin 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Kars 
Mehmet Hazer 

Sivas 
Âdil Altay 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Sayın Atalay, skin ikinci tak
ririniz de aynı mânada ve aynı mahiyette. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Önerge okunur
sa netice kısmında da görülecektir ki, farklıdır. 

BAŞKAN — Netice aynı, çıkarılmasını is
tiyorsunuz. Okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nu raporunun sonuç bölümünün 2 nci bendinde 
TRT. Kurumunun 1964, 1965, 1966 yıllarına ait 
netice hesap ve bilançolarının kabule sayan gö
rülmediğine usule aykırı olarak kararlaştırmış
tır. Bu kararm gerekçesi Yüksek Denetleme 
Kurulunun TRT. nin denetimine imkân verme
diğine dayanmaktadır. Halbuki TRT. Kurumu 
Yüksek Denetleme Kurulunun malî ve idari de
netimine asla karşı gelmemiştir, idari ve malî 
denetime tabi olacağını açıklamış ve buna tabi 
olmuştur. Yüksek Denetleme Kurulu da bu de
netimi yapmıştır. Denetleme Kurulu hesap ve 
bilançonun kabule şayan olduğunu kabul etmeye 
rağmen, Karma Komisyon hukukî mesnet gös
termeden münhasıran siyasi nedenlerle ve kür
süden de yetkililerin ifade ettiği üzere TRT. nin 
davranışına karşı bir çoğunluk tedbiri olarak bu 
çareye baş vurulmuştur. 

Böylesine hukukî mesnetten mahrum ve tam 
siyasi ceza anlamındaki «tasvip etmemeyi göste
ren» kabule şayan görülmediği kaydım taşıyan, 
sonuç bölümünün 2 nci bendinin komisyon ra
porundan çıkarılması suretiyle raporun bu kıs-
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minin onanmanıasmı İçtüzüğün 93 ncü maddesi 
gereğince saygiyle arz ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Şimdi birinci takrir üzerinde 
görüşeceğiz, Yine 93 ncü maddeye göre takrir

de imza sahibi olan arkadaşlardan yalnız bir 
tanesine 10 dakika için, sonra sıra ile Hükümet 
ve Komisyona yine 10 ar dakikalık müddet için 
söz yereceğim. İmza sahiplerinden söz istiyen 
var mı?. Buyurunuz Sayın Tanyeli. 

SALİH TANYELİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; takririmi açıklamalı 
için söz almış bulunuyorum. Dün burada konu
şan iktidar partisinin sayın sözcüsü kendi hesa
bına cidden güzel bir taktikle TRT. yi hesap 
vermekten kaçan bir teşekkül, muhalefet grup
larını, özellikle grupmmızu onu bu isteğinde des
tekleyen, dolayısiyle suiistimali himaye eden bir 
teşekkül olarak göstermeye çalıştı. Halbuki sa
vunduğumuz fikir TRT. nin varsa suiistimalinin 
denetimden âsade tutulması değil, Anayasanın 
üstünlüğü prensibidir, Takririmizde Karma Ko
misyonun raporunun TRT. ye ilişkin kısmındaki 
TET Kurumunca bir kısım işlemlerinin Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunca denetlen
mesine imkân verilmemiş olması, adı geçen ku
rulun tesbit ettiği ve ilgili mercilerince tesbit 
ve tahkike lüzum gösterdiği, özellikle kanunsuz 
tediyeler hakkında da her lıançri bir nıercice hiç
bir muamele yapılmasına imkân verilmemiş bu
lunması ve bütün bunların da bilanço ve netice 
hesaplarına tesiri bulunduğu cihetle TET Ku
rumunun bu haliyle komisyonumuzun tetkikine 
sunulan 1984, 1965 ve 1968 yıllarına ait bilanço 
ve netice hesapları kabule sayan görülmemekle 
reddedilmesi fıkrasının Danıştay ve Anayasa 
Mahkemeli kararları ve Yüksek Denetleme Ku
ruluyla Ait Komisyon raporları muvacehesinde 
gerekçesiz kalmış olması nedeniyle çıkarılmasını 
ve bu fıkranın ibraya çevrilmesini teklif ediyo
rum 

Rapordaki, ifade tahlil edilecek olursa, niçin 
gerekçesiz olduğu kolaylıkla meydana çıkar. Fil
hakika raporda ret sebebi olarak : 

1. TET. Kurumunda bir kısım işlemlerin 
Denetleme Kurulunca denetlenmesine imkân ve
rilmemiş olman, 

2. Yüksek Murakabe Kurulunun tesbit et
tiği ve ilgili mercilerince yani Maliye ve Tu
rizm - Tanıtma Bakanlıkları müfettişlerince 
tetkik ve tahkikine lüzum gösterdiği, özellikle 
kanunsuz tediyeler hakkında da her hangi bir 
mercice yani yukarıda sözünü ettiğimiz bakan
lıklar müfettişlerince hiçbir muamele yapılma
sına imkân verilmemiş bulunması, 

3. Bütün buların bilanço ve netice hesap
larına tesirinin bulunduğu gösterilmiştir. 

TRT, Denetleme Kurulunun 359 ve 440 sa
yılı kanunlarının öngördüğü malî, idari ve 
teknik denetimine mâni olmamıştır ve olamaz. 
TRT nin Anayasanın 26 ve 121 nci ve 359 isayılı 
Kanunun 33 ve 34 ncü maddelerinin sarahati 
karşısında özerkliği vikaye ve bu suretle Ana
yasanın üstünlüğü prensibinin zedelenmesini 
önlemek maksadiyle ileri sürdüğü fikir yayın
larının, yani fonksiyonel görevlerinin sözü ge
çen kurulca denetlenemiyeceği, bunun deneti
minin kaza organlarına aidolduğudur. Filha
kika elimizde mevcut dokümanlara göre kurum 
Yüksek Murakabe Kurulunun 440 sayılı Kanu
nun 20 nci maddesinin öngördüğü malî, idari 
ve teknik denetimine mâni olmuş değildir. Bu 
hususu Danıştaya verdiği savunmasında açık
ça ortaya koymuştur. Nitekim kurum bu sa
vunmasının Yüksek Denetleme Kurulunun de
netimine ilişkin TRT dışı idari denetim başlıklı 
kısmında aynen : «Bu denetim idari, teknik ve 
malî denetimdir. Maliye Vekâletinin iddiası 
hilâfına malî denetimi de kapsar. Çünkü 3460 
sayılı Kanunu tadil eden 440 sayılı Kanunun 
20 nci maddesi bu kurumun denetleme sahası
nı malî, idari ve teknik olarak belirtmiştir. 
Yüksek Denetleme Kurulu denetlemesini ya
par. Onun raporları üzerinde Meclis müzake
resi cereyan eder.» denilmektedir. Bu görüş 
tarzı 359 sayılı Kanunun esbabı mucibesinıde 
yer alan fikirlere de uygundur. Filhakika ge
rekçede kurumun gayesi âmme hizmeti olan 
bir iktisadi Kamu Kurumu olduğu, bu sebep
le kurulun iktisadi Kamu Kuruluşu niteliği, 
onun ticari maksatla ve kâr temini gayesiyle 
hareket edecek ticari bir radyo - televizyon 
kuruluşu olduğu anlamını taşımadığı, fakat 
gayesine vâsıl olmak yani radyo - televizyon 
hizmetlerini karşılıyabilmek için ticari usullere 
uyarak gerekli faaliyetlerde bulunabileceğini 
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anlattığı kaydedilmekte, iktisadi faaliyetlerinin 
Kurumun gayesindeki âmme hizmeti niteliği
ni ve görevinin mahiyetini engellemiş olmıyaoa-
ğı gibi, onun kâr temini gayesi ile hareket 
eden bir kuruluş addedlimesini de gerektirmi-
yeoeği ifade edilmektedir. Yine bu gerekçe ile 
TRT nin, kurulun yönetimine ait esaslarda 
Kuruluş Kanunu ve malî sistemi hesapları ve 
denetiminde ise iktisadi Devlet Tevekkülleri 
hakkındaki hükümlerin uygulanacağının ka
nunda belirtildiği işaret edilmiştir. 

Geçici komisyon raporunda ise, Kurumun 
iktisadi Devlet Teşekküllerine uygulanacak ge
nel esaslara uyması imkânsızdır. Bu itibarla 
bir ikaisadi Devlet Teşekkülü olduğu belirtil
memiştir, denilmektedir. 

Şimdi, bundan çıkan netice, TRT Anayasa
nın idare bölümünün özerk kuruluşlar kısmın
da yer alan 121 nci maddesine tevfikan çıka
rılan 359 sayılı Kanunla kurulmuş tüzel kişili
ğe sahip âmme hizmeti gören özerk bir Kamu 
ifetisadi Teşebbüsüdür. Bu itibarla Anayasa
nın 112 nci maddesinin derpiş ettiği hizmet 
ademi merkeziyeti, yani iktisadi Devlet Teşek
küllerinden farklı ve bu itibarla doktrin ve iç
tihadın da açıkça belirttiği gibi, merkezi ida
re hiyerarşisi ve idari vesayet yönetimi dışın
da belirli alanda görev almış, kendi kendini 
idareye yetkili özel bünyeye sahip özerk bir 
Anayasa kuruluşudur, özerkliği murakabesine 
tabi bulunduğu Parlâmentoya ve kaza kuvve
tine karşı olmayıp, icraya karşı bulunduğun
dan, her haingi bir Balkanın hiyerarşik dene
timine ve idari vesayetine tabi bulunmamakta. 
Bu itibarla da umum müdürüne, diğer hizmet 
ademi merkeziyeti kuruluşlarının umum mü
dürlerine kıyasla meşru olan müdafaa hakkı 
da göz önünde tutulmıyarak Senatoda söz ve
rilmemesi, hareket serbestisini bağlayıcı bir 
teamülün yerleşmesine yol açacak mahiyettedir. 

İktidarın Sayın Sözcüsü ve Sayın Bakan, 
Murakabe Kurulunun hesaplarının tetkiki sa
dedinde bunların mesnedi olan dokümanları 
görmek istediğini beyan etmişlerdir. Halbuki 
elimizdeki vesika, kurulun denetiminin bir kül 
olduğu mütalâası ile yayınları, yazılı yayın işle
ğine verilmiş hükümet bildirileri adedini ve bu 
bildiri ve konuşmalar dolayısiyle siyasi yayın
lar hakem kuruluna vâki müracaatları görmek 
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istemiştir. Bunun hesap, malî kontrol ile ilgi
lisi derecesini yüksek takdirlerinize arz etmek 
isterim. 

Gerek Anayasanın, gerekse TRT Kanununun 
açık hükümlerine göre bunun denetlenmesi, ku
rulunda ileri sürdüğü gibi, kaza organına aittir. 
Dokümanlara göre bu denetimin yapıldığı ve 
yapılmakta olduğu TRT nin cevabı sayfa, 14 ve 
müteakipten anlaşılmaktadır. Şu halde komis
yon raporundaki fıkranın 1 nci paragrafı ne
densiz kalmaktadır. 

2. — Yüksek Denetleme Kurulu TRT nin 
359/34 ün açıklığı karşısında Turizm ve Tanıt
ma ve 2998 sayılı Kanuna göre de Maliye Ba
kanlığı müfettişlerinin teftiş ve tahkik yetkisi
ne sahibolduğu mütalâasını izhar etmiştir. TRT 
bunun 33 ve 34 ve bunların matufu aleyhi 
olan 440/20 nin sarahati karşısında caiz olmuya-
cağı düşüncesini ileri sürmüş. Mesele her iki 
halde de kanununa tevfikan hükümetçe Danış-
taya sevk edilmiştir. Danıştay 1981 Anayasası , 
ile özerklik ve tarafsızlık esasları içerisinde özel 
bir kuruluşa sahip kılınan TRT Kurumuna mer
kezin her hangi bir idare kademesinin bu özerk
likle bağdaşmıyacak bir müdahalesini kabul et
mek, bu müessesenin kendi kendisini idare et
mesinden ibaret bulunan ve Anayasa ile öngörü
len kuruluş sebep ve amacı ile telif edilemiyecek 
bir durum yaratılacağı gerekçesiyle özerk bir 
Anaya3a kuruluşu olan TRT İdaresinin teftiş ve 
murakabesinin yalnızca 359 sayılı özel Kanun 
hükümlerine bağlı olduğuna ve bu hükümler dı
şında 2998 sayılı Kanunun 5 nci maddesine da
yanılarak Maliye Bakanlığı tarafından teftişe 
tabi tutulamayacağına karar vermiştir. 

Demek oluyor ki kasa organı TRT nin Ana
yasa ve 359 sayılı Kanunu uygun görüşünü te
yit etmiş va bu istikamette bir içtihat tesis et
miştir. Bu durumda hükümete terettübeden gö
rev, bu denetimi Yüksek Murakabe Kuruluna 
yaptırmaktır. Yüksek Denetleme Kurulu Maliye 
Bakanlığının mütalâası hilâfına 359 ve 440 sa
yılı kanunların çerçevesini çisdiği bu deneti
mi yapmaya kapasitesi itibariyle yetkili ve ka
nunen gerekiyorsa ehlihibre olarak uzmanlar 
da çalıştırmaya salahiyetli olup, neticede suç 

I veya tazmin gibi cezai veya hukukî bir cürüm 
! tesbit ederse bunu TRT mensupları idari bir ka-
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ıar ihtiyaç gösteren Memurin Muhakernat Ka
nununa tal>i olmadıklarından, doğruca kasa or
ganına bildirmesi mümkün ve gerekliydi. 

Şu halde Karma Komisyonun, her hangi bir 
mercice teftiş ve tahkikat yapılmadığı gerekçe
si de mesnetsiz kalmaktadır. Zira bu imkânsız
lık, işlemin Anayasaya aykırı olacağı nedeni ile 
bizzat kaza organı tarafından ortaya konulmuş, 
Hükümet aynı işlemin Yüksek Denetleme Kuru
lu tarafından yapılmasını ihmal etmiştir. 

3. — Kanunsuz tediyeler konusu 359 sayılı 
Kanunun geçici 3 ncü ve 6 ncı ve özellikle fil-
hal Anayasaya aykırılığı sebebiyle Anayasa 
Mahkemesince iptal olunan 47/2 nci maddeleriy
le ilgilidir. TRT ek tediyeleri; geçici 6 ncı mad
denin derpiş ettiği yeni hükümlerin tedvinine 
kadar hükmüne dayanarak 3656/32 ye müsteni
den çıkarılmış bulunan 6/2901 saydı kararname 
mucibince ödemiş ve sonra kendi bünyesi içinde 
bir yönetmelik yapmıştır. Yüksek Denetleme 
Kurulu ve 1964 ve 1965 de bu kararnamenin 
yürürlüğünü kabul ve kurumca buna hassasiyet
le uyulmasını tavsiye etmiş olmasına rağmen 
(sayfa 14, temenni 25) 1968 da anlaşılamıyan 
bir neden ile bunun mülga olduğunu bu itibarla 
buna dayanan tediyelerin kanunsuz bulunduğu
nu belirtmiştir. Bu kararnamenin geçici 6 ncı 
maddeye göre 1966 da da yürürlükte ve bi
naenaleyh buna müstenit tediyenin muteber 
olup olmadığı kabili münakaşa ise de TRT nin 
bu yola sapmasının sebebi, Hükümetle ihtilâfı
nı mucip kadroların ve personel haklarına iliş
kin yönetmeliklerin Personel Dairesinin görü
şünün alınıp, Maliye Bakanlığınca mutabakat 
ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığının tasdiki 
şartının müstenidi 47/2 iptal edildiğine göre 
tartışılmasında fayda yoktur. Personel ve per
sonel haklarına ilişkin yönetmelikler özerklik 
kaidesine göre TRT bünyesinde yapılacak. Bun
lar mevzuu hukuk, esas, maksat, şekil ve salâ
hiyet yönünden aykırı ise ilgililer tarafından 
Danıştayda açılacak dâva ile iptal ve gerekti
ğinde icranın durdurulması kararı istihsal olu
nabilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeli daha devam ede
cek mi? 

varsa TRT nin suiistimalini himaye değil, bu 
konuda Parlâmento huzuruna ilk defa gelmiş 
olan bu konunun yanlış bir teamüle meydan 
vermeden Anayasanın üstünlüğü ve demokra
tik hukuk devleti ilkeleri zedelenmeden bir çö
züm yoluna bağlanması maksadını istihdaf edi
yoruz. Hukuk devleti ilkesi kanun koyucunun 
kanunları tedvininde Anayasaya ve hukukun 
yüksek prensiplere uyması ve icranın uygula
mada mevzu kanuna uygun hareket etmesidir. 
Birincinin ihlalinin müeyyidesi Anayasa Mah
kemesinin iptali, ikmcisininM ise Yüce Divanda 
hesap vermektir. Kaza organlarını açık ve ke
sin kararları karşısında bunlar hiç yokmuş gi
bi hareket edilerek TRT yi mahkûm etmek... 
(A. P. sıralarından bu mevzuda söylenmiyen 
birşey kalmadı) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın hatip, sözünüzü bağlı
yacağınızı söylemiştiniz. Ben ikaz ettim. Aşa
ğıdan haklı olarak direniyorlar. Buna meydan 
vermiyelim rica ederim, bağlayınız. 

SALİH TANYELİ (Devamla) — Diğer 
taraftan Karma Komisyon raporunun sözünü 
ettiğiniz fıkrasında Yüksek Denetleme Kurulu
nun teklifinin de üstüne çıkmış aynı gerekçe
den hareketle birlikte anlaşılamıyan bir neden
le kurulun ve alt komisyonun tadilen tasvip 
teklifini kaale almadan ve bunun gerekçesini 
de bildirmeden, bilanço ve netice hesaplarını 
reddine teklif etmiştir. 

Sayın senatörler önergemize hâkim olan dü
şünceleri ve bunların hukukî mesnetlerini arz 
etmiş bulunuyorum. Parlâmento tarihinin tes
cil edeceği karar Yüksek Heyetlerinindir. Say
gılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet? 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR 
MA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KA
RA YİĞİT (Afyon Karahisar) — Sayın Ba .̂ 
kan, dün Karma Komisyonun görüşlerini hu
kukî yönden uzun boylu arz etmiştik. Arka 
daşlarımızın takrirlerine katılmıyoruz. Yalnız 
bir konuyu açıklamak istiyoruz. Yüksek De
netleme Kurumu Muhakik değildir. Kanuni ta
kibatı gerektiren kanunları ineeliyemez, ifade 
alamaz, fezleke tanzim edemez. Bu hususların 
ilgili mercilerce ele alınmasını istiyen arkada
şımızın bir konuşmasına, Maliye Vekaleti mü-

SALİH TANYELİ (Devamla) — Topluyo- j 
rum efendim. Görülüyor M, biz takririmizle | 
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fettişlerine ait konuşmasına oevap olarak bu
nu arz ediyorum. Bu takrirlerin oylanmasından 
evvel Karma Komisyonun TRT Kurumuna ai-
dolan raporun oylanmasını talebediyoruz. Zira 
bizim raporun kabulü bu takrirlerin reddi mâ
nasına raporumuzun reddi, bu takrirlerin ka
bulü mânasına veyahut aksi olabilir. 

BAŞKAN — 93 ncü maddeye göre işlem ya
pacağız. 

Sayın Hükümet, Sayın Bakan? Konuşmu
yor. 

Şimdi takrir netice itibariyle 1964, 1965, 
1966 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının 
yetki fıkralarının rapordan çıkarılmasını ta-
lebetmektedir. Şimdi oylarınıza sunuyorum. 
Takriri kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Şimdi Sayın Atalay'm ikinci takriri var, 
takririn sonunu aynen okuyorum: «Kabule şa
yan görülmediğini taşıyan, sonuç bölümünün 
ikinci bendinin komisyon raporundan çıkarıl
ması suretiyle raporun bu kısmının onanmama-
sını içtüzüğün 93 ncü maddesi gereğince» tek
lif ediyorum, diyor. Şimdi burada bir onanma
ma teklifi var. Fakat onanmama teklifi, dik
kat buyurulursa, bir şarta bağlıdır, ikinci ben
dinin komisyon raporundan çıkarılması sure
tiyle, demek suretiyle bir şarta bağlamıştır. 
Halbuki bu husus şimdi karargir olmuştur. Bi
naenaleyh çıkarılması hususu ikinci defa oyla-
namıyacaktır. 

Mücerret onanmama konusuna gelince; o 
esasen usulî bir meseledir, oylanamaz. Çünkü 
biz burada evvelâ görüşülen konunun oylan
ması sırasında evvelâ kabul cihetini, sonra da 
âdemi kabul cihetini sorarız, oylama tarzımız 
budur. Onanmama yolundaki bir takrir kabul 
edildiği takdirde tüzüğün getirdiği bu normal 
usulü ters çevirmiş oluruz. Bu itibarla her iM 
yönden de bu takrir üzerinde muamele yap-
mıyacağım. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tatbikatınız iç
tüzüğün 93 ncü maddesine aykırıdır, bu husus
ta söz rica edeceğim. 

BAŞKAN — Şimdi usul yönünden vâki iti
razınız için bunu oylamama hususundaki kara
rımız katidir ve Genel Kurula arz edilmiştir. 

Size ancak oylanılması lâzımgeldiği yolundaki 
usul anlayışınız için söz veriyorum. Buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, 93 ncü madde, biraz önceki öner
genin işleme tabi tutulmasını iktiza ettirirdi. 
Asıl işleme tabi tutulması gereken benim öner-
gemdir. Niçin? 93 ncü maddeyi şöyle okuya
lım: Tümü üzerindeki görüşmelerden sonra 
her Kamu iktisadi Teşebbüsün bilançosu ile 
kâr ve zarar hesabı üzerinde görüşme açılır. 
Komisyon raporunun onanmamasını veya geri 
çevrilmesini istiyen önerge veya önergeler ve
rilmişse değişik önergelerden her birinin sa
hiplerinden birine, yani burada iki çeşit öner
ge verilir : 

1. — Onanmama önergesi. 
2. — G-erî çevrilmesi. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Riyaset görü
şünüze iştirak etmiştir, takririniz üzerinde söz 
veriyorum, buyurun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Sayın Başkan, içtüzüğe bağlılık ve 
yanlış tatbikat başlangıcından dönüp içtüzü
ğe riayet hususundaki faziletinizi saygı ile se
lâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, TRT nin 1964, 
1965, 1966 yılı netice hesap ve bilançosunun ka
bule şayan olmadığını 123 teşekkül ve ona bağ
lı müesseselerinin bilanço ve netice hesapların
dan farklı olarak komisyonumuz tesbit etmiş 
bulunmaktadır ve gerekçe olarak da TRT nin 
Yüksek Denetleme Kurulunun kendisini de
netlemesine yanaşmadığı ve müşahede etmedi
ği görüşüdür. Bu görüş her türlü hukukî mes
netten ve gerçek olma bahtından mahrum bu
lunmaktadır. TRT Yüksek Denetleme Kurulu
na idari, malî ve teknik denetimi yapabileceği
ni ve bu denetime kapılarının açık olduğunu 
ve kendisinin hazır olduğunu yazı ile ifade et
miştir. 1 . 1 . 1966 tarihinden itibaren TRT 
radyolarında yayınlanmış olan haber veya ara 
haber bültenleri ile yorumu muhtevi ciltlerin 
istenmesi karşısında TRT Anayasadaki özgür
lük anlayışı, bu yoldaki denetimin mümkün ol-
mıyacağım ifade etmiştir. TRT Kurumu Yük
sek Dene+leme Kuruluna idari denetimde, ma
lî denetimde, teknik denetimde bir güçlük ve
ya bir aksilik çıkarmamıştır. Ancak TRT ger-
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çekten Anayasanın koruyucusu görev ve yetki
sinin sahibi olmanın cesaretini göstererek Ana
yasa bağlılığı ve sağlılığını göstermiştir. Bu 
bakımdan TRT yi taan etmek, TRT yi suçlu 
görmek değil, bu cesaretinden ve bu görev şu
urundan dolayı kendisini ancak tebrik etmek 
gerekir ve gelecek nesiller bunu yapacaklar
dır. Kim ne derse desin gelecek nesiller TRT 
nin bu zihniyetini ve bu anlayışına tebrik şük
ranla borçlarını ödiyeceklerdir. Arkadaşlarım, 
TRT nin malî, idari ve teknik denetime tabi ol
manın hudut ve şümulünü Anayasa Mahkemesi 
ile Danıştay ayrıca tâyin ve tesbit de etmiş
lerdir. idari denetimin şümullü olduğunu Da-
anıştay, değil Yüksek Anayasa Mahkememiz 
idari denetimin ne yolda yapılacağını biraz ön
ce arkadaşlarımızın ifade ettiği kararı ile ida
ri denetimin ne yolda yapılabileceğini TRT nin 
anlayışını kısıtlayıcı mahiyette olmak üzere 
tesbit etmiş bulunmaktadır. Malî denetim hak
kında da Danıştay kararını vermiş bulunmak
tadır. O halde idari ve malî ve teknik denetim, 
Yüksek Denetim Kuruluna açıktır. Ama bir 
nokta vardır, Yem Sanayii, Kuzu Yetiştirme 
Kurumu veyahut Kendir Sanayiinin denetimi 
ile TRT nin denetimi arasındaki farkın anlaşıl
mamış olmasıdır. Bu farkı anlıyamıyoruz. Fark 
bu. (C. H. P. sıralarından alkışlar) işte bu 
fark, mesele burada. 

Zannediyor muyuz ki, Kendir Sanayii ile, 
zannediyor muyuz ki, Kuzu Yetiştirme Kurumu 
veya müessesesi ile yahut Yem Sanayii denetim 
usulleri ile TRT yi aynı denetime tabi tutaca
ğız? Yok arkadaşlarım, yok. (A. P. sıralarından, 
«daha şiddetli» sesleri) Yok, işte bu değildir. 
işte anlayış burada. Denetim bütün hudut ve 
şümulleri ile tesbit edilmiştir. Kim tarafından? 
Anayasa Mahkemesi ve Danıştay tarafından. 
Ama bunun ilerisinde bir denetim istenildiği 
takdirde hukuk kaidelerinden uzaklaşmış olaca
ğız. Neyi istiyor Yüksek Denetim Kurulu TRT 
Kurumundan? Haber bültenlerini, ara haber 
bültenlerini ve yorum bültenlerini.. Şimdi, bu 
bültenlerin hukukî mesnetleri ve bunların ma
hiyetleri nedir? Siyasidir, işte mesele burada 
bütün ağırlığı ile kendisini gösterecektir. Me
seleyi basit hale getirdiğimiz takdirde berrak 
olarak karşımıza çıkan husus şudur; Denetle

me Kurulu, sebebi nereden gelirse gelsin, yan
lış bir anlayışın içinde, siyasi denetim yapmak 
istiyor. Buna Yüksek Denetim Kurulunun; ne
deni, niteliği, nereden geldiği ne olursa olsun 
Anayasanın 121 nci maddesi asla müsaade et
mez. Eğer TRT Kurumu buna müsaade etsey
di, Yüksek Heyetiniz bu nedenle TRT Kuru
munu huzuruna çağırıp; «sen özerk bir mües
sese olarak siyasi denetime kendini nasıl tabi 
tutuyorsun» diye yakasına yapışırdı. İşte fazi
let orada idi, hürriyet anlayışı orada idi, Ana
yasa anlayışı orada idi. Aksini görüyoruz. Ni
çin bunu yapmadın, siyasi denetime niçin tabi 
tutulmadın, niçin Anayasanın emrettiği husus
lara rağmen sen ayrıca; dolayısiyle yürütme
nin tesiri altında kalacak bir siyasi denetimi 
hukuk kaidelerini çiğniyerek kendini ona arz 
etmedin, diye yakasına yapışıyoruz. Buna hak
kımız olacak mıydı? Hayır arkadaşlarım, buna 
hiç kimsenin hakkı yok. Yok, olmıyacaktır 
hakkımız. Çünkü Anayasa, özerk bir müessese 
olarak getirmiş ve siyasi yayınlardan dolayı 
359 sayılı Kanun ne işlem yapılacağını tesbit 
etmiştir. Siyasi Yayınlar Yüksek Hakem Ku
rulunu kurmuştur. Kendir Sanayiinde kurma
mış, Yem Sanayiinde kurmamıştır, Pamuklu 
Mensucat Sanayiinde kurmamıştır, Kauçuk Sa
nayiinde kurmamış, getirmemiştir ama; TRT 
Kurumunda bunları düşünmüş, getirmiştir. Bu 
bütün düşünme ve gelişmelere rağmen, hayır, 
diyeceğiz. Hayır diyeceğiz; sen malî, idari, tek
nik denetim dışından... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Malî 
yönden beyefendi. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Malî yön
den açık, TRT nin kapıları malî yönden dene
time açık. Yüksek Denetleme Kurulu bu ba
kımdan raporun onanmasını istiyor. Çünkü 
açık. Yüksek Denetleme Kurulu ayrıca, haber
lerin istenilip verilmediğinden şikâyetçi muh
terem arkadaşlarım. Yüksek Denetleme Kuru
lunun itirazı sadece orayadır. Yoksa malî de
netime değildir ki, Yüksek Denetleme Kurulu, 
«ben ayrıca bültenler üzerinde de denetim yap
mak istedim, bu denetimden mahram kaldım, 
bu sebepten itirazım vardır» diyor. Ama, malî 
denetimi yaptığı için diyor ki; malî denetimi 
yapmadan Yüksek Denetleme Kurulu nasıl der 
ki, raporları tasvibetsin. Diyebilir mi? O halde 
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arkadaşlarım, siz kendiniz Denetleme Kurulu
nu da mahkûm ediyorsunuz. Denetleme Kuru
lu malî denetimi, idari denetimi yapmadan, ra
porları tasvibedin, yahut 1964, 1965, 1966 yılla
rı denetim neticesi olarak netice hesap ve bi
lançoyu tasdik edin, görüşündedir. Bu görüşü 
elbette bir şeye dayanarak yapıyor. Neye daya
nıyor? Malî, idari ve teknik denetimi yapmış. 
Yaptığı içindir ki, tasvibedeceksiniz, diyor. Alt 
Komisyon raportörü sayın bir milletvekili ar
kadaşımız da tasvibedeceksiniz, diyor. Alt Ko
misyon tasvideceksiniz diyor, ama Karma Ko
misyonumuz yalnız bir siyasi teşekkülden mü
rekkep üyelerinin müspet oyu ile, hayır, tas-
vibetmiyeceksiniz, diyor, işte mesele geliyor, 
tamamen siyasi bir ortamda olduğunu açıkça 
gösteriyor. Bu siyasi ortamın istikametini de 
burada çoğunluk partisi grupunun Başkanı ve 
sözcüsü Sayın Şeref Kayalar kesin hudutları 
ile belirtmiş bulunmaktadır. Komisyonda bu 
kurumun genel müdür veyahut genel müdür 
vekilinin, gerekirse ben Mecliste de hesap vere-
miyeceğim nedeni ile, işte bu sebeple biz... 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bir dakikanız 
var. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bitireceğim 
Sayın Başkan. 

Bu sebeple biz kendilerine söz veremiyece-
ğiz ifadesinde bulunmuşlardır ve anlatılıyor 
ki, hiçbir hukukî mesnedi olmıyan, objektif hu
kuk kurallarından nasip almıyan komisyon ra
porunun işbu sonuç bölümündeki 2 nci pa
ragrafının altında yatan gerçek, Sayın Şeref 
Kayalar'm burada söylemiş olduğu sözlerdir. 
Siyahi bir ceza vermek ve özerk bir müesseseyi 
hizaya getirmekten başka bir şey değildir. Bi
naenaleyh, bütün hukukî niteliklerden mah
rum, hiçbir mesnedi mevcudolmıyan, siyasi ne
denlerle verilmiş bulunan Karma Komisyonun 
bu sonuçlar bölümündeki 2 nci fıkrasının, Yük
sek Heyet tarafından tasvibedilmemesi iktiza 
eder. Tasvibedilmesin ki; biraz önce arkadaşla
rımızın dediği yasama organlarında memurlar 
bulunmasın, meselesine gelince: Memurların 
yasama organlarında konuşup konuşmaması 
bir yasama organının gururu ve onun lider or
ganlık vasfı üzerinde hiçbir tesir yapmaz. 
Ama, siyasi kızgınlıklarla, özerk müesseselere 
göz dağı vermek nedenleri ile alman kararlar 
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Yüksek Heyetleri ve yasama organları üzerine 
gölge düşürür arkadaşlarım. Bu gölgeyi düşür
meyin. (A. P. sıralarından «yok öyle bir şey» 
sesleri) (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu? 
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR

MA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KARA-
YİĞİT (Afyon Karahisar) — Evet. 

(A. P. sıralarından, «takririn aleyhinde biz 
de konuşmak istiyoruz» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bir defa görüşmesi 
mutlaka zaruri olan üyelere, Komisyona ve Hü
kümete söz vereyim, sonra bu hususu dikkate 
alırım. 

Buyurun Sayın Komisyon. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI AHMET KARA-
YİĞİT (Afyon Karahisar) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlar; dün de Yüce Se
natoya arz ettiğim gibi, Karma Komisyonun 
bütün iyi niyetine ve içtüzüğün hükümlerine 
göre yaptığı çalışmaları maalesef politik yol
larla gölgelemek istiyorlar. Biz TRT Kurumu
nun Anayasa muvacehesinde özerkliğine ve 
tarafsızlığına her zaman hürmetkarız. Bunun 
karşısında olan insanların da karşısındayız. 

Dün da arz ettiğim gibi, arkadaşlarımız bi
zi bunun karsısına, Anayasanın karşısına zorla 
itmek istiyorlar. Bizim anlayışımız, biz Ana
yasanın yanındayız ve bu müesseseyi Anayasa
nın ışığı altında, vaz'edilen kanunlar muvace
hesinde yürütmekle görevliyiz. Arkadaşlarımız 
küçük nedenlerle bunu gölgelemek istiyorlar. 
Yüksek Murakabe Heyetinin Denetimi tam ol
mamıştır. Yüksek Murakabe Heyeti malî, idari 
ve teknik yönden TRT yi denetlemeye mecbur
dur. Bu mecburiyet eksik kalmıştır. Yüksek 
Murakabe Heyeti diyor M, «Ben yayınların 
muhtevasını değil, muhtevanın istihsalini de
netlemek istiyorum.» Size daha kesin bir misal 
arz etmek isterim. 

«Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ge
nel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeleri ile TRT 
görevlilerinin kuruma ait radyo ve televizyon 
postalarından yapacakları yayınlara ödenecek 
ücret tarifesi: 

Sayfa 9 — Haber hizmetleri: 
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Madde 18. — a) Yurt dışı yayınlan için 
haber, yorum, program metni çevirenlere say
fa başına itibari 120 kelimelik beher sayfası 
için 25 Türk Lirası ödenir.» 

Yüksek Murakabe Heyeti bunu tahkik et
mek ister. Bunu öğrenmek ister, hakikaten bu 
ödeme yapılmış mıdır, yapılmamış mıdır, aldı
ğı para yerinde midir, değil midir, bunu tesbit 
etmek ister ve bunun neticesi de bilançoya el
bette ki, tesir eder. Elbette ki, bu yapılmazsa 
denetim eksik olmuş olur. 

Devam ediyorum: 

b) Yorum hazırlıyanlara 175 lira. 
c) Fotoğraf ve filim hazırlıyanlara, fotoğ

raf ve filim babına televizyon faaliyete getiril
diğinde Kurumun teklifi üzerine ayrıca tesbit 
edilecektir. 

d) Yabancı radyoları dinleyip tercüme 
edenlere haber basına bir şahsa günde üç emis
yondan fasla dinlediği neşriyat için ücret öden
mez, 15 dakikalık emisyon basma 15 lira. 

Bunlar hakikaten tatbik ediliyor mu, edil
miyor mu? Diyerek Yüksek Murakabe Heyeti 
bunları denetlemek sorundadır. Bunlar. TRT 
Kurumunun tarafsızlığını ihlâl etmez. Bunlar 
malî hükümlerdir. 

Yurt dışı yayınlar yine aynı şekilde olmak 
üzere 29 ncu maddede belirtilmiş. «vAnansor 
(devamlılık spikerlerine) günde 30 lira» ve sai
re. 

Bütün bunlardan sonra Yüksek Denetleme 
Kumlunun görmek istediği vesaik var. Yani 
tediyeler yönünden,, bu ödemeler yönünden ve
saikleri görmek istemiş. Bunun üzerine Ku
rum müfettişlerine emir vererek bunları teftişe 
tâbi tutmuş ve öğrenildiğine göre çok büyük 
yolsuzluklar tesbit edilmiş ve müfettişlik Genel 
Müdürden fevkalâde yetki istemiş. Bütün bun
lar arkadaşlar, bilançonun neticesine tesir eden 
özel hususlardır. 

Karma Komisyonumuz bütün siyasi görümler
den azade - yine samimî olarak arz ediyorıız-
Anay asanın 121 nci maddesi muvacehesinde 
TET nin özerkliğin o ve tarafsızlığına hür"-* et 
ederek sadece denetimin eksik yanıldığı kanaa
tiyle bu kararı alm.rstrr. Dolayısıyla, muhte
rem Sırrı Atalay Beyin verdiği takrire Komis
yonumuz katılamıyor. Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN 
dim? Yok. 

O : 1 

Hükümet görüşüyor mu efen-

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Efendim, is
mimden bahsedildi ve bir de takririn aleyhinde 
görüşeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, takririn lehinde 
veya aleyhinde başka bir üyenin görüşmesi 
mümkün değil. Ama, isminizden bahsedildi... 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — İsmimden 
baJhsedildi ve aynı zamanda dün de konuştu, be
nim beyanımı yanlış tefsir etmiş, neye göre? 

BAŞKAN — Tamam, evet efendim, o yön
den size söz veriyorum, buyurun. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım, evvelâ bir hususu tavzih edeyim, 
Yüksek Heyetinizi aydınlığa kavuşturmuş olaca
ğıma kâaniim. 

