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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vazife ile yurt dışına gidecek elan Dışişleri 
Bakam ihsan Sabri Çağlayangil'e dönüşüme ka
dar, içişleri Bakam Faruk Sükan'm; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 
Bakam Cihat Bilgehan'a dönüşüne kadar, Dev
let Bakanı Seyfi öztürk'ün; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa
vunma Bakam Ahmet Topaloğlu'na, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakam Hüsamettin Atabeyli'nin 

vekillik edeceklerine dair Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri okundu, bilgi edinildi. 

Başkanlık Divanında açık bulunan bir Di
van Kâtibi seçimi, Güven Partisi Grupunca aday 
gösterilmediği için, yapılamadı. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Sedat Çumralı 
ve Mukadder öztekin'e izin vörilmesi ve 

8 nci toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu Konya üyesi Sedat 
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Çumralı'nm tahsisatının verilebilmesi hakkında 
Başkanlık tezkereleri okundu ve kabul olundu. 

Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli 
ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin görüşülmesi bitirildi ve teklifin 
kanunlaşması kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri Mucip 
Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, Sezai 
O'Kan ve Mehmet Şükran özkaya'nın yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 

Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporları üzerinde bir süre görüşüldü. 

19 Kasım 1968 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16,50 son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer TJcuzal 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca Seçilen üye 

Âdil Ünlü 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 

Halil özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altınova Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair sözlü soru önergesi, Tarım Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/516) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kırşehir iline bağlı Kaman il
çesi ile Ankara iline bağlı Bâlâ ilçesi arasındaki 
bozuk olan yolun tamirine dair ŝ özlü soru öner
gesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/517) 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların za
rarlarına dair yazılı soru önergesi, Başbakan
lığa gönderilmiştir. (7/495) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün'ün, istanbul'da L. C. C. adı ile 
'kurulan öğretim Kurumuna dair yazık soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/496) 

2. GELEN KÂĞITLAR 

TEZKERE 
1. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ne

cip Mirkelâmoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/725) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 
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BİRİNGİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu. 
KÂTİPLER : Ömer Ueuzal (Eskişehir.) Zerin Tüzün (Cum. Başkanmca S. Ü.) 

BAŞKAN — 6 ncı birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN 
geçiyorum. 

— Yeter sayı vardır, gündeme 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Başkanın, Baskanveküliğine seçilmesi 
dolayısiyle teşekkürü, müzakeratı idarede tat
bik edeceği prensiplere dair söylevi. 

BAŞKAN — Muhterem Heyetinize bir mâ-
nızatıımı arz etmek istiyorum. 

Muhterem senatörler, çok kıymetli itimat
larınızla uhdeme tevdi ettiğiniz, Yüce Heyeti
nizi temsil etmek gibi, şerefli bir vazifeyi icra 
etmek üzere bugün ilk defa huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyorum. 

Hiç şüphe etmemenizi rica ederim ki, bu mu
kaddes vazifeyi ifa ederken büyük bir hassa
siyetle bir taraftan kürsüde siyasi mücadele
nin tahakkukuna, şahsiyetle uğraşılmamasına, 
sataşmalara mahal bırakılmama&ına, saiet dı
şına çıkılmamasına, müzakerelerin Yüce Heye
tinizin vekârına yakışır tarzda sükûnet içinde 
cereyanına ciddî gayret sarf edilirken, diğer 
taraftan iddia ve müdafaaya müteallik hakla
rın geniş bir hürriyet havası içerisinde kullanıl
masına hassaten imkân sağlanacaktır. 

Ancak, yukarıda tasrihen arz ettiğim hu
susların tahakkuk edebilmesi şüphesiz Yüce He
yetinizin Riyasete gösterecekleri miizaha-
retle mümkün olacaktır. Bu sebepten muhte
rem senatörlerden müzakerelerin devamı müd-
detince Riyasete yardımcı olmalarını candan di
liyor ve muhterem senatörlerin Riyasetten esir-
gemiyeceklerine inandığım müzaharetleri için 
Yüce Heyetinize teşekkürlerimi takdimeıı arz 
ediyorum. (Alkışlar.) 

2. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın; 
Eğitim Enstitülerindeki boykot hareketi hak
kındaki demeci ve Millî Eğitim Bakanı tlhami 
Ertem'in cevabı. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, gündem 
dışı söz istekleri mevcuttur. Müsaade ederseniz 
onlar hakkındaki Riyasetin görüşlerini arz et
mek istiyorum. 

«Eğitim enstitülerindeki boykotun durdu
rulup normal öğretime geçilmesi için gündem 
dışı kısa bir konuşma yapmıya izin verilmesini 
saygiyle rica ederim.» diye Sayın Hüseyin At
macanın bir müracaatı vardır. 

Meczımn aktüel olması ve ehemmiyetine bi-
îia3n beş dakikayı geçmemek üzere Sayın At-
maca'ya söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Atmaca. Sayın Atmaca 
saat 3 ü 8 geçiyor. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, son yıllarda okul
larda boykot alışkanlık haline gelmiştir. Bu 
huzur bozucu davranışların sebepleri üzerinde 
ciddiyetle durulması gereğine inanıyorum. 
Gençlere itidal ve kanunsuz davranışlardan 
'kaçınmalarını tavsiye ederken ilgililerin, özel
likle Millî Eğitim Bakanlığının konu üzerinde 
ciddiyetle eğilmesini, olaylara sebebolmadan 
gençliG?: sorunlarına çözüm yolu bulmasını is
tirham ediyorum. 

Boykot halkasına, orta dereceli okullarımı
za öğretmen yetiştiren, Eğitim Enstitülerinin 
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5 000 öğrencisi de Kasım ayı başından itibaren 
katılmıştır. 

Boytkofca asla taraftar değiliz. Bununla be
raber büyük Ata'nm kurduğu vs adını verdiği 
bu eğitim kurumlarındaki kıpırdanmanın ne
denleri üzerinde durmak gerektiğine inanmak
tayım. Geleceğin öğretmenini ve okul idarecile
rini yetiştiren bu müesseselerdeki boykotun 
üniversitelerimizden daha fazla bir anlam ta
şıdığı bir gerçektir. 

Öğretmen adaylarının boykota gitme ne
denleri üzerinde durulacağını ümidederken ga
zino kapatır gibi okul kapatmanın özüeü oldu
ğunu »da ifade etmek isterim. (A.P. sıralarından 
«o ne demek?» sesleri) Bu, çaresizliğin, güçsüzlü
ğün bir ifadesidir. Eğitim kurumu kapatmak, 
gençlerin, okuldan dışarıya atmaya çalışmak, bir 
kısım zayıf iradeli öğrencileri, çeşitli menfaatler 
vadederek, arkadaşlarının aleyhine tahrik ede
rek, sonra da «Çıikarları zıt gençler sokakta birle
şiyorlar» diye beyanat vermek asla tasvibedile-
mez. Bu davranışlar ve beyanlar eğitim ilke
leri ile bağdaşamaz Bu eğlem ve sözler eğitim 
tarihinde kötü örnekler olarak ileride bu okul
ların eğitim tarihi derslerinde öğrencilere ib
retle okutulacaktır. Bunlar çözüm yolu değil
dir. Eğitim Enstitülü gençler daha iyi yetiş
mek, daha yararlı olmak, yönü halka dönük bir 
eğitim sisteminin kurulmasını istemektedirler. 

Gençler okullarının akademi haline gelmesi
ni isterler. Nitekim 6 Mart 1968 tarihinde, 
okulun 42 nci açılış yıldönümü töreninde Sayın 
Millî Eğitim Bakanı, Sayın Cumhurbaşkanı ve 
Sayın Başbakanın huzurlarında, «Bu müessese 
1968 - 1969 ders yılma Eğitim Akademisi ola
rak girecektir. Siz bunu hakedecek bir mües
sese olduğunuzu ispat ettiniz» demiştir. Yeni 
öğretim yılının üçüncü ayında olduğumuz hal
de, akademi teklifi henüz Meclise dahi gelme
miştir. Devlet adamları, özellikle Millî Eğitim 
bakanları, öğretmen ve öğrencilere verilen sö
zün zamanında yerine getirilmesi gerektiğini 
bilmelidirler. Zira terbiye kitaplarında yalan ve 
yanlış yoktur. Altı ay evvel övgülerle dile ge
tirdiği bir eğitim kurumunun, bugün aleyhinde 
bulunulmasının izahını söylemek güçtür. 

Gençlerin diğer bir isteği yönetime katılıp 
sorumluluk almaktır ve gençlerin kısaca 17 is
teği vardır. 200 den fazla seçkin eğitimciden 

müteşekkil öğretmenler kurulu iki gün evvel 
bu gençlerin bütün isteklerini müzakere etmiş 
ve oy birliği ile haklı olduklarını kabul ede
rek karar vermiştir. Sayın Millî Eğitim Baka
nının, buna rağmen bu isteklerin üzerinde dur
maması gerçekten üzücüdür. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı Ertem 7 Kasım ta
rihli bir gazeteye verdiği beyanatta, boykota 
katılanların okuldan kovulacaklarını tehdit 
makamında söylemektedir. Bunu hangi mev
zuata göre yapacaktır, öğrenmek isterim. 

Eğitim Enstitüsü Yönetmeliği Resmî gaze
tede yayınlanmadığı için hükümsüzdür ve 
mualleldir. Hak aramanın cezalandırıldığı, an
cak dikta rejimlerinde görülmüştür. Türk 
Anayasası Sayın Ertem'e, eğitimde bir dikta 
sistemi uygulamasına asla izin vermiyecektir. 

Sayın Bakan aynı beyanatında, Eğitin ensti
tülerinin boykota başlamaları sonunda artık 
meselenin tedavi şekli kalmamıştır, diyor ve ens
titüleri kapattığını Söylüyor. Okullar bir iş
yeri değildir, eğitim kurumlandır. Okulda lo
kavt yapılamaz, Sayın Ertem'i fabrika patro
nu olarak değil, bir Eğitim Bakanı olarak gör
meyi candan arzu ediyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Edirne Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri, Sayın Atmaca 
sözlerine gayet güzel başladılar, sonunun da Öy
le biteceğini tahmin ettim, ama kabul edeyim ki 
inkisarı hayale uğradım. Baştan, ben Bakanlığa... 

SAFFET URAL (Bursa) — Siz de Bakanlığa 
öyle başladınız ama, öyle devam etmediniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Ben Bakanlığa nasıl başladımsa, 
öyle devam ediyorum, beyefendiler. Onun hesa
bını her zaman veriyorum. Eğer başladığım za
manda bâzı kimseler, bâzı yanlış zanlarla ken
dilerine göre bir şeyler bekler havası içine düş-
tülerse bu yanlıştır. 