Sayın Atalay'ın her iki takririnde ve bura
daki beyanında istinadettiği bir Anayasa Mah
kemesi kararı var. Bu karar, TRT Kanununun 
47 nci maddesinin 2 nci fıkrasının iptaline mü
tedair olan bir karardır. Ve kararın esas bakı
mından iptalini hem takririnde beyan etti, hem 
de burada beyan eder. Henüz karar kaleme alın
mamıştır, neşredil m emiştir. İstihbaratımıza göre 
karar, sadece Riyaset Divanı mevcudolmıyan 
bir ekseriyetle kanunu çıkarttığından dolayı ip
tal edilmiştir. Biz de istihbarata müstenit ko-
•nusııyomz. Binaenaleyh, sekil bakımından ka
nunun. iptal edilmiş olduğunu istihbar ettik. 
Kaldı id, Anayasa Mahkemesi kararları neşre
dilmeden evvel muteber olamaz, Bunu yanlış 
"Hr a—lavısa, mevdan vermemek üzere ^ir Ana-
j/psa Mahkemesi kararı üzerine hüküm tesis 
ederken Yüksek Senatoya yardımcı olmak için 
arz ve beyan etmiş brlundum, 

Muhterem, arkadaşlarım, dün ben burada ko
nuştum. Konuşmam sırasında TET. nin ne bize 

ı nivabsten ya.zi.fe gören Komisyona ve ne de bas-
| ka bir m.akama hesap vermediğinden bahsettim 
I ve bu bahsin sırasında, bu beyanım sırasında 

TET. nin; hattâ, şuradaki beyanlara göre ben, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine dahi hesap ver-

j meın dediğini, beyan ettim. Fakat bu beyanım 
TRT. ye vâki hıncımın, vâki kinimin te-sahürün-

| den teveMdetnıiyordu. Beyanım, Yüksek Se-
I natömm burada zedelenmek istenen haysiyetinin 
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muhafazası endişesine istinadediyordıı. (A. P. 
sıralarından, «Bravo» sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım, şurada kürsüye, Par
lâmento hayatımda kürsüye çıktığımdan bu ya
na şahsıma taallûk eden en hasas hâdiselerde 
dahi hissi ve bir kine müstenit konuşmadığımı 
bütün arkadaşlarım bilirler, Şimdi, dün Sayın 
Atalay burada oturduktan ve benim beyanıma 
kendine göre arzu ettiği istikamette - nas'l M, 
tüzüklere arzu ettiği istikamette yön veriyorsa 
ve bu yön mutlaka bir kerametten ibaret ise=. -
(C. H. P. sıralarından «ayıp, ayıp» sesleri.) bu
rada da benim beyanıma arzu ettiği istikamette 
bir mâna verirken yerine oturup, adaleti renci
de ediyorsunuz, dedi. Ben yüksek kürsünüzde. 
bu kürsüde bir seçim kanunu dolayısiyle ekseri
yet olmaksızın kendisinin vermiş olduğu Tüzük 
dışı hareketleri burada izaha lüzum görmüyo
rum. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri.) Bina
enaleyh, hukuk dışı sen hareket ettin, ben hare
ket ettim, münakaşasına girmek istemiyorum. 
Fakat, benim, beyanlarıma Sayın Atalay'm sure
ti katiyede meselâ, bizim Tüzüğümüzün 59 ncu 
maddesine ve 60 ncı maddesine mevcudolmıyan 
Amerika Tüzüğünü bahsetmek suretiyle, kati
yen mevcudolmıyan İtalyan Tüzüğünden bahset
mek suretiyle ve o tüzükleri kendi anlayış" na 
göre veya okumadan beyan etmek suretiyle bu
rada vermiş olduğu beyanlar gibi benim beya
nıma da yanlış mâna vermesini kabul etmediğim
den dolayıdır ki, huzurunuzda bulundum. (C. 
H. P. sıralarından «ayıp» sesleri.) 

Değerli arkadaşlarım, huzurunuza çıkmışken 
şu hususu da tashih etmek isterim. TRT. nin sui
istimali varmış. Dün benim grup arkadaşım, 
grup adına konuşan arkadaşım bunu rivayete 
müsteniden beyan ettiler. TRT. şu suiistimali 
yapmış, bu suiistimali yapmış. 

Şimdi, ben burada benim arkadaşımla bir çe
lişme halinde değil de Yüksek Senatoyu aydın
latma bakımından bir hususu arz etmek isterim. 
Biz diyoruz İd, TRT. Yüksek Murakabe Heyeti
ne malî denetim bakımından hesap vermemiş ve
yahut da sizin şuralara sarf ettiğiniz miktarlar 
vardır, bu sarf ettiğiniz miktarların vesikalarını 
gösterin demiş, vermemiş. Bunlar bir suiistimal 
midir, değil midir? Tetkik etmek imkânını bula
madığımız bir müessesenin suiistimal içerisinde 

bulunup, bulunmadığını bilmiyoruz. Kaldı ki, 
burada yayınların muhtevasına taallûk eden bir 
tetkik ve murakabenin yapılması hususunu da 
biz dahi Anayasanın 120 nci maddesine aykırı 
buluyoruz. Burada birleşelim. Yalnız arz et
mek istediğim husus şu: Maliye Bakanlığı, ay
nı zamanda Sayın Yılcbz da, burada yok, kendi
si ile l ilâhara görüşürüm, Maliye Bakanlığı Dev
letin bütün mamelekinin idaresinde sorumludur. 
Hiçbir Devlet teşekkününün malî işlemlerinin 
Devletin kontrolü dışında kalamıyacağı mütea-
rifesi bu neticeyi zorunlu kılar. Aksi halde 
TRT. nin malî işlemlerine Yüksek Denetleme 
Kurulu bakar/uyacak, Umumi Muvazeneye dâhil 
veya katma bütçeli daire de olmadığı için malî 
muamelesi Sayıştaym da denetimi dışında ka
lacak ve mal sahibi Devletin bu sahada yetkili 
Maliye Bakanlığı ela bu hususa elini süremiye-
cek. Olmaz böyle şey. 

Şimdi burada diyorum ki, Devletin mameleki 
Maliye Bakanağının mesuliyeti altındadır. Ma
liye Bakanlığı buna bakar. Devlet Şûrasının is-
tişari kararı bizi bağlamaz. Şimdi Sayın Yıldız'a 
şu noktada arzı eevabetmek istedim. 

Dûn Devlet ile Hükümeti biribirine karıştırı
yorsunuz, dedi. Maliye Bakanlığı Devlet namı
na Devletin mamelekini tetkik ile mükellef olan 
bir makamdır, içişleri Bakanbğı Devlet namına 
Devletin düzenini tanzim etmekle mükellef olan 
bir makamdır. Anayasamızın Devlet tarifinde 
icra organı, yasama organı ve Cumhurbaşkanı 
dâhil olduğuna göre bu üç organın yek diğerin
den tefrikine imkân yoktur. Bu organların hep
si birden Devlet vazifesi görürler. Devletin gö
revlerini yüklenmişlerdir. 

Şimdi, asıl beyanımı tekrar edeyim. Sayın 
Atalay bana sureti katiyede şurada, şu müesse
seye veya bu müesseseye şu hissi beslediğimden 
dolayı, burada konuştuğumu kendine göre bir 
hükme bağlamasın. Ben burada, bizatihi kanun 
hükmünde olan Tüzüğümüzün tatbikinin zaru
reti içindeyim ve dün de, maalesef, TRT. Umum 
Müdürünü burada konuşturamıyoruz, eğer bu
rada bir kanun tadilâtı mevzuubahsolursa, o za
man hep beraber meseleyi görüşür bir hal şekli
ne bağlarız dedim, bu beyanlarım yanlış anla
şıldığı için huzurunuzu işgal ettim. 
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Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
SmEI AT AL AY (Kars) — Sayın Başkan 

sataşma vardır. Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Size Amerikan, İtalyan, tüzük

lerini okumadan kürsüye getirdiğinizi yükledi
ler. Buyurunuz Sayın Ataîay. Yalnız siz de ce
vap verirken şimdi yeni bir fikir atfederseniz 
Sayın Kayalar'a. Bu konuşmalar aksama kadar 
devam eder, 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Sayın Kayalar, 
İçtüzüğe dilediğim istikameti verdiğimi ve zor
ladığımı söylediler. Biraz önce Saym Şeref Ka
yalar, benim kendi görümlerini yanlış anladığım 
ve burada yanlış yansıttığım iddiası ile söz al
dılar, Sayın Yıldız'm konuşmasına cevap verin
ceye kadar bir hududu zorladılar. Kimin han3i 
hudutları zorladıkları, en yalan canlı hafızanız
da şu anda tazeliği ile meydanda. Biraz önce. 
Niçin söz aldı, hangi hususlara cevap verildi. 

Muhterem arkadaşlarım, benim içtüzüğü 
zorladığım iddiası, hikâyesi çok eskidir ve bu 
iddia çok çeşitli zamanlarda bâzı arkadaşları
mız tarafından basan şiddetle, bazan aramızdaki 
arkadaşlık hudutları içinde ifade edilir. Başkan-
vekili olarak, Başkanlığı ifa ettiğim bir sırada 
Seçim Kanunu ile ilgili bir kanunun burada gö
rüşülmesi sırasında İçtüzüğü anlayışım ve hu
kukî görüşüme göre Cumhuriyet Senatosunu ida
re tarzımdan şikâyetçidirler. Olabilirler. De
mokrasi bu. Onlar bagka türlü anhyacaklar, ben 
başka türlü anlıyaeağ'nı. Ve bundan daimî şikâ
yetçi olacaklar, Ama, benim bu tatbikat tarzım
dan fikirlere sahibolma anlayışım içindeki görü
şüm, bana büyük bir huzur ve bana büyük bir 
şeref vermektedir, insanlar babalarını, evlat
larım sevdiği kadar, onlara sahip çıktığı nisbet-
te fikirlerine salip çıkabilmeleridir. Ben içtü
züğün o maddesinin tatbiki sırasında Başkanlık 
Divanındaki davranışımla, aynı olay hakkındaki 
bir ayrı davranışımı burada gesterebilirlerse, o 
zaman diyebilirler, Sırr: Atalay İçtüzüğe TJ te
kilde istikamet vermek istiyor. Ama onu be
ğenmeyebilirler, onda haklıdırlar. Gayet tabiî ziz 
beğenmiyeceksiniz, bu taraf beğenmiyecek, öbür 
tarafa. Ama bunun bir maksatla yapıldığı ve
yahut bunun şikâyetinin devam ettirilip de hiç 
ilgisi olmıyan zamanlarda buraya getirilmesi 
hiçbir hukukî mesnede dayanmıyan bir davra
nıştır. 

Muhterem, arkadaşlarım, arkadanım dediler 
ki. içtüzüğün 59 ve 60 ncı maddeleri ile hiç ili
şiği olmıyan Amerika'dan, şuradan, buradan mi
sal getirdiler. Gerçekten sabahleyin ben bura
da ifade ettiğim zaman, Devlet memurîanmıı 
hangilerinin, hangi ölçülerde yasama organların
da bulunmalarının tatbikat tarzına ait çok özet 
olarak ve şöylece bir Amerika'da Kongreye ka
bul tarzından bahsettim. Bu bir gerçek. Eğer 
arkadaşım bilmiyorsa kabahat benim mi? Yahut 
benim sadece bu Tüzüğü değil, bütün memleket
lerin içtüzüğünü karınca kararınca bir şeyler 
biliyorsam kabahat mı bu? Biliyorum arkadaşım 
ben, Amerika içtüzüğünün 31 kaidesinde kim
lerin nasıl kabul edileceğini, İtalya içtüzüğünde 
Senatoya Devlet memurlarının nasıl katılıp ka-
tılmryacağım, Fransa'da Senatoya ve Meclise, 
İsviçre'de nasıl katılacağını biliyorum. Federal 
Almanya'da. Federal Mecliste veyahut Millî 
Mecliste, komisyonlarda Devlet memurlarının 
hangi şekilde geldiklerini biliyorum. Ben bun
ları Başkanlık Divanında arkadaşım bulunmadı 
ama, kendi partilerinin mensupları bulunduğu 
zaman uzun uzun izahlarını yaptım, örnekler 
verdim. Başınızı ağrıtmamak ve konuyu dağıt
mamak için şimdi burada söylüyorum, isterse 
Amerika 31 numaralı kaideyi burada şimdi hiç 
okumadan arkadaşıma tekrar ediyorum. Eğer 
hafızama güvenip biliyorsam, eğer bunları ben, 
kulüplerde gece gidip gezmiyor veyahut kumar 
oynamıyor da, bunları okuyorsam kabahat mı? 
(Adalet Parti sıralarından, gürültüler.)... 

BAŞKAN — Sayın Atalay şahsi ve özel du
rumlardan bahsetmemek lâzımgelir. Ben sizden 
rica ediyorum, bu hususu tavzih ediniz. Çünkü 
hiçbir sayın üye Sayın Atalay burada bir arka
daşının özel hayatım kürsüye getirmedi. Sizden 
de aynı şeyi rica ediyorum, belki yanlış anlıyo
rum tavzih ediniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hiç kimse
nin özel hayatı iTe ilgisi yok. Ben kumar oyna
mam, ben kulübe gitmem, ben evimde oturur ça
lışırım. Bunu ifade etmek istiyorum. Diyorum 
İd, ben şahsan (Adalet Parti sıralarından, gürül
tüler)... Ben tekrar ediyorum, tavzih ediyorum, 
izah ediyorum, hiçbir arkadaşımı şey yapmıyo
rum. Ben her hangi bir gece kulübüne gitmedi
ğim, ben her hangi bir oyunu oynamadığım, ku
mar bilmediğim ve bunları yapmadığım içindir 
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oturup evimde çalışıyorum. Bunu ifade ettim 
ve eğer bunları biliyorsam kabahat olmadığım 
ifade ettim. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Bal

kan, müzakereyi Anayasanın 84 ncü maddesine 
göre tanzim etmediğiniz için usul haklımda s:z 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Çok muhte
rem arkadaşlarım, huzurunuza iggal etmemin se
bebi, Anayasanın 84 ncü maddesinde derpiş et
tiği hususa uygun bir müzakere tarzı tatbik edil
mediği içindir. 

Sayın Atalay, Reisvekilidir. Anayasalsın 
84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasını okuyorum. 
«Başkanlar ve Başkanvekilleri üyesi bulunduk
ları siyasi partilerin ve siyasi parti gruplarının, 
T. B. M. M. ııin içinde veya dışındaki faaliyet
lerine ve görevlerinin yerine getirilmesini gerek
tiren haller dışında Meclis tartışmalarına katı
lamazlar. (C. H. P. sıralarından, zatıâliniz, ses
leri)... Bendeniz katıldım ise, buyurur kürsüden 
beyan edersiniz, şunu söylediniz dersiniz. Ben §u 
müzakeresi yapılan raporun, başından sonuna 
kadar Komisyonda Başkanlık yaptım, bütün me
seleleri derinliğine biliyorum ve burada söylen-
miyen, bütün hatipler tarafından hiç söylenme
miş olan birçok hususatı biliyorum. Fakat şu 
kürsüye gelip de Reisvekilliği sıfatımı haleldar 
ederim Irorkusu ile bir kelime söylemedim. An
cak usul hakkında söz aldım; dün bir defa, bu
gün bir defa, usul hakkında konuştum. Bunun 
dışında konuştumsa hakkınız var. Ama ben bu
nu yapmadım. Bunu istemek hakkımdır İd, 84 
ncü maddeye göre bir Reisvekili arkadanım bu
rada polemik yapar, burada Meclis tartışmaları
na iştirak eder ve müşkül vaziyetlere düşer. Bu 
beni Reisvekilik sıfatım itibariyle de rencide et
mektedir. Bu hususu arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Müzakereler usul içinde cere
yan ediyor. Biribirine sataşmış olan arkadaşla
ra söz verdim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar gürültüsüz de is
teyebilirsiniz sözü. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Başkanım, 
duymuyorsunuz, kulak vermiyorsunuz da onun 
için sesimi duyurmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar, Riyaseti tekdir 
r:ii ediyorsunuz, Riyasetle görüşüyor musunuz? 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Zatıâliniz 
duymuyorsunuz. Duymadığınızı beyan etmek is
tedim. 

BAŞKAN — Evvelâ bunu anlıyayım. Riya
set bir şey beyan ederken, bir durumu Genel Ku
rula izah ederken, zatıâhnizm oradan yükselen 
hor sesine de kulak asmıyabilir. Siz de lütfedip 
dinliyeceksiniz. Buyurunuz efendim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Efendim, 
Sayın ünaldı'mn beyanı biter bitmez bendenize 
teveccüh etmeniz lâzım gelirdi, zannediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar usul hakkında. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Müsaade 
eder misiniz efendim, Sayın Mehmet Ünaldı be
yanda bulunmadan evvel söz istedim. Binaen
aleyh Sayın ünaldı'mn beyanı biter bitmez ba
na teveccüh etmeniz lâzım gibi gelirdi bana, za
tıâliniz... 

BAŞKAN — Sayın Kayalar usul hakkında 
bir konu kürsüye geldiği zaman Riyasetin va
zifesi usul hakkındaki görüşünü Genel Kurula 
sunmaktır. Sayın Ünaldı arkadaşımız buraya 
bir usul konusu getirdiler. Ben de kendilerine 
ve dolayısiyle Genel Kurula kısaca mâruzâtta 
bulundum. Bu arada şüphesiz sizi ihmal etmiş 
oldum, mamafih buyurunuz efendim. (C.H.P. 
sıralarından ne görüşecek sesleri) 

BAŞKAN — Niçin görüşeceksiniz efendim? 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Ata

lay'm beyanı şahsıma bir ithamdır. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Asla, asla. 
BAŞKAN — Efendim Riyaset zamanında 

müdahale etti, bir de tavzih yaptırdı. Buna rağ
men direniyorsanız oylıyayım efendim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Şahsıma ait 
bir hususu tavzihe mecburum. 

BAŞKAN — Tavzih ettiler efendim, ettir
dim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Bendeniz 
mecburum efendim bir hususu, şahsıma ait bir 
hususu tavzihe. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. (Gürültü
ler) Muhterem üyelerden daha evvelce ricada 
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bulundum, sataşma dolayısiyle söz verdiğim sı
rada yeni bir sataşma zuhur ederse görüşmeler 
istenilmiyen istikamette inkişaf ediyor ve esas 
konudan uzaklaşıyoruz. Bu bakımdan kendisine 
isnatta bulunulan üye bunu cevaplandırırken 
mukabil bir isnatta bulunmamalıdır, tekrar ha
tırlatırım, buyurunuz efendim. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Atalay zaman zaman ken
disinin Tüzüğü zorladığının iddia edildiğini bu
rada beyan ettiler. Bu iddia zaman zaman vâ-
ridolabilir. Fakat biz bunu kesir miktar tes-
bit etmiş olduğumuzdan dolayı kendisini bu
rada, bir son defa ikaz etmek istedik. Bu... 
(A.P. sıralarından Sayın Başkan duyamıyoruz 
sesleri) 

BAŞKAN — Efendim duyulmuyormuş lütfen 
mikrofona yaklaşınız. 

ŞEREF KAYALAR (Devamla) — Ameri
ka'da mevcut tüzük tatbikatını, tüzüğü, İtal
yan Tüzüğünü, tetkik ettiği Sayın Atalay'ın 
hepimizin malûmudur. Ancak, bendenizin bu
radaki beyanı... 

SAFFET URAL (Bursa) — İftira... 

ŞEREF KAYALAR (Devamla) — İftira et
timse özür dilerim. Buradaki beyanı bizim Tü
züğümüzle, İtalyan ve Amerikan tüzüğünün ka
rıştırılmaması lâzımgeldiği hususudur ve bunu 
tesbit etmekten ibarettir, bir. 

İkincisi, Sayın Atalay geceleri mütemadiyen 
çalışır, kulübe gitmezmiş. Ben de Sayın Atalay 
gibi sureti katiyede kulübe gitmem ve bütün,ha
yatım boyunca kumar da bilmem. (Kulübe git
mek ayıp değil ki sesleri O.H.P. sıralarından) 
Rahmetli babamın öğrettiği bir kaptıkaçtı 
oyunu vardır, onu da yılda bir çocuklarımla 
oynarım. Ben de evimde kapanırım, benim de 
Sayın Atalay gibi değilse bile, kendime mah
sus olan tetebbuatım vardır. Kaldı ki bu be
yanımın sahih olduğunu, Sayın Atalay'ın ba
na taarruz (Sizinle alâkası yok sesleri C.H.P. sı
ralarından) etmediğini ben biliyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sizinle ilgisi yok. 

ŞEREF KAYALAR (Devamla) — Fakat za
bıtlara geçti, Sayın Atalay'ın bir adeti daha 
vardır, hemen bir çıkma yapar ve kaçar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yok, yok. 
ŞEREF KAYALAR (Devamla) — O, kazi

ye bulaştığı adamın üzerinde kalır da; tashih 
etmeye mecburum. Bendeniz de aynı Sayın 
Atalay gibi, hattâ kendi arkadaşları arasında 
katiyen hatalı bir hareket değildir, dinlenmeyi 
o suretle tercih eden arkadaşlarımız kulübe gi
derler. Beni bir defa kulüpte gören arkadaşım 
lütfen çıksın ve gördüğünü söylesin. (C.H.P. sı
ralarından ayıp değil sesleri) Mesele o değil, ya
ni ben de Sayın Atalay gibi aynen geceleri, 
kendisine erişmeye gayret sarf ediyorum. (A.P. 
sıralarından gülüşmeler) Fakat şu kürsüde, şu 
Yüksek Senatoyu yanlış istikamete sevk eden bir 
beyanda bulunmamaya gayret sarf ediyorum ve 
bilhassa geceleri okuduğumuz ve müktesebatı-
mız olan ilmi, bilgiyi Yüksek Senatonun hiz
metine vakfedip, Yüksek Senatoyu daha iyi 
bir temel üzerine oturtmaya gayret sarf etme
miz lâzımgeldiği noktasında toplanıyorum. 
Eğer Sayın Atalay da böyle düşünüyorsa bun
dan sonra böyle hareket etmesini bilhassa is
tirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Takrir okundu ve üzerinde gö
rüşüldü. Şimdi Sayın Atalay'ın takririni oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Tüzüğün 93 ncü maddesi, önergeler kabul 
edilmezse Karma Komisyon raporu oylanır de
mektedir. Bu itibarla... (O.H.P. sıralarından 
son söz üyenindir, son söz verilmedi sesleri) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bakan konuştuk
tan sonra mahfuz tuttunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Son söz 
dünden devam ediyor, bende idi. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim 
efendim. Dün kifayet oylandı, fakat son söz 
söylenmedi, sayın üyenindir. Buyurun Sayın 
öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanlık Divanını, sayın senatörleri saygı ile se
lâmlarım. T.B.M.M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonunun raporunda TRT de kul
lanılan dili beğenmeyiş üzerinde durulmaya de
ğer. Sayın senatörlerin de Türk dilinin gelişme
si karşısında değil, onun yanında olduğuna, 
onun gelişmesi için bütün güçlerini kullana
cağına da inanarak konuşuyorum. Bu Komis-
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yon TRT nin yeni kelimeler icadettiği ve hal
ka zorla benimsetmek istediği gibi bir ifade 
kullanmıştır. 

Şu bilinmelidir ki, TRT yeni kelime icadet-
mez. Yeni kelimeler Türk Dil Kurumu ile il
gilidir. Türk Dil Kurumu bu kelimeleri bulur, 
neşreder, sözlüğünde, kılavuzunda bunlar ya
yımlanır, ondan sonra TRT de konuşan kişiler 
de bu Türk Dil Kurumunun kullandığı, bulduğu 
kelimeleri kullanır. 

Anayasamızın 121 nci maddesinde «Her türlü 
radyo ve televizyon yayınları tarafsızlık esasla
rına göre yayınlanır. Radyo ve Televizyon İda
resi kültür ve eğitime yardımcılık görevinin 
gerektiği yetkilere sahip kılınır» denmektedir. 

Kültür ve eğitim dille ilgilidir. Türk dilinin 
zenginliği, Türk kültürünün zenginliğiyle ilgi
lidir. önce TRT nin kelime icadetmediğini bil
mek ve buna göre hareket etmek gerekir. Rad
yonun Anayasa dilini kullanmadığı bâzı A.P. 
sözcüleri tarafından da ileri sürüldü. Anayasa 
büyük bir sözlük değildir ki bütün konuşulan 
kelimeleri kapsasın ve konuşanlar da radyoda, 
Anayasadaki dili kullansın. Anayasa 1961 de 
basılmıştır. Ondan beri Türk diline binlerce ke
lime katılmıştır. Dil durmadan gelişen ve zen
ginleşen canlı bir bünye gibidir. Hattâ durma
dan büyüyen bir çocuk gibidir. Eu çocuk genç 
olur, yaşlanır, artık işe yaramıyacak zamana 
geldiği zaman, o kelimeler yaşlanan kişilerin 
göçüp gittikleri gibi, göçüp gider, öyleyse bu 
dil de, Türk dilindeki kelimeler gelişecektir ve 
bunun karşısında olmak hem Anayasaya, hem 
de Türk devrimlerine, Türk Dil devrimine kar
şı olmak demektir. Bu yeni kelimeleri kanun
larda, resmî yazılarda, hele radyoda kullanarak 
halka benimsetmeyi sakıncalı bulmak ise bu 
raporda hakikaten karşısında şaşılacak bir 
mantık, şaşılacak bir yol tutulmuş olduğunu 
bize gösteriyor. 

Bugün % 50 si okur - yazar olmıyan halkı
mızın yeni kelimeleri öğreneceği en iyi yayın 
organı radyodur. Çünkü her köye gazete, der
gi ve çeşitli yayın organları girmemektedir. 
Bugün her evde bir radyo bulunacak hale 
gelmiştir, öyle ise radyo niçin kelimeleri kul
lanmasın ve halk niçin bu yeni kelimeleri 
benimsemesin? Anayasanın 121 nci maddesin

de görüldüğü gibi radyo bir okuldur, radyo 
bir kültür müessesesidir, radyo eğitimi ve kül
türü yayan bir müessesedir. Esaslara inmeden, 
nedenlere varmadan ortaya sürülen sözler man
tık dışı bir durum arz etmektedir. Bugün her 
evde bir radyo olacak şekilde halkta bir istek 
vardır. Bu hal radyonun Türk ulusunun di
lini ve zevklerini en iyi kullanma yolunu tutmuş 
olmasının en açık bir örneğidir» Günden gü
ne radyonun Türkiye'de her eve yayılmasının 
sebepleri, bugün radyonun tuttuğu yolun müs
pet oluşunun en güzel delilidir, öyle ise, 717 
ve 718 nci sayfalarda neden şöyle ifadeler 
kullanılır : «Son iki sene zarfında radyolarımız 
yedisinden yetmişine kadar çoğunluğun anlıya-
madığı veya anlamakta müşkilât çektiği başka 
bir dille haberler vermekte veya yayınlar yap
maktadır» denmektedir. 

Bir kere bu cümleyi ele alalım, bu Karma 
Komisyonun burada kullandığı kelimeler üze
rinde duralım «iki seneden beri,» bir kere «yı
lın,» «sene» yerine yerleşmiştir halkın dilinde; 
«yıl» «sene»den çok daha iyi tutunmuştur. 
İkincisi, «son iki sene zarfında» «zarf» nedir, 
«son iki sene içinde» veya «son iki senede» 
demekle, «zarf» kelimesi de hakikaten bir Türk 
diline karşı oluşun bir ifadesi olarak kullanıl
mıştır. Ayrıca, «müşkilât çekmektedir» «zor
luk» yerleşmiştir. Müşkilâtın yazılışı raporda 
dahi yanlış yazılmıştır. Söyliyen yanlış söyle
miştir, yazan yanlış yazmıştır, öyle ise «müşki
lât» yerine «zorluk» kelimesi niçin kullanıl
mamıştır? Görüyoruz ki, Anayasaya karşı olan 
radyo değil, Karma Komisyon üyeleri ve bu ra
poru tanzim eden kişiler. 

Gene raporda, «büyük mütefekkir» ve «millî 
milliyetçiliği memleketimize getirmiş olan Ziya 
Gökalp merhum». Bir kere büyük «mütefek
kir» «düşünür» bunun yerine çoktan yerleş
miştir. Bütün gençlik, bütün halk «düşünür»ü 
hattâ «fikir adamı» nı «mütefekkir»in yerine 
kullanmaktadır. Komisyon bu kadar Anayasa
nın karşısında niçin olmuştur, Türk Dil Dev
riminin karşısında niçin olmuştur? 

Üçüncüsü «millî milliyetçilik» nedir. Söze 
bakın «millî milliyetçilik». Milliyetçiliğin mil
lîsi olmaz. Milliyetçilik zaten millîdir. Bu tâ
bir aynen vardır, dikkat edin. öyle ise, bu ke
limeler Anayasa diline karşı oluşun bir ifadesi 
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değil midir? Ziya Gökalp merhumun şu şiirini 
de nasıl oluyor da rapora almışlar ve gelişen 
Türk Dil devrimine karşı gösterınişlerair. 

Lisanda sayılır öz, 
Herkesin bildiği söz, 
Mânası anlaşılan, 
Lûgata atmadan göz. 

Pekiyi ne diyor burada; lisanda öz olmalı, öz 
Türkçe olmalı. Herkesin bildiği söz olmalı, mâ
nası hemen anlaşılmalı, Arapça, Farsça olma
malı; senin olmalı, lûgata göz atmadan anj.a-
malısın. Ne olmuş? Bu, Türk Dil Devriminin 
karşısında kullanılmıştır. İnceleyin orada ya
vaş yavaş gelişiyormıış da, Ziya Gökalp öncü
lük yapmış da, bu yavaş yavaş gelişmeyi ni
çin hızlandırıyormuşuz. Türk dilindeki arın
manın ve özleşmenin karşısında bu şiir ola
maz. Bu gibi eserlerin ışığında Osmanlıca gibi, 
yamalı bohça gibi bir dil olan o Osmanlıcadan 
Türk dilinin kurtuluşu Türk Dil Devrimiyle 
olmuştur. Bugün düne göre yüz kere yüz Türk 
dili çok daha anlaşılır hale gelmiştir. 

Şimdi şöyle bir tarihe bakalım, 13 ncü yüz 
yıla dönelim bir Kâşkarlı Mahmut'a bakalım, 
bir Ali Şir Nevai'ye dönelim ve neler söyle
mişler görelim. Ve demişler ki bunlar Türk dili 
bugünkü Türk Dil Kurumunun tuttuğu şekilde 
gayet cesaretli bu dilin uzmanları tarafından 
Türkçe kelimeler bulunup da yerine kondu mu, 
o kelime tutar. Hiçbir Türkçe kelime bir yaban
cı kelimeden daha kötü, daha dar mânada, da
ha ifadeleri az bir söz değildir vs böyle girmiş
ler. Girdikleri zamanda bu işe bu dil bilginleri 
Türkçe diye kelime konuşulmuyormuş. Farsça, 
Arapça hâkimmiş, bunu söyledikleri saman. 
öyle ise, bir devletin dili, o devletin kişiliğini, 
şahsiyetini, o milletin kültürünü kurtaracak ke
limelerin zenginliğine bağlıdır. Her bulunan 
kelime, tutunabildiği kadar tutundurulmalı ama, 
eskiyen kelimeler üzerinde de direnmemeli. 
Değeri olan kelimeleri zaten atamazsınız, on
lar yerleşmiştir ve devam etmektedir. 

Türkiyeye Türklüğünü kazandıran, yabancı 
kelimelerden arınmış dildir. Türk milliyetçiliği
ni yaratan da arınmış ve özleşmiş zengin bir 
dildir. Hem Türk milliyetçisi olacaksın, hem 
gelişen Türk dilinin yeni kelimelerinin karşısın
da olacaksın. Bu bağdaşamaz, bu birbiri ile 

bağdaşamaz, Türk dilinin karşısında olmaz, ge
lişen kelimelerin karşısında olmaz. Arapça, 
Farsça kelimeleri müdafaa etmek milliyetçilik 
değildir. Dil devrimine, gelişen Türk diline 
karşı olmak hatalı bir yoldur. Bu yollar denen
miştir, neticesiz kalmıştır. 

Gene raporda kökleşmiş denilen bâzı kelime-
Isrin dile yatkınlığı, önemini koruduğu sürece 
yerinde kaldığı biliniyor. Bunun müdafaasına 
lüzum yoktur. Fakat denendi bunlar. 1950 -
1950 arasını düşününüz. Aynı zihniyetle hare
ket edilmiştir, yeni kelimelere, yeni terimlere 
karşı olunmuştur, savaş açılmıştır. Ama, bu es
ki özlem neticesiz kalmıştır. Türk dili hızla 
gelişmiş, devam etmiş ve bugünkü seviyeye 
ulaşmıştır. Dün müdafaa edilen terimler, ke
limeler, deyimler bugün ağza bile alınmamak
tadır. Çok geçmemiştir, aradan on beş sene 
geçmiştir, yahut on sene geçmiştir. Radyo Ana
yasa dilini en iyi ve en güzel kullanan bir ku
rum olarak halkın da Türk dili üzerindeki an
layış sahibi kişilerin güvenini ve saygısını ka
zanmıştır. Ata sözcülerinin söylediği gibi dev
rik cümleler dilimize yabancı değildir. Sizler 
ve tüm Türk halkının konuşma ve sohbetlerin
de çoğu zaman devrik cümlelerle konuştuğu
nuzu bir inceleyiniz, Göreceksiniz ki, en az 
yarısını devrik cümlelerle konuşursunuz, ko
nuşma dili, sohbet dili devrik cümledir. Bu bir 
kanundur, dilin bir kanunudur. Bunu bilme
den kalkıp bu şekilde devrik cümleleri yabancı 
olarak göstermek yanlıştır, Türk diline bir ha
karettir, Türk dilini küçümsemektir. 

Adalet Partisi Anayasa kuruluşlarını, hele 
özel kuruluşları bir karşısına alma hevesi için
dedir. Görüyorum Türk Dil Kurumunun kar
şısında, Türk Dil Devriminin karşısında komis
yon raporu yeni kelimelerin, yeni buluşların 
karşısında, özerk kuruluşlarda, bilirsiniz teftiş 
hükümet tarafından yapılmaz. Bu dünyanın her 
yerinde böyledir. İngiltere'de bir teamülle yü
rütülür bu, bir Almanya'da kanunla yürütülür. 
Ancak, demir perde arkası veya faşist ülkeler
de radyolar hükümet tarafından siyasi ve malî 
yönden denetilir. 

Aziz senatörler, ancak yine özerkliğe sahip 
hükümetle bâzı batı ülkelerinde olduğu gibi 
hükümetle özerk kuruluşlar arasında meydana 
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getirilecek bir özerk kuruluş bu teftişleri yapa
bilir. Bu da kanunla tesbit edilir. Maalesef Sa
yın Tekin Müftüoğlu'nun söyledikleri gibi Ana
yasanın 127 nci maddesi diğer iktisadi Devlet 
Teşekkülleri gibi radyonun TRT nin aynı tef
tişe, aynı denetime tabi tutulmıyacağmı bilme
sini isteriz. Çünkü öteki İktisadi Devlet Teşek
küllerinde özerklik yoktur. TRT de bir özerklik 
vardır, özerkliği olanların teftiş ve denetimi 
kendi içinde yapılır. 

359 sayılı TRT Kanununun 34 ncü madde
si Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ku
rumu sadece murakabe eder diyor. Denetler. 
Ama bu kadarcık bir murakabe neler yapmış
tır, dikkat ediyor musunuz? Murakabe raporu 
bile alt komisyonların TRT nin hesap bilançola
rının onayı hakkındaki olumlu görüşlerinin is
tismarına sebebolmuş, Kamu iktisadi Karma 
Komisyonuna da bu fikir etkili olmuştur. Eğer 
Devlet teftiş ve denetime karışırsa tâyin ve ter
filerde rol oynıyacak bir durumda olursa bu
günkü Anadolu Ajansına döner. Anadolu Ajan
sını görüyoruz. Anayasaya aykırıdır. O da bir 
özerkliğe kavuşmalıdır. Sayın Demirel'in Do
ğu gezisinde kirpiklerinin tozdan bembeyaz ol
duğunu, saçsız başının üzerinde bir toz tabaka
sının saç meydana getirdiği gibi edebiyatlarla 
en ufak teferruatına kadar veren bir Anadolu 
Ajansı olmaz. Anayasaya aykırıdır. Onun da 
özerkliği olmalıdır. Bu kadar karışmanın so
nucu ne oluyor bakınız? Saatlerce aynı temel 
atmalar, aynı açışlar o da isabetli mi, değil mi, 
gördüğümüz yerlerde çoktan atılmış temeli ya
hut çoktan açılmış olanları yeniden açılmasının 
tekrar tekrar yapıldığını radyodan dinlediniz. 
Bu yarın size, daha gelecek zamanda da baş
ka bir partinin elinde bu şekilde kullanılmama
lıdır. Anadolu Ajansı da özerkliğe kavuşturul
malıdır. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Bildiği
niz bir şey varsa Senatoya getirin, hesabını ve
relim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Anayasa 
hakkındaki bu olumlu, TRT nin bu olumlu gö
rüşü yani alt komisyonun şeyi dahi bu denet
leme kurulu raporundan sonra başka yöne çe
kilmiştir. Yani Sayın Devlet Bakanı Tekin Müf-

tüoğlu ise Anayasanın 121 ve 127 nci madde
lerindeki hükümleri kanun maddelerinin lâfzı
na ve gerçek anlam ve amaçlarına göre değil, 
kendi anlayışına göre açıklamak lüzumunu 
duymuştur ve bugün Sayın Şeref Kayalar'm 
da ifade ettiği gibi, o arkadşımız da Sayın Müf
tüoğlu'nun fikirlerine katılmamıştır, özerk mü
esseseler 127 nci maddeye göre denetlenmez.' 
463 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesi, 
demekki öserk kuruluşlar için değil, ancak ik
tisadi Devlet Teşekkülleri içindir. TRT için 
bir kitaptan bahsetti Sayın Fikret Gündoğan ve 
arkasından Sayın Müftüoğlu da başka bir kitap 
getirdi. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — (Elin
de bir kitap göstererek) Buyurun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Efen
dim, bir profesör İsmet Paşa biz ortanın so-
lımdayız, Halk Partisi sosyalist değildir demiş 
ama bu profesör Halk Partisi sosyalist, diyor
muş. Bir profesör bu kadar anlattıktan sonra 
bu kabinleği göstermişse Halk Partisi bütün 
sınırları ile ortanın solunu beili ettikten son
ra, Atatürk devrimlerini kapsıyan bir felsefî 
görüş uygulamasının da karma ekonomi oldu
ğunu açık açık ortaya koyduğuna göre, ne 
Adalet Partisi gibi tamamen karma ekonomiyi 
geçici kabul edip zamanla her şeyi ösol teşeb
büse devretmek gibi bir görüşte olmayıp, ne 
işçi Partisi gibi karma ekonomiyi geçici kabul 
edip (A. P. sıralarından gürültüler) devletleş
tirmeye gitmek gibi bir görüşte olmadığını açık 
açık belirtmiş. Her ikisinin de halkın hizme-
tindede olduğunu söylemiş, öyle ise başkaları 
gibi karmakarışık bir ekonomiyi değil, karma 
ekonomi sistemine dayanan bir sistemle orta
nın solunu herkese anlatmış ve herkeste anla
mış. (A. P. sıralarından ne alâkası var, Sayın 
Başkanım sesleri) Ama Sayın Tekin Müftüoğ
lu o profesör gibi anlıyorsa Allahm bir vergisi-
dir, o da öyle anlar. Ama yetenek mesele
sidir Halk da daha başka türlü anlar. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — TRT 
nin ortanın solu ile ne alâkası var. Bunu an-
lıyamadık. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, 4 dakikanız 
var, efendim. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam 
efendim. Ekonomik bir sistem olarak demek ki 
karma ekonomi kabul etmişiz ve bunun uy
gulamasını yap^oruz. Bunun uygularken 
de Anayasanın, 1961 Anayasasının emrettiği 
lâfzına ve esprisine uygun bütün esaslarını uy
gulamak, bozuk olan düzeni düzenlemek, hat
tâ değişmesi gerekeni bu Anayasanın çerçevesi 
içinde değiştirmekte ortanın solu politikası 
içinde kararlıyız. Sosyalist parti değiliz. Bu
nu açık açık söylemişiz. (A. P. sıralarından ne 
alâkası var sesleri, gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın öztürk, bunların gün
demle ne alâkası var, rica ederim. Gündemle 
bir alâkası yok. Şimdi Türkiye Radyo ve Tele
vizyon idaresi üzerinde görüşüyoruz. (A. P. 
sıralarından gürültüler). 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkan, dün Sayın Bakan geldi. Biz ortanın 
solunda olmakla aynı zamanda sosyalist parti 
imişiz gibi bir durum çıkardı. Takdir edersiniz 
onu açıklamak lüzumunu gördüm. (A. P. sıra
larından öyle bir şey yok, sesleri). 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLÜ (Zonguldak Milletvekili) — Ben çı
karmadım. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Şimdi 
denetim bakımından olsun, iki yönde duruyo
rum, Türk dili bakımından olsun ve belirttiğim 
gibi Sayın Bakan, Sayın Adalet Partisi söz
cüleri gördük ki, hem bağımsız özerk radyo
nun karşısında, hem Türk dilinin, Türk dil dev
riminin karşısında gözükmektedirler. (A. P. sı
ralarından Allah Allah sesleri). Bu bütün Türk 
halkınca, Türk aydmmca bilinen bir durum
dur. Ama bunda muvaffak olamıyacaktır. Çün
kü tarihi gelişme bunu göstermiştir. Muvaf
fak olmalarına imkân yoktur. 

Şimdi sizin alacağınız kararı aşağı - yukarı 
biliyoruz. Biz sizi bu vereceğiniz kararla baş-
başa bırakacağız. Senatoyu terk edeceğiz. (A. P. 
sıralarından gürültüler). Yüce Senatonun onu
runu zedeliyen kararınızla Anayasa nezdinde 
ve vicdanen sizi başbaşa bırakacağız. 

Ayrıca, sizin gibi, komisyonda Türkiye İşçi 
Partisinin de bu raporan onaylanmaması gö
rüsünde olduğunu biliyoruz. Demek ki, siz ve 
onlar bu anlayışta hareket ederseniz ve bütün 
mesuliyetleri size terk ederek biz huzurunuz
dan ayrılacağız. Saygılarla selâmlarım. (Bravo 
sesleri ve alkışlar). 

BAŞKAN — Şimdi raporun sonuçlar kıs
mının iki numaralı bölümünü okutup oylıyaca-
ğım. 

«TRT Kurumunca bir kısım işlemlerinin Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca denet
lenmesine imkân verilmemiş olması adı geçen 
kurulun tesbit ettiği ve ilgili mercilerince tet
kik ve tahkika lüzum gösterdiği özellikle ka
nunsuz tediyeler hakkında da her hangi bir 
mercice hiç bir muamele yapılmasına imkân ve
rilmemiş bulunması ve bütün bunların da bilan
ço ve netice hesaplarına tesiri bulunduğu cihet
le TRT kurumunun bu hali ile komisyonumu
zun tetkikine sunulan 1964, 1965 ve 1966 yılla
rına ait bilanço ve netice hesapları ek bir (A) 
kabule şayan görülmemekle reddedilmesi ko
misyonumuzca uygun bulunmuştur.» 

BAŞKAN — Okunan metni oylarmsa sunu
yorum. (C. H. P. sıralarından Hıfzı Oğuz Be-
kata, Hüseyin öztürk, Rıza Isıtan, Lütfi Bilgin 
ve Salim Hazerdağlı ayağa kalkarak ekseriyet 
olmadığını beyan ettiler.) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Sayın Başka
nım çoğunluk yoktur. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Oylama sırasında başka hiçbir 
muamele yapamam efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Oyla
madan evvel çoğunluk olmadığını söyledik. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtim efendim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, TRT nin bi
lanço ve netice hesaplarının tasvibedilmemesi 
hususundaki rapor metni oylanıp kabul edil
diğinden adı geçen bilanço ve hesapları oyla-
mıyacağım. 
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2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Şimdi yoklama yapıyorum. 
(C. H. P. sıralarından, oylamadan evvel ekse
riyet olmadığını beyan ettik, sesleri; A. P. sıra
larından gürltüler). 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Oylamadan sonra bâzı arka
daşların dışarı çıkmış olmasına rağmen, şu an

da dahi ekseriyete, nisaba yakın bir kalabalığı
mız vardır. Bu böyle olmakla beraber.. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Şu 
anda 76 kişi var efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim 80 kişi saydık 
biz de. Bu itibarla oturuma 14.30 da tekrar top
lanmak üzere, ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,25 

»>••-<« 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay. 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Üyesi Turhan Kapanlı'nın, Bor 
Mineralleri Araştırma Komisyonundan istifası 

BAŞKAN — iki tezkere vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bor mineralleri Araştırma Komisyonundan 

istifa ediyorum. Kabulüne müsadelerini arz ede
rim. 

Ankar 
Turhan Kapanlı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Anayasa Mahkemesi Başkanlığının; 359 
sayılı TRT Kanununun 47 nci maddesinin 2 sa
yılı oendinde yer alan «Devlet Personel Daire
sinin görüşü alındıktan sonra Bakanlığı ile an
laşmak suretiyle hazırlanıp Turizm ve Tanıtma 
Bakanının onayı ile» şeklindeki hükmün, Anaya

saya aykırı olduğundan, iptaline karar verildi
ğine dair tezkeresi. (3/716) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Danıştay 5 nci Dairesi tarafından açılan dâ

va dölayısiyle yapılan inceleme sonunda: 
359 sayılı TRT Kanununun 47 nci maddesi

nin 2 sayılı bendinde yer alan, «Devlet Personel 
Dairesinin görüşü alındıktan sonra Bakanlığı ile 
anlaşmak suretiyle hazırlanıp Turizm ve Tanıt
ma Bakanının onayı ile.» şeklindeki hükmün, 
Anayasaya aykırı olduğundan, iptaline 
15 . 10 . 1968 gününde 1967/37 -1968/46 sa
yı ile karar verilmişitiir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Lûtfi Ömerbaş 

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet yılla
rı) denetimi sonuçları hakkında rapor (3/681) 
(S. Sayst: 1131) 

XXXIV - TÜRKİYE RADYO - TELEVİZ
YON KURUMU : 

BAŞKAN — Önergeler var okutuyorum: 
Sayın Başkan 

C. H. P. Grupu adına oylama ve yoklama 
hakkında söz rica ediyorum. 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
22 . 10 . 1968 günü Cumhuriyet Senatosu 

Genel Kurulunda Kamu iktisadi teşebbüsleri 
denetim raporu müzakereleri esnasında, T R T 
Kurumunun hesaplarının onaylanmamasına iliş
kin bölümün, oya sunulmasından önce, beş se
nato üyesinin çoğunluk olmadığı gerekçesi ile, 
ayağa kalkıp yoklama istemlerine rağmen Baş
kanlık Divanı, sözle ve hareketle usulüne uy
gun olarak yapılmış bu istemi göz önünde tut
madan oylama işlemine geçmiştir. Başkanlık Di
vanı, «Oylama sırasında başka bir işlem yapı
lamaz.» demek sureti ile, bir taraftan istemin 
vukuunu tesbit etmiş ve fakat yanlış bir tüzük 
tatbikatı ile, tüzüğe uygun bu isteği yerine ge
tirmemiş, diğer taraftan da tüzüğün 106 ncı 
maddesinde yazılı hükme açıkça aykırı bir tu
tum. ve davranışta bulunmuştur. 

Oysa, Tüzüğün 106 ncı maddesi, oylama sı
rasında, yalnız kimseye söz verilemiyeceği kay
dedilmiş ve fakat, çoğunluk olmadığı iddiala-
rmın, derhal yoklama yapmak sureti ile yerine 
getirilmesini âmir bulunduğu, her türlü şüphe
den uzaktır. Kaldı ki, beş üyenin yoklama iste
mi, oylama işleminden evvel yapılmıştır. Bir ne
denle yapılan muamele ve oylamanın iptali ile, 
yeni baştan gerekli işlemin yapılmasına karar 
verilmesini arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Grup Başkanvekili 
istanbul 

Fikret Gündoğan 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugün öğleden önceki Birleşimin sonunda, 

TRT ile ilgili komisyon teklifi oya sunulmadan 
önce (C. H. P. sıralarından) Hıfzı Oğuz Beka/ta, 
Hüseyin Öztürk, Rıza Isıtan, Lütfi Bilgen ve 
Salim Hazerdağlı ayağa kalkarak ekseriyet ol
madığını beyan ettiler. 

içtüzüğün 52 nci maddesine tamamen uygun 
olan bu uyarmanın üzerine yoklama yapılması 
gerekirken Başkan bu görevini yerine getirme
miş ve böylece TRT ile ilgili karar çoğunluk ol
madan alınmıştır. 

Filhakika üyelerin oylamadan evvel çoğun
luk olmadığını tekrar beyan etmeleri ve yapı
lan oylamanın usulsüzlüğünü ileri sürmelerine 
rağmen, Başkan tutumunda bir değişiklik yap
mamakla beraber oylamaya geçmek zorunda 
kalmıştır. 

Nitekim yapılan oylama sonucunda bizim say
dığımıza göre ancak 76 senatörün ve Başkanın 
teyp ve tutanağa geçen beyanına göre de an
cak 80 senatörün oturumda mevcut bulunduğu 
ve böylece çoğunluğun mevcudolmadığı tesbit 
edilmiştir. 

Durumu Yüce Senato huzurunda tescil edi
yoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Grup Başkanvekilleri 

Ankara istanbul 
Hıfzı. Oğuz Bekata Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Okunan önergeler, iki kısma 
ayrılacaktır. Biri Sayın Bekata'nın grup adına 
söz isteği. Diğer ikisi de bir önceki oturumun 
oylama ve görüşülme usulü ile ilgili olanıdır. 
Oylama şekli ve usulüne ait iki önerge burada 
okunmakla zapta geçmiş ve zaptın sonuna ek
lenmiş bulunacaktır. Bir başka işlem yapma
ya imkân yoktur. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Zap
ta geçtiğinize göre söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim bir muamele 
yapmıyorum efendim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Oy
lamadan önce değil, oylama sırasında ayağa 
kalktılar efendim. 
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BAŞKAN — Bir işlem yapmıyorum Sayın 
Orhon, Cumhuriyet Senatosu Başkanlflk Divanı
na verilen her önerge okunur. Bir kısmı işleme 
<konur, bir kısmı konmaz. Binaenaleyh okunmuş
tur. Başkanlık, üzerinde bir müzakere açmış de
ğildir ki, size söz vereyim. Fakat okunanlar zap
ta geçer. 

Sayın Bekata'nm söz isteğine gelince, içtü
züğün 115 nci maddesi gereğince Sayın Bekata 
tam tutanak üzerinde önümüzdeki birleşimde 
söz söyleme hakkınız mahfuz olmak üzere bu ko
nuda size şimdi söz veremiyeceğim. 

MACİT ZEREN (Amasya) — Sayın Başka
nım durumu izah etmeme imkân verir misi
niz? 

BAŞKAN — Bir görüşme açmıyorum Sayın 
Zeren. O zaman bir görüşme açmak; hatalı ka
bul v. s. gibi içtüzüğün diğer birçok maddeleri
ni işletmek gerekir, ki işin içinden çıkmamıza 
imkân yok. Bu sebeple bir görüşme açamıyaca-
ğım. 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ 
lı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına kadro eklenmesi hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bütçe ve Plân ko-
misııoniarı raporları (Millet Meclisi 1/511; Cum
huriyet Senatosu 1/907) (S. Sayısı: 1153) (1) 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. Gün
demle ilişkin bir önerge vardır okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea

dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mına kadro eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış bulun
maktadır. 

Cumhuriyet SenatosundalM görüşme süresi 
biteceğindei}, bütün işlere takdimen gelen kâ
ğıtlardan. gündeme alınarak öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Kocaeli 

Lütfi Tökoğlu 

(1) 1153 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

I BAŞKAN — Adı geçen kanun tasarısının 
gündeme alınmasını istiyen önergenin gündeme 
alınması kısmını oylarınıza arz ediyorum. Ka-
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme alınmış bulunan bu tasarının gün
demde bulunan diğer işlerden önce görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon burada. Hükümet? (Umum Mü
dür muavini burada, sesleri) Umum müdür se
viyesinde bir kişinin bulunacağı yolunda 30 Ey
lül 1968 tarihindeki Başkanlık Divanında, benim 
şahsen karşı olduğum bir çoğunluk oyu ile ka
rar verilmiştir. Başkanlık Divanının bu kararı
na uymak zorunluğundayım. Arkadaşlarımız ha
tırlarlar, umum müdür ancak veyahut ona ve
kâlet eden kimse. Umum müdür veyahut vekili, 
Hükümet adına umum müdür veya vekili 
(Umum Müdür vekili burada, sesleri) Hayır, 
vefail, muavin ayrıdır. Birbirinden farkhidır. 
Kelimelere dikkat buyurmanızı istirham edece
ğim. Birbirinden farklıdır. Umum müdürlük 
münhal olur da ona birisi vekâlet eder, umum 
müdür özürlü olursa ona vekâlet ayrıdır; umum 
müdür muavinliği ayrıdır. 

Başkanlık Divanında bunlar görüşüldü ve 
bu yolda kesin olarak karar verildi. Ben baş-
fenvdkili sıfatı ile oturumu idare eden başkan 
olarak, buna uymak mecburiyetindeyim ve ifa
de ediyorum. Ben aynı görüşte olmamama rağ
men 30 Eylül 1968 tarihli Başkanlık Divanı ka
rarı bu yoldadır, ona göre muamele yapıyo
rum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bun
dan önce tatbikatı var. 

BAŞKAN — Beyefendi son Başkanlık Diva-
I m kararı var. Tatbikatı diyorsunuz, ama en son 

Başkanlık Divanı kararını ben size hatırlatıyo
rum. Yine görüşeceğiz, hangi sırada gelirse gel
sin, birleşimin hangi devresinde gelirse gelsin. 
Şimdi görüşeceğimiz her hangi bir Kamu ikti
sadi Teşebbüsünün bitmesinden sonra umum 
müdür veya vekili geldiği zaman görüşmeye 
devam edeceğiz. Görüşme yapılacak, ama içtü
züğe bağlılık ve Başkanlık Divanının en son 
kararma saygı yönünden ben buna mecburum. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
I Hatalı yol. 
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BAŞKAN — Başkanlık Divanının kararım 
getirteyim okutayım isterseniz. Usul münaka
şası açmıyorum. 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunim- 3 neil 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet yu
ları) denetimi sonuçları halikında rapor (3/681) 
(S. Sayısı : 1131) 

XXXV - MADEN TETKİK VE ARAMA 
ENSTİTÜSÜ 

XXXVI - ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDA
RESİ 

BAŞKAN — Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi üzerinde : 
C. H. P. inden Sayın Salih Tanyeli, A. P. Gru-
pımdan Maden Tetkiki Arama, Elektrik Etüt 
İdaresi üzerinde Sayın Demir Yüce; gruplar 
adına söz almışlardır. 

Sayın Tanyeli, C. H. P. Grupu adına buyu
run. 

Biraz önce okunan önerge ile ilişik kanım 
tasarısının görüşmesine, umum müdür veya yet
kili veya Hükümet adına birisi geldiği andan 
itibaren başlıyacağız efendim. 

Buyurun Sayın Tanyeli. 
C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TANYELİ 

(Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
huzurunuzda MTA nın 1984, 1965, 1966 hesap 
devresine ait Komisyon raporu üzerindeki 
Grupumuzun görüşlerini arz etmeye çalışaca
ğım. 

MTA Enstitüsü yurdumuzda mevcut ve iş
letmeye elverişli her çeşit yeraltı zenginlikleri
ni meydana çıkarmak, işletilenlerin daha verim
li şekilde işletilmesini sağlamak, etüt ve araş
tırına çalışmaları yapmak, Türk mühendis, tek-
nisiyen ve uzman işçisini yetiştirmek maksadiyle 
1935 te 2804 sayılı Kanunla kurulmuş bir Kamu 
İktisadi Teşebbüsüdür. Yurdumuzun yeraltı 
zenginliklerinin değerlendirilmesi gayesiyle muh
telif maden, endüstriyel hammadde ve enerji 
kaynaklarını arar, bunların jeolojik, jeofizik ve 
jeoşimik etütlerini yapar. Yerüstü ve yeraltı 
maden ameliyeleri ile bu kaynakların nitelikle
rini, rezerv durumlarını tesbit eder. Proje du
rumlarını, rantabilite hesaplarını gösteren rapor
ları yayınlar. Türkiye'nin muhtelif ölçekli je

ofizik haritalarının çıkarılması için jeolojik ve 
jeofizik araştırmalar yapar. 6226 sayılı Kanun
la petrol ameliyelerinden yalnız jeolojik istik
şaf yapması öngörülmüş, o zamana kadar bu ko
nuda yaptığı proje, rapor ve sair bilgilerle te
şebbüslerini Türk petrol ortaklığına devretmiş
tir. Taş, fosil, mevcut her türlü taş, fosil, ma
den, petrol ve su üztrinde fizikî, kimyevi optik, 
mineraljik, petrografik, rontgenolojik, uranolo-
jik, paleontolojik tâyin ve tahlillerde cevher ha
zırlama ve zenginleştirme deneyleri yapar. Yur
dumuzda maden işlerinde çalışacak teknik ele
manları yetiştirir, özel teşebbüse ait ruhsatlı ve
ya imtiyazlı demir, kömür, bakır, kurşun, çinko, 
civa, antimuan, krom, manganez, bortuzu, lü
letaşı, florit ve fosfat madenlerinin her türlü 
jeolojik ve madencilik ameliyeleri vasıtasiyle 
aranmasını, Enstitü ile ruhsat sahibi arasında 
imzalanan mukaveleye istinaden yapar. Kurum 
bir Kamu iktisadi Teşebbüsü olmakla beraber 
kendisine has bir sermayesi yoktur. Hazine yar
dımları ve faaliyetlerinden mütevellit cüzi ge
lirleri ile idare eder. Hazinenin bu kuruma yap
tığı yardımlar seneler itibariyle şöyledir; 1963 te 
36 750 000; 1964 te 43 969 000,1965 te 47 101 000, 
1966 da 69 000 000. 

Kurumun muhasebesini yaptığımız devreye 
tekabül eden Birinci Beş Yıllık Plân hedef ola
rak yurdumuzdaki madenleri millî yarara en 
uygun olarak işletmek kendi ihtiyaçlarımızı kar
şılamak, dış piyasalarda arananlardan ne ka
darı satılabilirce o kadarını ihraç etmeyi öngör
müştür. Burada kuruma çok büyük vazifeler 
düşmektedir. Bu hedefe ulaşmak için her şey
den evvel maden varlığımızın bilinmesi, yurdu
muzun maden varlıkları üzerindeki bilgilerimizin 
geliştirilmesi lâzımdır. Filhakika bugün dahi 
maden potansiyelimiz hakkında tam bir bilgi 
sahibi olduğumuz iddia edilemez sanayi ham
maddesi olarak mütalâa edilen maden kaynak
lan hakkında yapılan tetkiklerin hülâsası şu 
neticeyi vermektedir : 

A) Türkiye'de bulunan madenler çeşitli-
lidir. Filhakika MTA, raporlanna bakılacak 
olursa memleketin hemen bütün bölgelerinde 
sanayi hammaddesi olarak birçok madenler 
vardır. 

B) Bununla beraber büyük rezervlere ma
lik kıymetli maden yataklarının potansiyel 
kıymeti hakkında tam bir bilgi yoktur. 
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C) İşletilen madenlerden bir kısmı mem
leket sanayiinde kullanılmakta, mühim bir kıs
mı da dış piyasa için istihraç edilmekte ve 
bunlar memleket içinde hiçbir değişime uğra
madan tam olarak ihracedilmektadir. Şu hal
de metalürji sanayiimizin bu noktadan Batı
daki sanayi memleketlerine nazaran bir avan
tajı var demektir. Filhakika Batıdaki bâzı 
sanayi memleketleri hammaddeyi dışardan al
mak suretiyle bu sanayii kurmuşlar ve tabia-
tiyle bu sebepten maliyet hammaddeyi dâ
hilden temin edenlere nazaran yüksek ol
muştur. Kalite ve teknikte müsavat halin
de bu faktörde iş gücü faktörü gibi sanayii
miz için bir avantaj teşkil edecek mahi
yettedir. Özellikle Müşterek Pazar ile ilişki
lerimiz noktai nazarından bu hammadde avan
tajını şu suretle daha da kıymetlendirmek 
mümkündür. 

a) İstihraçta maliyeti düşürmek, 
b) îhracedilen maddeyi ucuz bir şekilde 

ve kollaylıka sanayi bölgesine taşımak, veya 
diğer faktörlerde uygnn olmak şartiyle, ku
ruluş yerini istihraç noktalarına yakın yer
lerde kurmak.. Bu imkânların gerçekleştirilme
si sayın senatörler, her şeyden evvel yukarda 
işaret edildiği gibi, potansiyelin tam ve kati 
olarrik bilinmesi ve işletmenin rasyonel ve is
tihraçta kapasitej^e ulaşılması ile kabildir. Nok-
tai nazarımıza göre madencilikte henüz azalan 
randıman, kanununun cari olmaması lâzımgel-
mekte ise de özel sektör tarafından araştırılıp 
işletilen ocaklarda tam kapasiteye ulaşıldığı da 
iddia edilemez. Filhakika gerek teknik, gerekse 
sermaye noktasından bu ocaklar tamamiyle sö-
mürülememekte, cevherin kaymağı alındıktan 
sonra terkedilmekte ve bu suretle millî servet 
heder olmaktadır. Kanun millî varlığımız olan 
yeraltı servetlerinin tamamen telmik icaplara 
uygun olarak işletilmesini, millî servetimizin he
der edilmemesini, azami verimlilikle değerlen
dirilmesini hedef tutmuş ve bunu sağlaması 
için Estitüyü yükümlü kılmış, bu hususu ken
disine görev olarak vermiştir. Ancak bu gö
revin bütün sathında gereği gibi ifası Ensti
tünün gerek bünye, gerekse hukukî imkân
larla takviyesi ile mümkündür. 

Halbuki geçen devredeki müzakere sırasın
da da işaret ve temenni edildiği gibi şümul 
ve uygulama bakımmda-n bir boşluk arz eden 
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2804 sayılı Kanunun beşinci maddesinin vu
zuha kavuşturulması için üç yıl içinde hiç
bir çalışma yapılmamış, bu maksatla takdim 
edilen kanun teklifi Meclisin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Komisyonundan geçtikten sonra 
Bütçe ve Plân Komisyonunda 2/383 numaraya 
kayıtlı olarak sıra beklemekte bulunmuştur. 
Bu konuda mevcut boşluğun yeraltı servetleri
mizin heder olmaması, aksine millî ekonomimi
ze katılarak kalkınmamızın sürat kazanması 
bakımından C. H. P. Grupu olarak beşinci mad
deye açıklık getirecek bir değişikliğin ihmal 
edilmeden sağlanmasını lüzumlu görmekteyim. 
Yine bu cümleden olarak ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının tatbiki dolayısiyle görevi 
daha da genişliyen ve önem kazanan enstitünün 
eleman noksanlığının giderilmesi teknik cihaz 
ve malzeme ile donatılması zaruretine inanıyo
ruz. Bu konuda şunu da ilâve etmeyi lüzumlu 
addediyoruz M, şirketler hukuk bakımından 
dünya tatbikatına göre, ancak yeryüzüne çı
kardıkları cevherin sahibidirler. Toprak altın
da metruk kalan rezerv Devletindir. Bu, ma
lın terk ile metruk olamıyacağı hakkındaki hu
kuk ilkesine uygun bir tatbikattır. Bu görüş 
Anayasamızın 130 ncu maddesinde teyidini bul
maktadır. Tabiî servetler ve kaynaklar Devle
tin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların 
aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. 
Arama ve işletmenin Devletin özel teşebbüsle 
birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya 
özel teşebbüs eliyle yapılması kanunun açık 
hükmüne bağlıdır. Bu açık hükümden çıkardı
ğımız sonuç, Devletin sadece arama ve işletme 
hakkının kanunun açık izni ile özel teşebbüse 
devredileceği, işletme sonucu elde edebildiği
nin sahibi bulunacağı, yeraltında kalan rezer
vin Devlete aidolacağıdır. Bu itibarla emek ve 
sermaye sarfiyle işletmeye açılan ocağın en 
rantabl şekilde maksimum kapasiteye ulaşacak 
tarzda işletilmesinin kontrolü ve bunu sağlıya-
câk tedbirlerin alınması şarttır. Diğer taraf
tan Birinci Beş Yıllık Plânın 1964 uygulama 
programında çok yerinde olarak fosforit ve 
fosfat cevherlerinin öncelikle araştırılması ön
görülmüştür. Filhakika topyekûn kalkuımamı-
zın temeli ve sanayide katkıda bulunmanın ve
tiresi olan ziraatimizin gelişmesinde mühim 
âmil olacak gübre sanayiimiz için lüzumlu olan 
bu hammaddenin, gittikçe büyümekte olan bu 
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sanayi dalını döviz sarfına meydan vermeden 
doyurması, bunun memleketimizde istihracı 
ile kabildir. Bu itibarla 1964 programının der
piş ettiği bu drektifin müspet veya menfi sonuç
larını öğrenmek isteriz, özellikle Gaziantep ile 
Kilis arasında uzanan sahada, mebzulen mev
cudiyeti Plânlama uzmanları tarafından bildi
rilmiş olan ve gübre sanayiimiz için olduğu 
kadar bölgede istihdam yaratmak noktasından 
da önemli bulunan fosfat tuzu cevherlerinin 
araştırılıp araştırılmadığını, araştırılmışsa ne 
netice alındığını, araştırılmamışsa nedenini öğ
renmeyi zaruri addederiz. Bir yazılı soru öner
gemize mevzu yaptığımız bu konuda bugüne 
kadar aydınlatılmadığımızı ve böylece yazılı 
soruya mütedair içtüzük hükmünün de zede
lendiğini üzüntü ile ifadeyi bir zaruret telâkki 
ederim. Diğer taraftan plânım öngördüğü 
MTA'ca bulunmuş bir madeni işletmek isti-
yen müteşebbisin, bu enstitü tarafından tâyin 
edilecek bir ücretle maden hakkını satması key
fiyetinin endüstriyel, özellikle stratejik değe
ri olan maddelere sirayet ettirilmemesi, bun
ların Devlet tarafından işletilmesinde çok bü
yük faydalar bulunduğu işarete şayandır. 

Enstitünün kanunla verilmiş olan vazifeleri 
arasında bulunan eleman yetiştirmek hususu 
yukardanberi işaret edegeldiğimiz görevlerin 
ifası noktasından bilhassa önemlidir. Müsama
hanızla sığınarak burada uzak bir hâtıramı ya-
dedip, Şarkta genç bir kaymakam iken, Bin
göl dağlarında tetkikata gelen profesör Hamid 
Nafiz Pamir başkanlığındaki enstitü tarafından 
Belçika'da tahsil ettirilmiş genç ve cevval mü
hendislerin, memleket madenciliğinin âtisi hak
kındaki güzel görüş ve düşüncelerinden çok fay
dalandığımı ifade etmek isterim. Bu şekilde iyi 
yetişmiş elemanların halen enstitüde vazife gö
rüp görmediklerini, şimdiye kadar her kademe
de yetiştirilmiş olanlardan kaçının halen kurum
da vazifede olduğunu; ayrılmış olanlar varsa 
bunların nedenlerini öğrenmenin faydalı, olacağı 
kanısındayım. Bu kıymetli unsurlar, eğer ka
mu sektörü ile özel sektör aracındaki ücret 
ahenksizliğinden mütevellit bir zaruret sebebiy
le ayrılmışlarsa, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
değer yaratıcı tekmil unsurlarına şâmil olmak 
üzere, Hükümetin yeni bir ücret politikası taki-
betmesi ve hele Avans Kanunun mutlak bunlara 
da teşmil edilmesi zaruretini bir kere daha ifa

deden kendimi alamıyacağımı arz etmek mec
buriyetinde kalacağım. 

Birinci Kalkınma Plânının 1965 programı 
taşkömürü tüketiminde ileriki yıllarda meydana 
gelebilecek dar boğazların önlenmesini sağlamak 
amacı ile, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumun
ca etütler yapılmasını ve enstitünün buna yar
dımcı olmasını öngörmüştür. Gerçekten Türki
ye'miz için hayati ehemmiyeti haiz olan bu nok
ta üzerinde fazla durmak lâzımdır. Memleketi
mizin çeşitli yerlerinde rezerv kıymeti ve ran
dımanı henüz bilinmiyen pek çok linyit yatak
larının mevcudolduğu bir gerçektir. Yalnız, sa
nayimizin enerji ihtiyacını sağlamakta kullan
mamış; gereken maden kömürünü kesin ihtiyaç
larımızda kullanmamızın ve bu suretle dar bo
ğazları biras daha daraltmamızın doğru olmadı
ğı kalkınma devresinde, ormanlarımızda kese
cek ağaç da kalmadığına göre, mevcut linyit ya
taklarına yenilerini ilâve edecek istikşaflar 
yapmak ve halkımızı toprağa para vermekten 
kurtarmak için de bunların verimli ve temiz bir 
şekilde istihracını temin edecek tedbirleri alma
mız lâzımdır. Filhakika, eldeki malûmata göre 
enstitü, geçen yıllarda yaptığı sondajlarla görü
nür, muhtemel, mümkün olmak üzere takribi 
değeri 43 milyon lira tutan rezerv tesbit etmiş
tir. Plânın yukarıda işaret ettiğim direktifinden 
sonraki çalışmaları hakkında da bilgi sahibi ol
mak isteriz. Memnuniyetle öğrendiğimize göre, 
enstitü Birleşmiş Milletlerle yaptığı bir anlaş
maya göre, jeotermik enerji etütleri projesini 
yürütmekte, bu kapsamda Batı Anadolu bölge
sinde çalışmalara devam etmektedir. Bu cümle
den olarak Denizli Sarayköy sahasında enerji 
üretimine elverişli tabiî buharlara da rastlan
mıştır. 

Linyit konusunda üzerinde durulacak en mü
him konu şüphesiz büyük şehirlerin havaların
dan;! kirlenmeyi önleyici tedbirlerin alınmasıdır. 
Bunun sararlarını izale edici fizikî veya kimyevî 
tedbirler varsa düşünülmesini ve bunların gerek 
inşada, gerek kullanılmada bina sahiplerine 
tavsiye edilmesini ve bunun bir müeyyideye 
bağlanmasını istidraden işareti faydalı bulmak
tayım.. 

Keza plân, MTA ca yapılmış etütlerin sonuç
larının yayınlanmasını, daha büyük mikyasta 
haritaların en kısa zamanda hasırlanmasını, 
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birtakım 25 binlikler esas alınarak jeolojik ha
rita çalışmasına maden bakımından en elverişli 
bölgelerden başlanılmasını öngörmekte ve hattâ 
1966 programında bu konuda çalışmalarını hız
landırması ve yabancı uzman potansiyelinden 
daha geniş ölçüde yararlanma yollarını ara
ması için bütçeye bir milyon lira konulduğunu 
ifade etmektedir. Maden potansiyelimizin, özel
likle endüstriyel hammadde rezervlerimizin bi
linmesi ve değerlenmesi noktasından bu harita
ların biran evvel tamamlanıp, ilgililerin isti
fadelerine arz edilmesi gerçekten çok önemli
dir. Bu çalışmaların biran evvel tamamlanma
sı en büyük temennimizdir. 

Diğer taraftan, yine MTA nın yaptığı etüt 
ve aramalardan alınan sonuçları değerlendir
mek, bulunmuş maden vasfını kazanmış cevher 
yataklarının kati durumlarını, fizibilitelerini 
belirten nihai raporları hazırlamak üzere ku
rulmasını öngördüğü ünitenin çalışmaları da 
büyük önem taşımaktadır. 

Son olarak liman inşaatı, demiryolu, baraj, 
yol, büyük ve küçük su yapılarında kullanıl
mak üzere gelişigüzel açılmakta ve işletilmekte 
olan taşocaklan konusunu da MTA nın ciddî 
olarak tesbit ve takibetmesi lüzumuna inanıyo
ruz. Birinci plânımız MTA nın lâboratuvarla-
rmm minerolojik ve kimyevî tahlilleri, cevher 
zenginleştirme deneyleri ile, sınai etütleri ya
pıp hızla sonuca bağlayacak yolda donatılaca
ğını ve destekleneceğini öngörmekte ise de, biz 
tetkikatımızda bu istikamette yapılmış fazla bir 
destekleme göremediğimizi ifade etmek isterim. 

Sayın senatörler, eleman kifayetsizliğinden, 
birçok makinalannın eskimiş olmasından, parça 
sıkıntısından muztaribolduğunu gördüğümüz 
ve kalkınmamızı hızlandıracak sanayimiz için 
hammadde araştırmalarında en modern maki-
nalarla teçhiz edilmesini yürekten temenni et
tiğimiz MTA, bu güç şartlara rağmen mazide 
bugünkü yeraltı servetlerimizin millî ekonomi
mize kazandırılmasında büyük âmil olmuş, bil
hassa ilk petrolü Batman'da bulup, yeryüzüne 
çıkarmak suretiyle ekonomimize her türlü tak
dirin fevkinde büyük hizmet ifa etmiştir. An
cak, hizmetlerinin daha isabetli ve verimli ol
ması, bu müesseseye yeni bir veçhe verilmesi 
ile kabildir. 
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Kendilerine teşekkürlerimizi ifade ve gru-
pumuzun 1964 - 1965 - 1966 hesap devresi için 
tasvip oyu vereceğini arz eder; beni sabırla 
dinliyen Yüce Senatoyu saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Yüce? Yoklar. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Af
yon Karahisar) — Ben konuşacağım Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı, Sayın Karaağaçlı-
oğlu size de söz vereceğim. Yalnız Sayın Yüce 
Maiden Tetkik Arama üzerinde; elektrik işleri 
konusunda da siz. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Af
yon Karahisar) — İkisi üzerinde de ben ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — İkisinde mi, bize verilen kâğıt 
öyle de. Buyurun. 

Bu arada Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı; Elektrik işleri Etüt idaresini Genel Direk
tör Sayın Semih üzel'in, Maten Tetkik Arama 
Enstitüsünü de Genel Müdürünün temsil ettik
lerini bildirmiş bulunmaktadır, Genel Kurul ı1 a 
bulunmakta ve takibetmektedirler. 

Buyurun Sayın Karaağaçlıoğlu. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA MUSA 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahi
sar) — Muhterem Başkan, Yüce Senatonun çok 
değerli üyeleri, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
kıymetli temsilcileri, yüksek huzurlarını s ela 
Yüce Meclislerin tenkid ve denetimine sunulan 
T. B. M. M. Kamu iktisadi Kuruluşları Karma 
Komisyonunun 468 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince hazırladığı raporu MTA Ensti
tüsü ile ilgili kısımları hakkında, 1964, 1985. 
1966 faaliyet yıllan denetim sonuçlan hakkın
daki raporu Anayasanın 127 nci maddesinin son 
fıkrası ve İçtüzüğün 92 ve 93 ncü maddeleri 
gereğince yapılmakta olan müzakereler münase
betiyle bendeniz de Adalet Partisi Senato Gru
pu aidma görüş ve temennilerimizi yüksek hu-
zurlrrmız^p, arz ve izah etmeve çalışacağım. 

Muhterem senatörler, 22 . 6 . 1935 tarihinde 
yürürlüğe giren, 2804 sayılı Kanunla kurulmuş 
olan MTA Enstitüsü yurdumuzdaki çeşitli ma
den, endüstriyel hammadde ve enerji kaynak
larının rezerv ve kalitelerinin tesbiti ve bunlar
dan daha verimli bir şekilde faydalanma im-
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kânlarının araştırılması maksadiyle ve memleke
timizin bu yönde kurulmuş olan sayılı teşekkül
lerinden birisidir. MTA Enstitüsünün kurulu-
şunidan bu yana geride bıraktığımız 33 yıllîk 
süre içinde yaptığı çalışmalarla memleketimize 
demir, çelik, çeşitli maden, petrol, kömür, sera
mik, çimento, alüminyum, azot, cam gibi bir
çok endüstri dallarının kurulmasında, gelişme
sinde, millî ekonomimize inikası büyük olan 
ehemmiyetli bir rol oynadığını ifade etmek iste
rim. Ayrıca memleketimizin madencilik sektö
ründe çalışacak elemanların yetişmesi konusun
da da bu müessese büyük ölçüde hizmetler gör
müş ve memleket çapında bu vadide bir öncü
lük yapmıştır. 

Petrol Kanununun neşir tarihi olan 1954 yı
lından önce, Eaman, Garzan, Adana, Trakya 
gibi yurdun çeşitli bölgelerinde petrol etüt ve 
sondajları yapan enstitü Raman ve Garzan pet
rol sahalarını memleketimize kazandırmış ve 
Batman'da ilk rafineri tesislerini kurmuştur. 
Halen yerli ve yabancı şirketlerin etüdüne ka
palı olan Sivas ve Erzurum sahalarında jeo
lojik ve jeofizik etütlere devam etmekte ve 
petrol teşekkülü bakımından uygun jeoloji ya
pıya sahip sahaların sondajını, aramalarını 
yapmaya devam etmektedir. Yurdumuzun ma
den ve hammadde potansiyelinin meydana çı
karılmasında ve diğer pek çok çeşitli konu
lar d?, büyük faydalar sağlıyacak olan jeolo
jik, tektonik, metalurjik ve jeofizik haritaların 
yapılmasına devam edilmektedir. Geçmiş yıllarda 
yapılmasına devam edilen 1/100 000, 1/800 000 
ölçekli jeolojik haritalara ilâve olarak 1965 
yılı başında on paftadan ibaret 1/500 000 ölçek
li Türkiye jeoloji haritası da tamamlanarak ya
yınlanmış bulunmaktadır. Halen 1/100 000 000 
1/2 500 000 ölçekli jeolojik, tektonik, metalurjik 
haritaların, basımına çalışılmakta ve bir yan
dan da maden, petrol bakımından önemli gö
rülen sahaları, ilk plânda olmak üzere 1/250 000 
ölçekli jeolojik haritaların hazırlanması çalış
malarına devam edilmektedir. 