Ben Adalet Partisi iktidarının Millî Eğitim 
Bakanıyım, Adalet Partisi, Millî Eğitim politi
kası ne ise, ben onu uygularım. 

Şimdi, Sayın Atmaca gayet güzel olarak 
boykotun aleyhinde konuştular. Fakat, sonra
dan öyle şeyler söylediler ki, boykotun sebebi
ni aramakta pek de uzaklara gitmemek lâzım-
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geliyor, intibaını, insanda, bıraktılar. (Adalet 
Parti sıralarından alkışlar). 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Asla tas-
vibetmiyoruz. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎLHAMÎ ERTEM 
(Devamla) — Tasvibetmemekle mesele bitmiyor 
Sayın Atmaca. Gayet iyi biliyorsunuz ki, mese
leler sokakta halledilmez. Hele sizin ifade et
tiğiniz gibi, yarının öğretmeni olacak kimsele
rin dâvalarını sokakta değil, kanunsuz yollarla 
değil, kanun içinde ve hukukun ieabettiği yol
larda aramaları lâzımdır. 

HÜSEYÎN ATMACA (Denizli) — Verilmez
se ne olacak? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎLHAMÎ ERTEM 

(Devamla) — Açık olarak Yüksek Huzurunuz
da arz ediyorum ki, Millî Eğitim Bakanlığı ola
rak ben Eğitim enstitülerinin dâvalarına, gel
diğim günden beri en büyük samimiyetle ve 
ciddiyetimle eğilmişimdir. Eğer, Eğitim enstitü
lerinin konuları varsa ve bu konuların biri de 
akademi haline gelmek ise, soruyorum kendile
rine, bu kadar müddet zarfında kendi iktidar
ları dâhil niçin bunu düşünmediler? Biz bunu 
düşündük ve Millî Eğitim Bakanı olarak ben 
Enstitüde yaptığım va'di yerine getirdim, kanun 
tasarısını hazırladım, aylardan beri ilgili merci
lere sundum, takibediyorum. 

Ama Sayın Atmaca bir parlâmento üyesi 
olarak gayet iyi bilirler ki, bir bakanın kudre
tinin haddi vardır. Ona, onun hesabı sorulur. 
Ben Millî Eğitim Bakanı ilhami Ertem olarak, 
orta yerde bulunmıyan, tasavvuru belki bâzı 
zihinlerde hayal olan, akademi hususunu kanun 
tasarısı haline getirdim, ilgili mercilere sevk et
tim, onları takibetmekteyim. 

17 madde halinde olduğunu ileri sürdükleri 
ve kendilerinin, benim bu hususta ilgi göster
mediğimi iddia ettikleri mesele de yanlıştır ve
yahut bilmemektedirler veyahut tahriktir. Çün
kü 17 maddeyi tesbit eden arkadaşlar dün ba
na geldiler, hepsi ile 17 maddede de anlaşmış 
vaziyetteyiz, ileri sürdüğümüz mülâhazaları, 
zaten bunları biz yapmaktayız, o maddelere 
karşı değilim ki ben. Millî Eğitim Bakanlığı uy
gulamıyor değil ki. O maddelerin tatbikatı için
de, Millî Eğitim Bakanlığı. Ama ne yazık ki, 
bâzı Sayın Atmaca gibi güzel başlayıp, sonunu 

i başka türlü bitiren kimseler gidip gençlere yan-
I hş bilgi veriyorlar veyahut kendilerini tahrik 
I ediyorlar. Hiçbir Eğitim Enstitüsünün meselesi 
I yoktur ki, benim tarafımdan bilinmesin ve genç-
I lerle konuşulmasın ve benim odamda da muta-
I bakata varılmasın. Ama, benimle mutabakata 
I varıyorlar, dışarı çıkınca başka türlü hareket 
I ediyorlar. 

I Şunu da arz edeyim, Eğitim Enstitülerine 
I ve öğrencilerime hürmetim sonsuzdur. Kendileri-
I ne güvenim sonsuzdur. Ama, birtakım arkadaş-
I larımızm bunları başka türlü mânaya sevk et-
I mek üzere kimin olduğu bilinmiyen, çeşitli eği-
I timle ilgisi bulunmıyan ama, Eğitim Enstitüleri 
I Talebe Birliği ve saire namı altında tamamen 
I aşırı solun emrinde bildiriler yayınlanmakta-
I dır. Ama, ben bunların okul içinde de olsa, okul 
I dışında da bulunsa altında, falan enstitü öğren-
I çileri birliği derneği ismi de bulunsa ben bunun 
I katiyen eğitim enstitüsü öğrencilerine aidoldu-
I ğunu kabul etmiyorum. Belki bir veya iki ken

disini kaybetmiş kimsenin işi olarak kabul edi-
I yorum ve bunun okul dışından getirildiği inan

cında bulunuyorum. 

I SAFFET URAL (Bursa) — Ondan sonra da 
okulu kapatıyorsun, bütün okulları kapatıyor-

I sun. 
I BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım, efen

dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Evet, evet beyefendi okulu ka
patıyorum. Muhterem arkadaşlarım okulların 
adı üzerindedir, eğitim ve öğretim yapılmak 
için bu memleketin bin bir güçlüğünün, feda
kârlığının içinde kurulmuş müesseselerdir ve 
iftiharla arz ederim ki, maddi imkânları itiba
riyle de Türkiye imkânları üstünde, öğünüle-
cek müesseselerdir. Buraya bu devletin bu im
kânı içinde gireceksiniz ve devletin parasız ya
tılılık hakkını elinizde bulunduracaksınız, ileri 
sürdüğünüz bütün meseleler bakan tarafından 
ve bakanlık tarafından olumlu karşılanacak, 
karşı karşıya geldiğiniz zaman da anlaşmadığı
nız hiçbir sorun olmıyacak, ondan sonra da 
çıkacaksınız, «Biz boykot ilân ettik derse girmi
yoruz.» diyeceksiniz. (A. P. sıralarından olmaz 
böyle şey sesleri) Ve muhterem arkadaşlarım, 
okul müdürleri, öğretmenleri ve idarecileri ge-

I ce - gündüz kendilerine doğru yolu gösterecek, 
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telkinde bulunacak, doğruyu anlatacak, «Bütün 
meselelerinizin üzerine eğilinıniştir, mümkün 
olanlar yapılmaktadır ve yapılmaya devam edil
mektedir.» dinelecek ama buna rağmen öğren
ciler okula ve derse girmiyecek. Yok böyle şey 
arkadaşlar. Eğer okula devam etmiyeceklerse ki 
Türkiye'de boykot vardır. Nasıl vardır? Yük
sek öğrenime devam eden, devam etmek istiyen 
ve istemiyen bir kimseye Hükümetin zor kul
lanması mümkün değildir. Mecburi tahsil ilk
öğretim içindir. Bir genç ben eğitim enstitüsü
ne kaydoldum ama statüsünü beğenmiyorum, 
ben eğitim enstitüsüne devam etmiyeceğim di
yebilir, bu boykotsa toptan da diyebilir. Buna 
karşı hiç kimsenin bir iddiası yoktur. Ama der
se girmek istiyenlerin derse girmesine mâni 
olursa, Devlet hesabına okuduğu halde, parasız 
yatılı bulunduğu halde, vazifesinin eğitim ve 
öğretim olması za,ruri iken bir yandan Devletten 
yiyecek, içecek alacak öbür taraftan da eğitim 
ve öğretim gereğini yerine getirmiyecek... Yok 
böyle şey. (A. P. sıralarından bravo, sesleri) 
Yönetmelikte bu yazılı. 20 gün müddetle devam 
etmediği taikdirde parasız yatılılık hakkı öğ
rencinin elinden alınır, diyorum ki, bunların 
adedi çok azdır bunların okul dışından olduğu
na da kaaniim. Ama.... 

SAFFET URAL (Bursa) — Okulu niye ka
patıyorsunuz öyle ise Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika. Sa
yın Ural, İçtüzük hükümlerine göre ancak Baş
kana hitaben konuşulur ve aynı zamanda söz de 
kesilmez. Eğer konuşmak istiyorsanız, bu kür
süyü konuşmak arzunuz nisbetinde, hürriyetini 
zâtıalinize de fırsat vermek suretiyle bu imkân
ları hazırlıyacağımızı arz etmek isterim. Buyu
run Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Sayın Başkan teşekkür ederim. 
Niye kapatıyoruz? Kapatmamızın bir gayesi 
var: Anarşiye mâni olmak. Okumak istiyen, 
okumak istiyens okuma imkânını vermek ve bu 
memleketin öğretmen yetiştirecek ocaklarına 
anarşi yaratmak istiyenler elini uzatmasınlar 
diye kapatıyoruz. (A. P. sıralarından, bravo ses
leri.) öğretmen yetişecek çocukları memleket-
severlikleri ve vazife duygulariyle ve sorumlıı-
luklariyle karşı karşıya bırakmak için. Okumak 
istemiyene okumaması için imkân aramayıp 

onun yorine bu memlekete hizmet etmek istiyen 
memleket sever gençlere yer açmak için kapatı
yoruz, Ama, muhterem arkadaşlarım, bütün 
enstitülerde boykota gidilmemiştir, bir. 

ikincisi, mesele çocuklarla, gençlerle, gerek
tiği gibi konuşulmuştur, durum tavzih edilmiş
tir ve bütün Eğitim Enstitülerinde dersler baş
lamakta lir onu da arz ederim. Bu gençlerimiz, 
tabiî olarak Türlüye içindeki birtakım hâdise
lere, yabancı kalamazlar, onlara türlü tarzda 
katkıda bulunmaları akıllarından geçebilir, ama 
bütün bu rTe",eleler ele ahnmıştır, eğitim enstitü
lerinin bütün Tavaları dün olduğu gibi bugün de 
ele almnııstar, ciddiyetle taMbedilmektedir, ye
rine getirilmektedir. 