Maden Tetkik ve Arama Entitüsünün etüt 
ve arama çalışmaları, öncelikle memleket eko
nomisinin ihtiyaç duyduğu ve yurt dışında sa
tılarak döviz temininde rolü olan demir, ba
kıl', kurşun, çinko, civa fosfat ve kükürt gibi 
maden ve hammaddelere yöneltilmiştir. Ayrı

ca yurdumuzun gittikçe artan enerji ve yakıt 
ihtiyacının karşılanabilmesi gayesi ile petrol, kö
mür jeotermik enerji, uranyum, bitümlü şist 
ve tabii gaz etüt ve aramaları üzerinde de önem
le ve hassasiyetle durulmaktadır. Yurdumu
zun maden potansiyelinin kısa zamanda orta-
yr, çıkarılması, demir, bakır, kurşun ve çinko 
gibi. sülfürlü cevher yatakları ile radyo aktif 
mader. yataklarının tesbit gayesi ile havadan 
uçakla prospeksiyon ve etütler yapılmaktadır. 
Enstitünün halen büyük kısmı hizmete girmiş 
bulunan yeni tesisleri ile birlikte, yeraltı zen
ginliklerimizin en iyi şekilde kıymetlendiril
mesi ve bu konuda yurt ihtiyacının karşıla
nabilmek için gerekli her çeşit tâyin, tahlil 
ve cevher zenginleştirme deneyleri ile, maden 
ve hammaddelerinin en iyi. şekilde faydalanma 
imkânlarının hesaplarını tesbite yardımcı ola
cak yarı endüstriyel pilot tesislerin kurul
masa plânlanmış ve bunlar için gerekli mal
zemenin temini, için, teşebbüse geçilmiş bu
lunulmaktadır. Halen mevcut lâboratuvarlann 
cihaz ve malzeme bakımından takviyesine ve 
ayrıca dumansız yakıt, fosfat, düşük tenörlü 
demir cevherleri ve uranyum ve bitümlü şist ko
nularında endüstriyel, mahiyette tecrübeler 
yapacak pilot tesislerin kurulmasına geniş 
çapta çalışılmaktadır. Enstitünün eleman ve teş
kilât imkânlarının geliştirilmesi gayesi ile çe
şitli yerli ve yabancı kuruluşlardan kredi veya 
yardım alınmasını öngören projeler üzerinde 
çalışılmakta ve öncelikle demir, bakır ve pet
rol konulan üzerinde hassasiyetle ve dikkat
le durulmaktadır. Halen bu projelerden birço
ğunun uygulanmasına geçilmiştir. Birleşmiş 
Milletler ile yapılan bir anlaşmaya göre yü
rütülen jeotermik enerji etütleri projesi kap
samında Batı Anadolu bölgesinde çalışmalara 
devam edilmiştir. Sarayköy - Denizli sahasın
da yapılan ilk tahkik sondajlarında, enerji üre
timine elverişli miktarda tabii buhara rasla-
nıîmış bulunmaktadır. Memleketimiz tabii bu
har sahaları bakımından geniş imkânlar bah
şetmekte olup, enerji, ihtiyacımızın, karşılan
masında önemli rol oynaması kuvvetle muhte
mel görülen bu kaynakların potansiyellerini tes
bit gayesi ile yapılmakta olan çalışmalara 
yoğun bir şekilde devam edilmektedir. Bu hu
sustaki olumlu gayretleri grupumuz adına 
takdirle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. 
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MTA Enstitüsü 1935 - 1967 yılları arasında 
yurt potansiyelinin ortaya çıkarılması gayesi 
ile çok sayıda maden ve hammadde suhuru-
nun etüdünü yapmış ve bunlar hakkında onbin 
civarında etüt ve propeksiyon raporu hazırla
mış bulunmaktadır. Ayrıca önemli görülen 
suhurlar üzerinde arama çalışmalarına giri
şilerek 559 016 metre sondaj, 74 828 metre ku
yu ve galeri yapılmış bulunmaktadır. Tesbit 
edilen madenlerden işletilmeye elverişli olan
lar, işletici resmî kuruluşlara devredilmiş ve 
mekşuf hale getirilerek Hazineye intikalleri 
sağlanmıştır. Enstitünün 33 yıllık süre içinde 
toplam giderleri 601 500 000 Türk lirasıdır. Bu
nun 55 milyon Türk lirası enstitünün kendi 
kaynaklarından karşıladığı gelirlerden, geri 
kalanı da Hazine yardımlarından temin edil-
miştiı*. Buna karşılık enstitü çalışmaları so
nucu takribi potansiyel değeri 100 milyar Türk 
lirasına, ulaşan çeşitli maden, endüstriyel ham
madde ve kömür rezervi tesbit edilmiştir. Bü
tün bunlar ciddî bir müessesenin başarılı ça
lışmaları sonucunda ulaşılan hayırlı neticeler
dir. Bu hususu da ayrıca memnuniyetle kayı-
detmek ve şükran hislerimizi ifade etmek iste
rik. 

Enstitünün bugüne kadar yaptığı çalışma
lar Türkiye'nin maden, hammadde ve enerji 
kaynaklan bakımından zengin olduğunu gös
termektedir. Krom, bor tuzları, civa, mermer, 
lületaşı, jeotermik enerji rezervleri bakımından 
Türkiyemiz dünyanın en zengin ülkeleri ara
sına girmektedir. Ayrıca bakır, antimoon kur
şun, çinko, manyezit, uranyum, linyit ve kü
kürt gibi çeşitli maden ve hammadde kaynak
ları bakımından da yurdumuzda geniş jeolojik 
imkânlar mevcut bulunmaktadır. Bu imkân
ların önümüzdeki yıllarda İkinci Beş Yıllık 
Plân ilkelerinin bu konu ile ilgili tavsiyeleri is
tikametinde değerlendirilmesinin muvaffaki
yetle yapılacağına kaani bulunmaktayız. Zira, 
yeraltı zenginliklerimizin tesbiti ve bunların 
memleket ekonomisinle arzı konusunda MTA 
Enstitüsüne büyük görevler düşmüştedir. Yur
dumuzun ekonomik ve sosyal gelişmesinde bü
yük ölçüde yardımcı olacağına inandığımız 
yeraltı zenginliklerimizin kısa zamanda elle tu
tulur hale getirilerek memleket ekonomisine 
sunulması gereklidir. Enstitü bu konuda üzeri
ne düşen görevi yerine getirebilmek için gerekli 

tedbirleri almıştır. Ancak enstitü çalışmaları
nın daha verimli ve daha etkili olmasını kısıt-
lıyan ve aşağıda belirtilmiş bulunan hususlar 
için tedbir alınmasını faydalı mülâhaza «itmek
teyiz. 

Mevzuata mütaallik hususlar : 
1. Enstitü Kuruluş Kanununun günün 

şartlarına göre yeniden gözden geçirilmesi ve 
Enstitünün mümkün mertebe serbestçe çalış
masını sağlıyabilecek bir şekilde tadil edilmesi 
icabetmektedir. Bu konu ile ilgili olarak ha
zırlanmış bulunan tadil tasarısı ilgili mercilere 
iletilmiş bulunmaktadır. Bu hususta ilgililerin, 
mevzua gereken alâkayı göstermek suretiyle 
müessesenin muhtacolduğu idari ve teknik es-
ndkliğin en kısa zamanda sağlanmasını temin 
edecek bu tasarının kanuniyet fcesbetmesini şid
detle arzuladığımızı ifade etmek isterim. 

2. Eleman durumu : Enstitünün teknik ele
man kadrosu hem sayı ve hem de nitelik bakı
mından yetersizdir. Bilhassa tecrübeli teknik 
personel temin edilememektedir. Bu husus bü
tün yatırımcı dairelerde, bütün teknik daire
lerde olduğu gibi MTAE'de de aynen mevcut
tur. Bu bakımdan aşağıdaki hususların dik
kat nazara alınmasını ehemmiyetle tavsiyeye 
şayan görmekteyiz : 

A) Enstitü çalışmaları genellikle güc ta
biat şartlarının hülküm sürdüğü ve her türlü 
sosyal imkânlardan yoksun bölgelerde yapıl
maktadır. Enstitünün elemanları çalışmaların 
güçlüğü ile birlikte ağır mahrumiyet şartlanma 
da katlanmak zorundadır. 

B) Çoğunluğu 4/10195 sayılı Kararname 
hükümlerine göre istihdam edilen teknik ele
manlara ilâve bir ücret ödenmediği gibi, kad
ro imkânlarının da sınırlı olması sebebiyle ek
seri normal terfileri de yapılamamaktadır. Mu
ayyen bir tecrübe kazanmış Enstitü elemanla
rı, Enstitü dışında gerek resmî ve gerekse özel 
kuruluşlarda hem çalışma şartları, hem de üc
ret bakımından daha tatminkâr işler bulabil
mekte ve dolayısiyle Enstitüden ayrılmakta
dırlar. 

O) Enstitü çalışmalarının daha verimli ola
bilmesi çok sayıda tecrübeli elemanın istihda
mı ile doğrudan doğruya orantılıdır. Bu bakım
dan Enstitü dışında çalışanlara nisbetle daha 
tatminkâr bir ücret ödenmesi gerekli görül
mektedir. 

679 — 



C. Senatosu B : 75 22 . İO . 1968 O : 2 

Yukardaki hususların hizmetlerin nrükem- I 
mel ifa edilebilmesi için personel kadrosunun 
bilhassa ihtisas istiyen kademelerindeki nok
sanlığı giderici yöndeki tedbirlerin en kısa za
manda nazarı dikkate alınmasını şayanı tavsi
ye görmekteyiz. 

Bütçe durumu : Çalışmaların daha verimli 
olabilmesi ve daha kısa zamanda sonuç alına
bilmesi için Enstitünün makina, teçhizat ve 
malzeme gücünü ve dolayısiyle bütçe imkânla
rının artınlımasmı gerekli bulmaktayız. Zira 
bilsabettiği hizmetlerin memleket ekonomisinde 
büyük bir değer taşıdığı nazarı dikkate alınır
sa bilhassa günün her devresinde, her safha
sında tekâmüle ulaşan teknolojik vasıtaların ve 
birtakım araçların bu müesseseye kazandırıl
ması suretiyle yeraltı servetlerimizin en kısa 
zamanda yerüstüne çıkarılması imkânları bu
lunacaktır. Bu itibarla hem malî yönden, hem 
(kadro yönünden ve hem de teçhizat ve maki
na yönünden müessesenin en kısa zamanda 
takviyesini uygun mütalâa ettiğimizi ifade et
mek isteriz. 

Dokümanlar : Enstitüce yapılan çalışımalar 
sırasında 1/25 000 ölçekli topoğrafik haritalar
dan, 1/35 000 ilâ 1/60 000 ölçekli hava fotoğ
raflarından geniş ölçüde faydalanılmaktadır. 
Ancak memleketimizin 1/25 000 ölçekli topoğ
rafik haritaları ve hava fotoğrafları henüz ta
mam olmadığı gibi, mevcudolanların da gizli 
olması sebebiyle çeşitli güçlüklerle karşılaşıl
maktadır. Bu harita ve fotoğrafların tamam
lanması ve mevcudolanların serbestçe kullanı
labilmesi veya üzerlerindeki gizli bilgiler kaldı
rılarak yeniden hazırlanması enstitü çalışırla
rını hızlandıracak ve rahatlık temin edecektir. 

Böylece MTAE hakkında Grupumıızım gö
rüşlerini kısaca ifade ettikten sonra birkaç cüm
le ile sözlerime nihayet vereceğim. 

Muhterem senatörler, A, P. ve onun hükümet
leri yıllarca bekçiliğini yaptığımız yeraltı ve 
yerüstü servetlerimizi canı ve kanı paha.nna "a-
hibolduğu şeref faikıyetine, Devlot olmanın me
suliyeti içinde toz kondurmadan, millî menfaat
lerimizin gerektirdiği yönde memleket içi ve 
memleket dışı kaynaklardan ölçülü bir şekilde 
faydalanmak suretiyle asırlardan beri millete? 
ıstırabını çeldiğimiz fukaralığımıza son verecek 
gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Bundan 

| hiç kimsenin asla şüphesi olmasın. Yarının mü
reffeh Türkiye'sinin kalkınmasında en büyük 
ekonomik görevlerinden birisi de bu sektöre 
düşmektedir. Biz inanıyoruz ki şimdiye kadar 
mevdu hizmetleri daima başarı ile ifa etmiş olan 
MTAE, mazi ve halde olduğu gibi gelecek yıllar
daki hizmetleriyle de daima başarılı bir teşekkül 
olarak kalacaktır . Bu itibarla Sayın Müessese 
mensuplarını huzurlarınızda Grupum adına, geç
mişteki ve haldeki ciddî hizmet ve muvaffakiyet
leri için candan tebrik eder, gelecekteki hayırlı 
hizmetleri için de en samimi duygularımızla ba
şarılar temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, kısa mâruzâtım 
içinde MTAE haldanda yüksek müsamahaları
nıza sığınarak Grupumun görüş ve temennilerini 
telhisan arz ve ifade etmiş bulunuyorum. Beni 
dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan dolayı Yü
ce Heyetinizi en derin hürmetlerimle selâmla
rım. (Alkışlar) 

XXXV - MADEN TETKİK VE ARAMA 
ENTİTÜSÜ : 

BAŞKAN — MTAE nin 1964, 1965, 1966 yıl
ları netice hesap ve bilançolarını okutup tasvip
lerinize arz edeceğim. 

MTAE 1964 yılı : 64 629 943,53 lira gelir, 
47 313 282,76 lira gider. 

BAŞKAN — Okunan netice hesap ve bilanço
yu tasviplerinize arz ediyorum; kabul eden
ler.,. Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı : 70 755 298,75 lira gelir, 
56 181 453,18 lira gider. 

BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas
viplerinize arz ediyorum, kabul edenler... Etnıi
yenler... Kabul edilmiştir. 

1966 yılı : 90 816 213,55 lira gelir, 
75 231 334,95 lira gider. 

BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas
viplerinize arz ediyorum; kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

XXXVI - ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDA
RESİ : 

BAŞKAN — Elektrik İşleri Etüt İdaresi : 
1964 yılı : 39 657 626,17 lira gelir, 

22 375 055,54 lira gider. 
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BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas
viplerinize arz ediyorum; kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı : 35 683 507,83 lira gelir, 
35 662 424,47 lira gider. 

BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas
viplerinize arz ediyorum; kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1966 yılı :' 45 453 433,02 lira gelir, 
42 934 557,40 lira gider. 

BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu tas
viplerinize arz ediyorum; kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanıma bağ
lı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları. (Millet Meclisi 
1/511; Cumhuriyet Senatosu 1/907) (S. Sayı
sı : 1153) (1) 

BAŞKAN — Biraz önce gündeme alınmalını 
ve diğer işlerden önce görüşülmesini kabul bu
yurduğunuz Emniyet Genel Müdürlüğü kadrola
rına ilişkin kanun tasarısının görüşülmesine ge
çiyoruz. 

Komisyon?.. Burada, Sayın içişleri Bakam?.. 
Burada. Komisyon raporunu okutuyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 4 . 10 . 1968 tarihli 88 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesi hak
kında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığı
nın 5 . 10 . 1968 tarihli ve 6343 sayılı yazıları 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderil
mekle Komisyonumuzun 16 Ekim 1968 tarihli 
Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır 
bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

(1) 1153 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

I - Tasarı, Emniyet Genel Müdürlüğüne muh
telif derecelerde yeni kadrolar verilmesini ön
görmektedir. 

Emniyet Teşkilâtı, kendisine tanınan kanuni 
yetki ve görev sahası içinde, yurtta kamu düze
nini ve vatandaşın can ve mal emniyetini temin 
ile mükellef bulunmaktadır. 

Son yıllarda memleketimizdeki, hızlı nüfus ar
tışı, şehirleşme ve sanayileşme hareketleri, tu
rizm alanındaki gelişme, trafikte artan yoğun
luk; sosyal ve ekonomik bünyemizde önemli ge
lişmeler meydana getirmiş ve bu gelişmelerin, 
emniyet hizmetlerinin ifasında da derin tesirleri 
olmuştur. Filhakika, polisin günlük iş hacmi 
artmakla kalmamış, yeni bâzı hizmet dalları da 
ortaya çıkmıştır. Malî polis, turizm polisi, top
lum polisi ve bölge trafik polisi gibi yeni hizmet
lerin taazzuvu, bu gelişmelerin zaruri bir sonu
cu olarak tezahür etmiş bulunmaktadır. 

Memleketimizdeki bâzı sosyal ve ekonomik 
olayların 1960 - 1965 yılları arasındaki seyri in
celendiğinde, emniyet hizmetleri yönünden orta
ya çıkan problemler karşısında bu hizmetlerin 
ifasında büyük güçlüklerle karşı karşıya bulu
nulduğu anlaşılmaktadır. Bu devre içinde, po
lisin hizmet ettiği alanda yüzde 21,2 oranına ula
şan nüfus artışına mukabil, aynı devrede polis 
kadrolarında yüzde 1 artış olmuştur. 

1960 - 1965 devresinde genel nüfus artışı 
oranının yüzde 13,1 olmasına karşılık, şehirli nü
fus artışı yüzde 28,3 tür. Şehirlere ve endüstri 
merkezlerine göçün müşiri olan, gecekondu mm-
takalarındaki konut sayısının genel konutlara 
oranı Ankara'da yüzde 45, istanbul'da yüzde 21, 
İzmir'de yüzde 18 ve Adana'da yüzde 60 civa
rındadır. Bu gelişmeler, polis sayısı ile nüfus 
arasında mevcudolması gereken dengenin bozul
masına sebebiyet vermiş bulunmaktadır. 

1960 - 1965 yılları arasında yurdumuza gelen 
turist miktarında yüzde 30 artma olmuş, özel
likle otomobilli turistler, trafiğin yoğunlaşma
sında önemli rol oynamıştır. Gerçekten, oto ile 
yurda giren turist miktarı 1962 de 20 587 iken, 
1965 yılında 115 610 a yükselmiştir. 1962 de 
6 862 turist otomobiline karşılık, 1965 yılında 
38 536 turist otomobili memleketimize girmiş bu
lunmaktadır. Yine aynı devre içinde, trafik ka
zalarında yüzde 54, bu kazalarda ölenler mikta
rında yüzde 61,7 yaralananlar miktarında da 
yüzde 56,5 artış kaydedilmiştir. 
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Bu rakamlar, ülkemizde ciddî bir tarafik 
probleminin bulunduğunu göstermekte ve hizme
tin iyi bir şekilde yürütülebilmesi için mevcut 
kadronun süratle takviyesini gerektirmektedir. 

Diğer taraftan, teknolojide meydana gelen 
büyük gelişmeler, kullanılan çeşitli malzeme ve 
metotların geniş çapta değiştirilmesini icabet-
tirdiğinden, emniyet teşkilâtının da bu teknik 
gelişmeye muvazi olarak yeni teknik malzeme ve 
imkânlarla donatılması zaruri görülmüş; bunun 
sonucu olarak ihtisar ve teknik bilgi istiyen şu
beler ihdası ile bu şubelerde mütehassıs eleman
ların istihdamı, bütün ileri memleketlerde olduğu 
gibi emniyet teşkilâtımız için de kaçınılmaz bir 
hale gelmiş bulunmaktadır. 

Bu gelişmelere ilâve olarak, Anayasamızın ve 
diğer mevzuatın vatandaşlara sağlamış bulun
duğu hakların ihlâl edilmemesi ve hürriyet niza
mının korunması yolunda istenilen seviyeye ula
şabilmek çabası, vasıflı ve yeter sayıda polis me
muruna olan ihtiyacı haklı ve zaruri gösteren se
beplerden bir diğerini teşkil etmektedir. 

Yukarda arz edilen mütalâalar muvacehesin
de, emniyet hizmetlerinde yeter sürat ve verim
liliği gerçekleştirmek için ihtiyaç bulunan kad
roların temini maksadiyle hazırlanmış bulunan 
tasan Komisyonumuzca uygun görülmüş ve be
nimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 
2 nci ve 3 ncü maddeler ilişik cetvelle birlikte ay
nen kabul edilmiştir. 

IH - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 
Kâtip 
Uşak 

M. F. Atayurt 
İstanbul 
H. Berkol 

Ordu 
Ş. Koksal 

Trabzon 
ö. L. Hocaoğlu 

Sözcü 
Sakarya 

0. Salihoğlu 
Aydın 

i. C. Ege 

Minasa 
0. Karaosmanoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Van 
F. Melen 

Yozgat 
i. Yeşilyurt 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde Sayın Karaos
manoğlu. Lehte değil mi Sayın Karaosmanoğlu, 
çünkü komisyon üyesisiniz. Ancak lehte ko
nuşabilirsiniz. 

ORAL KABAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Evet efendim. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun muhterem 
üyeleri, Devlet Memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanlına 
bağlı 1 sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmına kadro eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı Millet Meclisince kabul edilip 
ilgili komisyonlarca tetkik ve tasvibolunduk-
tan sonra Yüksek Huzurunuza getirilmiş bu
lunmaktadır. 

Demokratik hukuk Devleti nizamının esas
larına uygun olarak hürriyet düzeni içeri
sinde kalkınma faaliyetlerine selâmetle de
vam edebilmenin en esaslı faktörlerinden bi
risi de yurtta kamu düzeninin ve vatandaşın 
can ve mal emniyetinin sağlanmasıdır. Dev
letle vatandaş arasındaki münasebetlerin tan
ziminde her türlü hürriyetin kanun çerçeve
sinde kullanılmasında keza anarşiye gidebile
cek mahiyetteki fiil ve hareketlere karşı yine 
kanunlarımızın tam bir tarafsızlık ve eşitlikle 
tatbikinde Türk polisine önemli sorumlu
luk ve yetkiler tevcih edilmiştir. Yurtta em
niyet ve asayişin sağlanması gibi çok mühim 
bir âmme hizmetinin kendisine tevdi olunduğu 
İçişleri Bakanlığı bu fonksiyonunu ifa ede
bilmek için her şeyden önce kemiyet ve key
fiyet itibariyle yeterli bir zabıta kadrosuna 
sahip kılınmak icabeder. 

Gerekçede de belirtildiği veçhile, memle
ketimizde hızlı nüfus artışı, şehirleşme ve 
sanayi hareketleri, turizm sahasındaki geliş
meler, trafik kesafetinin artması gibi muh
telif sebeplerle gelişmekte olan hizmetlerin 
mevcut emniyet teşkilâtı kadrolariyle kar
şılanması oldukça zorlaşmış bulunmaktadır. 
Bunun yanı sıra modern âmme idaresi ülke
lerinin icabı olan ihtisaslaşma, polis teşki
lâtımıza da ihtiyaç haline gelmiştir. Polisin 
klâsik mahiyetteki adlî, siyasi ve idari fonk
siyonlarına ilâveten zamanımızda malî polis, 
turizm polisi, toplum polisi ve bölge trafik 
polisi gibi hizmet dalları ortaya çıkmıştır. 
1960 ilâ 1965 yılları esas alınırsa polisin hiz
met sahası içerisindeki alanda nüfusumuz 
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% 21 nisbetinde artmış olduğu halde, aynı 
devredeki polis kadrolarındaki artış ancak 
% 1 civarındadır. Polis teşkilâtının bulunduğu 
il ve ilçe nüfus toplamları 1965 te 9 438 882 
iken, 1968 de 11 099 204 e çıkmıştır. Anti-
parantez ifade etmek isterim (ki demokratik 
hukuk Devleti nizamının hâkim olduğu mem
leketlerde muayyen nüfus başına isabet eden 
polis sayısı bizdekinden çok fazladır, tah
min ederim son rakamlar muvacehesinde be
lediye hudutları dâhilinde, emniyet teşkilâtı
nın vazife gördüğü yerlerdeki miktarlar na
zara alınırsa 600 küsur vatandaşa bir polis 
düştüğü halde; meselâ en medeni, emniyet 
ve asayiş bakımından en ileri derecede ör
nek alınabilecek olan memleketlerden birisi 
olan Avusturya'da bu miktarın 200 küsur ci
varında olduğunu tahmin ederim. 

Aynı devrede turist miktarında % 30, tra
fik de % 54 artış kaydedilmiş, kazalarda 
ölen vatandaşlarımızın miktarında % 61,7, ya
ralananlarda da % 56,5 gibi dünya rekoru 
seviyesinde artmışlar vuku bulmuştur. Her 
sene milyonlarca liraya baliğ olan mal kaybı 
da âdeta ibretle kayda değer surette tecelli et
mektedir. Polis teşkilâtının personel, vasıta, 
bina ve eğitim gibi sevk ve idare ile ilgili ihti
yaçlarının beşer yıllık plânlara bağlandığı ve 
1967 yılından itibaren de tatbik mevkiine ko
nulduğunu ve bu hususta Sayın İçişleri Baka
nının ve sayın emniyet mensuplarının kıymetli 
mesailerde bulunduklarını memnuniyetle mü-
şahade etmekteyiz. Halihazırdaki polis memu
ru sayımız 17 679 dur. Bunun 12 666 sı umu
mi hizmette, 2 981 i toplum hizmetinde, 1963 ü 
il trafiğinde, 339 u bölge trafik zabıta hizme
tinde çalışmaktadır. Emniyet müdürü, emni
yet âmiri, başkomiser ve saire gibi âmirler top
lamı 3 124, muamelât memuru ve mütefer
rik memur toplamı da 662 civarındadır. Hazır
lanan personel plânının ışığı altında 1967 de ka
bul edilen 911 ve 912 sayılı Kadro kanunları 
ile beş bin polis memuru kadrosu da bu rakam
lara dâhildir. Polis memuru kadrosunun bu şe
kilde artırılması takdir Duyurulacağı veçhile 
aynı şekilde âmir sınıfındaki kadroların da 
piramit esaslarına uygun olarak artırılmasını 
gerektirir. 

Yapılan tetkikler Türkiye'de 29 bin polis 
memuruna daha ihtiyaç olduğunu ortaya koy

muş bulunmaktadır. Bu itibarla bu tasarı Yü
ce Senatonun tasvibi ile kanunlaştığı takdirde 
ihtiyaç duyulan âmir sınıfı takviye edilecek hi-
yerarşik ilişkiler pramidi biraz daha düzeltil
miş olacak. Polisin daha disiplinli çalışması, 
daha bilgili yetişmesi âmirlerinin nezaretinde 
daha iyi eğitim görmesi sağlanacaktır. 

Saniyen; kadro imkânsızlıkları sebebiyle li
yakat ve ehliyetleri tevsik edilen âmir ve me
murların terfilerine zemin hazırlanmış buluna
caktır. Tasarıda, tasarıya ekli cetveli dikkatle 
tetkik ettim, kriminalistik uzmanı, yüksek 
kimya mühendisi, yüksek trafik mühendisi gi
bi. çeşitli teknisyen ve müşavir kadroları polis 
teşkilâtımızın dana müessir, daha rasyonel ve 
koordone bir surette çalışmasını temin edecek 
niteliktedir. 

Mâruzâtımı bitirmeden önce çok önemli te
lâkki ettiğim bir husus üzerinde durmak iste
rim. Bu da hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim 
meselesidir. Polis hizmetlerinin ifasında iste-
miyerek de olsa bâzı aksaklıklar ve tenkidi mu
cip vaziyetten zuhur etmişse veya zuhuru muh-
temelse onu her şeyden önce eğitim noksanlı
ğında aramak gerekir. Polis vazife ve salâhi
yetleri ile ilgili 2559 sayılı Kanun; icabında ve 
kanunun tâyin ettiği ahvalde polise silâh isti
mali gibi çok önemli bir yetki vermiştir. Be
denen ve fikren yetişmiş, eğitim görmüş, ka
biliyetli polis âmir ve memurlarının halkla mü-
nasebetlerindeki davranışlarında karşılıklı say
gıya müstenit bir ortam içerisinde kendisine dü
sen vazifeyi mükemmelen ifa edeceğine inanıyo-
nım. Memnuniyetle öğrendiğimize göre yılda 
1 000 kişinin hizmet öncesi ve hizmet ici eğiti
mini sağlamak üzere 26 milyona malolacak mo
dern bir eğitim sitesinin inşasına başlanılmıştır 
Eğitim imkânlarının mahdudolmasma rağmen 
bu konuya önemle eğilen Sayın teinleri Bakanı
mız ve Sayın Emniyet Genel Müdürlüğü teşki
lâtımızın 1966 yılında 695, 1967 yılımda 3 871 
nersoneli eğitime tabi tutmasını, 1968 malî yı
lının ilk altı ayında 5 385 polis mensubunun 
meslek ici eğitiminden geçirmesini takdirle kar
şılamak icabeder. 

Tasarının kanunlaşması emniyet ve asayişle 
ilgili önemli bir hizmetin daha kolay surette 
ifasını sağlamış olacaktır. Ve şunu da antırpa-
rantez arz etmek isterim ki, İçişleri Bakanlığı 
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birinci fonksiyonu icabı olan emniyet ve asayi
şin sağlanması ile ilgili bir bakanlık olarak po
lis ve zabıta kadrolarının takviyesini öngören 
çalışmaları kesif bir surette artırmış bulun
maktadır. Şahsan temenni ederim bu tasarılar 
kısa zamanda Yüksek Meclislere gelsin. Biran 
önce kanunlaşsınlar ve zabıta teşkilâtımız mo
dern hukuk Devleti nizamına yardımcı bir rü
kün olarak vazife görmekte bulunsun. Tasarı
nın milletimiz ve memleketimiz için, vatanper
ver polis teşkilâtımız için hayırlı olmasını te
menni ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen? Yok... Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Biraz önce okunan önergede ivedilik husu
su da vardı, ivedilik hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına 

kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Devlet Memurlan aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna ek
li (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına, bu kanuna ekli (1) sayılı cetvelde de
recesi, memuriyet unvanı, aded ve maaşları ya
zılı memuriyetlere ait kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok... Maddeyi cetveliyle beraber oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte ve 
aleyhte söz istiyen? Yok.. Tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir, işlem bitmiştir. 

Bu arada bir önerge gelmiştir. Sayın Kara
ağaçlıoğlu'nun önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkan 
Zannederim ki, Maden Tetkik Arama ile bir

likte yanlışlıkla Elektrik Etüt İdaresinin gelir 
gideri de ve müzakeresi de yapılmış gibi işleme 
gidildi. Halbuki bu hususta hiç konuşma olma
dı. Ittılaınıza arz ederim. Saygılarımla. 

Afyon Karahisar 
iMusa Kâzım Karaağaçlıoğlu 

BAŞKAN — Sayın üyeler zannederim ki, 
Başkanlık bir yanlışlık yapmadı. İşlemi tam yap
mıştır. Ben A. P. Grupu adına Sayın Yüce'nin 
ve Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlıı'nun söz aldık
larını; bunlardan Maden Tetkik Arama için Sa
yın Karaağaçlıoğlu'nun, Elektrik İşleri Etüd 
İdaresi için Sayın Yüce'nin konuşmacı olarak 
gösterildiklerini ve mütaaddit kere isimlerini 
okuyarak çağırdım. Sayın Karaağaçlıoğlu gel
eli ve konuştular. Bu sebeple görüşmeler Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü ile Elektrik Etüd 
idaresi için ayrı ayrı, fakat sözcülere bir arada 
söz vermek suretiyle bitmiş ve oylama muamele
si bu şekilde yapılmıştır. Yanlışlıkla değil, iş
lemler tamamdır. Yapılacak hiçbir şey yoktur. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GSNEL KURULA SUNUŞLARI 

Adaht Partisi Grup Başkanlığının; Bor \ Cemalettin înkaya aday olarak tesbit edilmiştir. 
Mineralleri Araştırma Komisyonunda acılan üye- ] 
lige Balıkesir İ'ıjesi Cemalettin tııkayednın aday j 
gösterildiğine dair tezkeresi. 

BAŞKAN — Bu arada Adalet Partisi Grupu 
Başkanının bir önergesi gelmiştir, okutuyorum. | 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına i 
Bor Mineralleri Araştırma Komisyonuna gru- i 

pumuzea Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi j 

— 684 

Saygı iîe arz olunur, 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi Grup 

Başkam 
Bursa 

Şeref Kayalar 
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BASIC, AH — Sayın inkayaııın Araştırma 
Komisyonu üyeliğine seçilmesini kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Devam ediyoruz. 
XXXVII - ORTA - DOĞU TEKXİK VXf-

VER8ÎTE8Î : 

BAŞKAN — Orta - Doğu Teknik Üniversite
si. Tümü üzerinde C. H. P. Grupu adına Sayın 
Atmaca, 

Komisyon burada. Orta - Doğu Teknik üni
versitesi Rektör veyahut Millî Eğitim Bakanı. 
Kim. var? Yoklar mı efendim? Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesini temsilen Cumhuriyet Senato-
suııdaki görüşmeleri takibetmek üzere Millî Eği
tim Bakanı veya Rektör var mı? Yoklar... Gö
rüşmelere devam edemiyeeeğis efendim. Sayın 
Atmaca buyurun, ilgili Bakan veya Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesi Rektörü? Yok. Geriye 
bırakıyorum. 

XXXVIII - 21 i LU PRODÜKTİVİTE 
MERKEZİ : (2 yıllık) 

BAŞKAN — Millî Prodüktivite Merkezi için 
Komisyon burada, 

Millî Prodüktivite Merkezi Balkanı? Burada, 
Görüşmelere devam ediyoruz, C. H. P. Grupu 
adına Sayın Atmaca, A. P. Grupu adına Sayın 
Celâl Ertuğ, Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Baysoy sez istemişlerdir; sıra ile veriyorum. 

Sayın Atmaca Buyurun. 
G. H. P. GSUPU ADINA HÜSEYİN ATMA

CA (Denizli) — Sayın Balkan, değerli arkadaş
larım ve Kamu İktisadi Kurumlarının değerli 
temsilcileri, Millî Prodüktivite Merkezi Bakan
lar Kurulu kararı ile 1953 yılında kurulmuştur. 
1982 tarihinde Meclise sevk edilen kanun tasa
rısı 1965 te kanuni hüviyetini almış ve böylece 
580 sayılı Kanıma göre MPM. kamu kurumu 
niteliğinde tüzel kişiliği bulunan bir kurum ha
line gelmiştir. Memleketimizde iş verimini ar
tıracak tedbirleri araştırmak, bu konudaki ça
lışmaları teşvik etmek, ilgili kuruluşlarla istişa-
ri ve tatbiki faaliyetlerde bulunmak ve gerekli 
bilgileri yaymak, amacı ile kurulan MPM, nin 
hesaplan, Karma Komisyon ve Yüksek Denet
leme Kurulunca incelenmiştir. 

Türk ekonomisinin, özellikle millî sanayi ve 
tavsın-ısîn verimlilik esasına göre işletilmesin
de büyük görevler verilen MPM' nin bütçesi her 
yıl yararlı olmaya yönelik şekilde hazırlandığı 

22 . 10 . 1968 O : 2 

halde maalesef tahakkuk etürilomemiştir. Res-
mî ve özel sektör iş yerlerinde verimi artıra
cak modern metotları, tedbirleri araştıracak ve 
bu tedbirleri uygulamaya koyacak olan bir ku
ruluşun önce kendi bütçesinin gerçekleşmemesi 
neticesindedir ki, faydalı olamamakta, bu kuru
luş cılız ve göstermelik bir teşekkül olmaktan ile
ri gidememekteclir. Malî imkânlardan yoksun 
olan MPM'nin çalışmaları tamamen bir büro 
çalışması dışına çıkamamış ve cılız kalmıştır, is
tihsal unsurlarını tenkil eden toprak altı ve top
rak üstü varlıklarımızdan işgücünden, sermaye
den ve makinadan daha iyi randıman imkânları
nı araştıracak, daha az masrafla daha çok ve
rim almayı sağh.yacak araştırmaları yapacak, 
bir kuruluşa gidilmesinin zaruretine ina
nıyoruz. MPM. Genel Kurulu dahi nor
mal toplanamamakta ve bu yüzden de 
denetleme kurulu, danışma kurulu ilmî 
çalışma yapamamaktadır, 1965 yılında Başba
kanlığa sunulan kadro çizelgesinin onanmaması, 
Kurumu şekli ve göstermelik bir klâsik büro ha
line getirmiş bulunmaktadır. MPM. yararsızlı
ğı çalışma imkânı ve ortamının yaratılmamasm-
dan ileri gelmektedir. Hükümet gerekli önemi 
vermemiştir. Yüksek Denetleme ve Karma Ko
misyonun temennilerine aynen iştirak ediyoruz. 
MPM. hizmetler yapabilir ve hizmet yapabilme
si için de evvelemirde kuruluşunun tamamlan
ması lâzımdır. Personel kadrosu anormaldir. 
Personel atamalarında değere, çalışmaya, işgü
cüne ve ilmî yeteneğe değer verilmesi suretiyle 
yapılacak atamalar neticesinde bu Merkezin ya
rarlı olacağı inancındayız. 

Bütçesi tahakkuk etmemektedir ve Devlet 
bütçesinden ayrılması lâzım gelen hisseler veril
mediği için, özel teşebbüsten ödenmesi lâzım ge
len aidatlar da bu sebepten 'dolayı ödenememek
tedir. MPM, hakkında görüşlerimizi C. H. P. 
Grupu adına böylece özetledikten sonra, konu
nun aydınlığa kavuşması için de Hükümetten iki 
sorumuzun cevaplandırılmasını rica ediyoruz. 
30 . 11 . 1965 tavikinde Başbakanlığa sunulan 
kadro çizelgesinin 2,5 yıldır onaylanmama sebe
bi nedir? 

ikinci husus; Genel Kurulca kabul edilen 
bütçelerin gelirlerinin tahsilinde Hükümetin il
gisiz kaldığı ve kanunun gereğinin yerine geti
rilmediği anlaşılmaktadır, Bundan anlaşıldığı-
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na göre, kanuni bir kuruluş olmasına rağmen 
MPM. gelişmemiş, yararlı olamamıştır. Kendi 
kaderine terk edilmiş olan bu kuruluşun Hükü
met lüzumuna inanıyor mu, inanmıyor mu? 

Amerikalı dostlarımızın tavsiyesi ile 1953 yı
lında kurulan bu kurumun geleceği için Hükü
met ne düşünmektedir? Bu sorular cevaplandık
tan sonra bu kurumun yararlı olup olamıyacağı, 
devamı hususunda söz hakkımız tekrar olacak
tır. 