Ama, gelip de benim palto paramı 600 lira
dan, 1 000 liraya çıkar, benim giyeceğimi veya 
yiyeceğimi şu miktardan şu miktara çıkar der
se, muhterem arkadaşlarım bu Yüksek Parlâ
mentonun takdiridir ve bu imkân meselesidir, 
Türkiye'deki denklik meselesidir. Biz her öğ
rencimize bugünkü bulunduğu şartlardan çok 
daha iyisini temin etmenin gayreti ve heyecanı 
içindeyiz. O kadar heyecanı içindeyiz ki, bu
rada konuşmasını yapan ve bana söz atan arka
daşlarımın mensubolduğu partinin iktidarda bu
lunduğu zamanki yatırımın her sahada asgari 
iki misli yatırım yapmaktayız. Bunlar rakam, 
gerçek bunlar!. Onların bağımsız üniversitelere 
ayırdığı 74 milyon liraya karşı biz 191 milyon 
ayırıyoruz. Bunlar rakamlarla belli, ayırdıkları 
burs belli, yaptıkları yatırım belli. 

Meselelere eğilmekten bahsediyorlar. Her 
halde bu konular, ne 18 aylık Millî Eğitim Ba
kam ilhami Ertem zamanında, ne de 3 yıllık 
A. P. iktidarı zamanında çıktı. Bunlar uzun 
samanın gelişi. O zaman aldıkları tedbirler ne
rede? Onun için muhterem arkadaşlarım, bizim 
eğitim enstitülerine karşı sevgimiz, güvenimiz 
sonsuzdur ve meselelerin tahrikle sokakta hal
ledileceğine asla kaani değiliz ve Türkiye bir 
anarşist memleket halini almıyacaktır. Türki
ye'de bütün meseleler kanun çerçevesi içinde, 
hukuk Devletinin icaplarına göre, Anayasanın 
çis&iği hudutlar dâhilinde halledilecektir, Hü
kümet olarak biz bunu yapmakla görevliyiz ve 
yap: -aktayız. Ama bunu yaparken zamamn şart
larını, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları, 
dünyadaki gençlik sorunlarım gayet iyi bilmek-
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teyiz ve gençlerimize karsı müsamahamız son
suzdur, itimadımız sonsuzdur, itidalimiz son
suzdur, kendilerine güveniyoruz. Zaman zaman 
yanlış yola gidişler olsa dahi bu çalkalanma du
racaktır. 

Türkiye'de mutlaka her meselenin kanun 
içinde, nizam içinde, yetkili mercilerle halledile
ceği inam yerleşecektir. Bunun neticesi de 
anarşist heveslerde bulunanlar daima mağlûbi
yete uğrayacaklardır, saygılarımla. (A. P. ve G. 
F. sıralarından, alkışlar ve bravo sesleri.) 

3. — Antalya Üyesi Mehmet Pırıltı'nın; Zi-
rakıt Bankasının traktör plasmanları hakkında
ki demeci ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in ce
vabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci söz talebi 
Güven Partisi Grup Başkanveküi Mehmet Pı
rıltıdan gelmektedir. «Bugün 19 .11 .1968, gün
dem dışı Ziraat Bankası traktör plasmanı hak
kında bir görüşme yapmak istiyorum, müsaa
delerinizi dilerim» demektedir. 

5 dakikayı geçmemek üzere Sayın Pırıltı 
buyurunuü. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli, arkadaşlarım; gündem dışı ola
rak arz edeceğim konu; traktör satışları hak
kındadır. Bir müddetten beri Plânlama Teş
kilâtı ile, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
nün birlikte vardıkları karar neticesi ban
ka muamelesine tabi olarak traktör alabilmek 
için arazi miktarının, Orta Anadolu karakte
rini arz eden toprakta 150 dekar olması gerek
mektedir. Hattâ birkaç kişi birleşerek bu mik
tar arazileri olduğunu tevsik ederlerse bu 
kişilere de traktör verilebilecektir. Tatbikat bu 
şekilde olagelmekte idi. 

Artan traktör ihtiyacını, talebini Ziraat 
Bankası son zamanlarda karşılayamamaktadır. 
Bunu fırsat bilen bâzı firmalar maalesef plâs-
manlarar. bölgelerine tahsisine deyin, plas
manların gelmesine deyin, ticari faizi esas ka
bul. etmişlerdir. Yani peşinat dışındaki ba
kiye kalan traktör borçları için bono almak
tadır, bononun ticari faizi ki, asgari % 16 - 18 
arasındadır. Bunu plasman gelinceye kadar 
traktör satınalan vatandaşlardan almakta
dırlar. Tabiî ki, plasmanın tahsisi ne kadar ge
cikirse firmaların kazancı o kadarda artmak
tadır. 

Bu gündem dışı konuşmamla plasman tah
sislerinin bölgelerine biran evvel ulaşması, 
müstahsilin, traktör alıcısının lehine olduğu
nu belirtmek isterim. Bilhassa Ticaret Baka
nı Sayın arkadaşımızdan, Ziraat Bankası Ge
nel Müdürlüğünden, bu tahsislerde âzami itina 
gösterilmesini istirham ediyorum. 

Ayrıca Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
nün, ihtiyaç bildiren bölgelere tahsisleri ya
parken, daha adilâne kıstaslar, ölçüler bul
ması lâzımgelmektedir. Çünkü, hepimizin ba
şındadır, bölgelerden ihtiyaçlar bildiriliyor, 
hepimiz alâkalı dairelere, bankaya gidiyoruz; 
bu istekler zaman zaman karşılanıyor, zaman 
zaman karşılanamıyor. Öyle bir ölçü bulunma
lı. ki, âdil bir ölçü olsun. Hangi bölge daha ih
tiyaçla ise, veyahut oradaki ziraat miktarı 
ve verim kabiliyeti göz önünde tutularak bir 
ölçü bulunmalı, tevziat ona göre olmalıdır. 
Çünkü, şu realiteyi, gerçeği kabul edelim ki, 
bugün Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü plas
manları günü gününe karşılıyamamaktadır. 

Ayrıca bu gündem dışı yaptığım görüşme 
ile traktör alıcısı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
bir hususu duyurmak isterim ki, realite bu olun
ca, traktör muamelesi tekemmül etmeden ban
kada, tüccarından, firmasından traktörünü 
çekmesin ki, altından kalkamıyacağı yüklenme
leri deruhde edip bilâhara mahsûl zamanı, öde
me zamanı büyük güçlüklerle karşı karşıya 
kalmasın. 

Mâruzâtım bundan ibaret, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan değerli 
senatörler, Güven Partisi Antalya Senatörü 
Sayın Pırıltı'nın traktör konusuna konuşma
larına ait cevabımı arz edeceğim. 

Bugün traktör için Ziraat Bankasınca tah
sis edilen krediler yıllık programın üzerinde 
bir rakama ulaşmıştır. Ziraat Bankasının 1968 
yılı kredi programı içinde tarım aletleri ve 
makinalan için. tahsis ettiği kredinin umumi 
yekûnu 615 milyon liradır. Bugün, 30 Ağus
tos 1968 tarihli rakama göre, bu rakam 665 
milyon liraya ulaşmıştır. 

Yıllık programın 50 milyon üzerinde trak
tör kredisi için ihtiyaçları karşılama düşün
cesiyle bir toleransla hareket edilmiştir. Yıl-
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lık programda, 1968 programında, 10 bin trak
tör tevzii öngörülmüştür. Buna rağmen bu trak
tör sayısı üzerinde bir tahsis yapılmıştır. Tak
dir edersiniz ki, plânlı kalkınma döneminde 
kredileri ve döviz imkânlarını alabildiğine bu 
sahaya tefrik etmek, tahsis etmek kanaatim
ce ekonominin diğer sektörlerine menfi tesir 
yapacak bir anlayış olur, bir tatbikat olur. 
Onun içindir ki, traktör kredilerindeki bu uy
gulama plân ve program hedeflerinin, yıllık 
program, hedeflerinin üzerine, çıktığı içindir ki, 

plasman tahsislerinde ve tesislerinde bu kısın
tıyı uygulamaktayız. Bunun bilhassa bilinme
sinde fayda var. Gerçek olan demin de arz et
tiğim gibi, yıllık programın üzerinde bir hede
fe ulaşılmış olmasıdır. Halen durum budur. 

Sayın arkadaşımızın bir hususta yanıldığı
nı anlıyorum, Orta Anadolu karakterindeki 
arasi için 150 dönümlük bir saha değil da
ha çok endüstüriyel bitkiler için 150 dönüm 
bir saha düşüncesiyle mesele programlaştml-
mıştır. Bu hususun da tashihinde zaruret var, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

4. —• Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Me
te'nin; kutlu fiyatları ve çiğit konusundaki de
meci ve Ticaret Bakanı Amet TürkeVin cevabı. 

BAŞKAN — Efendim son olarak Adana Se
natörü Sayın Muslihittin Yılmaz Mete'nin bir 
gündem dışı konuşma talebi var. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Pamuk fiyatlarının bugünki duruma ve 

önümüzdeki günlerde ulaşacağı seviye hak
kında görüşlerimi arz etmek üzere gündem 
dışı konuşma lûtfedilmesini istirham ediyo
rum. 

Adana 
Muslihittin Yılmaz Mete 

BAŞKAN — Sayan Mete, (Evvelce görü
şüldü sesleri) muhterem senatörler müsaade 
ediniz, Riyaset kanaatini, hukukî görüşlerini 
arz edecektir. 

Sayın Mete, içtüzüğümüz tetkik edildiği za
man görülür M, Hükümeti murakabe hususun
da, soru. müessesesi, Meclis Soruşturma Mües
sesesi, genel görüşme müessesesi ve Cumhuri

yet Senatosu araştırma müessesesi tahkim edil
miştir, yer almıştır. 

Bunun dışında hal böyle iken bir de İçtü
züğümüzün 54 ncü maddesi sayın üyelere gün
dem dışı konuşma hakkını bahsetmiştir. Şüp
hesiz bunun sebebi âcil işlerde, aktüel mese
lelerde sayın üyelerin hem genel kurul, hem 
efkârı umumiyeyi aydınlatması, diğer taraf
tan da Hükümeti ikaz etmek suretiyle ona bi
ran önce vazifesini yapma imkânını bahşetme
si sebebine dayanmaktadır. 

Zatiâlileri ise, bu hususta görevinizi yap
mış, aynı mevzuda iki defa görüşmüş bulu
nuyorsunuz. Böylece meselenin aktüelitesini 
ortaya koymuş ve Heyeti Umumiyeyi, umumi 
efkârı ve Sayın Hükümeti meseleden haber
dar etmiş bulunuyorsunuz. Kaldıki, zatiâlini-
zin bu görüşmelerinin üzerine Sayın Hükü
met de görüşünü arz etmiştir. 