O. H. P. Grupu olarak MPM'nin örgütlenme
si, çalışabilir hale getirilmesi lüzumuna inanı
yoruz. Millî sanayimizin kurulmasında bu ku
rumun yararlı olacağı kanısındayız. C. H. P. 
Grupu adına kurumun değerli mensuplarına ba
şarılar diler, hepinizi saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ce
lâl Ertuğ. 

A. P. GRUPU ADINA CELÂL ERTUĞ (Elâ
zığ) — Sayın Başkan, değerli senatörler, 16 Ha
ziran 1965, 30 Nisan 1966, 1 Mayıs 1966, 30 Ni
san 1967 hesap dönemi üzerindeki komisyon 
raporunun eleştirmesini A. P. Grupu adına gö
rüşlerimizle beraber arz etmeye çalışacağım. 

Millî Prodüktivite Merkezi 17 Nisan 1965 te 
yürürlüğe giren 580 sayılı Kanunla meydana 
gelmiştir. Daha önceleri 1953 yılı sonundan 
beri faaliyette bulunan Bakanlıklararası Prodük
tivite Komitesinin bütün hak ve vecibeleri 
MPM' ye intikal ettirilmiştir, bu kanunla. 1953 
te bir Bakanlıklararası Komitenin yetkisinden 
bahsedişime dikkatinizi çekmek istiyorum. Bilâ-
haraki açıklamalarımı aydınlığa kavuşturabil
mek için. MPM. bu kanımla öngörülen MPM. bir
takım organlardan müteşekkildir. Bu organlar, 
evvelâ bir Genel Kurul vardır. Genel Kurulun 
seçtiği bir Yönetim Kurulu vardır, yine Genel 
Kurul tarafından seçilen Denetleme Kurulu ve 
Danışma, Kurulllarmdan müteşekkildir, kanu
nun öngördüğü MPM. nin organizması budur. 
Bu organların yetki ve görevleri de kuruluş ka
nunu ile özel yönetmeliklerle tâyin ve tesbit 
edilmiştir. Malî yönetmeliğe göre MPM. nin 
hesap dönemi 1 Mayıs tarihinde başlayıp 30 Ni
san- tarihinde son bulmaktadır. Millî Prodükti
vite Merkezinin ilk çalışma dönemi ile ilgili 
3 ncü Genel Kurulu 29 Haziran 1966 da ancak 
toplanabilmiştir. Yönetim ve Denetim kurulla
rının 16 Haziran 1965 - 30 Nisan 1966 arası ra

porlarını incelemiş bu Genel Kurul ve 1966 -
1967 iş programı ve bütçesini de kabul etmis-
tİı\ 

Muhterem senatörler, Millî Prodüktivite 
Merkezinin esas fonksiyonu gereği gibi yerine 
oturmamıştır. Millî Prodüktivite Merkezinin 
birinci, ikinci Genel Kurulları kolaylıkla topla
namamış, 1965 - 1966 bütçe gelirleri sağlanama
mış, kadrosu temin edilememiş, iş programı da 
gerçekleştirilememiştir. 580 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesine göre Millî Prodüktivite Merke
zinin Bakanlar Kurulunun onayına sunulmak 
üzere gönderilen kadrosu Başbak?„nhk Personel 
Dairesine intikal ettirilmiştir. Bu kadroda Ge
nel Sekreterlik, Özel Büro, Hukuk Müşavirliği, 
Tarım Şubesi, Endüstri Şubesi, Teknik Enfor
masyon ve Yayın Şubesi, Dış Münasebetler Şu
besi, Prodüktivite ölçüleri Şubesi, Personel ve 
Muhaberat Şubesi kısımlarını ihtiva eden 44 ki
şilik bir kadro mevcuttur. Buna karşılık halen 
mevcut kadro Genel Sekreter Vekili, Muhasebe
ci, üç Sekreter ve müstahdemden ibaret olmak 
üzere 12 kişiden ibarettir. Millî Prodüktivite 
Merkezi 16 Haziran 1965 ilâ 30 Nisan 1966 dö
nemine ait bilançosu 191 122,85 Tl. gelir noksa
nı göstermektedir. 

Muhterem senatörler; Millî Prodüktivite 
Merkezinin kuruluş gayesiyle elde edilmek iste
nilen netice arasında bariz bir açıklık olduğu gö
ze çarpmaktadır. Bu konuyu daha açık bir şekil
de münakaşa edebilmek için meselenin temeline 
inmek zaruretini hissetmekteyim. 

Millî Prodüktivite Merkezi nedir? Amacı 
nedir? Göreceği fonksiyon nedir? Tarım, en
düstri, eğitim ilâhire gibi sektörlerde iş verim
liliğini, rantabiliyeti kontrol eden ve daha iyi ve
rimli, daha iyi netice almayı sağiıyacak tedbir
leri etüdeden, gerekirse bunun için eğitim ya
pan bir merkez tasavvur edilmiştir, Millî Pro
düktivite Merkeziyle, 580 sayılı Kanunda. Daha 
önce de demin başlangıçta arz ettiğim gibi, bu 
bakanlıklar arası bir komiteden ibaret idi, 1953 
senesinde başlangıçta. Şimdi burada mühim bir 
husus ortaya çıkıyor ve bu hususu değerlendir
mek gerekiyor. Prodüktivite Merkezi - acaba 
merkezî bir organ olarak mı iyi iş görebilir, yok
sa her sahanın, meselâ madenlerimize ait pro
düktivite tetkikleri, MTA Enstitüsünde; tarım 
sektörüne ait prodüktivite Tanm Bakanlığı ve 
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ilgili bağlı teşekküller içinde mi, yani merkezi
yet ve ademi merkeziyet prensibleri içinde mi 
mütalâa edilmelidir acaba; diye bir soru ortaya 
çıkmaktadır. 1953 te bu düşünülürken bakan
lıklardan müteşekkil, bakanlıkların temsilcile
rinden müteşekkil bir komiteye havale edilmiş 
bir görev iken, 580 sayılı Kanunla bu merkezî 
bir sistem haline getiriliyor, yani yukarıdan 
bütün verimlilik yani bütün sahalarda; gerek 
tarımsal, gerekse endüstriyel, hattâ eğitim saha
larında tepeden aşağı doğru kontrol yapan, araş
tırma yapan, eğitimle yapan bunu müessese pro
düktivite yaratmak için bir merkez halline geti
riliyor. 

Şimdi bu kanunla merkezî bir sistem tesis 
olunmuş. Fakat 1965 ten bu yana kesinhesap-
lan gösteren rakamlar da bize ispat ediyor ki, 
kanun, maalesef ölü doğmuş bir kanundur, ha
yatiyet bulamamış bir müesseseyi ortaya getir
miştir. Burada haklı olarak kanunun derpiş et
tiği kadroların verilmiş olmaması, verilmemiş 
bulunması gibi bir sebep karşı tez olarak ileri 
sürülebilir. Ama bu hudutlar içerisinde bu mü
esseseyi başarıya ulaşmış kabul etmek mümkün 
gözükmemektedir. 

Şimdi gene meselenin aslını münakaşa etme
ye devam edersek; acaba bu imkânlar verildiği 
zaman, verilse dahi böyle uzaktan, dışarıdan bir 
merkezden prodüktivite yani merkeziyet ve ade
mi merkeziyet prensipleri içerisinde merkezden 
mi daha iyi, dış merkezden mi daha iyi kontrol 
edilebilir prodüktivite mefhumu, yoksa bizatihi 
endüstri, tarım ve sair sahaların kendi bünye
leri içerisinde mi daha iyi mütalâa ve kontrol 
edilebilir? Tahmin ediyorum ki bu kadroların 
verilmemesinde âmil faktör de bu olmuştur. Bil
miyorum, tabiî hükümet cephesinden, bu tered
düt orada da kendini göstermiş olabilir. Bu iti
barla dünya örneklerine bakılacak olursa bugün 
her şeyin devletleştirildiği Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetinde dahi prodüktivite merkezî sis
temden çıkarılmış, bütün endüstri müesseseleri
nin şubeleri halinde kendilerine terk edilmiştir. 
Eskiden Moskova'dan bir merkezden bütün fab
rikaların prodüktivitesi tâyin ve kontrol edilir
ken, bugün birçok stokların teşekkül etmesi, 
satılamayan malların ve zarar durumlarının 
meydana gelmesi dolayısiyle prodüktivite mer
kezden değil her endüstri müessesesinin bizatihi 

kendi bünyesi içinde yerleştirilmiştir, prodük
tivite hesapları ve kontrolü. Zaten mevcuttur, 
prodüktivitenin kendi sanayi dallarında pro
düktivite kontrolları vardır. Şimdi bir de mer
kezden kontrol yaparsak, umumi bir politika en
düstri, tarım ve eğitim politikası yapmak için 
acaba dublampluva tarzında ikinci bir merkeze 
ihtiyaç var mıdır, yok mudur? Bu, münakaşa 
edilmesi gereken bir husus haline gelmiştir, ka
nunun işlememezliği karşısında. 

Bu kanun müzakere edildiği zaman bendeniz 
de Sosyal işler Komisyonu Başkanı olarak ha
tırlıyorum, birçok mütehassısı dinledik ve ilgi
lileri dinledik, münakaşalar cereyan etti Cumhu
riyet Senatosu Sosyal işler Komisyonunda ve 
bir tereddüt havası zail olmamıştı o zaman da. 
Fakat yüce meclislerin nihayet iradesine maz-
har olmuş ve yürürlüğe girmiş bir kanundur. 
Bu durumda ya Parlâmento olarak bu kanım 
üzerine tekrar eğilmek yahut da işler haîe gel
mesi için eksiklerini tamamlamak gerekmekte
dir. 

Bu yöniyle Millî Prodüktivite Merkezi hak
kındaki. görüşlerimizi, A. P. Grupu adına ta
mamen objektif olarak ortaya koyarken bu hu
susların tahakkuk etmesini ya kanundaki ak
saklıkların Parlâmentomuz tarafından düzel
tilmesi yahut da işleme imkânlarının verilmesi 
temennisine katılacağa. 

Beni dinlediğiniz için grupv.ra adına saygı
larımı ve teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Güven Paresi Grupu adına Sa
yın Baysoy. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
BAYSOY (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; prodüktivite aslı lâtince olan bir 
kelime. Mânası da hepimizin bildiği gibi, mev
cut istihsal vasıtalarını daha bilgili kullan
mak suretiyle, istihsalin verimini artırmaktır. 
Daha açık bir ifade ile de işgücünden, serma
yeden, makinadan, teşkilâttan ve tabiattan da
ha iyi istifade ve daha tasarruflu hareket, is
raf ve kayıplardan kaçınmak suretiyle randı
manı artırmak mânasını taşıyor. 

Muhterem arkadaşlarım dünyanın işleyişi 
artık tek bir kişinin, kurucu,yönetici ve bütün 
işleri kendi üzerinde toplıyarak rahatlıkla ida
recilik yapma devrelerini çok geride bırakmış 
bulunuyoruz. Amir ile memur, işçi ile işveren 
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arasındaki münasebetler; sosyal, ekonomik ve 
hukukî gelişmeler sonunda bilimsel metot
larla düzene konabilecek ciddî duruma gelmiş 
bulunuyor. Şu hale göre gelişen bir memleket 
olarak her ferdin bu gelişmeyi teşvik edici ol
ması lâzımgelir. 

Memleketimizde hayat seviyesini yükselt
mek için şu veya bu siyasi, ekonomik doktrin
leri taklidetmek değil insan gücü dâhil olmak 
üzere bütün kaynaklarımızı istihsali artıra
cak istikâmette harekete geçirmek zaruretinde 
bulunduğumuzu ifade etmek isteriz. Bunun da 
prodiktif bir çalışma ve anlayış ile mümkün 
olabileceğine kaaniis. Bu ihtiyaçların, ileri ül
kelerde olduğu gibi, Türkiye'de de belirmiş bu
lunması sonucu memleketimizde de bir prodük
tivite konusunun ilk defa 1953 te ele alınmış 
duğunu ve Bakanlıklar temsilcilerinden mü
rekkep bir komite ile bu. işin yürütüldüğünü; 
onların da kendi, imkânları nisbetinde hizmet
ler yapmış olduklarını görüyoruz ve nihayet 
8 . 4 . 1965 tarihinde 508 sayılı Kanunun me
riyete girmiş olmasiyle prodüktivite merke
zimiz kurulmuş oluyor. 

Şimdi, mevzubahs kanunun 1 nci maddesin
de «Kamu. niteliğinde tüzel kişiliği, hate, bütün 
işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi ve 
merkezi Ankara'da olmak üzere bir Millî Pro
düktivite Merkezi kurulmuştur» diyor. Böyle
ce de Avrupa'da prodüktivite merkezi kurul
mamış tek memleket olmaktan kurtulmuş olu
yoruz. Bugün Japonya'da, Birleşik Amerika 
Devletlerine kadar hür ülkelerde prodüktivi
te merkezleri faaliyettedir. Hattâ bununla da 
yetinilmenıiş, kıtalara şâmil olmak üzere teş
kilâtlar kurulmuştur. Meselâ bu yardımlaşma
ları sağlamak için ezcümle, Paris'te Avrupa 
Prodüktivite Ajansı, IV^o'da da Asya Prodük
tivite Merkezi faaliyete geçirilmiş bulunuyor. 

Dünyada çok büyük önem verilen bu ko
nuya bizim vâzıı kanunumuz da gereken ehem
miyeti vermiş. Nitekim idari bünyesini tetldk 
edecek olursak; en yetkili organı olan genel 
kurulun terekküp tarzı bize yeter teminatı 
vermiş oluyor. Şöyle ki; 

Üniversitelerin prodüktivite kürsülerinde 
çalışanlar veya başka bilim veya eğitim kol
larında yine prodüktivite işleriyle meşgul olan
lar, 
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2. Bakanlıklar temsilcileriyle bu bakan
lıklara bağlı veya denetimlerine tabi teşekkül
ler arasında seçilecek temsilciler. 

S. Türkiye Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ti
caret Borsalan, Ziraat Odaları, Türk Mühen
dis ve Mimarları Odaları Birliğinden, Türki
ye Esnaf ve Sendikaları Teşkilâtı Konfederas
yonundan, Veteriner Odalarından. 

4. üye sayısı bakımından en çok temsil ka
biliyetini haiz ve en üst işçi teşekküllerinden. 

5. üye adedi itibariyle, en çok temsil ka
biliyetini haiz ve en üst işveren teşekkülünden 
istenecek temsilcilerden kurulmuş oluyor. 

Görülüyor ki muhterem arkadaşlarım ku
rumun, genel kurulu memleketimizdeki her tür
lü teşekkülün temsilcisini bünyesinde topla
mış oluyor. 

Ayrıca bir şey daha yapılıyor. O da yöne
tim kuruluna; birisi, Hükümetin, birisi işçinin, 
birisi de işverenin temsilcisi olmak üzere 6 ki
şilik yönetim kurulunda, 3 tanesinin muhakkak 
bulunması, yine kanunda şart koşuluyor. 

Şimdi, sayın arkadaşlarım Millî Prodüktivi
te Merkezinin, kuruluş sebebini, lüzumunu ve
ya dünyadaki durumunu kısaca sizlere arz et
tim. 

Şimdi bir de bu önemli müessesenin halen 
tetkikini yaptığımız 1965 - 1966 yıllarına ait 
Karma Komisyonumuza sunulan, Alt Komisyon 
raporundaki, acıklı hali birlikte gözden geçi
rdin, ifadeleri aynen rapordan aldım: 

«Genel, olarak Türkiye'de 1953 yılından be
ri prodüktivite konusuna ilgi gösterilmiş ve 
bu maksatla kurulmuş meydana getirilmiş ise 
de arzu edilen faydalar temin edilememiştir. 
Bu sebeple Millî Prodüktivite Merkezi bir ve 
ikinci genel kurulları kolaylıkla toplanama
mış. 1965 - 1966 bütçeleri sağlanamamış, kad
rosu temin edilememiş, iş programı gerçekle
şememiştir. Bu durumun devamı halinde mem
leketin ekonomik yapısına ve faaliyetlerine 
ilişkin problemlerin çüzümünde prodüktivite
den faydalanmak mümkün olmıyacaktır.» de-
niîiyoi'. Başbakanlığa onaylanmak için gönde
rilen kadroların onaylanmayışı yüzünden de 
M kişilik kadrosu 12 kişi ile çalıştırıldığı belir
tiliyor. 
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Yine bu merkezin 30 Nisan 1967 de ikinci 
faaliyet dönemini tamamladığı bildiriliyor. Bu 
devrede de kadroları onaylanmadığı için yine 
faaliyetinde bir başarı sağlamadığı belirtili
yor. Ve «Henüz teşkilâtını kısmen dahi ta
mamlamamış olmasa dolayısiyle, faydalı bir ha-
le gelmemiş olan Millî Prodüktivite Merkezi
nin tez elden teşkilâtlandırılması ve kuruluş 
kanunu ile kendisine verilen görevleri başa
rabilecek duruma getirilmesi çalışmaları zaru
ri görülmüştür» diye komisyonumus raporunda 
belirtiyor. 

Şimdi tetkik ettiğiniz devre ile bugün ara
sında aşağı, yukarı 1,5 senelik bir zaman geç
miştir. Bu kadar önemli bir konu üzerinde her
halde Hükümetin de bâzı çalışmaları olmuştur, 
bu devre için bir inkişaf olmuş mudur olmamış 
mıdır? inşallah Sayın Bakanımız bizi tatmin. 
edici şekilde bilgiler sunarlar. 

Sayın arkadaşlarım, durum, bu olunca bâzı 
temennilerimizi arz etmek isteriz. 

Birincisi; millî prodüktivite merkezinin ma
lî bünyesinin kifayetli, hale getirilip uzman
larla takviye edilmesi, 

ikincisi; bugüne kadar çok sık görülen per
sonel değişikliğine bir son verilerek persone
lin çalışma güveninin, sağlanmanı, 

Üçüncüsü; millî prodüktivitenin yalnız An
kara'da teşkilâtı vardır. Bu merkezin vazifesi
ni daha iyi yapabilmesi, daha faydalı olması 
için şubeler açmak veya özel ekipler gönder
mek suretiyle geri kalmış bölgelerimizde araş
tırma yapması ve bu bölgelerin hususiyetleri
ne göre prodüktif yollardan bölge halkının kal-
kmdırılmaya çalışılması. Ezcümle hatıra gelen 
şeylerden bir iki tanesini sayabiliriz. Muhte
rem arkadaşlarımız, bizim Doğu bölgelerimi
zin birçok yerleri uzun kış devresinde çoluğu 
ile çocuğu ile eve kapanır kalır. Şu halde bu 
âtıl gücü bir harekete getirmek lâzımdır ve 
birçok misallerle de görüyoruz ki köylünün 
ayağına biz iktisadi faktörü götürdüğümüz za
man köylü harekete geçiyor, Vaktiyle tarlaya 
gitmiyen kadın, bugün çapa nebati para etme
ye başlayınca, pancar memleketine gelince 
derhal tarlaya çoluğu ile çocuğu ile dökülmüş 
vaziyette. Binaenaleyh bu imkânlar varken 
bu imkânlardan istifade edip bilhassa böyle 
kışı uzun gecen yerlerdeki köylülerimizi kal

kındırmak için onlara el sanatlarını, halıcılığı 
ve buna mümasil mahallin, memleketin bün
yesine, şartlarına uygun şeyleri götürmek çok 
yerinde olur ve bunu da zannediyorum ki en 
kolaylıkla prodüktivite merkezinin çalışmala
rı ve onların bizlere ve aydınlara intikal etti
receği yayınlan ile bir hareket sağlamış ola
bilir ümidindeyim. 

Dünya prodüktivite merkezleri ile daha ya
kın ilgi. kurulmak suretiyle bilgi, görgü artı
rımları yapılması, bunların yanında bilhassa 
küçük sanayi ve tarım işletmeleri ile müna
sebetler kurarak onlara önderlik edilmesi, 
araştırmaları, kapsıyan yayınların genişletil
mesi, akademik ve üst seviyedeki yayın ve eği
tim. programlarının yanında sosyal bünyemize 
uygar, küçük işletmelerin ve çiftçinin yarar
lanabileceği ve uygulanmam, kolay yayınlara da 
yer verilmesi, faaliyet ve araştırmalarının eko
nomimizde hızlı bir gelişme sağlıyacak olan 
geniş potansiyele sahip sektör ve konulara 
yöneltilmesinin temirîî olarak temennilerimizi 
sunmuş bulunuyorum. 

Şimdi sayın arkadaşlarım; son söz olarak 
şunu ifade etmek isterim ki; Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin, plâncılarının denetlemesi müna
sebetiyle yaptığımız şu müzakereler bize bir 
defa daha iktisadi Devlet Teşekküllerinde aksı-
yan malî, idari ve teknik konular üzerinde Hü
kümetlerin ciddî olarak durmadığını göster
miş bulunuyor. Murakabe raporlarında yerine 
getirilmeyip her sene tekrarlanan temenniler 
bunun açık bir delilidir. Bu itibarla raporların 
ve bu raporların kapsadığı bilanço ve netice 
hesaplarının 3 - 4 yıllığı, birden değil, her yıl 
taze taze getirilmesi. Aksi halde aktüalitesini 
kaybediyor tetkik ettiğimiz konu ve denetle
me imkânı olmıyor. Bunu, arz ettiğim gibi, kı
sa devrelerde her seneninkini burada görüş
memiz en faydalı olacaktır. Hükümetten bunu 
beklemekteyiz, G. P. si Grupum adına hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Komisyon, 
Hükümet? Yok. 

Görüşmeler bitmiştir. Millî Prodüktivite 
Merkezi 1965, 1966 netice hesap ve biânçosunu 
okutuyorum. 

Millî Prodüktivite Merkezi; 
1965 yılı; 191 122 lira 35 kuruş zarar. 
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BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoları bil
gilerinize sunuyorum. 

1966 yılı : 2 171 936 lira 4 kuruş kâr, 

BAŞKAN — Bubilerinize sunulur. 
XXXVII - ORTA - DOĞU TEKNİK ÜNİ

VERSİTESİ 

BAŞKAN — Orta - Doğu Teknik üniversi
tesi. Sayın Rektör gelmişlerdir. C. H. P. Gru-
pıı adına Sayın Atmaca buyurun. 

C. H. P. SENATO GRUPU ADINA HÜSE
YİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, Orta - Doğu Teknik Üni
versitesinin Kesinhesabı hakkında C. H. P. si 
Grupunun görüşlerini arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 27 Mayıs 
1959 tarih ve 7307 sayılı Kanunla kurulmuş
tur. Tüzel kişiliğe sahip bir yüksek öğretim 
(kurumudur. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin gelir 
kaynakları her yıl Devlet bütçesinden ayrılan 
ödenek, bağışlar, öğrencilerden alınacak harç
lar ve ücretler, araştırma ve yayın gelirlerin
den ibarettir. 

Komisyon raporunda Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinin 1963 ve 1966 yılları arasında her 
yıl milyonlarca lira gelir fazlalığı gösterilmek
tedir. Karma Komisyonun raporundaki bu ge
lir fazlalığı deyiminde bir yanlışlık olması mu
hakkaktır. Zira, Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesinin 1963 ve 1966 yılları arasındaki bu ge
lir fazlalığı naMt olarak değil bu rakamlar is
tihlâk edilmeyip aynî değerlere tahsis edilen 
(kıymetlerdir. Nitekim yatırımlara harcanan 
kısımlarını gelir fazlası olarak göstermek hata
dır, zira bunlar bir yatının olarak harcanmış 
bulunduğuna göre bunların, bu deyimin, bu ge
lir fazlası deyiminin tashih edilmesi lüzumu 
vardır. 

Yine komisyon raporu, «tasvibinize sunu
lur» diye bitmektedir. Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi bilançosu ile gelir ve masraf hesapla
rı ilk defa Yüksek Senatoda görüşüldüğüne 
göre, yanlış bir gelenek teşekkül etmemesi 
için 468 sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü mad
desinin birinci fıkrası gereğince «tasvip» değil, 
bu Orta - Doğunun hesaplarının bilgiye sunul
ması gereğine inanıyoruz. Kanunun maddele
rini ve bilhassa zikredildiğine göre bu kanu-

I nun gerekçesinde tasvip değil, bilgiye sunul-
I ması lâzımgeldiğini kanun ve gerekçeden ofcu-
1 yarak zamanınızı almak istemiyorum. 

Kâr gayesi olmıyan ibir yüksek öğretim ku-
I rumunun hesaplarının ticaret ortaklıklarının 

hesaplan gibi muameleye tabi tutulmasının 
doğru olmıyacağı kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de Orta - Do
ğunun kaynaklarının gelişmesine ve ekonomik 
meselelerin çözümlenmesine yardımcı olacak, 
tatbikî araştırmalar yapmak, hakikati aramak 
ve insan bilgisini artınıcı temel araştırmalar 
yapmak amaciyle kurulan Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi öğrenimini ingilizce olarak yap
maktadır. 

Orta - Doğu Teknik üniversitesi Üniversi
teler Kanununa tabi değildir, özel kanunla ku
rulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığının teklifi, 
Bakanlar Kurulunun karan ve Cumhurbaşka
nının onayı ile tâyin edilen 9 kişiden müteşek
kil bir mütevelli heyet tarafından idare edil
mektedir. Hesaplan, Maliye ve Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından tâyin edilen üç kişilik 
bir Denetleme Kurulu tarafından kontrol edil
mektedir. 

Rektör, ilmî yeterliğe haiz Türk vatandaş-
lan arasından mütevelli heyet tarafından tâyin 
edildiği halde, müşavir rektör yine mütevelli 
heyet tarafından yabancı uyruklular arasından 
seçilmektedir. 

Anayasamızın 120 nci maddesi; üniversite
lerin bilimsel ve idari özerkliğe sahibolmasını, 
kendileri tarafından seçilen yetkili öğretim 

I üyelerinden kurulu organlar eliyle yönetilmeyi 
ve denetilmeyi öngörmektedir. Anayasamızın 
bu açık hükmüne rağmen, Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinin Bakanlar Kurulu tarafından 
tâyin edilen mütevelli heyet tarafından yöne
tilmesi ve bakanların tâyin ettiği memurlar ta
rafından denetiminin yapılması Anayasanın 
120 nci maddesinin ruhuna aykın düşmektedir. 
Siyasi iktidann tâyin ettiği mütevelli heyetin 
yönettiği bir üniversitenin, özerkliği söz götü
rür mahiyet almaktadır. Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinin denetümesindeki aksaklık da 
aynı şekilde Anayasamızın üniversite özerkliği 
ile bağdaşamamafctadır. Gerçi Anayasamızın 
120 nci maddesi; özel kanuna göre kurulmuş 

I Devlet üniversiteleri hakkındaki hükümleri 
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saklı tutmuşsa da, bu hüküm özenküğe giden 
yolu tıkayacak anlamda yorumlanamaz. Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinin özerkliğini zede-
liyen mütevelli heyet değil, mütevelli heyetin 
ve denetleme kurulunun seçilme şeklidir. Şunu 
hemen belirtmeliyiz ki, mütevelli heyetin ve 
denetleme 'kurulunun sayın üyelerinin kişiliği 
konumuz dışındadır. Üzerinde durduğumuz şa
hıslar değil, üniversitenin muhtariyetine gölge 
düşürecek mevzuatın tashih edilmesidir. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ya Üniversi
teler Kanununa tabi bir kuruluş haline getiril
meli veya Anayasamızın bilimsel ve idari özerk
lik esprisine uygun şekilde mütevelli heyet 
ve denetleme işleri yeniden ayarlanmalıdır. Mü
tevelli heyet icranın tâyini ile değil, bilim ku
rumlarının ve öğrenci temsilcilerinin arasından 
seçecekleri temsilcilerden meydana gelmelidir. 
Seçim özerkliğin kaçınılmaz teminatıdır. Po
litik icranın tâyini suretiyle meydana getiri
lecek kuruluşlar, o müesseseyi Devlet memu
ru statüsü içine sokmuş olur. Mütevelli heye
tin yukarda arz ettiğimiz gibi seçimle iş ba
şına getirilmesi ve öğrencilerin muayyen oran
da yönetime katılması, demokratik yönetim 
şekli olacaktır. Gençlere üniversite yönetimin
de söz hakkı tanınması, onların daha okul sı
rasında memleket sorumluluklarını üzerine al
mak suretiyle daha şuurlu yetişmelerini sağla
mak bakımından faydalı olacaktır. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesine giriş im
tihanlarının diğer üniversiteler giriş imtiha
nında olduğu gibi fırsat ve imkân eşitliğini 
bozucu birtakım uygulamalar vardır. Bugün
kü sistem Anadolu'nun küçük il ve ilçelerin
den gelen öğrencilerin aleyhine işlemektedir. 
ilk, orta ve lisede bütün sınavlarını klâsik sis
temde veren ve test imtihanını ilk defa gören 
bir öğrencinin üniversiteye girişindeki seçi
minin âdil bir ölçme ve değerlendirme olması 
düşünülemez. Test en objektif bir imtihan yo
ludur. Ancak, bu yüksek öğrenimin altındaki 
okullarda test uygulamaları yasaklandığı için, 
liselerimizden gelen öğrenciler bu usule intibak 
edememektedirler. Eğitimde oturmuş bir ölçme 
ve değerlendirme ve mesleke yöneltme sistmi ku
rulamadığından, her dereceli okullarımızda ay
rı ayrı uygulamalar yapılmaktadır. Bu yüz
den sınav yönetmelikleri sık sık değiştiril

mektedir. Doğu illerimiz liselerinin çoğunda 
kimya, fizik, matematik gibi esas branş öğret
menleri noksandır. Bu gibi liselerden mezun 
olan öğrencilerin, tam teşekküllü liselerden 
mezun olanlarla beraber yarışmaya sokulması 
şitliği bozmaktadır. Âdeta sulu ve verimli 
bir toprağa dikilen fidanla, kıraç ve kurak 
bir toprağa dikilen fidandan aynı meyvayı is
temek gibi neticesi olmıyan bir konu yarat
maktadır. 

Bu başarısızlıklarda, kadrosu noksan liseler
de yetişen gençlerin kusuru elbet olamaz. Bu 
yüzden lisede fizikten, matematikten kalan 
bir öğrencinin üniversitenin fizik ve mühendis
in?: bölümünü kazandığı, diğer taraftan kad
rosu noksan bir Anadolu lisesini birincilikle 
bitirenin üniversitede en düşük puvan alması 
gibi garip neticeler doğmaktadır. Bu bölgeler-
arası dengesizliği kaldıracak bir sınav sistemi
nin getirilmesi zaruretine inanıyoruz. 

Geçen yıl 18 Doğu ilimize bağlı liselerden 
mezun olan gençlerimizin Ankara'daki bütün 
üniversite fakültelerine ve yüksek okullarına 
girme oranının % 2 yi geçememiş olması, bu 
Doğu illerimizdeki çalışkan, zeki gençlerimi
zin aleyhine işliyen bir çarkın meydana getirdi
ği neticedir. Orta - Doğu Teknik Üniversite
sinde öğrenim yapabilmek de havlıca malî güç
lük arz etmektedir. 

Orta - Doğu Teknik üniversitesinin giriş sı
navları merkezî sisteme bağlı olmadığından, 
fakir gençler iki taraflı hare yatırma imkânın
dan mahrum oldukları için, daha çok öğrenci 
alan, merkezî sisteme müracaat etmek mecbu
riyetinde kalmaktadırlar. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde kitap fi
yatları da diğer üniversitelerimizde olduğu gi
bi maalesef çok yüksektir. Harçlar havlıca ka
barık yekûnu tutmaktadır. Üniversite bütçe
sinin 1/20 den fazlasının harçlardan tahsil edil
miş olması harçların yüksekliğini göstermesi ba
kımından bir örnektir. 

Değerli arkadaşlarım, böylece şu neticeye 
varıyoruz ki, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
pahalı üniversitelerimizden biri olması dolayı-
siyle dar gelirli ve fakir aile çocuklarımızın bu 
ilim müessesemizde öğrenim yapabilme olanak
larını kısıtlamaktadır. Elbette bunda ve bu 
masrafların yüksekliğinde ve giriş sınavların-
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daki fırsat ve imkân eşitliğinin bozukluğun
da üniversitenin suçlu olduğunu iddia edeme
yiz. Pahalı eğitim, maddi güçten yoksun halk 
çocuklarına kapılarını kapamak demektir. Ana
yasamızın öngördüğü herkesin eşit okuma ola
nağını sağlayıcı tedbirler alınmalıdır, bunun 
için seçme sınavı sistemi bölgelere göre ayar
lanmalı, hare ve kitap bedelleri indirilmelidir. 
Burs ve yardımları artırmak suretiyle fakir 
halk çocuklarının okuma olanakları sağlanma
lı ve Anayasamızın istediği sosyal adalet eği
timde gerçekleştirilmelidir. Fakir halk çocuk
larına üniversite öğretimi devresinde çalışarak 
masraflarını karşılıyabilecek bir yüksek öğre
tim sisteminin kurulmasına zaruret olduğu 
inancındayız. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesindeki genç
lerin, öğretim yılı başında girdikleri boykota. 
anlayış içinde son vermiş olmalarını memnuni
yetle karşılıyoruz. Her ne kadar boykot son 
bulmuşsa da boykotun nedenleri üzerinde du
rulması lüzumuna inanıyoruz. Gençliğin haklı 
olan isteklerine eğilmedikşe, gençlerin okuma 
olanaklarında fırsat ve imkân eşitliği sağlanma
dıkça, yönü Anadoluya bakan ulusal bir eğitim 
sistemi gerçekleştirilmedikçe ve üniversite için
de gençlere sorumluluk verilmedikçe, gençler 
zaman saman dâvalarını savunucu davranışlar 
yapacaklardır. 

G. H. P, gençlik sorunlarının çözümlenmesi 
taraflısıdır. Gençlerin haklı isteklerine yer ver
mekle beraber, anarşi, toplumumuzu huzursuz 
bırakıcı davranışların, kesinlikle C, H. P. olarak 
karşısındayız, Millî varlığımız için tehlikeli, dış 
etkilerin t33İr!eri liderinde hassasiyetle durul
ması gereğine inanıyoruz. Delikanlı ve gençlik 
psikolojisinin gereği olan birtakım gençlik dav
ranışlarım kuşku duymadan kanalize edilmesi 
lüzumu vardır. Memleketin huzurunu bozucu, 
haksız isteklere ve millî bütünlüğümüze yöne
lecek davranışlara ve tembelliğe C. H. P. olarak 
asla prim verilmesine taraftar olmıyacağız. Di
ğer taraftan C. H. P., gençlerin, pısırık, herşe-
ye boyun eğen, hakkını aramasını bilmiyeü, me
deni cesaretten yoksun, kişiliği zedelenmiş in
sanlar olarak da yetişmesi taraflısı olmıyacak-
tır. Gençlik sorunlarım çözmek, gençlikle ilgi
lenmek ve onların dileklerini küoümsememek 
pek çok problemlerimizi kökünden halledecek-
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tir. Türk gençliğinin vatanseverliğine inanıyo
ruz. Orta - Doğu Teknik Üniversitesinden yeti
şen gençlerin ilim, teknik, kültür ışığı olarak, 
Anadolu'nun karanlığını gidereceğine inançlı
yız. Ancak Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin, 
ulusal eğitim ve özerkliği üzerinde hassasiyetle 
durulması gereğine de inanmaktayız. Memleke
timizin, geleceği olan gençlerimizin, memleket 
sorunlarındaki mesuliyeti kadar, kendi öğretim 
hayatların daki mesuliyetlerin de aynı derecede 
önemli buluyoruz. C. H. P. Grupu olarak Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinin sayın yönetici ve 
öğretim üyelerinin başarılarının devamlı olma
sını, öğretim yapan gençlerin de memleket için 
yararlı yetişmelerini temenni eder, hepinizi de
rin saygılarla selâmlarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Ertuğ. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA CELÂL 
ERTUĞ- (Elâzığ) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler, Anayasamızın 127 nci maddesi ve 
Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 92 ve 93 ncü 
maddeleri uyarınca görüşmesine devam etmekte 
olduğumuz iktisadi Devlet Teşebbüsleri mura-
kebesine ait raporda, Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi bölümüne ait Adalet Partisi Grupu adı
na mâruzâtta bulunacağım. 

Muhterem senatörler, Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi 27 . 5 . 1959 tarih ve 7307 sayılı 
Kanunla kurulmuş hükmi şahsiyeti haiz bir te
şekküldür. 

Bu kanunun hükümlerine göre, Orta - Doğu 
Teknik üniversitesi. Muhasebeyi Umumiye, Ar
tırma, Eksiltme ve İhale kanunları hükümleri
ne, Sayıştay vize ve murakabesine tabi değildir. 
Dokuz kişiden müteşekkil bir mütevelli heyet 
tarafından yönetilen bir özelliğe sahiptir. 

Orta - Doğu Teknik üniversitesinin yöne
tim organları, öğretim üyeleri, bütün personeli 
mensubolduklaTi üniversite ile münasebetlerin
de hususi hukuk hükümlerine tabidirler. Hakla
rında Memurin Mühakemat Kanunu ile, Memu
rin Kanunu ve T. C. Emekli Sandığı Kanunu 
hükümleri uygulanmaz. 1984 senesinde çıkan 
488 sayılı Kanunun ön gördüğü bir değişikliğe, 
yani ondan önceki 7307 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesinin değiştirilmesine kadar bu üniversi
tenin malî murakabesi özel bir bünye içerisin
de yapılmakta idi, Ancak, 12 . 5 . 1964 tari-
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hinde çıkan, demin arz ettiğim gibi 468 sayılı 
Kanun İktisadi Devlet Teşebbüslerinin T. B. M. 
M. nce denetlenmesinin düzenlenmesini derpiş 
ettiği için bu kanunun 4 ncü maddesinde öden
miş sermayesi olmamakla beraber kendilerine 
bâzı kamu yetki ve görevleri verilmiş olup, ga
lip vasıfları bu kamu hizmetlerini yürütmek 
olan özel kanunlara tâbi kurumlar bu kanunla 
kurulan denetime tabi tutulmuş ve 9 ncu mad
desinde bu kanunun yürürlüğ'e girmesine ka
dar denetlenmesi görevi T, B. M. M. üyelerinin 
iştiraki ile kurulan heyetlere verilmiş idi, ön
ceden. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 468 sa
yılı Kanunla kurulan denetime tâbi olduğu, ke
sir, hesaplarmm bu kanunun 3 ncü maddesi hü
kümleri dairesinde meclislerimizde Kamu ikti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunca incele
nerek, yasama organlarının tasvip veya reddi
nin karara bağlanması gerektiği için Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesinin 1963 - 1968 yılları
nın kesin hesapları incelenmiş ve Komisyon ra
poru da Yüksek Heyete sunulmuştur. 