Şimdi mesele ancak gündem dışı konuma 
meselesinin dışına çıkmış, eğer Hükümetin 
tutumunu Sayın Mete beğenmiyorlarsa, o tak
dirde Hükümetin denetlenmesi hususundaki 
maddelerden istifade edeceği çok tabiidir. Bu 
sebebten dolayıdır ki, zatiâlinize gündem dışı 
söz veremiyorum, özür dilerim. Eğer Muhte
rem Mete ısrar ederlerse konuşmak hususun
da o takdirde Heyeti Umumiyenin reyine mü
racaat edeceğimi de beyan etmek isterim. Buyu
runuz efendim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, çok güzel özetlediniz ben bu 
aktüel meseleyi gerek muhterem arkadaşları
ma ve gerekse Hükümete ve millete duyurdum. 
Yalnız Sayın Bakanın buradaki beyanı üzerine 
durumu mahallinde tetkik ettim. Bu beyanı
nın gerçeklere uymadığını gördüm. Halen 
sanki yangından mal kaçırırmış gibi.. 

BAŞKAN — Israr ediyor musunuzı Muhte
rem Mete. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— İki kelime ile özetliyebileceğim. 

BAŞKAN — Mümkün değil. Efendim, mü
saade eder misiniz. 54 ncü madde haddizatın
da bir üyenin gündem dışı bir diyeceği olur
sa, gündeme geçilmeden önce mevzu ve ma
hiyeti açık olarak Başkana bildirir. Haddiza
tında bu vazifeyi zatiâliniz yazılı olarak Baş-
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kanlığa bildirmiş "bulunuyorsunuz, bunu değiş
tirmek hususunda da hiçbir sebep yoktur. Ri
yaset kanaatlerini izhar etmiştir, eğer direni-
yorsanız Heyeti Umumiyeye arz edeceğim. 

MTJSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
— Bir cümle söyliyeceğim efendim. Şimdi ha
len pamuk ekicilerinin elinden pamuğu bir
çok kısmı, çıkmış, bir kısmı kalmıştır. Eğer 
Ticaret Bakanının beyanı doğru olsa idi. 

BAŞKAN — Yok, müsaade etmiyorum ko
nuşmanıza, efendim konuşmak hususunda ıs
rar ediyor musunuz?. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Israr ediyorum. 

BAŞKAN' — Efendim, gündem dışı konuş
ma talebini, biraz evvel arz etmiş olduğum 
sebeplerle is'af edemediğimi bildirdim. Sayın 
üye ısrar ediyorlar. Gündem dışı konuşma is
teğini kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul edil
miştir. Buyurun efendim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; önce 
müsaade bahşettiğiniz için hepinize teşekkürle
rimi sunarım. 

Bu yıl pamuk fiyatlarının düşük olduğunu 
ve çiftçinin perişan durumunu belirten konuşma
mıza Sayın Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in 
C. Senatosunun 5 . 11 . 1988 günlü oturumunda 
gündem dışı bir konuşma ile verdiği cevapta 
«Çuka Birlikçe İÜO kuruştan aşağıya mubayaa 
yapılmadığı ve müstahsil bakımından şikâyeti 
mucibolmıyacak bir fiyat seviyesini korumuş 
bulunuyoruz» şeklindeki beyanı üzerine Çuku
rova bölgesine giderek durumu mahallinde ince
ledim. 

11 Kasım'dan 16 Kasıma kadar olan müddet 
zarfındadır bu beyanlarım. Bizim fiyatlar dü
şüktür, çiftçi perişan durumdadır, iddiamız. İd
diamız doğru ise Hükümetin bugünkü tutumu 
ile bu derdin giderilemiyeceği açıktır. Hükümet 
beyanlarımızın yanlışlığını iddia edecek olursa 
Anayasanın 88 veya 90 ncı maddeleri uyarınca 
yapılacak bir Meclis araştırma veya soruştur
ması ile ispata hasırız. 170 - 180 kuruşa mal edi
len bir kilo çekirdekli pamuğu Çuko Birlik 190 -
200 kuruş arasında değil 190 - 230 kuruş ara
sında değil 151 - 215 kuruş arasında satınalmak-

tadır. Çukurova - Hatay Güney - doğu bölge
sinde bu yıl rekolte 200 bin ton lif pamuk tah
min olunmuştur. Gerçek istihsal bu tahmini 
aşacaktır. 

Bunun karşılığı 542 bin ton çeğirdekli pamu
ğa tekabül eder. Çuko - Birlik ortaklardan ve 
ortak dışı üretici ve aracılardan 150 - 160 bin 
ton çekirdekli pamuk alabilecek durumdadır. 
Bunun oranı % 27,6 veya % 29,4 tür Geriye 
kalan pamuğu yetiştiren küçük çiftçinin % 70 -
72 arasındaki pamuğu serbest piyasada halen 

.130 - 165 kuruş arasında satılmaktadır. Hattâ 
büyük bir kısmı satılmıştır. Bu iddialarımı hu
zurunuzda da ispat edebilirim. Elimde beş aded 
pusla mevcut. Bunlardan okuyorum. Sayın Ba
kana da bunları göstereceğim. 

Ortak mubayaası 1 numaralı anbara alınan 
mahsule ait çeki puslasıdır. Çuko Birliğin, Fi
yatı, kuruş 175. Miktarı 9 646 lira, 5 512 kilo 
pamuk. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜ-
OĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Standardı. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Efendim, standart 4. 190 kuruştan aşağı
ya alınmamıştır, diye buyurdular. Zabıtta var, 
o da yanımda. 

ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Tariln. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam

la) — Tarihini de arz edeyim. Konuşması, Sa
yın Bakanın, 5 . 10 . 1968 Bu 21 . 10 . 1968 Bu 
5 . 10 . 1968 de değil, 11, Sayın Bakanın 
5 . 11 . 1968 bu daha evvel. 31 . 10 . 1968 bir 
tanesi. Bu da 3 576 kilo bir diğeri de 29.10.1968 
Demek ki Sayın Bakan konuşmadan evvel bun
lar olmuş. 

Bunların ayrıca % 1, % 2, % 3, firesi var, 
muhterem arkadaşlarım. Yine diğer İM pus
lanın örneği : 

23 . 10 . 1968 tarihi. Numarası şu. Miktarı 
2 287. Fiyatı 155 kuruş. Bunda cinsi yazılı de
ğil. 155 kuruş. Fire % 3. 

Diğer birisi, Adı Soyadı : Osman Vural. Kö
yü. 155 kuruş. 3 180 kilo. 

Şimdi demek ki, 190 dan aşağıya pamuk sa
tılmıştır. Ve sayın bakan bunu burada gizle
miştir. Bilmiyor olamaz. Elbette bana cevap 
vermek üzere hazırlandığı zaman elinde devlet 
teşkilâtı olan bir bakan bütün bunları öğrenip 
gelecekti, buraya. 
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Şimdi diğer bir vesikayı arz edeceğim. Çu-
ko - Birlik Pamuk Tarım Satış Kooperatifi -
Ceyhan. Ziraat Odası Başkanlığı sormuş oraya 
cevap veriyor. 

«1968 - 1989 kampanyası kütlü mubayaa fi
yatlarımız aşağıda gösterilmiştir. Bilgi hususu
nu rica ederiz.» 

Burada, standart 1 beyaz 230 kuruş, stan
dart 6 150 kuruş, aşağı alınmıyor, diyordu hal
buki verdiği fiyat bu. Hafif benekliler, az yağ
mur yemişler 227, en sonuncusu 130 kuruş. 

Görülüyor ki, bir telgraf üzerine konuşan 
arkadaşınız Muslihittin Yılmaz Mete gerçeği 
söylemiş. Hükümet üyesi Sayın Tür kel ise ger
çekleri gizlemiştir. Yoksa bir Bakanın gerçek
lerden bu kadar habersiz olması imkânını ka
bul edemiyorum. Eğer hükümet görevine gerek
li önemi verse, gerekli tedbirleri zamanında al
saydı bugünkü şikâyetler yapılmazdı, örneği : 

Adana Borsası, Ticaret Odası ve Çiftçi Birli
ğinin ilgili ve yetkililerinin 3 Haziran 1968 gü
nü çektikleri telgraf değerlendirilse ihracatçı 
tüccar bugünkü durumda olmazdı. Bu telgraf
ta ne demişler, kısaca arz edeceğim. Diyorlar 
ki; dış ülke alıcıları Mersin FOB teslim Çu
kurova standart 1 pamuğu 60 - 62 sentten fiyat 
vermektedirler. Bölgemizdeki gerek Çuko Bir
lik gerekse tüccarlar Devletin ne fiyat verece
ğini bilmedikleri için bir bağlantıya giremiyor
lar. Belki telgrafta söylemediler, bana dedikle
ri şu idi, bu yıl seçim yılıdır olurya yüksek 
bir fiyat verebilir, Hükümet. O zaman biz za
rar ederiz diye hiç kimseye satış yapamıyoruz, 
15 Hazirana kadar Ticaret Bakanlığı, ilgilileri 
toplasın, taban fiyatı tesbit etsin. Bakanlık bu 
telgrafa cevap dahi vermiyor, arkadaşlarım bı
rakın gereğini yapmayı. 

Şimdi Borsa, Ticaret Odası ve Ziraat Odası 
yetkililerinden edindiğim bilgiye göre bunun 
sonucu şu oluyor. Bu sebeple alivre satış ya
pılamamıştır. En az 40 bin ton 60 - 62 sentten 
pamuk satabilecek iken bu pamuğumuzu ih-
racetmek imkânımızı kaybetmisizdir, bu fiyat
tan. Alivre satmış olsaydık, bu alivre peşin 
para ile satışı da icabettirir ve elimizde yüksek 
fiyatla, düşük fiyatla mal satma imkânları teh
likesini kaldırır. Yüksek fiyatla mal satmak 
imkânını bulmuş olurduk, derler. Bugünkü fi
yat ile o teklif edilen fiyat arasından en az 22 
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i milyon Türk lirası zarar mevcut arkadaşlar. 
BAŞKAN — Sayın Mete, bir dakikanızı ri

ca edebilir miyim. Zatıâliniz Heyeti Umumiye-
nin reyleri ile konuşma hakkını kaşanmış bu
lunuyorsunuz. Bu sebepten sözünüzü, tehöidot-
mek hakkına sahibolmadığımı ifade etmek is
terim. Yalnız gündemi bitirebilmek imkânını 
bize bahşetmek için sözlerinizde tasarruf eder
siniz, teşekkür ederim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Çok teşekkür ederim, sağolun Başkanım. 

Muhterem arkadaşlar, örnek veriyordum, di
ğer bir örnek; Sümerbank müessesesi her yıl 
olduğu gibi bu yıl da piyasaya girseydi fiyat
lardaki bugünkü düşüş olmazdı. Çuko - Bir
lik gereği kadar depoyu zamanında hazırla-
saydı bugünkü sıkışıklık olmazdı. Çuko - Bir
lik alım yerleri önünde 10 - 15 alin bekliyen 
çiftçilerin durumu acıdır, gözlerimle gördüm. 
Sayın Bakan da gördü. 10 - 15 gün yağmur 
altında bekliyorlar. 

I Pamuk fiyatına etki yapan. Hükümetin sa
manında almadığı tedbirlerden birisi de çiğit 
fiyatlarıdır. Çiğit fiyatlarına reler etki yap
mıştır. Pamuğun taban fiyatım tesbit ederken 
pamuk çekirdeğinin kilosunu 7D kuruştan he-
sabetmişlerdir. İhracına müsaade olunmadığı 

I için yağ fabrikatörleri rahatlıkla trö:jt kıır-
I muşlar, gizli bir tröst kurmuşlar, bütün söyle-
I nen bu. Çünkü daha yüksek almak mümkün-
I ken, hattâ burada gizli hiçbir şey yok her şey 

söylenir, bâzı fabrikatörler diğerlerinden beş 
yiiz bin liralık çek almış kabalarına koymuş
lardır. 60 kuruştan fasla kimse fiyat veremiyor. 
Bütün bu gerçeği bakan da koymuştur. 

I Bu tröstü kurdukları için mal almakta ııaz-
I lanıyorlar. Bugün halen satılan mallar 90 gün 

vâde ile ve 55 - 60 kuruş fivat arasındadır. 
Fabrikatör bunun parasını 90 gün sonra ve-

I recek. Çekirdeğin fiyatı düşük oluşu pamuk fi
yatını da etkilemiştir. Üstelik ucuz fiyatla alı-

I nan hammadde ile imal olunan yağın fiyatı 
I geçen yıldan daha yüksektir. O ucuz olsa bari, 
I tüketiciye daha ucuz yağ verilirse, o da müm-
I kün değil. 
I 8 Ekim 1968 günü huzurunuzda yaptığım 
I konuşmada ileri sürdüğüm talimini yine tekrar 

edeceğim, bir müddet sonra pamuk fiyatları 
I yükselecektir. Çünkü, üretici emekle alınteri 
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ile, kanla sermaye ile yetiştirdiği mahsulünü 
elinden çıkarmıştır. Pamuk ucuz fiyatla zen
ginin eline veya zengin edilmek istenenlerin 
eline geçmiştir, bu sebeple bir ay sonra pamuk 
fiyatları yükselecektir. Hiçbir çiftçi bundan 
istifade etmiyecektir. Sümerbank ihtiyacını, 
hem köylüyü ezdirmeden fazla para ödemeden 
alacaktı, şimdi tüccardan yüksek fiyatla ala
cak, Bu gözle görülüyor. Ben bir tahmin ola
rak söylüyorum. 

Halen bir kısım üreticinin elinde 130 -165 ku
ruşa satmadığı, dışarı tüccarın fiyatı 130 - 160 
kuruş arasındadır muhterem arkadaşlarım, 
belki ifade etmemiştim onun için tekrar edi
yorum, satmadığı mal vardır üreticinin elin
de. Hiç olmazsa bunlar için tedbir olmak 
üzere tekrar ikaz görevimi yapamıyorum, 
muhterem arkadaşlarım, hepinize sayigılarınu 
sunarım, sağ olun. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, Sayın Muslini ttin Yılmaz Mete'nin 
birkaç gün evvel bu kürsüde cereyan etmiş 
olan bir müzakere mevzuuna tekrar değinmiş 
olmasından dolayı kendilerine teşekkür ede
rim. 

Hakikaten sayın arkadaşımız hâdiseleri 
maalesef kendi inançları içinde tahlil etme 
itiyadından ayrılamamaktadır. Ben bu bölgede, 
Adana, Hatay, Maraş dâhil bir haftadır do
laşıyorum. Gerçekleri orada en az arkadaşım 
kadar tetkik ettim. 

Şimdi, bana izafe ettikleri, Yüce Senato
ya huzurunuzda yanlış beyanda bulunma, ifa
desine cevabımı ar? edeyim. Ben o günkü ko
nuşmamda Çuko - Birlikde asgari fiyatm 190 
kuruş olarak ödendiğini bana verilen bilgiye 
göre söyledim. Sayın arkadaşıma rica ediyo
rum. Ben bu meseleyi orada yine tahkik ettim 
ve standart dört benekli niteliğindeki pamukla
rın en az fiyatı 185 kuruştur. Şimdi siz burada 
165 kuruş olarak bana vesika gösteriyorsunuz, 
tahkik edelim. Yaîmz bir gerçeği hep beraber 
kabul etmemiz lâzım bu sene Adana bölgesinde 
normal vasıflı pamuk maalesef azdır. Bu tabi
at şartlarının neticesidir. Bâzı bölgelerde % 
88 e varan, yağmurdan mutazarrır - arkadaşım 
da başı ile tasdik ediyor -

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Bâzı yerlerde... 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (De
vamla) — Vasfını kaybetmiş pamuk vardır. 
Bâzı bölgelerde Adana'nm içinde oran % 68 
dir. Bâzı bölgelerde Hatay'da bu nispet % 50 
dir. O halde sayın arkadaşımın bir nevi vas
fını kaybetmiş, beynelmilel piyasada fiyat bul
ma niteliğini kaybetmiş bir pamuğa taban fiyat
ları içinde âzami bir fiyat teklif etmesi ve bun
da ısrar etmesi kanaatimce ekonomik realitele
rin dışında, sadece belki de bu konuyu muay
yen bir politik maksadın tahakkuku istikametin
de söylemeden ibaret kalır. 

Şimdi Çuko - Birlik Bölgede tek tek müstah-
sıllarla, tek tek sizin bahsettiğiniz Ceyhan'da 
yaptığım toplantılarda, bütün ilgililerle görüş
tüğüm toplantıda hepsi bana teşekkür ifadesin
de bulunmuştur. Şüphesiz piyasanın birtakım 
temevvüçlerinden doğan meselelerde onlar da 
sayın arkadaştan beklediğim anlayıştan daha 
fazlasını göstermişlerdir. Çuko - Birlik geçen 
yıl ve bundan evvelki yıllarda 66 bin tonu geç-
miyen bir mubayaada bulunmuştur. Böyle bir 
kapasitedeki bir müesseseye Hükümet müstahsil 
malının değer fiyatını bulması için bugün en 
az 150 bin ton mal mubayaa ettirmiştir. Or
talama fiyat 221 kuruştur. Ortalama fiyat 221 
kuruştur demekle müstahsil malının taban fi
yat istikametinde değer bulduğunu gösterir. 
Birkaç istisnayı göstererek, müstahsilin malı 
perişan oluyor, mânasında burada bana şekva
da bulunmanızı ben haksızlık ediyorsunuz diye 
cevaplandıracağım. 

Şimdi, sayın arkadaşım burada yanlış bir 
ifadede bulunmuştur, dediniz ki «çiğit fiyatı 
için 75 kuruş esası kabul edilmiştir fakat ihra
cına müsaade edilmediği için çiğit fiyatları 
düşmüştür» dediniz. Çiğit ihracına müsaade et
mişizdir, meseleyi tahkik etmediğinizi zannedi
yorum. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Ne zaman müsaade edildi? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (De
vamla) — 1,5 ay evvel. Meseleyi tahkik etmedi
ğinizi zannediyorum, 1,5 ay evvel çiğit ihracına 
izin vermişizdir. Hem de 40 bin ton birlikler 
emrine 20 bin ton da özel sektör için ihracatçı
lar birliği emrine. Şimdi bu plâfonu da kaldı-
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rıyoruz. Ve birliklerce kabul edilmiş normal 
fiyat üzerinden, 72 kuruşa tekabül edecek bir 
fiyat içinde de, 72 sente tekabül edecek bir fi
yata da ihracına izin vermiş bulunuyoruz. Hem 
tavanı kaldırmışız, limiti kaldırmışız hem de 
bir miktar da ihraca imkân vermek için bu du
rumu sağlamışızdır. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— İhracedemiyorlar ki... 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (De
vamla) — Tescil var Beyefendi, lisans vermişiz. 
îhracedilemez değil, ihraç tahakkuk etmiş, li
sans vermişiz. Meseleyi katî şekilde tesbit et
mek lâzım. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşulmamasını ri
ca ederim Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (De
vamla) — Şimdi arkadaşımızın temas ettiği 
bir hususu da cevaplandırmak istiyorum. Bu
nu bölgede karşıma getirdiler, dediler ki efen
dim meseleyi eğer taban fiyatı siz 15 Haziran'da 
ilân etseydiniz bu takdirde bis alivre satış yap
mak suretiyle, daha fazla bir ihraçta buluna
bilirdik. Meseleyi bu açıdan sayın senatörler 
izin verirse tartışmak isterim. Biz bu yıl 
mahsulün geçen yıllara nazaran 15 gün evvel 
idrak edileceğini düşünerek, pamuk taban fi
yatlarını kararnameyi, taban fiyat kararname 
sini 1 Ağustosta ilân ettik. Yani geçen yıla 
nazaran bir evvelki yıla nazaran 15 gün evvel 
sevk ettik. Bizim bu taban fiyatlarını o tarih
te tesbit edişimizde dış fiyatlar 64 sent idi Çu
kurova bölgesine tekabül eden, o cins pamuğa 
tekabül eden fiyat. Biz 62 sente tekabül eden 
bir fiyatı taban fiyat olarak kabul etik. 2 sent
lik bir farkı ihracatçı marjı olarak kabul ede
rek bu esastan kararnameyi sevk ettik. Hâdi
seler 1 Ağustostakinden sonra dünya dış piya
sasında pamuk aleyfaine cereyan etti, pamuk 
fiyatları geriledi. Halen bugün gazetelerde ta-

1. — Birleşik Toplantı tarihi hakkında Baş
kanlık sunuşu. 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşlarını arz 
ediyorum. 