Muhterem senatörler, Orta. - Doğu Teknik 
Üniversitesi 1959 yılında öğretime başladığı za
man üniversitenin sadece bir mimarlık fakül
tesi vardı ve bu fakültede eğitim, görmekte olan 
45 öğrencisi mevcuttu. 10 sene sonra 1966 yı
lında ise, bu miktar, yani öğrenci miktarı bir 
fakültede 45 öğrenciye mukabil, üniversite öğ
rencisi miktarı 4584 e çıkmıştır. Bunun 710 u 
kız, 3 874 ü erkektir ve bu yekûnun yüzde 10 una 
yakın bir nisbetle de, 382 öğrenci yabancı uy
rukludur. 1966 yılı sonu itibariyle toplam me
zun sayısı da 1157 genci bulmuştur. 

Öğretim üyesi sayısında üniversitelerimizin 
en büyük problemi olan öğretini üyesi sayısın
da da öğrenci artışına muvasi olarak büyük bir 
artış olmuş ve öğretim üyesi miktarı 510 a 
yükselmiştir. Yabancı ülkelerde yüksek seviye-
de yetişmek üzere öğrenim yapan genç eleman 
sayısı da 1968 malî yılında 41 dir. Bugün Orta 
Doğu Teknik üniversitesinde 19 bölümde öğre
tim başarı ile yürütülmektedir. Buna muvazi 
olarak araştırma, yayın faaliyetleri de Türkiye 
çapında dikkati çekecek bir niteliğe varmıştır. 
Bütçelerde öngörülen tahsisat limitlerine uy
gun olarak yatırım harcamaları ile ağaçlandır
ma çok başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve 

Dünyanın müstesna üniversite kampüslerinden 
birisi burada kurulmuş bulunmaktadır, 10 yıl 
içerisinde. 

1983 - 1968 yılları arasındaki 4 yılın bilanço 
hesaplarının tetkiklerinde, dikkate şayan ol
duğu için rakamları huzurunuzda zikredece
ğim, 1983 teki sabit kıymetler 107 milyon 997 
bin küsur, yani 108 milyon lira civarında iken, 
1088 yılında 190 milyona yükselmiş bulunmak
tadır, Ayrıca mütedavil kıymetler yekûnu da 
yine aynı süre içinde 5 042 457 lifadan, 8 mil
yona yükselmiştir. Orta - Doğu Teknik üniver
sitesi cari masraflar gelir gider farkları, 1963 
te 38 890 000, 1964 te 28 000 000, 1965 te 
27 000 000, 1986 da ise, 38 milyon küsur lira 
yani gelir fazlalığı vardır. 

Bu gelirler arasında UNESCO, NATO AID, 
CENTO Ford Vakfiyesi, Dünya Bankası gibi 
yabancı kaynaklardan sağlanan gelirlerin bilan
çoda yer aldığı da göze çarpmaktadır. Kesin 
hesaplar bilançosu itibariyle Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesinin çok başarılı ve çok dengeli 
bir çalışma sağladığı dikkati çekmektedir. Bu 
hususları tesbit eden Komisyon raporuna aynen 
katıldığımızı burada ifade etmekten zevk duy
maktayım. 

Saym senatörler, Orta Doğu Teknik Üni
versitesinin, üniversiter eğitim sistemimize yep
yeni bir model ve vasıf kazandırdığına işaret 
etmek istiyoruz. 10 yıl önce barakalarda, Yüce 
Meclisin yanı başında küçük bir saha içerisin
de gayet basit imkânlar içinde kurulan bu Üni
versitenin, başlangıç talebe sayısını da arz et
tim, 45 kişi ve yalnız Mimarlık Fakültesinden 
ibaret. Kısa bir zamanda Dünyanın en ileri üni
versiteleri seviyesinde bir standarda ulaşması 
dikkatle, hayranlıkla yadetmeye değer. Bu
rada ki, bu başarılı gelişmeyi sağlıyan kıymetli 
idareciler yanında bir faktör vardır. Bu fak
tör; bu müessesenin özel bir statüye sahip bu
lunmasıdır, ve demin arz ettiğim gibi Türkiye'
de yepyeni bir model, yepyeni bir tip, üniver
site tipi, halinde inkişâf etmektedir. Bu özel 
statünün neler olduğunu sözlerimin başında arz 
etmiştim. Bu özel statü malî murakabe bakı
mından ve malî imkânlarını kullanma bakımın
dan üniversiteye gayet geniş bir hareket, sey-
yaliyet vermektedir. Üniversiteye diğer üniver
sitelerimizin çok üstünde malî bir mııhtari-



C. Senatosu B : 75 22 . 10 . 1068 O : 2 

yet verilmiştir. Formaliteler, Artırma Eksiltme 
Kanununun bağları, bürokratik birtakım mu
amelelerin engelleri yerine itimat, sürat, açık 
hesaba müstenid bir metodla, tam batılı bir zih
niyetle çalışan bu Üniversitemiz, üniversiter 
eğitimdeki sistem araştırmalarına başarılı bir 
örnek olarak verilecek bir seviyeyi bulmuştur. 

Orta Doğu Teknik üniversitesinin demin 
Sayın Halk Partisi sözcüsü arkadaşımın bâzı 
düşüncelerinden ilhamla, fikirlerimizi ortaya 
koymak isteriz. 

Türkiye'de dört türlü üniversite eğitimi 
vardır. Bir tanesi 34936 sayılı Kanunun öngör
düğü klasik üniversitelerimiz, diğeri; profesör
ler kurulu ve senatosunu teşkil edemiyecek ka
dar üyesi olamıyan üniversitelerimiz ki, Ata
türk Üniversitesi ile, Kara Deniz Üniversitesi
dir. Millî Eğitime bağlı üniversiteler üçüncü tip 
mütevelli heyetle idare edilen üniversite Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi. Dördüncü tip da, 
Hacettepe üniversitesinin, Meclisin kabul ettiği 
hususiyetleri taşıyan statüsüdür. 

Sayın sözcü, burada mütevelli heyetin 
de akademik kadrolar tarafından seçilmesini 
şayanı arzu gördüler. Bu tip mütevelli heyet
le idara edilen üniversiteler mutlaka o üniver
siteyi destekliyen ya kiliseler, ya dernskler 
veya hayır teşekkülleri tarafından tâyin edi
len ve akademik kadro dışında olan mütevelli 
heyetlerdir. Binaenaleyh, akademik kadronun 
içerisinden mütevelli heyeti seçmeye kalkarsa
nız, öbür üniversitelerimizin içinde bulunduğrı 
bir müşkülü buraya da getirmiş olursunuz. O 
müşkül nedir? O müşkül akademik kadronun 
idari işlerden uzak kalmasıdır. Orta Doğu üni
versitesinin muvaffakiyetinin sırlarından bi
risi de akademik kadro ile idari kadronun ta
mamen birbirinden ayrı olmasıdır. Akademik 
kadroya idari vazife verdiğinim *nü'İ3t:o o üni
versite i1-3r!i.yeînez, ilerliyenıemektedir. 

Sonra başka bir şey daha söylediler, de
diler ki, gerek harçları, gerekse kitapları ve 
sairesiyle bu pahalı bir üniversitedir. 

Muhterem arkadaşlarım, talebenin ödediği 
hare katî rakam aklımda değil ama zannediyo
rum 200 lira civarındadır. Diğer Üniversitele
rimizde de 100 liradır. Şimdi bu harcı da verme
sin diyorlar. Burada kusura bakmasınlar OHP 

I nin bir garip şeysi, garip demiyeyim, özür dile
rim, bir özelliği meydana çıkmaktadır. Şöyle bir 
takım yan kuvvetlere flört etme hevesi. Şimdi 

I gençlere hare vermesin diye bir rüşvet kelâm ve-
I rirsek belki daha şirin görünürüz iddiası, Üni

versite eğitiminde oynanılacak bir konu değil
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, diyoruz ki, fakir ta
lebedir, evet Türkiye'de hepimiz fakiriz, yani 
hayat standardımız itibariyle gelişmekte olan 

I bir ülkeyiz. Talebe vermesin kim versin? Fa
kir millet mi versin bunu. Yani bu harçları 
5 -10,15 - 20 kişiden alıp bütün milletin sırtına 
yüklemek mi gerekiyor. (CHP sıralarından öyle 
öyle sesleri) Bunlar düşünce farkıdır zaten, bu 
düşünce farkını tebarüz ettirmek istiyordum, 

I ben de. Binaenaleyh aramızdaki görüş farkını 
çok güzel ifade buyurdular, düşünce farkıdır. 

I Biz milletin sırtına yük yüklerken bir parça va
tandaşların da fedakârlığa katlanmasını, nite-

I kim dünyanın her yerinde gündüz işçilik yapar 
gece üniversite tahsiline gider. Veya gece işçilik 
yapar gündüz üniversite tahsiline gider. Genç
lerin biraz fedakârlık yapmaları da realite 

I olarak ortadadır. Hepimiz bu fedakârlık içeri
sinde büyüdük, biz de yoksulluk içerisinde ye
tiştik. Hepimiz pek ferah şartlar içerisinde yetiş
medik. Binaenaleyh peki üniversite harçlarını 
keselim, küçültelim, kaldıralım ne olacak o za-

I man eğitim seviyesi düşecek. Binaenaleyh, Orta -
Doğu Üniversitesi hakikaten vâsıl olduğu seviye 
itibariyle çok iyi bir mertebeye ulaşmıştır, ken
dileri temenni ettiler dediler ki, gençlerin oku
ma olanaklarının en iyi üniversite haline gelme
si ; gençlerimizin okuma olanakları en iyi üniver
site olarak tecelli etmiştir burada. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususa da işaret 
etmek istiyorum, Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesinin ve bâzı aşırı fikir cereyanlarına sahne 
olduğu da söylenilegelmektedir. Bu yanlış bir in
tihadır, Türk gençelğinin hiçbir yerde hiçbir eği
tim bölümünde millî menfaatlerimiz aleyhine bir 
harekete katılacağına inanmıyorum. Bugün 
gençlik birtakım sıkıntılar içerisinde birtakım 
hareketlere iştirak etmektedir, doğrudur. Fakat 
bunlar bütün dünya gençliğini dolaşan bir akı
mın bize de uğramasından başka bir şey değil
dir. Bizim gençlerimizden hiçbir şey koparabile-

I ceğine inanmıyoruz, bunu müşahadelerimizle, 
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üniversitelerde yapılan açık oturumlara katıldı
ğımız zaman yaptığımız münakaşalarımızla gör
dük. Pekâlâ biz de fikirlerimizi savunduğumuz 
zaman, salona girdiğimiz zaman evvelâ bizi bir
takım istiskallerle karsılıyan gençler çıkarken 
bizi hararetle alkışlıyorlardı. Demek ki, serbest 
münakaşanın ve fikir hürriyetinin hiçbir zararı 
yoktur ve biz Adalet Partisi olarak bundan hiç
bir kaygu duymamaktayız. Gençlerimiz eninde 
sonunda doğru yolu bulacaklardır ve memleket 
menfaatlerinin onlara tahmil ettiği vazifeleri ifa 
edecek bir kemâle erişeceklerdir. 

Gene gençlerimizin hiçbir izmin esiri olmıya-
cağma da inanıyorum. Bilhassa ilmî seviyesi, 
fikrî kudreti inkişaf etmiş insanlardan korkma
mak lâzımdır. Ancak yarım yetişmiş, yarı aydın
dan korkulur. Orta - Doğu Üniversitesi yabancı 
dille yaptığı eğitimle bugün dünya ilmî aktüa
litesini takibedecek bir hizaya gelmiştir. 

Demin sayın arkadaşım dedi ki, kitaplar pa
halıdır. Orta - Doğu Üniversitesinde kitap satıl
dığını, pek not tutulduğunu bilmiyorum, ben 
Orta - Doğu Üniversitesinin inceleme Komisyo
nunda bulunmuş bir üyeyim, Orta - Doğu Üni
versitesinde boş zamanda talebeleri gidip de kü
tüphanede gördüğünüz zaman hepsi en son sene
lerin rakamını taşıyan yabancı dille yazılmış 
eserlere eğilmiş okumakta görürsünüz. Not oku
yan talebe göremezsiniz. Yahut teksir edilmiş 
not yok, ihtiyaçları yok. Çünkü talebe muhtelif 
kaynaklardan hattâ mecmualardan günlük, haf-
tak, aydık aktüel yayınlardan ilmî olayları ta-
kibedebilmektedir. Binaenaleyh, burada daha iyi 
yetişme imkânını bulmaktadır. Esasen imtihan 
sistemleri, çalışma sistemleri talebeye boş vakit 
bırakacak bir imkân da vermemektedir. Hiçbir 
izmin dar kalıbına gireceklerine ben inanmıyo
rum bu çocukların. Çocuklar memlekete hayırlı, 
faydalı insanlar olarak yetişeceklerdir. Çünkü, 
lâboratuvarları mükemmeldir, kütüphaneleri bir 
üniversiteye lâzım olacak niteliktedir yüz binler
ce cilt kitap vardır. Bir üniversite dediğiniz za
man 3 bin, 5 bin kitapla, kitaplıkla üniversite 
olamaz. Orta - Doğu'da bugün dünyanın en yeni 
yayınlarını ihtiva eden yüz binleri aşmış kitap
lık vardır. Okutma sistemi modern eğitimin tam 
içindedir, büyük dershanelerde takrirler ve sai-
reler yoktur. Seminerlerle, talebe ile hoca ara
sındaki münasebet usta çırak münasebeti haline 
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gelmiştir. Ve çocuklar dünya yüksek eğitim 
standardının içinde yetişmektedir. Böyle insan
lardan korkmayız. Belki bugün şu veya bu izme 
kapılmış gibi görünür. Fakat sonunda Türkiye'
nin yüksek menfaatlerinin hadimi olacaktır, bu 
gençlerimiz. 

Sayın senatörler, en modern vasıtalarla, araç
larla ve en iyi bir şekilde eğitim yapan bu üni
versitemizin özelliğine tekrar işaret etmek isti
yorum, Mütevelli heyetle idare edilen ve malî, 
idari muhtariyeti haiz bir kuruluştur burası. Te
menni olunur ki, Türkiye bugün üniversiteler 
eğitiminde kalıp aramaktadır, tip aramaktadır. 
Temenni olunur ki, deneme sahası olan bu Üni
versite tiplerimiz, 4 tip arz ettim ben, bu sevi
yeye diğer üniversitelerimiz de ulaşabilsin. 10 

| sene zarfında koskoca bir kampusun teşekkülü 
ki, bugün 199 milyon liralık sabit kıymetleri 
ihtiva etmektedir. Bir kampusun teşekkülü 
yanında eski zihniyetle inşa edilmekte olan 
Ankara Tıp Fakültesinin Morfoloji Enstitüsü 
ban asistan, genç bir asistan iken, temeli atıl
mıştır. Geçen sene de açılış töreni yapılmıştır. 
Yüksek İhtisas Hastanesinin yanındadır. 25 
sene mi ne sürmüştür. Halbuki 10 senede gayet 
iyi hatırlıyorum şu Meclisin yanındaki baraka
lar içerisinde başlıyan Orta - Doğu Üniversitesi 
bugün dünyanın, mübalâğalı değildir bu kelime, 
dünyanın modern üniversitelerinin yanma geti
rilip konacak bir seviyeye ulaşmıştır. Bunu ya
panları, bunun içinde çalışanları öğretim üyele
rini, idarecilerini ve öğrencilerini tebrik etmek 
ve memlekete hayırlı faydalı hizmetler getir
melerini dilemek bizim için zevkli bir vazifedir. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok.. Sayın 
Bakan. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Benim 
sözümü Sayın Sözcü yanlış anladı. Tavzih 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — O halde Sayın Bakan bir da
kika sonra size söz vereyim. Buyurun Sa
yın Atmaca, kısa rica edeceğim. 

! HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Er tuğ mütevelli heyetin, akademik kadro 
üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçil
mesini teklif ettiğimi söylediler. Biz akade
mik heyet içinden seçilmesini değil müte-

j velli heyetin siyasi iktidarlar tarafından se-
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çilmesinin karşısında olduğumuzu ifade et
tik. Üniversiteler veya Orta - Doğu Teknik 
Üniversiteleri öğretim üyeleri seçebilir. Bu
nun çeşitli yolları var. Asıl olan işin pren
sibini, anaprensibini vaz'etmektir. Öbür ta
rafı halledilir. 

Diğer taraftan kitap ve harçların indiril
mesinin, fiyatlarının indirilmesi teklifimizi 
de yan kuvvetlere C. H. P. sinin prim vermesi 
olarak kabul ettiler. Bunu şiddetle reddede
riz. Zira O. H. P. nin kimseye prim vermeye 
ihtiyacı yoktur. Biz memleketin genel ve 
millî menfaatleri üzerinde ancak duruyoruz. 
Belki Sayın Ertuğ veya Sayın Ertuğ gibi 
olanlar çocukları için 200 lira 300 lira 500 
lira hare bedelini 100 lira kitap bedelini 
verebilir. Ama daha bir saat evvel üç çocuk 
geldi seçim bölgemden, harç parasını yatıra
madıkları için dert yanıyorlardı. Bu köy ço
cukları için biz harçların indirilmesini, bunlar 
için kitap bedelinin indirilmesin istedik. Yoksa 
Sayın Ertuğ'un çocuğu için değil. 

Aşırı fikir cereyanlarına sahne olduğu ima
sında bulundu Sayın Ertuğ Orta - Doğunun. 
Sonradan gerçi biraz kendileri do prim ver
diler ya. Orta - Doğu'da hiçbir zaman genç
lerimizin memleketin millî menfaatlerine ay
kırı bir davranışa girmesi söz konusu ola
maz. Benim kafama uymıyan düşünce ve 
fikirler tehlikelidir, kanaati artık demode ol
muş bir düşünce tarzıdır. Bu gibi itham
lardan vazgeçilmesini temenni ederini: Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı Er
tem, buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKAHÎ İLHAMI ER
TEM (Edirne Milletvekili) — Muhterem Baş
kan, Senatonun muhterem üyeleri; Sayın 
Celâl Ertuğ'a çok etraflı konuşmalarından do
layı teşekkürlerimi arz ederim. 

Sayın Atmaca'mn temas ettiği mesele
ler dolayısiyle bâzı hususları açıklamak mec
buriyeti doğmuştur. Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi dünyada bu kadar kısa zamanda bu 
derece seviyeli bir eğitim ve öğretimle bu 
derece inkişaf göstermiş emsali olmıyan bir 
müessesemizdir. 

1961 yılında 350 öğrencisi bulunan Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesi bugün 5 500 öğren

cilidir. Ve bu tekâmülü gittikçe devam et
mektedir. Öğrenci artışına mukabil seviyeyi, 
beynelmilel ölçüde kendisini kabul ettirecek 
tarzda, yüksek olarak tesis etmiştir. Ve bu
nu da devam ettirmektedir. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, yurdun 
her tarafından gelen gençlere açık bir üni
versitedir. 14 yerde imtihan yapmaktadır ve 
bu imtihanlar lisan mecburiyeti aranmaması 
dolayısiyle yurdun her tarafındaki öğrenci
lere hitabetmektedir. İkincisi; yapılan test, 
diğer üniversitelerde de test imtihanı uygu
lanmaktadır. Genel kabiliyete ve özel kabiliye
te yüksek puanlar verilmekte böylelikle yur
dun muhtelif liselerinden gelen çocuklar için 
imkân eşitliği yaratılmaya çalışılmaktadır. 

Türkiye'de ne bugünün meselesidir. Ne de 
yarın derhal halledilecek bir meseledir. Tür
kiye'nin muhtelif yerlerindeki bâzı branşların 
öğretmeni noksandır. Dün de böyle idi, bugün 
de, programlı plânlı tarzda bunu halletmek is
tememize rağmen, bir açıklık mevcuttur. Buna 
karşılık gelecek yıldan itibaren yurdun muhte
lif yerlerinde yani daha çok öğretmenin bulun
duğu merkezler olmak üzere yaz kursları sı
nıfları açmak suretiyle sene içinde muayyen 
öğretmenin bulunamamasmdan mütevellit, ço
cukların mahrum kaldıkları imkânları onlara 
kursla temin etmenin imkânını sağlamış bulu
nacağız. 

Orta - Doğu Teknik üniversitesi imtihanla
rına 7 000 öğrenci girmiştir. Çok muhterem se
natörler, diğer teknik üniversite de, aşağı - yu
karı bu haldedir. Çok yüksek bir rakamdır. 
Demek ki yurdun her tarafına hitabedebilmek 
durumunu göstermektedir ve bu sene de Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesine 1 500 öğrenci 
alınacaktır. 

Harç yüksek midir? Bize, bir üniversite öğ
rencisi aşağı - yukarı 12 bin liraya malolmak-
tadır. Orta - Doğuda da fiyat böyledir. Ama 
buna karşılık bir sömestrde 250 lira alınmak
tadır. İki sömestir 500 liradır. Halbuki maliyet 
12 bin lira civarındadır. Bu maliyetin 4 - 5 bin 
lira kadarı da dış yardımlarla karşılanmak im
kânı içindedir. Binaenaleyh, Orta - Doğu Tek
nik üniversitesi ortalama 12 bin lira maliyete 
karşılık öğrenciden yılda beşyüz lira istemekte
dir ki, bu katiyen yüksek bir rakam değildir. 
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Sonra diğer bir özellik, yine ortalama ola
rak Orta - Doğu Teknik üniversitesi öğrencile
rinin % 30 una muhtelif yardımlar yapmakta
dır. Bu yardımlar, burs şeklindedir, bu yar
dımlar harçtan muaf tutma tarzındadır, bu yar
dımlar kitap yardımı tarzındadır. Binaenaleyh, 
üniversite elde ettiği bu imkânları öğrencilerin 
lehine olarak imkânı daha az, maddi imkâm 
daha az elverişli olan öğrencilerin lehine ola
rak kullanmaktadır. Türkiye'de maddi imkânı 
yoksun olan öğrencilerin okuma imkânını ar
tırmak için Krediler ve Yurtlar Genel Müdür
lüğünün kredi müessesesi, onun dışında muhte
lif bakanlıkların bursu mevcutatur ve iftiharla 
kaydetmekteyiz ki, gün geçtikçe hayırsever va
tandaşlar ve dernekler, Türk Eğitim Vakfı gi
bi, bu sahada maddi imkândan yoksun olan 
çocuklara imkânlar yaratmak durumundadır. 

Böylece, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
meselelerini halletmiş, yüksek seviyeyi tuttur
muş, yurdun bütün çocuklarına imkânlarım, 
kapılarını açmış ve yurdun her tarafından ge
lecek çocukları içinde barındırabilmek için 
mümkün olan her çareyi düşünmekte ve bun
ları uygulamaya çalışmaktadır. Dört fakültesi 
21 bölümü ile iftihar edilecek bir inkişaf için
de bulunduğunu göstermektedir. 

Sayın Atmaca statüsüne de temas ettiler 
ama sonra kendileri de kabul ettikleri için Ana
yasamızın 120 nci maddesinin bu statünün de
vamına imkân verdiğini de ifade ettiler. Eğer 
dedikleri gibi siyasi iktidarların mütevelli he
yet seçmeleri hatalı ise, kendileri muhtelif ko
alisyonlarda ve yalnız başına iktidarda bulun
dukları zamanda acaba bunun tehlikesini niçin 
idrak etmediler? Niçin o zaman bu hususta bir 
kanun teklifi hazırlamadılar, bu hususta bir 
görüşme yapmadılar? Bunların samimî tenkid 
olduğu kanaatinde değiliz, biz akademik husus
larla idari hususların birbirinden ayrılmış ol
masının üniversitelerimiz bakımından büyük 
fayda sağladığına inanmaktayız. Bugün eğer 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi başarılı bir 
çalışma içinde ise, çok kısa zamanda Sayın Er-
tuğ'un da belirttiği gibi, tesislerini yapmakta 
başarı gösteriyorsa bunda statüsünün özelliği
nin büyük ehemmiyeti vardır, akademik du
rumla idari hususları birbirinden ayırmış olma
sının faydası vardır. Hiçbir vakit mütevelli he

yetin mevcudiyeti siyasi bir baskı tarzında iş
lememektedir ve işlemiyecektir. Biz Anayasa
ya uygun olan bu statünün memleketimizde 
faydalı olduğuna ve Orta - Doğu'nun bugün
kü inkişafını sağlamış olduğuna inanmaktayız. 
Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sual mi soracaksınız Sayın Ay-
dmer? 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Hayır Sayın Maarif Vekilinden sonra 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, buyurun. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü) — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlar, Orta - Doğu Teknik Üniveristesinin yap
tığı terakkiyi ve inkişafı tebcil için bütün his
lerle meşbu idim. Geçen 1968 - 1969 ders dev
resinin açılması münasebetiyle toplantıya gi
dip o güzel müesseseyi, o gıyaben sevdiğim 
müesseseyi, görmek istedim. Maalesef karşılaş
tığım bir hâdise bütün ümitlerimi ve bütün 
hüsnü nazarımı ortadan yok etmeye kâfi gel
di. Talebe Cemiyeti adına bir genç çıktı. Mos
kova ağzı ile konuştu. (C. H. P. sıralarından, 
«Tenzih ederiz, tenzih ederiz.» sesleri) 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Gençliğe böy
le hitabetmeyin. 

BAŞKAN — Sayın Aydmer Cumhuriyet Se
natosu İçtüzüğüne göre üyeler temiz dille ko
nuşmaya ve edep dışı kaba kelimelerden sakın
mak zorundadırlar. Bir Türk çocuğunun konuş
ması ne olursa olsun, «Moskof dili ile konuşu
yor.» şeklindeki kaba konuşmanızı temiz dile 
çevirmenizi rica edeceğim. Aksi takdirde derhal 
i özünüzü keserim. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — İzah 
edeyim müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Fikirlerinize hürmet ederim 
söyleyin yalnız moskof ağzı ile tâbirini kulan-
maym. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Moskof 
ağzı ile... Fakat, solun solu ağzı ile konuştuğu
nu ifade ediyorum. 

BAŞKAN — O şekilde hitabedin fakat müm
kün mertebe kelimeler sivri olmasın. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Efen
dim, Elmalı'da bir çocuk ölmüş. Niçin öldüğü
nü bilmiyorum. Vatandaşlar arasında bir mül
kiyet ihtilâfı varmış mahkemeye gidilmiş, mah-
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keme halleder. Vay efendim o çocuk şehidi hür-
riyetmiş, Hürriyetin şehidi değil belki müstak
bel ilericiliğin şehidi imiş. Onu tebcili ruhu için, 
bir de Amerikan dostlarımız ve müttefiklerimiz 
aleyhine Dolmabahçede yapılan çok çirkin ha
reketi tebcil için, çok çirkin harekete sebebolan-
lardan birisi ölmüş, o ölünün, o mütecavizin 
ölümünü tebcil için iki dakika ihtiram sükûtu
na kaldırdı bu zat. Ve benim telâkkime göre o 
gencin ifadesine nazaran ne Parlâmentoya ne 
millî hâkimiyete, ne Devlet teşkilâtına ne Dev
let Reisine, ne de Devlet Reisinin telkinatına 
lüzum yok, o kendi kendine kafasını kurmuş, 
ben ilericiyim, diyor. Bilmem ilericiliğin sonu 
nereye gidiyor? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Ne yapalım 
gem mi vuralım? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar 
fikir olarak söyliyecektir. Tahammül edeceksi
niz yalnız... 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Bu 
memleketin evladı bizim verdiğimiz, onların em
peryalist uşakları, ortakları dedikleri adamla
rın verdiği vergi ile o muazzam eser içinde gü
zel güzel okuyan, hiçbir üniversiteye mazhar ol-
mıyacak derecede inkişafa mazhar olan ve ora
da okuyan talebenin millî hisler aleyhine ve Dev
letin umumi, siyaseti aleyhinde öyle apaçık ko
nuşması ve böyle hareket etmesi şayanı tebcil 
değildir, benim noktainazarım budur, hürmetle
rimle. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aydmer'in bir genç evlâ
dımız için kullandığı, «Moskof ağzı» tâbirinin 
Cumhuriyet Senatosu zabıtlarında kalması mu
kadderdir. Zira yeni Anayasamız ne kadar acı 
ve ağır olsa bu kürsüde konuşan her hangi bir 
kelimenin zabıtlardan çıkarılmasına artık im
kân vermemektedir. Bu sebeple bu zorunluluk 
altında başkanlık bir başka muamele yapma 
imkânım kendisinde görmemektedir. Gürüşme-
lere devam ediyoruz. 

Orta - Doğu Teknik üniversitesi 1963, 1964, 
1965, 1968 yılları netice hesap ve bilançolarının 
tasvip veyahut bilgilerinize arzı hususunda bir 
tatbikat tarzı ile ilgili bir önerge vardır, okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin 1963 -

1964 - 1965 - 1966 malî yılları hesap ve işlem-
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lerinm tetkikine ait komisyon raporunda, bu 
hesabın tasvibi istenmektedir. 468 sayılı Kanu
nun 3 ve 4 ncü maddesinin birinci fıkrası gere
ğince, Orta - Doğu Teknik üniversitesinin bilan
çosu ile gelir ve gider hesiaplarının bilgiye su
nulması gerekmektedir. Buna göre gerekli dü
zeltmenin yapılmasını saygı ile arz ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

BAŞKAN — Tatbikat şudur: Bâzı kurum, 
teşekkül ve ona bağlı müesseselerin bilanço ve 
netice hesapları bilgilerinize sunulmaktadır, bâ
zıları tasvibinize arz edilmektedir. Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesinin 4 yılma ait netice 
hesap ve bilançoları da tasvibinize arz edilecek 
hususlar arasında bulunmaktadır. 

Sayın Atmaca 468 sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü 
maddeleri gereğince bunların tasvibi değil bil
giye sunulması görüşündedir ve önergesi bunu 
öngörmektedir. 

Ancak, 468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi: 
«Ödenmiş sermayesinin yarısından fazlası ka
mu tüzel kişilerince sağlanmış olan kurumlar 
ile bu kurumların ödenmiş sermayesinin yarısın
dan fazlasını sağlamış oldukları diğer kurum
lar ve yukarda sayılanlardan olmamakla bera
ber kendilerine bâzı kamu yetki ve görevleri ve
rilmiş olup galip vasıfları bu kamu hizmetlerini 
yürütmek olan ve kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarından olmıyan özel kanunlara 
tabi kurumlar...» demekle Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesini bünyesine almış bulunmaktadır. 

3 ncü maddenin 4 ncü bendinde ise şu hü
küm bulunmaktadır: «... 4 ncü'maddenin 1 nci 
fıkrası hükmüne tabi olup da genel kurulları 
Türk Ticaret Kanununa veya özel kanunlarına 
tabi şirket ve kurumlar hakkında da, bu mad
de hükümleri uygulanır. Ancak, bunların bilan
ço! ariyle netice hesapları ve bunlar hakkında 
Karma Komisyonca hazırlanan raporlarla ilgili 
olarak yasama meclisleri genel kurullarında 
her hangi bir oylama yapılmaz ve bunların yö
netim kurullarının ibra edilmesi veya edilme
mesi hususunda karar verilemez..». 

Bilgiye sunulabilmek için 4 ncü maddede sa
yılmak kâfi değil. 3 ncü maddenin 4 ncü ben
dinde bulunup da Tioaret Kanunu Hükümlerine 
bağlı veyahut genel kurulları mevcudolan ku
rumlar bilgiye sunulacağı, Orta - Doğu Teknik 
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Üniversitesi Ticaret Kanunu hülkümlerine bağlı 
bulunmadığından ve ayrıca bir g-enel kurulu da 
bulunmaması sebebiyle bilgiye arz edilen kısım
lar arasında olmayıp tasvibe sunulan hususlar 
arasında bulunması gerekeceğinden şimdiye de
ğin yapılan tatbikat doğrudur. Bu sebeple Sa
yın Senatör Atmaca'nm önergesini muameleye 
koymıyaca'k ve oylamıyacağım. 

Bugünkü tatbikat sekliyle tasviplerinize su
nulacaktır. Okutuyorum. 

Orta - Doğu Teknik üniversitesi 1963 yılı : 
59 007 650,63 Tl. gelir ve, 

22 117 279,24 Tl. gider. 

BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1964 yılı : 56 690 150,95 Tl. gelir ve, 
28 075 506,12 Tl. gider. 

BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1965 yılı : 63 323 997,26 Tl. gelir ve, 
35 945 949,58 Tl. gider. 

BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1966 yılı : 83 913 372,26 Tl. gelir ve, 
49 788 802,14 Tl. gelir. 

BAŞKAN — Netice hesap ve bilançoyu 
tasviplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

XXXIX - YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE 
YVRTLAR KEREME : 

BAŞKAN — Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu üzerinde C. H. P. Gnıpu adına Sa
yın Atmaca, buyurun. 

C.H.P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ATMA
CA (Denizli) — Sayın Başkan, saygıdeğer se
natörler ve değerli temsilciler; Yüksek öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu 1961 yılında 351 sa
yılı Kanunla, gençlerin yüksek öğrenimlerini, 
toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı im
kânları yaratmak amaciyle kurulmuştur. 

Yüksek öğrenim yapan gençlere kredi açmak, 
yurt binaları yaptırmak ve işletmek kurumun 
başlıca vazifeleridir. 

Kurumun sermayesi 600 milyon liradır. 351 
sayılı Kanun gereğince sermayenin ödenmiş 
kısmı için 10 yıl müddetle her yıl 40 milyon 

liradan az olmamak üzere Devlet bütçesine 
ödenek konması öngörülmüştür. Fakat kurul
duğu günden bu yana bu kanuni vazife yerine 
getirilemediğinden, hattâ bütçeye konan öde
nekler de kuruma tam olarak ödenmediğinden 
yüksek öğrnim için illerden gelen öğrencilerin 
yurt ve kredi ihtiyaçları gereğince karşılana-
mamaktadır. 

1966 yılı sonu itibariyle kurumun ödenmiş 
sermayesi 128 milyon 100 bin lira, ödenmemiş 
sermayesi ise 471 milyon 900 bin liradır. Spor -
Toto ve at yarışları hisseleriyle yurt ücreti ve 
kredi tahsisleri eklendiğinde kurumun ödenmiş 
sermayesi 167 milyon liraya baliğ olmaktadır. 
1966 yılında 6 704 genç kredi isteğinde bulun
muş, 1 389 öğrenciye kredi imkânı sağlanabil
miştir. Müracaat edenlerin ancak yüzde 20,7 si 
kredi alabilmişlerdir. 

Yurt yapı ve kapasitesinin her yıl artırılmış 
olmasını memnuniyetle karşılarız. Ancak her 
yıl çığ halinde geliştiğini memnuniyetle gör
düğümüz yüksek öğrenim gençliğinin ihtiyacı
na karşılık verecek seviyeye henüz ulaşama
mıştır. 1966 - 1967 öğretim yılında 2 401 öğren
cinin yurda girmek için sıra beklemekte olma
sı göstermektedir ki yurt inşa programları talep
le orantılı yürütülememektedir. 

Kurumun sermaye noksanı yanında çeşitli 
nedenlerle çalışma aksaklıkları da dikkat çe
kicidir. 1966 yılında 45 milyon 700 bin lira yurt 
yapım, onarım ve donatımı iş programına alın
dığı halde 22 milyon 300 bin liralık kısmı ger
çekleştirilebilmiştir. Demek ki buna göre ancak 
programın yüzde 48 i tahakkuk etmiştir. Aynı 
yıl 27 milyon 200 bin lira olarak öngörülen öğ
renci kredisi 11 milyon 900 bin lira olarak ger
çekleştirilmiştir. Oran yüzde 43,8 dir. 

Bu esas vazife sahasında plân hedeflerine 
ulaşılamadığı halde 19 milyon 900 bin lira ola
rak öngörülen cari harcamalar, pardon 17 mil
yon lira olarak öngörülen cari harcamalar, 19 
milyon 900 bin liraya ulaşmıştır. 

Yapım işlerinin program hedefine ulaşama
ması ve yapım maliyetlerinin yüksekliği, işlere 
zamanında başlanamaması, ve zamanında biti
rilememesi Bayındırlık Bakanlığının tutumun
dan ileri gelmektedir. Kurumun görevli per
sonelinin ciddiyetle ve feragat ve liyakatle iş
lerine bağlı bulunduklarını memnuniyetle kay-
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detmek isteriz. 351 sayılı Kanunun yapım iş
lerine Bayındırlık Bakanlığına vazife olarak 
vermesi, dolayısiyle bu inşaatlar Bayındırlık 
Bakanlığınca yürütülmektedir. Birkaç yıl ev
vel bitmiş binaların kabulünün dahi henüz yapıl
mamış olması, yapım işlerindeki aksaklığın ba
riz belirtisidir. 

Yapım işlerinin Millî Eğitim Bakanlığı bün
yesinde veya Genel Müdürlük içinde müstakil 
bir yapı işleri dairesi kurulmak suretiyle yürü
tülmesinin ekonomi ve sürat bakımından da fay
dalı olacağı kanaatindeyiz. 

Karma Komisyonun ve Yüksek Denetleme 
Kurulunun raporundan anladığımıza göre 1965 
yılında yurt ücretleri, yurt giderlerinin % 32,61 
ni karşıladığı halde, 1966 da bu oran % 30,86 ya 
düşmüştür. Yurt ücretlerinde bir indirim olma
dığına göre artışın nedeni, işletme masraflarının 
fazlalaşmasından ileri gelmektedir. Karma Ko
misyon ve Yüksek Denetleme Kurulu bu düşme
yi önlemek için, yurt ücretlerine zam yapılması 
tavsiyesinde bulunmakta ise de böyle bir zam, 
Anadolu'nun çeşitli köşelerinden gelip binbir 
mahrumiyet içinde yüksek öğrenimlerine devam 
eden gençleri ve velilrini güç duruma düşüre
cektir. 

Kurum bir ticaret gayesi gütmediğine göre 
bu zam tavsiyesine C.H.P. Grupu olarak katıl
madığımızı kesinlikle ifade etmek isteriz. Hiz
meti aksatmıyacak şekilde, personel, işletme, iş
çi ve müstahdem kadrolarında âzami tasarru
fa gidildiği takdirde, bu masraf karşılanabile
cektir. 

Ankara, istanbul ve İzmir Yurtlar Müdür
lüğünün kaldırılması tavsiyesini de işlerin ak
saması bakımından sakıncalı bulmaktayız. 

Sayın arkadaşlarım, Yüksek öğrenim Yurt
lar Krediler Kurumu, Anayasamızın öngördüğü 
eğitimde imkân ve fırsat eşitliğini sağlayıcı 
kuruluşlardan biridir. Bu bakımdan inkişa-
şafına ve bütün muhtaç gençlerin ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek kapasiteye ulaştırılması fay
dalı olacaktır. 