20 . 11 . 1968 Çarşamba günü saat 15,00 te 
Birleşik Toplantı yapılacaktır. Başkanlığın su
nuşu olarak Heyeti Umumiyeye arz ederim. 

kibetmişsinizdir, Meksika taban fiyatında, pa
muk dış ihraç fiyatında indirme yapmak sure
tiyle dış pazarda daha düşük bir fiyatla satışa 
yönelmiş bulunuyor. Demek ki dış piyasa şart
l an 1 Ağustosta sevk ettiğimiz kararnameye 
rağmen yine bugünkü tarihteki hesaplan, ihti
malleri göz önüne alamamıştır. Bunu eğer biz 
15 Haziranda düşünseydik bu takdirde taban fi
yatı daha yüksek tutmamız, çünkü o tarihteki 
fiyatlar daha yüksek idi, o zaman daha da bü
yük bir güçlükle karşılaşmamız mümkün idi. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— O zaman alivre satış yapılacaktı. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Alivre satış o zaman tahakkuk 
etmiyecekti. Çünkü, sizin şunu bilmeniz lâ
zım, bir yıl evvelki alivre satışlardan 16 bin 
ton gerçekleşmemiş kısım vardır. Bu gerçek-
leşmemenin nedenleri vardır. Bunun üzerinde 
durursak Senatoda hayli bir zaman harcarız. 
Onun içindir ki bizim kanaatimizce taban fiya
tı tesbit ettiğimiz tarih daha aktüel, daha rea
list idi. Buna tabiat şartlan, yağışlar menfî 
bir tesir daha ilâve etmiş ve bu sebeple bugün 
pamuk ihracatında bir sıkıntı ve bir güçlük 
doğmuştur. Fakat Hükümet olarak bu durumu 
da izale edici yeni tedbirler getirmiş bulunuyo
ruz. Eğer bugünlerde Resmî Gazeteyi ve ihra
catçılar Birliğine yapılmış tebligatı takibederse-
Tiiz göreceksiniz ki anlatmaların bütün konten
janları serbest bırakılmıştır. Bunun yanında 
özel sektörün alım gücünü artırmak suretiyle 
bölgede bu oranı, anlaşmalı memleketlere özel 
sektör oranını yüzde 30 dan yüzde 65 e çıkar
mış bulunuyoruz, 

Arkadaşımın bu ekonomik realiteleri biraz 
daha derinden incelemesini tavsiye ederim. Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteme talep
leri sona ermiştir. Gündeme geçiyoruz. 

j 2. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir 
Divan Kâtibi secimi. 

I BAŞKAN — Sayın senatörler, bu kontenjan 
I Güven Partisi Grupuna ait bulunmaktadır. Ha-
| len Güven Partisi Grupundan bir iş'ar mevcut 
i değildir. Bu sebepten gelecek birleşime talik 
j ediyorum. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR) 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAULARI 

BAŞKAN — Şimdi gündemin ikinci madde
sine; sorular ve genel görüşme maddesine geçi
yoruz. 

İçtüzüğün 121 nci maddesinin ikinci fıkra
sı uyarınca soruları sayın kâtip üyeye okutu
yorum. 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapı
lacak otomatik telefon santraline dair, Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı? Yok
lar. Sayın özden? Buradalar. Ulaştırma Baka
nının hazır bulunmaması hasebiyle soruyu gele
cek soru gününe bırakıyoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, erat harçlıklarının artı
rılmasına dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Ahmet Topaloğlu'nun cevabı. (6/454) 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı? 
Buradalar. Sayın Atmaca? Buradalar. Soruyu 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Millî Savunma Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile rica ederim. 

Hüseyin Atmaca 
- Denizli Senatörü 

Türk gençleri için askerlik millî bir vazife
dir. Destanlar yaratan ve tarih sayfalarını za
ferlerle süsliyen kahraman bir milletin çocuk
ları askerliği şereflerin en yücesi olarak be
nimsemiştir. 

Her Türk genci bu vatani görevi severek 
yapar. Hürriyet aşkının, vatan ve millet sevgi
sinin verdiği heyecanla yaptığı bu kutsal gö
rev için karşılık beklemez. 

Ancak bugünün ağır hayat şartları içinde 
erata verilen harçlık mahiyetindeki ücret çok 
azdır. Her ay verilen bu harçlığın erler için 
(100) onbaşılar için (125), çavuşlar için (150) 
liraya çıkarılması kahraman erlerimizin ve kö
yünde bıraktığı ailesinin sıkıntısını azaltması 

bakımından yerinde bir iş olacaktır. Bu bakım
dan: 

1. — Erat harçlıklarının artırılması düşü
nülmekte midir? 

2. — Erata aileleri ve yakınları tarafından 
gönderilen mektuplardan ücret alınmamasını 
uygun bulur musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz, Sa
yın Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, 
bu sözlü sorular İçtüzüğümün gereğince 15 da
kika ile mukayyettir, ifade ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; Denizli Senatörü Sayın 
Hüseyin Atmaca'nın biraz evvel okunan sözlü 
sorusuna arzı cevabedeceğim. 

Halen mer'i 257 sayılı Kanuna göre, erat 
harçlıkları ödenmektedir. Bu mevcut nıc-r'i V3 
tatbik edilmekte bulunan kanuna göre Kara 
Kuvvetlerinde er ve erbaşlar için, çavuşa 30, 
onbaşılara 15, erlere 10 lira, 

Dsniz Kuvvetleri er ve erbaşları için güver
te çavuşuna 30, güverte onbaşısına 15, güverte 
erine 10, makine çavuşuna 40, makina onbaşısı 
20, makina eri 15, 

Hava Kuvvetlerinde er ve erbaşlar için : 
Çavuşa 30, onbaşı 15, er 10, 

Radar müfrezelerinde ise: Çavuş 40, onbaşı 
20, er, 15, 

Hudut birliklerinde: Çavuş 40, onbaşı 20, 
ere 15 lira verilmektedir. 

Ayrıca aynı Kanunun 5 nei maddesine gö
re vazife ve hizmet özellikleri gösteren yerler
de hizmet gören erbaş ve erlerimize bir misline 
kadar harçlık verilmektedir. 

Sayın Hüseyin Atmaca erler için 100, onba
şılar için 125 ve çavuşlar için de 150 lira veril
mesini teklif etmektedir. Bu şekilde bir öde
meye geçildiği takdirde Millî Savunma Bütçe
sine 456 milyon lira ek, munzam bir ödemenin 
ilâve edileceği, yapılan hesaplardan anlaşılmak
tadır. Bunun ise bugünkü imkânlarla, bütçe 
imkânları ile, verilmesi mümkün değildir, 
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Erlerimizin yeme, yatma ve muayyen hiz
metleri düne nazaran çok daha iyidir, yaşama 
şartları düzeltilmiştir. 

Ancak vatani görevleri için silâh altına alı
nan erlerimizin ailelerinin durumu da düşünül
mektedir ki bu da hepinizin bildiği gibi 4109 
sayılı Kanuna göre asker ailelerine mahallî 
idareler tarafından, mahallî idarelerin imkân
ları nisbetinde yardımlar yapılmaktadır. 

Yine Sayın Hüseyin Atmaca'nm erat mek
tuplarının parasız gönderilmesi hakkındaki 
temennisine Bakan olarak ben de iştirak ede
rim. Ancak bu mesele Ulaştırma Bakanlığının 
Bütçesi ile ilgili bir konudur. Ulaştırma Baka
nının cevaplıyacağı bir husutur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca buyurunuz. Sa
yın Atmaca zatıâlinize de içtüzüğün 124 ncü 
maddesinin son fıkrasını hatırlatırım. Müdde
tiniz, 15 dakikadır. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan değerli arkadaşlarım. Sayın Millî Sa
vunma Bakanının 13 ay sonra da olsa, soruma 
cevap vermiş olmasından dolayı memnuniyeti
mi ve teşekkürlerimi bildiririm. 

Her Türk Genci, askerlik görevini en kut
sal, en şerefli bir vatan hizmeti olarak yapar. 
Türk geleneklerinde askerlik, özlemi duyulan 
bir hizmettir. Yaşlı Türk erkeklerinin en şeref
li anıları askerliktir. Köy kahvelerinin başlıca 
konusu askerlik hatıralarını teşkil eder. Köy
lerde askerlik görevini yapmak, gencin olgun
luğunun ifadesidir. «Dönersem gazi, ölürsem 
şehit olacağım» inanoiyle askere giden gençlerin 
vatan sevgisi, millî şuuru askerlikte kökleşir, 
iradeleşir ve keskinleşir. Kahraman atalarımız
dan millî bir miras olarak devralageldiğimiz as
kerlik görevi için, bir menfaat beklenmemiştir. 
Bundan sonra da her Türk beklemiyecektir. 
Türk için askerlik pazarlık kabul etmiyecek 
millî bir görevdir, hassas bir konudur. Asker
lik görevinin karşılığı, genç için şereftir, baba, 
anne için güven ve onurdur. Millî sınırlarımızın 
bekçiliğini yapan, vatan topraklarına göz dike
nin haddini bildirecek güç ve inançta olan meh-
metçik, evinde bıraktığı ailesinden önce vatanın 
bütünlüğünü, milletinin istiklâlini düşünür. 

Bu sorumla inançla, imanla millî görevine 
bağlı kahraman, cesur civanmert Türk erini 
bütçe imkânları içinde ne kadar memnun ede-
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bileceğimizi öğrenmek istedim, istiklâl Savaşı 
göstermiştir ki, her Türk, vatan müdafaası için, 
kadını erkeği ile cepheye koşmakla kalmamış, 
evindeki kağnısını, hayvanını, topyekûn var
lığını vatanın hürriyeti, istiklâl için seferber 
etmiştir. 

Bugün geçim darlığı nazara alınarak gö
revini er, onbaşı ve çavuş olarak yapanların 
malî sıkıntısını giderecek tedbirler alınmasını 
Sayın Hükümetten bu sorumla rica etmiş, bu
lunuyorum. önergemde de arz ettiğim gibi bu
günkü ağır hayat şartları içinde erata verilen 
harçlık gerçekten pek sembolik kalmaktadır. 
Bunun hiç olmazsa geride, köyünde bıraktığı 
çoluk çocuğuna yük olmıyacak seviyeye getiril
mesi bir zarurettir. 

Sayın Bakan bu teklifimin malî portesi 
olarak 456 milyon lira hesabedildiğiııi, söyledi
ler. Eğer sadece muhtaç olanlara, sadece geri
deki ailesinden harçlık gelrniyenler tesbit edilir, 
malî durumu zayıf olanlar hesaba katılırsa bu 
yekûn çok aşağıya ineceköir. Bu bakımdan da
ha çok muhtaç olanların harçlıklarını artırmak 
suretiyle onlara yardım etmek hiç olmazsa 
ailesine yük olmaktan kurtarmak, Hükümetin 
bu konuyu düşünmesi, bir vazife olması icabe-
der. 

Asker ailelerine yapılan yardımların da 
gerek kanundaki bir takım açıklıklar, garek-
se tatbikattaki aksaklıklar dolayısiyle iyi yü
rümediğini tecrübelerimizle, müşahadelerimizle 
görmüş bulunuyoruz. Bugün il idare heyetleri
nin, ilçe idare heyetlerinin gündemlerinin bü
yük yekûnunu asker ailelerinin itirazları, dilek
çeleri teşkil etmektedir. Bu asker ailelerine ya
pılan yardımların daha rasyonel, daha çabuk ve 
daha tatmin edici bir şekle sokulmasını, gere
kirse kanunda tadilât yapılmasını rica ediyo
rum. 

Asker ailelerine yapacağımız ve şerefli va
tan borcunu ifa eden mehmetçiğe, Türk erine, 
Türk askerine yapacağımız her türlü alâka, gös
tereceğimiz her türlü ilgi boşa olmıyacaktır. 
Hepinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'mn, ders aracı fiyatlarının ar
tışına dair sözlü sorusu ve Milli Eğitim Balta
nı İllıann Ertera'in cevabı (G/456) 
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BAŞKAM — Soruyu okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Anayasanın 50 nci maddesinin 2 nci fıkra
sına göre ilköğretim kız ve erkek bütün vatan
daşlar için mecburidir ve Devlet okullarında 
parasızdır. Okul açmak, öğretmen tâyin etmek
le Anayasanın bu hükmü yerine getirilmiş ola
maz. öğretim için lüzumlu kitap, defter, ka
lem gibi ders araç gereçlerinin de Devlet tara
fından bedelsiz temini gerekir. Anayasanın bu 
hükmü yerine getirilmediği gibi, kiap, defter 
fiyatlarının her yıl süratle artması ile de ilgile-
niknemektedir. Kontrolsuz kitap enflâsyonu 
ders kitabı basım ve satışının bir ticaret konu
su halins getirilişi bir kısım fırsatçılara büyük 
kazançlar sağlamaktadır. Bakanlığın ciddî ted
bir almayışı, öğretimi başı boşluğa itmiş dar 
gelirli vatandaşları güç duruma sokmuştur. 

1. Anayasa emri olan parasız ilköğretimin 
tam uygulanabilmesi için ilkokul öğrencileri
nin kitap ve ders araçlarının devlet tarafından 
bedelsiz karşılanması düşünülmekte midir? 

2. Kitap, defter, kalem ve ders aracı fiyat
larının artışını önlemek için ne gibi tedbirler 
alınmıştır? 

3. Çok kitap sistemi hakkında bakanlık gö
rüşü nedir? 

Yukarıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say-
giyle rica ederim. 11 . 10 . 1967 

Hüseyin Atmaca 
Denizli Senatörü 

BAŞKAH — Sayın Millî Eğitim Bakanı il
ham! Ertem buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER
TEM (Edirne Milletvekili) — Sayın Başkan 
sayın üyeler, Sayın Atmaca'mn Anayasanın 
50 nci maddesi baklandaki görüşüne iltihak 
etmek mümkün değil, ilk öğrenim, kız ve er
kek bütün vatandaşlar için mecburidir ve dev
let okullarında parasızdır. Okul parasızdır. 
Ders araçlarının, kitaplarının parasız olacağı
nı bu maddeden çıkarmak pek mümkün değil
dir. Eğer böyle idiyse, bugüne kadar gelen 
hükümetler niye bunu bu tarzda tatbik etme
diler? Ama bütün gençler için böyle bir im
kânın sağlanması faydalı olur mu, olmaz mı? 
Tabiî ki, faydalı olur. Ama bu bir imkân me
selesidir, kudret meselesidir. Vasati ola

rak bir öğrenci için 30 liradan hesa-
betsek bunu, aşağı - yukarı yılda 200 mil
yon lira tutar, Türkiye'nin kalkınma 
halinde bulunan Türkiye'nin, her sahada den
geli yatırım yapmak mecburiyetinde bulunan 
Türkiye'nin, bir yılda bu tarzda bir harcamaya 
girmesine maddeten imkân yoktur ve nitekim 
de şimdiye kadar bu böyle tatbik edilmemiş
tir. Kaldı ki, maddi gücü yerinde malî durumu 
yerinde olan çocuklara da böyle bir yardımda 
bulunmak pek sosyal adalete de uygun olaca
ğı kanısında değilim. Ama tekrar ediyorum 
imkânlarımız elverdiği müddetçe daha çok öl
çüde muhtacolan çocuğa bu araçları, kitapları, 
her türlü ihtiyacını bedelsiz temin etmekte fay
da vardır ve bu düşünülmektedir. 

Kendilerinin de çok iyi bildiği gibi 222 sa
yılı Kanunun 78 nci maddesinin (B) fıkrası 
yoksul öğrencilerin okul kitabı ve ders araçla
rının temini, yiyecek, giyecek noksanlarının te
lâfisi esaslı olarak hastalıklarının tedavisi 
masraflarının ilköğretim gelirlerinden karşılan
masını âmirdir ki, Devlet bu hususta bahis ko
nusu kanun teklifinin derpiş ettiği yükümlülü
ğü fakir çocuklar için, yani Sayın Atmaca'
mn istediğini, biraz evvel okuduğum 78 nci 
maddenin açıklığı ölçüsünde fakir ve muhta
colan çocuklar için, yerine getirmektedir. Bu
nun kapsamının daha artması ancak ve ancak 
daha çok maddi imkânın sağlanmasına, daha 
çok yatırımdan fedakârlık etmeksizin, bu hu
susta tatbikat yapabilecek imkâna kavuşmamı
za bağlıdır. Kitap, ders, defter, kalem ve ders 
araçları fiyatlarının artışını önlemek, bunlar
dan kitap konumuz içine girmektedir. Talim 
terbiye kitaplarının ücretini sayfa olarak tes-
bit etmektedir ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 
yolu ile bu murakabeyi yapmaktayız. Ders ki
taplarında bu yıl artış olmamıştır. Binaenaleyh 
müelliflerin yazıp talim terbiye heyetince ka
bul olunmuş olan kitaplar belirli fiyatlar üze
rinden satılmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı
nın bastığı kitaplar ise yardım olmak maksa-
diyle maliyetinin altında çocuklara intikal et
tirilmektedir. Binaenaleyh Sayın Atmaca'mn 
bu hususta «Bakanlık ilgisizdir» sözünü kabul 
etmeye imkân yoktur. 

Üçüncü husus; çok kitap mı, tek kitap mı? 
Bu üzerinde çok münakaşa yapılan bir konu
dur, bir kanun mevzuudur, kitap yazmak du-
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rumunda olanları, arzusunda bulunanları bu 
haktan mahrum etmenin eğitime faydası mı 
olacaktır, zararı mı olacaktır? Bunun münaka
şa edilmesi lâzımdır. Ama çok kitabın birtakım 
mahzurları olduğu da açıktır. Bilhassa bir ki
tabın başka çocuklara devredilmemesi, aynı 
aile içindeki kardeşler arasında kitapların de
ğişmesi, öğrencinin yer değiştirmesi durumu 
karşısında, yeni başka okula intikalinde, baş
ka kitabın kabul edilmesinden mütevellit kat
landığı masraflar üzerinde durulması gerekli 
konulardır. Bu hususta Bakanlığımızda çalışma 
yapılmaktadır. Acaba bir zamanlar olduğu gibi 
tek kitap sistemine dönmek mi Türk eğitiminin 
yararınadır, yoksa bugünkü sistemin devamı 
mı? Yalnız her hal ve kârda velileri fazla mas
rafa sokmamak lâzımdır, bu hususta Bakanlık
ça tamim yapılmıştır, takibedilmektedir. Eğer 
bir çocuğun, müfredat programı aynı olduğu, 
talim terbiye heyeti tarafından da kabul edil
diğine göre elinde bir kitap varsa bu kitabın 
üzerinde çalışmasına imkân verilmesi, bunun 
farklı kısımlarının öğrenci tarafından, öğret
men tarafından telâfi edilmesi, ama mutlak 
illâ onun başka bir kitabı almaya zorlanmama
sı üzerinde durulmaktadır, arz ederim. 

BAŞKAN — Savın Atmaca, buyurunuz. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın 
izahlarını dikkatle dinledim. Anayasanın 50 nci 
maddesinin ikinci fıkrasını Sayın Bakanın ken
disine «"öre yorumlaması, yani parasız öğreti
min okula devamın parasız, diğ-er öğretime va-. 
sıta olan esas araç ve gereçlerin paralı olması 
şeklinde yorumlaması asla doğru olamaz. 

Sayın Bakan buyurdular ki; böyle ise eski
den neden tatbik edilmedi diyorlar. Sayın Ba
kan daima her soruda ve her münakaşada es
kiye atıf yapmak suretiyle kaçamak cevap yol
ları aramaktadır. Bütün yanlış veya dünün 
yanlış uygulamaları, yapılmıyan işleri, yapılma
sı gerekip de yamlamıyan işleri, bugün için kı
lıf olarak kullanılamaz, onun hesabı dün görül-
meli idi. Biz, bueünün hesabını, bugünün işle
mi üzerinde münakaşa açmaktayız, hesaplaş
maktayız. Anayasamızın 50 nci maddesinin 
ikinci fıkrası; aynen «İlköğretim, kız erkek bü
tün vatandaşlar için mecburidir ve devlet okul
larında parasızdır,» denilmektedir. Anayasamı
zın bu maddesi maalesef yalnız Sayın Bakanın, 

Millî Eğitim Bakanlığı devrinde değil sekiz 
yıldır uygulanmamaktadır. Ben de kendileri 
ile bu bakımda beraberim. 1960 tarihli 222 sa
yılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nci 
maddesinin (B) fıkrası Sayın Bakanın da bu
yurdukları gibi yoksul öğrencilerin okul kita
bı ve ders araçlarının temini, yiyecek giyecek 
noksanlarının telâfisi, esaslı hastalıklarının te
davisi, masraflarının ilköğretim gelirlerinden 
karşılanmasını, âmir bulunmaktadır. Buna 
rağmen kanunun bu maddesinin uygulaması da 
maalesef okullarımızda göstermelik olmaktan 
ileri geçememiştir. 