Demokrasiyi ayakta tutan aydınlardır. 
Aydınların iyi yetişmesi milletin geleceğinin 
selâmeti için lüzumludur. Aydın bir insanın 
yetiştirilmesi anakucağında başlar, üniversite
de kemalimenları.? Yüksek öğrenim kurumları, 
gençlere hayatta takibedecekleri yolu göste-
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rirler. Yüksek öğrenim kurumları, Devletimi
zin gelecekteki idarelerini olgunlaştıran, on
ları millî şuur ve millî menfaatlerimiz konu
sunda birleştiren bir potadır. Türk istiklâ
lini Türkiye Cumhuriyetini ilelebet muha-
haza ve müdafaa etmeyi Atasından birinci va
zife olarak alan Türk gençliğine ihtiyacı olan 
ilim ve ihtisas imkânlarını sağlayıcı modern 
yurtlar açmak ve kredi ihtiyaçlarını karşı
lamak ilgililerin kaçınılmaz vazifesidir. 

Yüksek öğretim gençliğinin okul dışı ha
yatlarının plânlı ve programlı bir çerçeve 
içinde devam ve kontrolü, bu kurum sayesin
de olacaktır. 

Parasızlıktan yurtsuzluktan dolayı yüksek 
öğretimden nasibini alamayıp, sönüp giden 
binlerce çalışkan ve yetenekli gencimizin du
rumu, cidden üzücüdür. Gençlik, Cumhuriye
timizin istediği asalete, büyüklerinin göster
diği ilgi ve ihtimam derecesinde sahibolacak-
tır. 

Yurtlar kâfi gelmediği için havasız, rutu
betli sağlık şartları olmıyan yerlerde barınıp 
yüksek öğrenime devam eden binlerce gencin 
kontrolsuz kaderine terk edilmiş olduğu bir 
gerçektir. İstikbâl Türkiye'sinin sahipleri 
olan gençlerin her türlü ihtimama hakkı var
dır. İdeal pınarı olarak Anadolu'nun bilim 
ve kültür susuzluğunu giderecek gençlerin 
dâvaları üzerine hep beraber eğilmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım yurlardan ve kre
dilerden gençlerin faydalandırılmasında, ikti-
saden az gel!şmiş bölgelerin ve fakir ailele-
lerin çocuklarına öncelik tanınmalıdır. Eği
timde sosyal adalet ve Anayasanın istediği 
imkân ve fırsat eşitliğini sağlayıcı tedbirler 
ancak böylece alınabilir. 

Kredi dağılımında Kalkınma Plânının ön
gördüğü ve memleketin ihtiyacı olan fakat 
az rağbet gören ihtisas kollarına öncelik 
verilmelidir. Plânın hedefine ulaşmasında 
bu usul bir unsur olarak gözetilmelidir. 

Yurtlar gençlerin boş zamanlarını değer
lendirecek tesislere de kavuşturulmalıdır. 
Her yurtta kitaplık açılmalı ve eğitsel eğlence 
imkânları verecek beden ve ruh gelişimi sağlı-
lacak kuruluşlara yer verilmelidir. Yurtlar sa
dece maddi imkândan yoksun gençlerin barın
dığı yer olarak düşünülemez. Yurtların eğitim 
yönleri ele alınmadıkça amaçlarına ulaşmasına 
imkân yoktur. 
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Değerli arkadaşlarım yurtlar ve krediler 
konusunda millî sınırlarımız dışında kalan soy
daşlarımızı da düşünmek zorundayız, 

Kıbrıslı Türk gençler için gelmiş, geçmiş 
hükümetlerin öğrenim imkânı sağlanmış ol
masını memnuniyetle kaydediyorum. Aynı ilgi
nin millî sınırlarımız dışında kalan diğer Türk 
gençlerine de gösterilmesi arzumuzdur. 

Yunanistan'da 130 bin soydaşımız yaşamak
tadır. Bunlar kaderlerine ve Yunanlıların taş
laşmış vicdan ve insafına terkedilmiştir. Lozan 
Anlaşması sırasında Batı - Trakya'da Rum nü
fusu üçte İM iken, bugün bu denge bozul
muş, tersine dönmüştür. Türklere yapılan bil
hassa son Cunta Hükümetinden sonra şid
detini ve ağırlığını artıran baskılar, Türk
leri göç etmeye mecbur bırakmaktadır. 

Türklerin malları yok pahasına ellerin
den alınmakta mezarlıklarına varıncaya ka
dar el konulmaktadır. Bir Türkün bir Rum-
dan taşınmaz mal alması yasaklandığı gibi, 
bir Türkün bir Türke mal satması hakkı 
bile elinden alınmıştır. Batı - Trakya'da bir tek 
Türk doktor, bir tek Türk dişçi, Türk ec
zacı, Türk avukat yoktur. Türkler, Rum avu
kat, Rum yargıç tarafından soyuluyor, yine 
de haklı dâvasını kaybediyor. Bunların se
bebi Batı - Trakya Türklerinin eğitimi ile ü-
gilenilmemesinden ileri gelmektedir. Batı - Trak
ya Türklerinin eğitim ihtiyaçları yüzüstü 
bırakılmıştır. Yunan Hükümeti, Arap harf
leriyle öğretim yapan Müslüman okullarını 
kendi emeline uygun olarak destelemekte Türk 
harfleriyle öğretim yapan okulların inkişafını 
önleyici her türlü basla tedbirini almaktadır. 

Böylece Türk Tarih, Coğrafyasından dahi 
mahrum bırakılan Türklerin Anavatana bağ
lılığı zayıflatılmak istenilmektedir. Batı - Trafo
ya Türkleri için Millî Eğitim Bakanlığı ta
rafından gönderilen Türkçe Matamatik ve 
Tabiat Bilgisi kitapları dahi Türk okullarına 
hâlâ sokulmamıştır. Tek Türk lisesinin Türkçe 
müfredat ve yönetmeliği yoktur. Türk okul
ları Rum müfettiş ve karakollarının ağır baskı
sı altındadır. Türklere, Türklükleri unutturul
mak istenmektedir. Açık, açık Türk'üm diye
nin saçları yolunmakta, göğsünde yanık siga
ra söndürülmektedir. Bu yıl başında Türk Li
sesine 103 Türk çocuğu girmek istediği halde 

ancak 13 Türk çocuğu ahnabilmiştir. Geri ka
lan gençler okumaktan yoksun bırakılmışlar
dır. Bunlar Türkiye'ye gelip öğretim yapmak 
isteğindedir. Fakat bu imkâna da maalesef sa
hip değildirler, istanbul'da Rum okulları her 
türlü serbestiye sahibolduğu halde Batı - Trak
ya Türklerinin eğitim özgürlüğü olmayışı, üze
rinde durulacak ciddî bir konudur. 

Bundan şu neticeyi çıkarıyorum. Yurtlar 
Krediler Kurumu ve Türk hükümetleri millî 
sınırlarımız dışında kalan Türk çocukları için 
kucağını açmalıdır. Türkiye'de yetiştirilecek 
yüksek öğrenim yaptırılacak bu gençler geri 
gönderilerek oradaki Türklerin millî şuurunun 
devamını sağlıyacak, onların haklarını koruya
cak çalışmalar yapmalıdırlar. Türk soyunun, 
Türk milliyetçiliğinin dışta varlığını koruyabi
lecek tedbirler ancak bu şekilde alınabilir. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak bir mü
him hususa daha değineceğim; Kredi Yönet
meliğinin 7 nci maddesi Anayasamızın 62 ve 
114 ncü maddelerine aykırıdır. Anayasamızın 
114 ncü maddesinin birinci fıkrası aynen «ida
renin hiçbir eylem ve işlemi, hiç bir halde, yar
gı mercilerinin denetimi dışında bırakılamaz» 
3 ncü fıkrası ise «idare, kendi eylem ve işlem
lerinden doğan zararları ödemekle yükümlü
dür.» 

Şimdi Kredi Yönetmeliğinin 7 nci maddesi
ni okuyalım; «kredi verilmesine engel olan hal
lerden yeterli olmama» takdiri hakkı tamamen 
loıruma aittir. Bu takdir dolayısiyle öğrenci 
«•erek kurum, gerekse öğretim müesseselerine 
karşı idari veya adlî hiçbir işlemde bulunamıya-
cağı gibi kuruma veya öğretim müesseselerine 
V'U maksatla yapacağı başvurmaları da cevap-
landınlama-z. 

Bu Anayasa ile çatışan anti demokratik bir 
hükümdür. Keyfî veya hata suretiyle olsun, bir 
yanılma olacak, hakkını arama imkânından 
mahrum kalacaktır. Demokratik bir düzende 
Anaya,sa dersi okuyan gençlere böyle bir hük
mün uygulanması asla tasvihedilemez. Böyle 
Hir hüküm Anayasa ile çeli°m8 halindedir. Genç
lerin dilekçelerine cevap verilmemesi hususu da 
Anayasanın 62 nci maddesiyle çelişmektedir. 
62 nci maddenin son fıkrası aynen şöyledir; 
-kendileri ile ilgili başvurmaların sonucu dilekçe 
s?jhiplerüıe yazık olarak bildirilir.» Halbuki yö-
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netmeliğin 7 nci maddesinde; «"bu maksatla ya
pacağı başvurmalar cevaplandırılmaz» diyor, 
idarî ve kazaî yollar kapatıldığı gibi dilekçele
rine de cevap vermeyi önliyen antidemokra
tik bir maddedir bu. Krediler Yönetmeliği
nin 7 nci maddesi derhal değiştirilmeli, Ana
yasanın öngördüğü hukukî şekle getirilmeli
dir. Değerli arkadaşlarm, Yurtlar Krediler 
Genel Müdürlüğü makamı 7 aydır açıktır. 

Millî dâvamızdan olan gençlik sorunlarına 
çözüm yolu bulacak böyle bir müessesenin ge
nel müdürsüz aylardır bekletilmesi tasvibedile-
mez. Yeterli • pek çok eğitimci bulunduğuna 
göre bu genel müdürlüğe aylardır tâyin ya
pılmamasının sebepleri üzerinde durmak lâ
zımdır. 

Maddi imkândan yoksun, zeki, yetenekli ve 
çalışkan gençlerin geleceklerinin garantisi olan 
Yurtlar, Krediler Kurumu mensuplarına C.H.P. 
si grupu adına başarılar diler, saygı değer se
natörleri hürmetle selâmlarım (C. H. P. sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, A. P. si Grupu 
adına. 

A. P. Sİ GRUPU ADINA CELÂL ERTUĞ 
(Elâzığ) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
tekrar tekrar huzurnuza çıktığım için özür 
dilerim. 

Aslında bu konular bize direkt olarak veril
miştir. Tekraren huzurunuzda bulunduğum 
için özür diler bu vazife bize tekrar olarak ve
rildiği ve bu konuların ayrı ayrı müzakeresi 
yapıldığı için tekrar tekrar huzurunuza çık
manın pek hoş olmadığını belirterek özür di
liyorum. 

Muhterem Başkan, değerli senatörler, 351 
sayılı Kanunla 1962 yılı başında faaliyete ge
çen Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru
munun 1964 - 1966 yılı işlemleri ile blânço kâr 
ve zarar hesapları üzerindeki komisyon rapo
ru hakkında A. P. si Grupu adına maruzatta 
bulunacağım. 

351 sayılı Kanunla Kuruma iki görev ve
rilmiştir. Bunlardan birincisi; Yüksek öğre
nim öğrencilerine kredi vermek öbürü de yurtlar 
inşa ettirip işletmesini sağlamaktır. Bu mak
satla kurulan kurumda 1964 malî yılında 197 si 
memur 413 ü de hizmetli olmak üzere 749 kad
roda 609 kişi çalıştırılmış, sadece personel gi
deri o yıl 4,8 milyon lirayı bulmuştur. 

Kurum 1964 yılında 1 720 öğrenciye kre
di vermiş, böylece geçmiş yıllardakilerie bera
ber kredi alan öğrenci sayısı 5 906 yükselmiş
tir. Ancak sınıfta kalma, okuldan çıkarılma, 
gerçeğe aykırı beyanda bulunma gibi sebep
lerden bu kredi verilen öğrencilerin, yani 5 906 
öğrencinin 2 797 sinin kredisi kesilmiş ve dola-
yısiyle 1964 yılında kurumdan kredi alan öğ
renci sayısı 3 109 olmuştur. 

Muhterem senatörler ilk kredi verme baş
langıç yılı olan 1962 do uygulamanın gerektir
diği hazırlıklar dolaymyle kısa süren kredi 
ödeme döneminde 4 milyon, 1963 te 10 milyon, 
1964 te 10,6 milyon olmak üzere cem'an 3 yıl
da öğrencilere 24,6 milyon lira ödemede bulun
muştur. 

Kurumun 1964 yılında işletmekte olduğu 
yurt sayısı 23 tür, bunların 6 sı kız, 17 si erkek 
yurdudur, 1964 yılında yurtlarda 1 600 kız, 
6 523 erkek olmak üzere cem'an 8 123 öğrenci 
barındırılmıştır. Aynı yıl yurtlara başvuran 
4 529 öğrenci ise boş yer olmadığı için sıra bek
lemektedir, alınamamışlardır. 

Kurum, istanbul'da Merkez Efendi semtinde 
3 000, Kadırga'da 600 olmak üzere modern yurt
lar yaptırılmasını planlamıştır ve 1964 te bu 
bir şirkete ihale edilmiştir. Kadırga yurdu iha
le edilmiştir, Merkez Efendi sitesinin projeleri
nin de hazırlanmakta olduğu belirtilmektedir. 
Ayrıca Eskişehir ve İzmir'de yurtlar inşaasmm 
sözleşmeye bağlandığına işaret olunmaktadır. 
Kurum 1964 malî yılında istanbul, Ankara, İz
mir, Erzurum yurtlarında 1,1 milyon liralık ona
rım yapmış; 4,5 milyon lira da yurtların dona
tımı için harcanmıştır. Kuruma tahsis olunan 
itibari sermaye 600 milyon liradır. Bu kaynak 
yıllık bütçelere konan tahisata ilâveten at ya
rışları müşterek bahislerinin hasılatının % 5 i 
ve Spor - Toto hasılatının da % İ0 unu, ayrıca; 
öğrencilere açılan kredilerden faiz alınmıyor fa
kat bir masraf alınmaktadır, gider payı diye bir 
masraftır, bu % 3 tutuyor; bunlar kurumun 
gelir kaynaklarını teşkil etmektedir. Bu gelir
lerden kurumun yıllık giderleri düşüldükten 
sonra kalanı sermayeye katılmaktadır. 600 mil
yon liralık sermayeden ödenen kısmı 1963 yılın
da 61 milyon iken, 1964 yılında 79,5 milyon li
raya yükselmiştir. 1963 yılında 39,3 milyon lira 
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tutan sabit kıymetler ise, yapılan iade ve ih
raçlardan dolayı 36,9 milyona düşmüştür. 

Şimdi muhterem senatörler bu rakamlar göz 
önünde tutularak Yüksek öğretim Kredi ve 
Yurtlar Kurumunun kuruluş bünyesini eleştir
memiz faydalı olacaktır. 

1965 yılında personel giderleri 6,1 milyon li
raya yükseldiğini bu arada belirttikten sonra, 
1965 - 1966 yıllarına aidolan rakamları da ayrı
ca arz edeceğim. 

Muhterem senatörler, evvelâ bu yurtlar sis
teminin - kredi faslını bir tarafa bırakarak -
yurtlar sisteminin muvaffak olmuş bir sistem 
olup olmadığım münakaşa etmek gerekiyor. 

Yüksek eğitim gençliğinin yaladığımız çağın 
sosyal icaplarına uygun bir hayat şartına ka
vuşması ve tahsilini huzur içinde tamamlaması 
gayesi ile açılan yurtlar ve kredilerin istenen ne
ticeyi verip vermediğini tâyin etmek zorunda
yız - bu arada murakabe görevlerimizden biri
si olarak - asıl olan hedef mümkün olduğu ka
dar çok sayıda öğrencinin, mümkün okluğu ka
dar isabetli bir şekilde yurt ve kredi imkânına 
kavuşturulmasıdır. Fakat, bu sistemle elde edi
len neticeler bize bu intibaı maalesef verememek
tedir. Meselâ; 1965 yılında yurtlara müracaat 
eden öğrencilerin sayısı 6 704 olmasına karşı
lık, bunlardan ancak 1. 389 una kredi verilmiş
tir. Böylece 1965 malî yılı sonunda kuruluşun
dan bu yana kredisini kullanmakta olanların 
4 045 kişi olduğu ve bunlara yapılan ödemelerin 
36,7 milyon lirayı bulduğu görülmektedir. 

Kurumun işletmekte olduğu 22 yurtta 8 S58 
yatağın tamamen dolu olduğu bildiriliyor ve 
4 516 öğrencinin de yurda girmek için sıra bek
lemekte olduğunu müşahede ediyoruz, O halde 
yurt inşası ve işletilmesi hedefine ancak yarı 
yarıya bile ulaşılamadığı meydandadır. Bu ra
kamlar, bu gerçekler evvelâ bu sistemin basan 
ile işlemediğini gösterir delillerdir. Bunun se
bepleri arasında 600 milyon liralık itibari ser
mayenin ancak bugüne kadar 100 milyon lirası
nın ödenmiş bulunması haklı olarak ileri sürü
lebilir. Fakat bunun yanında yurt işletmeciliği
nin de ekonomik olmıyan bir anlayış içinde ya
pıldığı, yurtların işletmecilik fikrinden uzak bir 
işleyiş içinde bulunduğu bâzı vakıalarla meyda
na çıkmaktadır. 

Meselâ; yurtlarda Yüksek Denetleme Kuru
lunun da raporda belirttiği veçhile; lüzumsuz 
personel yığınağı teşekkül etmiştir. Bunun 1985 
yılı iein Denetleme Kurulu raporunda 218 fasla 
personel tesbit edildiği raporda görülmektedir. 

Diğer bir husus da kredi tahsis olunan öğ
rencilerin hemen yüzde ellisinin sınıfta kalma, 
okuldan çıkarılma, gerçeğe aykırı beyanatta bu
lanma gibi sebeplerle kredilerinin kesilmiş oi-
ma^ı ve talebe sayısının 2797 gibi büyük bir ra
kama ulaşması, işletmede aksaklığın mevcudiye
tine bir delil sayılabilir. Bu rakamlar, bu meka
nizmanın iyi islemediğini bize ifade etmektedir. 
Kredi tahsisindeki isabetsizliklerin % 50 nin üs
tünde oluşu, ayrıca bu talebeye evvelâ kredi 
tahsis edilip sonradan yanlış beyan veyahut da 
sımıta kalmak suretiyle ki, birtakım endeksler
le bu krediler tahsis edilmektedir - teşhis isa
betsizliği, kredi alan öğrenciler üzerinde menfi 
bir tesir yaratmakta, bunların hak ve adalet an
layışlarını biraz rencide etmektedir. Bu konuda 
iyi bir etüt yapılması gerekmekte olduğunu ifa
de etmek istiyorum. 

Şimdi acaba bu sistemin hatası mıdır, tatbi
katın hatası mıdır? bu konunun da üzerinde du
rulması yerinde olacaktır. Biraz önce bütün te
sisleri ile mükemmel bir müessese olduğunu be-
littiğimiz Orta - Doğu üniversitesine dönecek 
olursak, orada öğretim ve eğitim imkânları ya
nı başında, öğrencinin sosyal ihtiyaçları, barın
ma ihtiyaçları, yemesi, içmesi ve iyi bir çevre 
içersinde gelişmeside dikkate alınmış ve bu ta
hakkuk ettirilmiştir. Şunu ifade etmek istiyo
rum ki, acaba yurtlar ve kredi sistemi merkezî 
olarak mı idare edilmelidir, yoksa her üniver
sitenin kendi bünyesi içersinde mi geliştirilme
lidir? Nitekim, kanunun şimdi hatırlıyamadığım 
bir maddesi bu yurtların yapılıp inşa edildikten 
sonra üniversitelerin işletmesine terk edilmesi
ni öngörmektedir. Burada 600 - 700 kişilik per
sonel kadrosu ile büyük bir isletme gibi geniş 
çapta idari mekanizmalarının kurulması yeri
ne, üniversitelerin bünyesi içinde daha ekono
mik bir işletmecilik zihniyeti ile, yurtların ya
pılıp geliştirilmesinin bir avantaj olduğuna işa
ret etmek istiyorum. Bunun yanında ve bundan 
başka farzediniz ki, meselâ Ankara'nın bir sem
tinde 5 bin talebeyi, 3 bin talebeyi alacak yurt
lar inşa ettirdik. Ve bu yurtlardan daha iyi bir 
misal olmak üzere İstanbul'u verelim, istanbul'-
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da üniversite veya yüksek eğitim yapan mües
seseler şehrin bir çok semtine dağılmış durum
dadır. Halbuki yurt yapmak imkânınız yu veya 
bu semttedir. Burada barman beş bin, on bin 
gencin sabahın erken saatinde kalkıp, şehrin öte
ki ucundaki eğitim müesseselerine gitmeleri ve 
orada öğrenim yapmaları pek de cazip bir yol ol
masa gerek. 

Bunun yerine, üniversite siteleri, üniversite 
kampüsleri fikrinin inkişaf ettirilmesi, destek
lenmesi ve ünite halinde üniversite öğrencisini 
içinde barındıracak bütün ihtiyaçlarını üniver
site sahası içinde, o çevre içinde karşılıyacak şe
kilde yurtların üniversitelerin bulunduğu yer
lerde ve üniversite civarında tesisleri, hem eko
nomik olur, hem talebeyi daha rahat ettirir. Bu
nun psikolojik avantajları inkâr edilemez, Bi-
neenaleyh, üniversiteyi ve yüksek öğretim ku
rumlarını bir ünite olarak kabul etmek ve bu 
ünitenin de bir parçasını barınaklar olarak, ya
takhaneler olarak veya diğer sosyal tesisler 
olaı ak belirtmek ve kabul etmek bugün mevcut 
ve meri kanunun aksaklığı, işliyememesi karşı
sında akla ilk gelecek tedbirler mahiyetinde
dir. Eğer 600 milyon liralık itibari sermayenin 
verilmesi imkânı realiteler göz önünde bulundu
rularak, mümkün görülüyorsa bunun yapılma
sı ki, bugüne kadar 1962 den bugüne kadar hic 
bir sene taahhüdedilen 40 milyon lira bütçe 
imkânları ile tahsis edilememiştir; edilemedi
ğine göre bu realiteleri zorlamak mahiyetinde 
bir yol oluyor. O halde gelirinden, yapacağı 
hizmetten daha çok masrafı olan bir sistemi 
terik etmenin yolunda, Yasama Organının bir 
yeni düşünceye sahibolması veya yeni bir kara
rı Yüksek Huzurlarınıza getirmesi temenni edi
lir bir keyfiyettir. 

Kredi imkânlarından yararlanan öğrenciler 
de, arzu olunan seviyede değildir maalesef. Ger
çekten içtimai seviyemizin, sosyal seviyemizin 
ve iktisadi bünyemizin icabı çoğumuz sıkıntı 
içinde büyümüş, yetişmiş insanlarız. Bunu biz
zat nefsimizde hissetmiş, yaşamış kimseleriz. 
Gençlerimizin daha müsait imkânlarda yetişme
sini arzu ederiz. Bu itibarla kredi fikirlerinin, 
kredi verme fikrinin, - faizsiz olarak, yüzde yüz 
sadece bir maksat karşılamak ve çocuk üniver
site tahsilini bitirdikten, mesleke kavuştuktan 
ilki sene sonra ödemeye başlıyor - çok iyi bir ha

yır işi olduğunu memnuniyetle kabul ediyoruz. 
Ancak bunun yeterli olmadığım, daha başka 
kaynakların da seferber edilmesinin gerektiği
ni hem düşünüyoruz, hem de sevinçle müşahede 
ediyoruz. Sayın Bakanın da biraz önce beyan 
buyurdukları gibi, memleketimizde büyük bir 
teşebbüs halinde eğitim vakfiyesi teşkil olun
muş ve vakfiye hakikaten yararlı hizmetler gör
meye başlamıştır. Büyük çapta bağışlar yapıl
maktadır bu vakfiyeye. 

Yurt inşası hususunda Kurumu mazur gös
terecek bir faktör de, Kurum inşaatının Bayın
dırlık Bakanlığı eliyle yapılması ve birçok for
malitelere bağlı bulunmasıdır. Biraz önce yine 
misalini verdiğimiz, üzerinde konuştuğumuz 
Orta - Doğu üniversitesinin malî hükümler ba
kımından tamamen serbest oluşu, ne kadar 
iyi netice verdiyse, ne kadar süratli netice ver
diyse, böyle formalitelerle yurt inşaatı gibi, 
âcil bir talebe ihtiyacının karşılanması, gecik
meler dolayısiyle, ekonomi bakımından da, ma
liyet bakımından da pahalı bir yatırıma gitme 
gibi bir neticeyi tevlidetmektedir. Bu itibarla 
ya bu formalitelerin dışına çıkılması, bu yurt
ları inşa edecek mekanizmaya, Orta - Doğuya 
eşit şekilde bir yetki ve serbesti verilmesi gere
kir, yahut da bu demin arz ettiğim gibi, bu 
sistemin işleyip işlememesinin, değerlendirilme
si icabeder. 

Netice olarak sayın senatörler, Kurumun 
yeniden bir organizasyona tabi tutulması ve 
kendi bünyesi içinde olsun, Millî Eğitim Ba
kanlığı bünyesi içinde olsun fonksiyonları ile, 
iş verimi ile, emeklerinin ve harcanan para
nın denkleştirilmesinin gerektiği intibaını an
lamaktayız. Çünkü bugünkü neticesi ile, çok 
yerinde, çok lüzumlu olan bir ihtiyacın tam 
mânasiyle karşılanamadığı gibi bir gerçekle 
karşı karşıya bulunmaktayız. Ne kredi ihti
yaçları ile öğrenci problemi, yoksul öğrenci 
problemi önlenebilmektedir, ne de yurt duru
mu ile barınma imkânlarından yoksun öğren
cilerin sıkıntılarına çare bulunabilmektedir. 
Bu konuda gerek itibari sermayenin malî des
teklerin daha kuvvetlendirilmesi bakımından 
iktidarımıza, gerekse Kurumun iç bünyesinin 
tekrar bir revizyona tabi tutulmasının icabet-
tiğine, ayrıca Yasama Organının da 351 sayılı 
Kanunun getirdiği kuruluşun değerlendirilme-
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sine tekrar eğilmesine ihtiyaç bulunduğunu arz 
eder ve Yüksek Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, 351 sayılı 
Kanuna göre yüksek öğretim yapanlara kredi 
sağlanıyor, bu talebeleri barındıracak yurtlar 
inşa ediliyor ve bunun işletmeciliği yürütülüyor. 
Biz talebe iken Sağlık Bakanlığına bağlı tıp 
talebe yurtları vardı. Biz bu yurtta iken her 
türlü yeme, içmelerimiz hattâ elbise ve ayak-
kablarımıza varıncaya kadar verilirdi, üni
versiteye giderken, gelirken daima bir kontro-
la tabi tutulur, akşamları mütalâa yapılır ve 
bir yoklamaya tabi tutulurdu. Şimdi bu kre
di yurtlarında ise bendeniz böyle bir yokla
manın mevcudiyetini g-örmediğim gibi, yatan 
kimdir, çıkan kimdir, oturan kimdir belli değil. 
Talebe olmıyanların dahi orada, talebe olan
ların yanında aylarca misafir olarak kaldıkla
rı da tesbit edilmiştir. DemekM burada bir di
siplin yok. Bu talebenin arasına giren, kimdir, 
neyin nesidir, belli değil. Benim istirhamım, 
kontrolün sıkı bir şekilde yapılması, talebele
rin okula gidip gelme durumları, mümkünse 
okulların da sıkı bir şekilde kontrol edilmesidir, 
bu yapılırsa yerinde olacaktır. Aksi halde bun
lar başıboş olarak kalırlar. Hiçbirisi okula 
gitmiyor. Yalnız kredisini alıyor, senelerce ya
tıp kalkan talebeler mevcut. Bunun için yö
netmeliğin aynen tatbik edilmesi lâzımdır. 

Yemek hususunda Kızılayla, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü ile temasa geçilsin, hiç olmazsa 
bu yurtta kalan talebelere sıcak bir akşam ye
meği gayet ucuz bir fiyatla verilsin. Bu tak
dirde bu yavrularımız akşam yemeği için sokak
ta kalmıyacaıklar, daha ucuz bir yemek olduğu 
gerekçesiyle yurtlarına erken dönecekler ve 
mütalâaya rahatlıkla oturmaları imkânı sağla
nacaktır. 

Bu yurtlarda bir kütüpane sistemi ve bir 
mütalâa sistemi de yoktur. Bir mütalâa sistemi 
olursa daha yerinde olacaktır. 

Hükümetten ricamız, bursu 250 liradan 350 
liraya artıracağını va'detmişti, hakikaten 250 
lira ile bir talebenin bugünün şartlarına g-öre 
okumasına imkân yoktur. Eğer Hükümet bur
su 350 liraya artırırsa elbette ki bu kurum da 

kredisini 350 liraya artıracak ve bir ayarlama 
olacaktır. Bu itibarla bunlarm da - üniversite
lerin bir kısmı açılmıştır, bir kısmı da açılmak 
üzeredir - bu gibi yavrularımızın da ceplerinde 
ne kadar fazla para olursa gıda yönünden is
tifadeleri de daha iyi olacaktır. Çünkü yurda 
aldığımız yüz talebeden en aşağı yüzde 20 si 
okulu bitirinceye kadar gıdasızlık yüzünden 
tüberküloz olmaktadır. Bir talebenin tüberkü
loz oluşu ile, millî bünyemize zararı her halde 
ayda verilen 100 lira farka nazaran daha çok 
olacağı kanısındayım. 

Bizim grup sözcümüz inşaatların Bayındır
lık Bakanlığından alınmasını ve inşaat işleri
nin Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yü
rütülmesini uygun mütalâa ettiler. Bendeniz 
buna taraftar değilim. Sebebi de şudur : O za
man buraya da birtakım mühendisler, mimar
lar alınmak suretiyle kadro kabarmış olacak
tır. Nasıl Millî Eğitim Bakanlığının okul işle
rini, Hükümet konağı işlerini ve Devlete ait 
resmî binaları Bayındırlık Bakanlığı yürütüyor 
ise bu gibi yurtların inşaatının da yine Ba
yındırlık Bakanlığında devamında fayda mü
lâhaza etmekteyim. 

Bir bölgemizde, Merkezefendi Yurdunun ge
cikmesinde, bunu misal gösterdiler. Fiilî du
rum bu değildir. Gecikmenin sebebi, yurtlar ta
rafından satmalınan bu arazinin üzerinde gece
kondu mevcuttur. Gecekondular yıkılmadan 
inşaata başlamaya imkân yoktur. Bu mühim 
nokta, komisyonumuz bunu unutmuş, arazi
den kadastro geçerken bir şahsın 9 dönüm ta
pulu yerini 39 dönüm yapmış, sonra ilgililer 
tarafından dâva açılmıştır. Bu dâva, yani 39 dö
nümlük arazinin istihkak sahibinin 39 dönüm 
değil, 9 dönümdür, diye açılan dâvanın devam 
ettiği bir zamanda bu yer satınalınmıştır. Bu 
dâva sonucu da beklenmemiştir. Bendeniz ra
poru tamamen okudum, acaba istimlâk edilen 
mevzu bu dâva yönünden ne safhadadır, me
rak etmekteyim. 

Vakit çok geç, fazla yormak istemiyorum. 
Hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, arkadaşım benim söyliyeoeklerimin ekse
riyetine temas etti, onun için vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Arıburun. 
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TEKİN ARÎBURUN (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu konuda 
çok kısa ve bilhassa yabancı memleketlerde de 
tatbik edilmekte olan bâzı hususları kısaca arz 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bu yurtlar, Devlet hakikaten milyonlarca 
lira sarfiyle öğrencilerimize, yüksek tahsil 
öğrencilerimizs, büyük bir kolaylık bahşetmek 
gayesiyle kurulmuştur. Hiç şüphesiz her sarf 
edilen liranın da, yerinde masruf olması lâzım. 

Fakat meselâ disiplinden bahsediyoruz, me
selâ, kontroldan bahsediyoruz, eksikliğinden 
bahsediyoruz, talebenin yurda bağlı olmadığın
dan bahsediyoruz. Hepimiz gençlik geçirdik. 
Hepimiz muhtelif yurt veyahut okullarda, ya
tılı yerlerde tahsilimizi götürmeye çalıştık, bu
nun tecrübesine fiilen sahip insanlarız. 

Bizim yaptığımız büyük bir eksiklik vardır. 
Dört duvar yapıyoruz, iki de yatak koyuyoruz 
içine talebeyi de koyuyoruz, hadi sen burada 
otur, sana büyük bir şey bahşettim gibi bir 
iftiharın içine dalıyoruz. 

Gençlik değişiyor, zaman değişiyor, du
rumlar, anlayışlar hattâ disiplin anlayışları, 
bağlılık anlayışları bile başka sahalara dökül
müş bulunmaktadır. Bizim de bunları dikkat 
nazara alarak, yurtlara o ki para sarf ediyo
ruz, milyonlar sarf ediyoruz bir parça da genç
leri oraya bağlıyacak tarzda bâzı kolaylıklar 
da göstermemiz, bâzı cazip hususlar da yapma
mız lâzımgelir. Bunun için maruzatım, benim 
de gördüğüm, birçok arkadaşımızın da dışarda 
gördüğü bâzı hususları bu vesile ile oraya tat
bik etmek icabeder ki, çocuk, genç oradan dı
şarıya çıkmasın, çıkmayı arzulamasın, her şe
yini yerinde bulabilsin. Meselâ, sayın arkadaş
larım, bir sebeple kaçırdığı veya iyi anlıyama-
dığı bâzı dersler hususi televizyon örgütü va-
sıtasiyle geceleyin muayyen saatlerde bütün bu 
yurtlara verilebilir, o dersler tekrar edilebilir, 
bunun büyük faydası vardır. Hani müzakere
ye çağırıp da orada kitabı açıp okutmak başka, 
hali hazırda bütün yabancı modern memleket
lerde televizyon bu hususta kullanılmaktadır -
oturup orada televizyonda bütün geçmiş dersi 
tekrarlaması başka. Bu oraya bağlar onu. Bu 
arada o dersle ilgili olan diğer başka konular 
da beraber gösterilebilir. O zaman çocuk dışa
rı kaçmaz, disiplin kendiliğinden sağlanmış 

I olur ve istediğimiz hususlarla, gençlere tam 
mânasiyle enjekte etmiş olabiliriz. Bu husus 
temin edilmelidir ve bu hususta dört duvarla 
iki yatak için sarf edilmiş milyonlarca liranın 
yanında emin olun çok küçük bir para ile de 
takviye edilerek yerine getirilmiş olabilir. 

ikincisi; bütün yüksek tahsil gençliğini dı
şarıya çekeceğine yurtlara bağlıyacak, yurt
lara ve okula bağlıyacak ve boş zamanlarını 
faydalı surette sarf edecek. Bâzı gençlerde 
tabiî olarak mevcut bulunan büyük enerjiyi de 
hüsnüsuretle sarf ettirecek bâzı imkânlar sağ
lamamız lâzımdır. Meselâ burada ingilizce adı 
Hoby Chort denilen, yani bir talebenin, bir 
gencin tabiî olarak mevcut tutmuş olduğu ha
yat yolu yanında bâzı karakteri icabı yahut 
sevdiği bâzı konular vardır, onu geliştirecek 
bâzı şeyler yapmak lâzımgelir. Kimi telsiz, ki
mi marangozluk, kimi çiçek yetiştirme, kimi 
bir şeyler yapma gibi bâzı hususlarda yetiştiri
lebilirler. Bunun için atelyeler kurulabilir. 
Bu atelyelerde icabederse malzemenin ufak bir 
ücret mukabilinde veya serbest olarak vermek 
mümkündür. O zaman çocuk dışarıya gitmez, 
bu işle meşgul olur, aynı zamanda bir yan 
tedris olmuş olur. 

Bir üçüncüsü, sporu tamamen ihmal ediyo
ruz. Daha evvel de arz etmiştim, Devlet büt
çesinden milyonlar verdiğimiz spor teşekkülle
ri var. Hepsi âdeta profesyonel hale gelmiştir. 
Mekteplere, okullara hemen hemen hiçbir şey 
vermiyoruz. İşte buyurun yurtlar; bu yurtla
rın yanma aynı zamanda yapacağımız ufak 
spor tesisatı genci oraya bağlar. Bunu da dü
şünmemiz lâzım, bu da büyük bir masrafa mü
tevakkıf değildir. 

Bir husus daha var; biz gençliğimizi haki
katen tâbiri caizse af buyurun, çok daha mil
liyetine, ailesine, bizim muttasıf olduğumuz, 
milletimizin muttasıf olduğu ahlâk kaideleri
ne, görgülerini artırmak suretiyle bağlıyacak 
tarzda yetiştirmemiz lâzımgelir. En ufak bir 
âdabı muaşeret kaidesini öğretmiyoruz. Ne ye
mek yemesini öğretebilecek durum var oralar
da, ne de en ufak sosyal kaideleri götürebilecek 
durum var. Bunlar çıktıktan sonra mektepten 
veya okullardan, dışarıya gittikleri zaman bil
hassa, bâzı mühim gaflar yapıyorlar, bâzı tat-

I sız durumlara düşebiliyorlar. Kusur kimde? 
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Kusurun büyük bir kısmı da bizlerdedir. Ma
demki bu tesisatı kuruyoruz, bunları da dü
şünmemiz lâzımgelir. Ufak bir gayretle, bir 
ufacık daha ilâvelerle istediğimiz tarzda genç
liği yetiştirmiş, yani istediğimiz tarzda değil; 
memleketin, milletin istediği tarzda, vatanın 
istediği tarzda yetişmiş; aşağı - yukarı büyük 
eksiklikleri tamamlanmış, disipline ve her şeye 
riayet edecek: tarzda bir görgü de vermek su
retiyle onlara kolaylıklar sağlamış oluruz ve 
biz de vazifemizi daha iyi yapmış oluruz. 

Benim istirhamım, hazır ilgililer burada iken 
bu hususları da dikkat nazara almaları ve bun
dan sonra yapılacakları hiç olmazsa bir parça 
daha geniş düşünce ile, biraz daha modern tarz
da yapılmasının temin edilmesini istirham ede
rim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Ko

misyon, Hükümet? Yok. Yüksek öğrenim Kre
di ve Yurtlar Kurumunun 1964 - 1965 - 1966 
yılları hesap neticeleri ve bilançolarını okutu
yorum : 

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
1964 yılı : 25 257 802 lira 72 'kuruş kâr. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı : 28 648 996 lira 24 kuruş kâr. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 yılı : 27 168 875 lira 04 kuruş kâr. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
XXX - G('XEŞ MATBAACILIK T. A. 8. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Atmaca. 

O. H. P. GEUPU ADIHA HÜSEYİN ATMA
CA (Denizli) — Saym Balkan, değerli senatör
le;, 

Genel Matbaacılık Türk Anonim Şirketi 1949 
ydmda îmcrasi şahıslar tarafından kurulmuş bu 
Şirke-; hisse senetlerinin % G5,15 D, P. elinde ol
duğundan Hasmsye intikal etmiş ve 23 saydı 
Eaıumla Yüksek Denetleme Kurulunun deneti
mine girmiştir. 

Güneş Matbaasının Ankara vs İstanbul'daki 
rotatiflerinde günlük gazetelerle birlikte, haf
talık dergiler ve ilân afifleri bakılmaktadır. 

Bu gazete ve dergilerin babıma şartnameleri 
biribirine uymamaktadır, iktidarı tutan gazete 
ve dergiler ucuzluk ve kolaylıktan âzami fayda

landığı halde tarafsız gazetelere güçlüğün her 
türlüsü çıkarılmaktadır. Matbaanın yayın im
kânları politik görüşe göre yönetilmektedir. Ma
liye Bakanı telefonla bir gazetenin basılıp basıl-
mamasma emir verebilmektedir. Meselâ ayda 
seksen bin lira baskı bedeli ödiyen Akşam Ga
zetesi onbeş bin lira borcunu, muhasibin yerinde 
bulunmaması dolayısiyle bir gün geciktirdiği 
için çıkarılmıştır. Buna mukabil, özel muamele 
gören gazete ve dergilere en geniş müsamaha 
gösterilmektedir. 

1966 yılı Yüksek Denetleme Kurulu rapo
rundan öğrendiğimize göre Yeniğim Gazetesi
nin 205 602,10 lira, Tercüman Gazetesinin 
138 896,86 lira, Zafer Gazetesinin 23 636,66 li
ra b':'Qİarı dâva kenusu olmasına rağmen mıı-
ka^ ".•:• feshi ve çıkarma yoluna gidilmemiştir. 

â ialet Gazetesi kendi matbaasını kurmadan 
B\ . -j'İ Güneş Matbaasında çıkıyordu. Şimdi diz
gi tertibini kendi matbaasında yapmakta, baskı
yı. Güneş Matbaasında devam ettirmektedir, Şart
lar değişmiş olmasına rağmen eski avantajlı 
-sözleşmesine göre bu işini yaptırabilmektedir. 

Güneş Matbaasının İdare Meclisini teşkil 
sdon Müdürler Kurulu Maliye Bakanı tarafın
dan tâyin edilmektedir. Matbaa Müdürü A. P. 
nin Ankara İl Teşkilâtında çalışır, aynı zamanda 
Ankara Belediye Meclisi Arasıdır. Söylendiğine 
"i'öre Saym Başbakana çok bağlı olması dolayı-
-iyle matbaada politika yapmakla, hattâ parti 
içinde hizipler yaratmak suretiyle Sayın Bilgiç'-
in adamları olarak tanınanları dahi işinden çı
karmıştır. Matbaaya iktidarı tutanlar büyük 
ücretlerle alınmakta, sonra bu muteber adamlar 
İşinden çıkarılarak kendilerine yüksek tazminat 
ödenmektedir. Raporun altıncı sayfasında tica
ri basiretle telifi kabil olmıyan bu işlemleri ya
panların cezalandırılması açıkça istenmektedir. 
3u konuda tahkikat yapılmış mıdır? Yapıldı ise 
netice ne olmuştur? 

Matbaanın işçi Temsilcisi Müdürü, işlerinden 
^.karılan işçilerin avukatlığını da üzerine al
maktadır. Bir nevi muvazaa yoliyle müessese 
iazminata mahkûm, ettirilmektedir. 

Basın Sendikası Başkanı olan bir zat mües
sesenin Müdürlüğünü yapmaktadır. Böylece ay
ın şahıs hem işveren, hem de işçi temsilciliğini 
alinde bulundurmak gibi hukukî bir çelişme ya
ratılmaktadır. 
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Matbaada Â. P. nin geçen büyük kongresi
nin aday listelerinin bâzı evraklarının da bedel
siz bastırıldığı söylenmektedir. Matbaanın ka
yırma personeli yüksek ücret alırken, işçilerin 
boğaz tokluğuna denecek kadar az ücret aldığı 
görülmektedir. Matbaanın iş kapasitesinde faz
la bir artış olmadığı halde 1986 da 1965 e naza
ran (29) personel ve işçi artısı yapılmış ve böy
lece personel masrafında 640 957,05 lira fazla 
ödeme yapılmıştır. 

Matbaada çalışan ustaların ekserisinin dışar-
da özel matbaalarının bulunması dedikodulara 
sebebolmakta, ise devam ve disiplin sağlanama
maktadır. Nitekim bu disiplin ve işe devanı ko
nusu da Yüksek Denetleme Kurulunun raporun
da bir tenkid olarak geçmektedir. Aydan aya 
gelip maaşını alan usta kayırmalarının yükünü 
çıraklar çekmektedir. 

Matbaa bakımsızlıktan her yıl biraz daha 
yıpranmakta ve matbaanın birtakım parçaları
nın parçalanıp, söküldüğü dahi ifade edilmekte
dir. İsraf alabildiğine fazladır. Yeni Müdür bin
lerce lira sarfı ile yeni bir makam odasını, eski
sini beğenmediği için, tanzim ettirmiştir. Mües
sesenin makam arabası Müdür ve çocuklarının 
turistik gezilerinde kullanılmaktadır. Müessese 
kayırma ve imtiyazlarla doludur. Bu yüzden 
zarar yekûnu 1966 yılında 4 289 801,75 kuruşa 
baliğ olmuştur, geçmiş yıllarla birlikte 1 560 000 
sermayeli bir şirketin 4 milyondan fazla sarar 
etmesi üzerinde önemle durulacak bir konudur. 
Bu hali ile şirketin devamı Türk Ticaret Kanu
nuna aykırı görünmektedir. Ayda 100 bin lira
nın üzerinde kira getirecek bir kapasitede olan 
ve bir saatte renkli olarak iki gazeteyi 80 er 
bin nüsha olarak basabilecek kapasitedeki bu 
matbaa bugün ancak 25 - 30 bin nüsha basabil
mektedir. 

A. P. iktidarı millî olması gereken bakii* 
kompleksi tesislerinin kurulmasını ösei teşeb
büse devrederken prodüktivitesi bulunmıyan bir 
matbaa işletmeciliğinde İsrar etmesinin nedeni
ni öğrenmek elbette hakkımızdır. 

C. H. P. Grupu yönetimdeki keyfiliği vo ak
saklığı, yolsuzluk olup, olmadığını ve işçilerin 
muvazaa yolu ile ise alınıp çıkarılmak suretiyle 
ödenen tazminatların ve zararların incelenmek 
üzere bir Senato araştırması açılması suretiyla 
gerçeklerin meydana çıkarılması icabettiğine 
inanmamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Kamu iktisadi Teşeb
büslerinin üç yıllık kesinhesaplarının incelenme
si Yüksek Senato tarafından bugün bitirilmek
tedir. Kamu iktisadi Teşebbüslerinin hesapları
nın incelenmesi millî Türk ekonomisinin gelece
ği halamından büyük önem taşır. Devlet büt
çesinden 3 - 4 misli fazla sermaye ve varlığa sa
hip millî müeseselerimizin kâr ve zararları tes-
bit edilirken çalışmaları incelenirken, verimli
lik konuları tartışılırken Devlet Plânlama Teş
kilâtından kimsenin bu toplantılara iştirak etme
mesini doğrusu yadırgamış bulunuyoruz. Yük
sek Denetleme Kurulu bir uzmanlar heyetidir. 
Görevleri, ağır ve ciddî çalışmayı gerektirmek
tedir. Kamu İktisadi Teşebbüsleri için Yüksek 
Denetleme Kurulunun raporlarında tavsiyeler 
üzerinde hassasiyetle durulmasını Hükümetten 
sen olarak rica eder ö. H. P. Senato Grupu adı
na Yüce Senatoyu saygı ile selâmlar, değerli ka
mu görevlilerine başarılar dileriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, buyurunuz. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlar, Güneş Matbaacılık Şirketinin 
durumu yukarıda, Komisyonda görüşülürken 
bendeniz de bulundum. Bütün konuşucuları ya
kından dinledim. Murakabe Kurulunun rapor
larını da tetkik ettim. Şimdi sayın meslektaşı
mı da dinledim. 

Ben şahsan kâr eden, iyiye doğru giden bir 
müesseseyi teşvik etmek lüzumunu hissettim. Ve 
bu bakımdan söz aldım. 

Bakıyorsunuz diğer müesseselere ziyan et
miş. Ama bu şirket kuruluşundan bu zamana ka
dar ziyan ediyor, hep ziyanda. Ama gel gele
lim I90S yılında kardeşim bu şirket 238 385 lira 
kâr ediyor. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Kalemde... 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Kalem
de değil, hakiki kâr. Denetleme Kurulu yalan 
mı söylüyor? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Amortis
manları, bilmem neleri koymuş. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Komis
yon raporu da yalan mı? Arkadaşım bunu «ka
lemde» demek doğru değildir. Çünkü raporla
ra sadakat gösteriyorsunuz, raporlardan bahse
diyorsunuz, raporlara sadık kalınsın diyorsunuz, 
raporlarda gösterilen kârı inkâr ediyoruz ve 
gösterilmiyor, diyoruz. Olmaz bu. 
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Arkadaşlar, sordum, yine tetkik ettim, 1967 
yılında 710 759 lira kâra gitmiştir, bu müessese, 
ziyan eden müessese. Aynı zamanda 1968 yılı 
ortası 500 milyon yanılmıyorsam. 

FERİD MELEN (Van) — Değil. (Ve C. H. 
P. sıralarından «yanlış» sesleri.) 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Değil 
nü, bin mi? Valla ben, bin, evet öyle olsun. Gü
zel şimdi, şöyle böyle, bu müessese kâra doğru 
gitmiştir. Kâr sağlamıştır. Bütün gelmiş, geç
miş iktidarlar zamanında ziyan etmiştir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Raporun 
30 ncu sayfasını lütfen okuyunuz. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, lütfen müdaha
le etmeyiniz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Arka
daşlar müessesenin evraklarını basıyor, dışa
rıda da basıyor. Bu müesseenin kâr etmesinin 
sebebi, burada beraber çalıştığımız ve başına 
Rahmi Sanalan gibi dürüst bir arkadaşın gel
mesidir. Müessese, düzelmesini buna borçludur. 
Bu arkadaşımız değil başka tesirde şunu, bu
nu çıkarsın, bilâkis inanmadığı dâvalarda da
yatmıştır. Bu, bilinen vakıalardandır. 

Şimdiye kadar ziyan eden, ziyan etmekte 
olan bir müessesenin kâra doğru gitmesi, kâra 
girmesi, sonra işçilerine de ücretlerinde bir 
zam yaptığı halde bunu sağlaması elbette sevi
nilecek bir noktadır. Bizim iktisadi Devlet Te-
şekküllerindeki vazifemiz, raporları tetkik et
tiğimiz, baktığımız zaman eğer bir müessese 
ziyan ediyorsa onun ziyanının nedenlerinin üze
rinde derinden, derine durmak ve bunun telâ
fisini düşünmektir. Eğer bir müessese şimdiye 
kadar ziyan etmiş de selâh yoluna doğru git
miş, düzeltmişse kendisini, kâra doğru git
mişse o zaman da vazifemiz o müesseseyi teşvik 
etmektir. Ondan sonra, çalışan insanlara daha 
çok çalışma zevki vermektir. 

Yine burada çalışan bir arkadaşınız çalış
ması dışında eser de hazırlamıştır. Ben şahsan 
bu müesseseyi kâra doğru götüren, cidden ta
rafsız da çalışan şirketin menfaatini ariyan ar
kadaşıma teşekkür ederim. Değil yerinde, bu 
şirket şimdiye kadar ziyan ettiği için, bir ku
ruş da olsa, bir lirada olsa ki, değil, fazlası ile 
kâr etmekte, övülmesi lâzımdır. Bütün iktidar
lardan bu yana gelinceye kadar bu müessese hep 
ziyan etmiş. Türkiyede matbaanın ziyan ettiği 
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vâki değildir. Adam bir pedal alıyor, kâr edi
yor. Ama, bir pedalla ev geçindiriyor. Muazzam 
bir şirket kurulduğundan bu zamana kadar zi
yan ediyor ve bugün kâr ediyor. Elbette şimdi 
çok daha kâr sağlamalı. 

Benim ricam, devletin evrakları basılıyor, 
devletin matbu evrakları basılırken ofsete çok 
para veriyor, bakanlıklar. Şimdi, bilâkis bu şir
keti ofsetle de takviye etmeli ve devlete daha 
ucuz şekilde bu evraklarında baskılan yapıla-
bilsin. Meselâ, Turizm Bakanlığı dünya kadar 
para veriyor. Bunu takviye ettiğimiz takdirde 
Turizm Bakanlığının propaganda vasıtaları bu
rada daha güzel ve daha renkli bir şekilde ba
sılacak ve özel sektörün karşısına murakabe 
unsuru bir şirketin dikilmesine yol açılacaktır. 
Ben arkadaşlardan tenMd ve temennilerde bu
lunurlarken bunların söylenmesini arzu ederdim 
ve gelişen bir şirketin durumunu da be
lirtmelerini Ne ise, zaman geçmiştir. Şah
san şirketin durumunu kâra doğru gö
türdükleri için idarecilerine teşekkür ederim. 
Ve çalışmalarında daha da muvaffak olmaları
nı temenni ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Hükümet, Komisyon söz isti
yorlar mı efendim? Buyurunuz Hükümet 
adına Sayın Devlet Bakanı. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; Sayın Atmacanın ileri 
sürdüğü bir, iki konu var, onu vuzuha kavuş
turmak için huzurunuzdayım. 

Bunlardan birisi Sayın Atmaca, tarafsız 
gazetelere her türlü güçlüklerin Güneş Mat
baacılık tarafından çıkarıldığını ve devamla, 
Maliye Bakanının her hangi bir gazetenin ba
sılıp, basılamaması hususunda emir verdiğini, 
ve bu sebeple de istediği gazeteyi bastırdığını, 
istemediğini bastırmadığı iddiasında bulundu. 

Gönül isterdi ki, böyle bir ağır itham yapan 
arkadaşımız müşahas bir vakıayı ortaya getir
sin, o vakıa üzerinde geçmiş bir muamele var
sa onları da dile getirmek imkânını bize ver
sin. (Sol sıralardan «Akşam Gazetesinin duru
mu ortada» sesleri) Tabiî ki, böyle mücerret 
olunca sadece bir isnad ve iftiradan öteye git
miyor maalesef. 
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Eğer kasdettiğiniz Akşam Gazetesi ise muh
terem arkadaşım, yalnız Akşam Gazetesine de
ğil, o tarihte borcun vâdesi gelip de borcun te
diyesi istenmiş olan diğer gazetelere de muka
vele gereğince gerekli ihtarnameler çekilmiş, 
4 Ağustos tarihine kadar borçların tediyesi 
için bir müddet tanınmış ve fakat 4 Ağustos 
tarihi geçtiği halde 5,6 ve nihayet 7 si beklen
miş tediye olmayınca 8 inde ihtarname çekilmiş 
ve mukavele anlaşma gereğince feshedilmiştir. 
Hâdise bundan ibarettir. 

Demek oluyor ki, Maliye Bakanının her han
gi bir şekilde burada bir dahli mevcut değil, 
sadece mütemerrid hale düşen borçlunun ala
caklı tarafından normal hukuk ve mevzuat çev-
çevesi içerisinde akti fesih yetkisi doğması so
nuncu karşı tarafın akti feshinden öteye huku
kun ötesinde hiçbir kasıt veya davranış ifade 
etmiyen bir olaydan başka birşey değildir. 

Sayın arkadaşım bu arada yöneticilerin iyi 
işletmede bulunmadıklarından, ve saireden ya
kınmak suretiyle vâki birtakım tarizlerde bu
lundular. 

Gerçekler şöyle sayın senatörler, 1965 yı
lında Güneş Matbaacılık Şirketinin kârı 135 000 
Tl. sı olarak gözükmekte bunu mütaakip deği
şen Yönetim Kurulu ve müessese müdürünün 
vazifeyi devir almasından sonra ise sene iti
bariyle kâr durumu da şöyledir: 1966 yılında 
238 281 Tl. sı, 1967 yılında 700 000 Tl. sı, 1968 
yılının ilk 6 ayında da halen 500 000 lira kârlı 
olarak gözükmektedir. Bu arada Sayın Atmaca 
arkadaşımız bâzı gazetelerin borçları olduğunu, 
bunların tahsil edilemediğinden şikâyette bu
lundular. 

Gerçek şu vaziyettedir: Bir gazete ile olan 
alacak meselesi mahkemece karara ve ilâma 
bağlanmış, halen bunun tahsili başlamış ve de
vam etmektedir. Diğer iki gazete ile olan dâva 
halen mahkeme safhasında devam etmekte ve 
takibedilmektedir. 

Yine bu arada Sayın Atmaca arkadaşımız, 
işçilere düşük ücret ödendiğinden de şikâyet 
ettiler. 

Haddizatında bu dönem zarfında iki defa 
toplu sözleşme yapılmıştır, aldığım bilgiye gö
re. Bunlar da her ikisinde yüzde 10, yüzde 10 
olmak üzere ücretlere yüzde 20 nisbetinde bir 
zam yapılmış, ayrıca da kazançtan yüzde 20 
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1 kâr tevzii teşvik primi olarak sözleşmelerde 
kabul edilmiştir ve kârlardan % 20 sinin de, 
bu şekilde teşvik primi olarak, çalışan işçilere 
dağıtılmak imkânı yapılan toplu sözleşmelerle 
tahakkuk safhasına girmiştir. Halen kâr, nomi
nal sermayenin yüzde 60 ı nisbetindedir. Zan
nediyorum Sayın Atmaca arkadaşımızın zihni
ne takılan birtakım endişeleri bertaraf ettim, 
eğer kendisini tatmin edebildiysem memnunum. 
Teşekkür ederim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Soru 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sariıcalı, buyurunuz. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Kamu 

İktisadi Teşebbüslerinin özel sektöre devri hak
kında Hükümetin kararlı olduğu malûmdur. 
Acaba Güneş Matbaacılık tesislerinin de özel 
sektöre devri hakkında her hangi bir hazır
lığı mevcut mudur? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLü (Devamla) — Kamu İktisadi teşeb
büslerinin toptan özel sektöre devri hususunda 
ne A. P. seçim beyannamesinde, ne de Hükü
met programında şu anda bir hüküm olduğu
nu hatırlamıyorum. Ancak sualiniz Güneş Mat
baacılık Şirketi için ise bu hususta gerekli 
tetkikat yapılmaktadır. Halen bu kuruluşun 
statüsünün Türk Ticaret Kanununa göre veya 
440 sayılı Kanun muvacehesinde ne durum 
arz ettiği Maliye Bakanlığı yetkililerince tet
kik safhasındadır. Bu tetkikat bittikten sonra 
eğer normal kuruluşlar arasında mütalâa edi
liyorsa mesele yok. Yok, normal kuruluşlar
dan her hangi birisine benzemiyor ise tabiî 
M, bu kuruluşun da bünyesinin buna göre ıs
lah edilmesi düşünülecektir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Melen, grup adına mı? 
FERİD MELEN (Van) — Evet. 

BAŞKAN — Grup adına ise beş dakikaya 
kadar biter mi? Biterse buyurunuz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FE
RİD MELEN (Van) — Muhterem arkadaş
lar, bu şirket veyahut bu tesis bir iktisadi 
Devlet Teşekkülü olarak kurulmamıştır. Bu, 
mahkeme kararı ile kapatılan Demokrat Par-

I tiden intikal eden bir müessesedir. Bu şirke-
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tin 1,5 milyon liraya kadar olaa sermayesinin 
mühim bir kısmı, tamamına yakını D. P. ye 
ait bulunmakta ve ufak bir kısmı, zannediyo
rum 40 - 50 bin liralık bir kısmı birkaç şahsa 
ait bulunmaktadır, ve Hazineye bu şekilde in
tikal etmiştir. 

Devletin kendi işleri için matbaa tesis et
mesi mümkündür ve vardır, nitekim. Ama, 
gazete çıkarmak için bir iktisadi Devlet Te
şekkülü halinde bir müesseseyi devam ettir
meye kanaatimizce lüzum yoktur. İhtiyaç da 
yoktur. Bu, arz ettiğim şekilde intikal etmiş-
tir. Rantabl bir işletme olarak devam ettirme
ye de imkân yoktur, devlet elinde. Görülü
yor her sene zarar etmektedir. Ve tam kapa
site ile çalışmıyor, benim bildiğime göre. Çün
kü, tam kapasite ile çalıştığında işçiler işsiz 
kalmıyordu. Bu sebeple bunu biran evvel tah
min ederim Maliye Bakanlığındaki komisyon 
da bu neticeye varmıştır, veya varacaktır, bir
an evvel tasfiye etmek lâzım, özel sektöre 
devredilmesi lâzımgelen müesseselerin başın
da görürüz, biz bunu. Ya, tesisi, şirketi tasfi
ye ederek satmak, ki, bu güçtür. Çünkü, bir
kaç milyonluk matbaalardır, bunlar. Bunu 
satmaya imkân yoktur. Ama, şirket hisse se
netlerini piyasaya çıkarıp bir değerlendirme 
yaptıktan sonra satmak en iyisidir ve bir İk
tisadi Devlet Teşekkülü olarak bunu muhafa
za ve yürütmekte de bir fayda yoktur. Ayrı
ca, siyasi tartışmalara da sebebolmaktadır. 
Çeşitli temayüldeki gazeteler burada baskı 
yapmaktadırlar. Bunlarla Hükümet arasında 
zaman zaman bu yüzden alacak verecek me
seleleri yüzünden tatsız olaylar da çıkmakta
dır. Bir yıl mesuliyet mevkiinde kaldım, bu 
müessesenin işlemesi ile yakından ilgilendim, 
oradan da biliyorum ve bu müesseseyi kanaa
timize göre biran evvel tasfiye edip satmak
tan başka çare yoktur, devlet için bir faydası 
yoktur ve bir ekonomik ihtiyacın karşılığı da 
değildir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok.. 
Güneş Matbaacılık T. A. Ş. nin 1964, 1965, 

1966 netice hesap ve bilançolarını okutuyorum. 
Güneş Matbaacılık T. A. Ş. : 
1964 yılı : 44 339 lira 2 kuruş, kâr. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1965 yılı : 495 330 lira 93 kuruş zarar. 

İ BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

1966 yılı : 238 385 lira 58 kuruş, kâr. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Böylelikle Kamu İktisadi Teşebbüsleri mües
sese ve kurumlarının görüşülmesi bitmiş bulun
maktadır. 

Ancak, programımızda Karma Komisyon ra
porundaki «temenniler» kısmı üzerinde görüş
me faslı vardır. Bu gündemde kaldığı takdirde 
156 temenni mevcudolan bu görüşmelerin bü
yük bir zaman alacağı aşikârdır. Ayrıca bu
nun yapılıp yapılmaması hususu da bir tartış
ma konusu olması muhtemeldir. Zira ilk tatbi
kat olan 1965 yılında temenniler üzerinde gö
rüşme yapılıp yapılmıyacağı tartışılmış. Fakat 
kesin bir karar verilememiş. Ancak Başkan ta
rafından Umumi Heyete temenniler üzerinde gö
rüşme yapılacağı tebliği de vardır. Fakat kesin 
bir karar alınmamıştır. Bu sebeple evvelâ bu 
husus bir tartışma konusu olacaktır. Ondan 
sonra kabul edildiği takdirde 156 temenni oku
nacak ve bunun üzerinde görüşmeler yapılacak. 

Ayrıca, tümü üzerinde konuşmalar yapılması 
zorunluğıı vardır. 1965 ilk tatbikatında geniş 
bir şekilde son olarak gruplara, şahısları adına 
söz verilmiştir. Gerek İçtüzüğe ve gerek bu 
tatbikata Başkanlık kendisini uyma zorunluğun-
da görür. Yani tümü üzerinde gruplara ve kişi
lere söz verilecektir. Ayrıca tümünün oylan
ması şeklinde bir tatbikat 1965 yılında yapılmış
tır. Başkanlık bu görüşe katılmamaktadır. Ayrı 
ayrı oylamadan sonra bir de raporun tekrar oy
lanması ne derece tatbikata ve hukuk kaidelerine 
uygun olacaktır? Bunun da çözümlenmesi 
Umumi Heyetçe bir görüşme konusu olacaktır. 
Böylelikle önümüzdeki yığılı birçok meseleler 
vardır. Bunun karşısında bir sayın üye görüş
melerin bitmesine değin saat 19 dan sonra da 
devamını istemektedir. İM saat içinde bitmediği 
takdirde fiziki güç yönünden sayın üyelerin ve 
Başkanlık Divanının yemek istirahati bahis ko
nusu olacağından en geç saat 21 de bir de ara 
vermek mecburiyeti hâsıl ve ondan sonra tekrar 
bir ekseriyet bulup çalışma imkânı olup olmıya-
cağı hususları vardır. Bütün bunları açıkladık
tan sonra önergeyi okuyacağım ve oylarınıza 

I arz edeceğim. 
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Sayın Başkanlığa 
Saat 19 da program bitmediği takdirde 

bitimine kadar görüşmelerin uzatılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

NUSRET TUNA (Kastamonu) — önerge 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde mi Sayın Nus-
ret Tuna? Önerge üzerinde. Önerge üzerinde baş
ka söz istiyen var mı efendim? Görüşmelerin de
vamı istenmektedir. Bu hususu oylarınıza arz 
edeceğim. Görüşmelerin devamını. Fakat oku
duğum hususları da.. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN Efendim, sözmü istiyor sunuz? 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efen

dim, görüyorsunuz ki, çoğunluk yok. Bu öner
ge kabul edilse de, reddedilse de arkadaşlarımız 
çoğunluk olmadığını ifade ve arz edeceklerdir. 
Bu itibarla beyhude bir oylama yapılmış olacak
tır. Buyurduğunuz gibi 160 milyar liralık bir... 

BAŞKAN — Lütfen buyurun, kürsüye buyu
run. Önergenin aleyhinde. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, defter kaydı 58 milyar 200 
milyon, 300 milyon. Üç katı ile değerlendirince 
160 milyarlık Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile il
gili 9 -10 günlük görüşmelerimizi sonuçlandıra
cağız. Bu şartların altında geçmiş 1965 görüş-
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melerinde de tümü ile ilgili temenniler konusun
da konuşmalar yapılmış idi. Bu konuyu aceleye 
getirmiye imkân yoktur. Meselenin bizatihi 
büyük değerini bir acelelik içinde küçültmeye 
de hakkımız yoktur. îzin verirseniz yarına kal
sın ve yarın mümkün olduğu kadar kısa konuş
malarla konuyu öğûeye doğru bitirmiş olabiliriz. 
Bu itibarla eğer illâ önerge kabul edilsin tar
zında bir direnme olacak olursa biz bu müzake
relerin yarma kalması tezini tutacağımız için bir 
rahatsızlık bir münakaşa zemini açılmış olmasın. 
Bu itibarla ricam önergeyi kabilse arkadaşımız 
geri alsın. Yarın sabahleyin 10 a bırakalım ve 
öğüeye doğru da meseleyi bitirmiş olalım. Bunu 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal önergenin lehin
de. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kanım, meseleleri gayet geniş tutmaktadır, el
bette aynı fikre hepimiz iştirak ediyoruz. Yal
nız bir şey ileri sürdüler. Ekseriyet vardır, yok
tur mevzuunu çıkartmıyalım, dediler. Bende
niz bu mevzuu çıkarmamak için önergemi geri 
alıyorum.... 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Yarın saat 
10 da... 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Saat 15 te 
olmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — 23 Ekim Çarşamba günü saat 
10 da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,07 
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GÜNDEMİ 

75. NCİ BİRLEŞİM 

22 . 10 . 1968 Sah 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu iktisadi 
Teşebbüslerinin (1964 - 1965 - 1966 faaliyet 
yılları) denetimi sonuçları hakkmda rapor 
(3 681) (S. Sayısı : 1131) [Dağıtma tarihi : 
7 . 10 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 





Toplantı : 7 A I I EO 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 1 0 0 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) saydı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi î / 5 1 1 ; Cumhuriyet Senatosu 1/907) 

(Not. : Millet Meclisi S. Sayısı : 721) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 10 . 1968 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 6343 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 4 . 10 . 1968 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 10 . 4 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 4 . 10 . 1968 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 721) 

içişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 10 . 10 . 1968 
Esas No. : 1/907 

Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkımdaki kanun tasarısı ve Ankara 
Milletvekili Kemal /Bağcıoğlu'nun, Devlet memurları aylıklarımın tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına ilâve yapılmasına 
dair olan kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle komisyonumuzun 10 Ekim 1968 
tarihli toplantısında incelendi ve görüşüldü. 
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Tasarı ve teklifin tümü üzerinde cereyan eden müzakereler sonunda gerekçede de belirtildiği 
gibi, âmme düzeni ile vatandaşın can ve mal emniyetini teminle mükellef olan polis kadrosunu, 
ihtiyacı karşılıyacak hale getirmek üzere hazırlanmış bulunan tasarı metni ve ekli kadro cetveli, 
komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, mevzuun önemini nazarı itibara alarak tasarının öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini temenniye şayan görmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Bursa Aydın , Mardin Tokat 

C. Ortaç C. Coşkun K. Saraçoğlu A. Altuntaş 

Niğde Tabiî Üye Adana Gaziantep 
/ / . A. Göktürk M. Ataklı M. Öztekin S. Tanyeri 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cıımh uriyet Senatosu. 
Bütçe ve Plân Komisyonu 16 . 10 . 1968 

Esas No. : 1/907 
Karar No. : 89 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 4 . 10 . 1968 tarihli 88 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlümü kısmına kadro eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı, Millet Meclisi Başkanlığının 5 . 10 . 1968 tarihli ve 6343 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuz ;m 16 Ekim 1968 tarihli Birleşiminde ilgili Hükü
met temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

1 - Tasarı, Emniyet Genel Müdürlüğüne muhteri derecelerde yeni kadrolar verilmesini öngörmek
tedir. 

Emniyet Teşkilâtı, kendisine tanınan kanuni yetki ve görev sahası içinde, yurtta kamu düzenini 
ve vatandaşın can ve mal emniyetini temin ile mü'.ellef bulunmaktadır. 

Son yıllarda memleketimizdeki hızlı nüfus artışı, şehirleşme ve sanayileşme hareketleri, turizm 
alanındaki gelişme, trafikte artan yoğunluk; sosyal ve ekonomik bünyemizde önemli gelişmeler 
meydana getirmiş ve bu gelişmelerin, emniyet hizmetlerinin ifasında da derin tesirleri olmuştur. 
Filhakika, polisin günlük iş hacmi artmakla kalma iniş, yeni bâzı hizmet dalları da ortaya, çıkmıştır. 
Malî Polis, turizm polisi, toplum polisi ve bölge trafik polisi gibi yeni hizmetlerin taazzuvu, bu ge
lişmelerin zaıuri bir sonucu olarak tezahür etmiş bulunmaktadır. 

Memleketimizdeki bâzı sosyal ve ekonomik olayların 1960 - 1965 yılları arasındaki seyri incelen
diğinde, emniyet hizmetleri yönünden ortaya çıkan problemler karşısında bu hizmetlerin ifasında bü
yük güçlüklerle karşı karşıya bulunulduğu anlaşılmaktadır. Bu devre içinde, polisin hizmet ettiği 
alanda yüzde 21,2 oranına ulaşan nüfus artışına mukabil, aynı devrede polis kadrolarında yüzde 1 
artış olmuştur. 

1960 - 1965 devresinde genel nüfus artışı oranının yüzde 13,1 olmasına karşılık, şehirli nüfus ar
tışı yüzde 28,3 tür. Şehirlere ve endüstri merkezlerine göçün müşiri olan, gecekondu mıntakaların-

Cırmhuriyeit Senatosu (S. Sayısı : 1153) 
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daki konut sayısının genel konutlara oram Ankara'da, yüzde 45, Istanburda yüzde 21, İzmir'de 
yüzde 18 ve Ad ana'da yüzde 60 civarındadır. Bu gelişmeler, polis sayısı ile nüfus arasında mev-
cudolması gereken dengenin bozulmasına sebebiyet vermiş bulunmaktadır. 

1960 - 1965 yılları arasında yurdumuza gelen turist miktarında yüzde 30 artma olmuş, özellikle 
otomobilli turistler, trafiğin yoğunlaşmasında önemli rol oynamıştır. Gerçekten, oto ile yurda giren 
turist miktarı 1962 de 20 587 iken, 1965 yılında 115 610 a yükselmiştir. 1962 de 6 862 turist oto
mobiline karşılık, 1965 yılında 38 536 turist otomobili memleketimize girmiş bulunmaktadır. Yine 
aynı devre içinde, trafik kazalarında yüzde 54, bu kazalarda ölenler miktarında yüzde 61,7, yarala
nanlar miktarında da yüzde 56,5 artış kaydedilmiştir. 

Bu rakamlar, ülkemizde ciddî bir trafik probleminin bulunduğunu göstermekte ve hizmetin iyi 
bii' şekilde yürütülebilmesi için mevcut kadronun süratle takviyesini gerektirmektedir. 

Diğer taraftan, teknolojide meydana gelen büyük gelişmeler, kullanılan çeşitli malzeme ve me
totların geniş çapta değiştirilmesini icabettirdiğin den, emniyet teşkilâtının da bu teknik gelişmeye 
muvazi olarak yeni teknik malzeme ve imkânlarla donatılması zaruri görülmüş; bunun sonucu ola
rak ihtisas ve teknik bilgi istiyen şubeler ihdası ile bu şubelerde mütehassıs elemanların istihdamı, 
bütün ileri memleketlerde olduğu gibi emniyet teşkilâtımız için de kaçınılmaz bir hale gelmiş bulun
maktadır. 

Bu gelişmelere ilâve olarak, Anayasamızın ve diğer mevzuatın vatandaşlara sağlamış bulunduğu 
hakların ihlâl edilmemesi ve hürriyet nizamının korunması yolunda istenilen seviyeye ulaşabilmek 
çabası, vasıflı ve yeter sayıda polis memuruna olan ihtiyacı haklı ve zaruri gösteren sebeplerden bir 
diğerini teşkil etmektedir. 

YukaıÜa arz ödilen mütalâalar ımuvacehesin'de. emniyet hizmetlerinde yeter sürat ve verimliliği 
gerçekleştirmek için ihtiyaç (bulunan kadroların temini ımaksaldiyle hazırlanmış 'bulunan tasarı 
Komisyonumuzca uygun görülmüş ve 'benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince ka'bul edilen 1 nci, 2 mi ve 3 neü madideler ilişik cetvelle birlikte aynen 
kaimi edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunJda istemde bulunul
ması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz eidilmelk üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip Aydın 
Kocaeil Sakarya Uşjak t. C. Ege 

L. Tokoğlu O. Salihoğlu M. F. Atayurt 

İstanbul Manisa Ordu Traibzon 
II. Beri-ol O. Karaosmanoğlu Ş. Koksal A. Ş. Ağanoğhı 

Traibzon Van Yozgat 
(). L. Hocaoğhı F. Melen t. Yeşilyurt 
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Millet Meclisinin 
kabul ettiği metin 

Devlet Memurları aylıklarının 
(tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmına kadro ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Memur
ları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna ekli (1) sayılı cetvelin 
Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
ınma, bu kamuna ekli (1) sayılı 
cetvelde derecesi, memuriyet un
vanı, aded ve maaşları yazılı 
memuriyetlere ait kadrolar ek
lenmiştir. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu 
içişleri Komisyonunun 

Kabul ettiği metin. 

Devlet Memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 saydı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmına kadro ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı 

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

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

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

[1] SAYILI CETVEL 

Not : Millet Meclisince kabul 
edilen (1) saydı cetvel 
aynen l:ab:ıl edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Devlet Memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmına kadro ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı 

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

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

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

[1] SAYILI CETVEL 

Not : Millet Meclisi metnine 
bağlı (1) sayılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 
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[1] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetvel 

D. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
5 
6 
6 

6 

5 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
4 
5 
6 
6 

Kadro unvanı 1 

Emniyet Müdürü 
Emniyet Müdürü 
1 nci Sınıf Emniyet Müdürü 
2 nci Sınıf Emniyet Müdürü 
Emniyet Âmiri 
Başkomiser 
Komiser 
Komiser Muavini 
Polis Başmüfettişi 
Polis Müfettişi 
Ankara Polis Enstitüsü Müdür 
Muavini 
Polis Okulları Müdür Muavin
leri 
Öğretmen - Emniyet Müdürü 
Öğretmen - Emniyet Müdürü 
Muamelât Şefi 
Muamelât Şefi 
Muamelât Âmiri 
Muamelât Âmiri 
1 nci Sınıf Muamelât Memuru 
2 nci Sınıf Muamelât Memuru 
Başhekim 

» 
» 

Dişhekimi 

^ded 

10 
20 
35 
45 
25 
50 

150 
300 

5 
10 

3 

6 
5 

10 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

1 
1 
4 
3 

Maaş 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

1 100 
950 

950 

950 
1 100 

950 
950 
800 
700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 

950 
950 

D. 

6 
7 
7 
8 
7 
3 
4 
3 

3 

4 
5 
3 

6 
5 

4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 

Kadro unvanı A 

Eczacı 
Eczacı 
Sağlık Memuru - Hemşire 
Sağlık Memuru - Hemşire 
Ebe 
Kriminalistik Uzmanı (İhtisas) 
Kriminalistik Uzmanı (İhtisas) 
Yüksek Kimya Mühendisi 
(İhtisas) 
Yüksek Trafik Mühendisi 
(İhtisas) 
Makina Teknisyeni (İhtisas) . 
Teknik Ressam (İhtisas) 
Elektrik Yüksek Mühendisi 
(İhtisas) 
Elektrik Teknisyeni (İhtisas) 
Motor, Jenaratör Teknisyeni 
(İhtisas) 
Teknik Mütercim (İstisnai)) 
Mütercim (İstisnai) 
Basın Müşaviri (İhtisas) 
İstatistik Uzmanı (İhtisas) 
Plânlama Uzmanı (İhtisas) 
Foto Film Teknisyeni (İhtisas) 
Matbaa Teknisyeni (İhtisas) 
Antrenör (İhtisas) 

ded 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 

8 

6 
16 

6 

4 
10 

10 
4 

12 
2 
3 
6 

10 
4 
5 

Maaş 

950 
800 
800 
700 
800 

1 500 
1 250 

1 500 

1 500 
1 250 
1 100 

1 500 
950 

1 100 
1 250 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 

950 
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