222 sayılı Kanunun 76 nci maddesi gereğin
ce her yıl devlet bütçesinin % 3 ü ilköğretim 
hizmetlerine ayrılır, ayrılmasına âmir olduğu 
halde maalesef bu kanuni hizmet yerine getiril
mediği için 78 nci maddesi gereğine, muhtaç 
öğrenciler için ayrılması lâzımgelen ödenek de 
ayrılamamakta, bu yüzden yapılan yardımlar 
nihayet göstermelik bir gazete haberi olmak
tan ileri gidememektedir. 1968 yılı bütçesinden 
640 milvon lira ayrılması gerekirken ilköğre
tim ödeneğinin 300 milyona yakın kısıntı yapıl
mış olması da bunun açık misalidir. Bu durum 
karsısında Anavasanın istediği parasız ilköğre
timin srerceklestirilmesine imkân olmadığı gibi 
ilkokul binası, öğretmen evi ve yatılı okulla-
nn İkinci Bes Yıllık Plân devresinde de ta
mamlanması şüpheli görülmektedir. Sayın Ba
kan ders kitap ve araçlarının temini için 202 
milyon lirava ihtivac olduğunu söylediler. Bu 
vakam. Anavasa hükmünün yerine getirilmesi 
için fa^la olmamakla beraber, buoünkü kitap 
ve ders aracı piyasasının başıboşluğundan bu 
îhtivac kah arık cÖTÜTiTn ektedir. Tek kitap yo
luna dönülür. Bakanlığın. Devletin elindeki 
rn.a+baalar harekete geçirilir. F-eitim Araçları 
rtp^pi jvni^-viıioü takvive edilirse. 100 milyon
la hçjTioriiioTviecfik bir konu haline p'elir sanı
yorum. Nitekim, izmir ilinde gecen yıl 2 000 kü
sur lirava alman bir ders aracı. a+elve kurulmak 
suretivle 900 liraya mal edilmeye başlanmıştır. 
n-üıel bir örnektir, bu teşebbüs dolayısiyle te
şekkür ederim. 

Eşitimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlıya-
oak, önemli tesir yaratacak olan bu iş üzerinde 
"^akan'iıoın eğilmesini önemle rica edivorum. 
^"oüne kadar parasız ilköğretim konusuna hiç 
eğilinmemiştir. 
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Sayın arkadaşlarım, kitap, defter, kalem, 
ders araçları fiyatlarının kontrolü Bakanlığı
mızın konusu olamaz,» diyen Sayın Bakanın 
bu sözlerini yadırgadım. Sayın Bakan, Bakan
lar Kurulunun bir üyesidir. Başıboşluk içinde 
giden ders aracı piyasası ile, ilgilenecek veya 
ilgili bakan arkadaşından, Sayın Başbakandan 
tedbir alınmasını itsiyecektir ve bu vazifesi
dir. Bir baba düşünün, ben çocuğumun yiyece
ğini temin ediyorum, okula yazdırdım, gerisi
ne, giyimine, eğitimine, sokakta oynamasına 
karışamam diyebilir mi? Millî Eğitim Bakanı 
bütün Türk çocuklarının babası, velisi sayılır. 
Onların kitap, defter gibi ders araçlarının her 
sene artışına benim vazifem değildir diye bigâ
ne kalması doğrusu yadırganacak bir husustur. 
Türk çocuğunun eğitim ve öğretiminden so
rumlu Millî Eğitim Bakanı çocuklarının eğitim
le ilgili araçlarının temininde de kolaylık sağ
lamakla da görevlidir, hattâ buna mecburdur. 
Bu beni ilgilendirmez, diye kaçamak yoluna 
sapamaz. öğrencisi okul, ders araçsız öğrenci
nin olamıyacağını Sayın Bakanın bildiğini sa
nırım. G-eçen yıl, 75 kuruş olan 40 sayfalık 
şu defter bu yıl 100 kuruş olmuştur. Geçen yıl 
35 kuruş olan şu kalem bu sene 50 kuruştur. 
Buna çare bulmak, öğrencilerimizin soyulması
nı önliyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak 
Sayın Hükümete ve onun bir üyesi ve görev
lisi olan Sayın Bakana düşer. 

Çok kitap sistemine gelince, çok kitap sis
temi kitap ticaret ortaklıklarının fazla ve gay-
rimeşru kazanç sağlamaya imkân hazırlıyan 
bir sistemdir. Her yıl kitap fiyatları gelişigüzel 
ve gereksiz olarak artırılmaktadır. Sayın Ba
kan, bu sene kitap fiyatlarında artış yoktur, 
diyorlar. Geçen yıl basılmış fakat, üstündeki 
fiyat iptal edilmek suretiyle bu sene 100 - 150 
kuruş artırılmış kitaplar bugün piyasada hat
tâ, yaym evlerinde satılmaktadır. Fiyat kon
trolsüzlüğü aileler için büyük bir maddi yük 
olmaktadır. 

Aynı cins kitapların fiyatları arasındaki 
farkları da dikkate almak gerekir. Lise birinci 
sınıf millî güvenlik bilgisi kitaplarından biri
nin fiyatı 300 kuruş, aynı değerde ve aynı sı
nıfta okutulan, sadece yazar ismi değişik olan 
bir başka kitap 470 kuruşa satılmaktadır. % 50 
bir fark. Lise son sınıf edebiyat kitaplarının 

birisi 800 kuruş iken, diğeri 11,90 liraya satıl-
haktadır. Orta son fizik kitabından birinin ya
zarının kitabı 195 kuruş iken, diğer yazarmki 
370 kuruşa satılmaktadır. Bu misal ve rakam
lar kitap satışının ne kadar başıboşluk içinde 
olduğunu gösteren, nihayet birkaç örnekten 
ibaret. Bir kısım nüfuzluların kitap satışındaki 
baskı ve tavsiye mektuplarının Millî Eğitim 
Bakanlığına karşı güveni sarsmakta olduğunu 
ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca bir dakikanızı 
rica ediyorum, üç dakikanız olduğunu size ha
tırlatmak isterim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — öğre
timde kitap bolluğu arzu edilir. Ancak aynı 
cins ve aynı kalite kitapların arasında çocuk
larımız boğulmakta, öğretmenlerimiz bocala
maktadır. 

ilkokullar için 92 çeşit kitap bulunmakta
dır. ilkokul beşinci sınıf için 39 çeşit kitap pi
yasaya sürülmüştür. Lise üçüncü sınıfta 85 çe
şit kitap piyasaya çıkarılmış bulunmaktadır. 
Diğer taraftan bir kısım meslekî teknik okul
lar müfredatlarına göre kitap sıkıntısı çeker
ken, ders kitabı ortaokullarda ders kitabı çok
luğu, enflâsyonu ve uçara yükselen fiyatları 
üzerinde maalesef durulmamaktadır. 

Tetkik işine gelince; kitap tetkik işi ya 
ciddî tutulmamaktadır, yahut başka bilmediği
miz sebepleri vardır. Gocuklarımıza yanlış bil-
<n öğretilmesine Millî Eğitim Bakanlığının hak
kı yoktur. Pek çok yanlışlardan sadece birkaç 
H n̂ek arz edeceğim. Bir coğrafya kitabı GEN-
TO ya dâhil Pakistan'ı ve müstakil devlet olan 
Hindis+an'ı hâlâ İngiliz sömürgesi olarak gös-
•ermektedir. Yurt, bilgisi kitabında beledivenin 
vazifesi sadece fakirlere kısın odun kömür da
ğıtmak olarak gösterilmektedir. Mahallî idare 
ve genel meclis seçimleri için verilen bilgiler 
tamamen yanlıştır, hattâ Türkiye coğrafyasın
da pek çok yanlışlıklar hattâ, kitaplar arasın
da çelişmeler, birbirini nakşeden fikirler veril
mektedir. Teknik, evsaf yönünden de büyük 
eksiklikler taşıyan ders kitapları konusunun 
ciddiyetle ele alınması zamanı gelmiştir. Sayın 
Bakan, bu sizin zamanınızda da böyle idi de-
vip işin içinden çıkmak isterler. Ama bu ma
zeret delildir. Millî Eğitim Bakanlığı... 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Efendim, içtüzüğün 125 nci 
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maddesinin son fıkrası; «cevap ve düşünceleri 
bildirme süreleri her defasında 15 dakikadan 
fazla olamaz.» Âmir hükmünü muhtevidir. 
Müddetiniz dolmuştur, bağlamanızı rica edece
ğim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bağlıyorum. Zaten iki dakikamızı 
zatıâliniz aldınız. Bana geldi mi saatler işliyor 
benden sonra konuşanlar için maalesef saatler 
işlemiyor. Bunu da ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca bir dakikanızı 
rica edeceğim... 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Gün
dem dışı konuşmalarda aynı şeye şahidoldum 
Sayın Başkanım. Bunu bir hürmetsizlik olarak 
kabul etmemenizi rica etsem Bir müşahedemi 
ve kanımı arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca bir dakikanızı 
rica edeyim. Buradaki tatbikatımızda buyur
muş olduğunuz şekilde bir tarafgirlik olmadı
ğı hâdiseler ispat etmektedir. Kaldı ki, bütün 
arkadaşlarımız konuşmaya başladığı zaman da
kika tutulmaktadır. Zatıâlinize hizmet etmek 
için arada üç dakika var diye ihtarda bulun
dum ve bu müddeti de 15 dakika içine değil, 
15 dakika dışında telâkki ettiğimi ifade etmek 
isterim. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Son 
olarak iki cümlem kaldı, bağlıyayım Sayın Baş
kan, son olarak Millî Eğitim Bakanlığının ilgi
sizliği, hülâsa olarak; öğrenciye yanlış bilgi 
verilmekte, veli fuzuli olarak fazla para öde
mekte, kitapçılar meşru olmıyan büyük kazanç
lar sağlamaktadır. Bu düzensizliğe son verilmeli, 
Türk çocuğu Anayasanın sağlamak istediği pa
rasız öğretime biran evvel kavuşturulmalıdır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın il-
hami Ertem, buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Yüksek huzurlarınızı 
tekrar işgal etmek istemezdim. Ve, tabiî ki, ha
tip kendi görüşlerini, kendi havası içerisinde, 
kendi bildiği gibi, biz ne söylersek söyliyelim 
söylemekte devam edecektir. Yalnız şu hususu 
arz etmek için söz aldım. 

Ders kitapları, kendileri çok iyi bilirler ki, 
ders kitaplarının fiyatları Millî Eğitim Bakan

lığı tarafından tesbit edilmektedir. Dedikleri 
husus varit değildir, olamaz. Her formanın fi
yatı bellidir, askerlik kitabı coğrafya kitabı, 
her ne ise, matematik kitabı, formasına göre, 
müellifi kim olursa olsun aynıdır, ileri sür
dükleri mesele her halde ders kitabı olmayıp 
yardımcı kitaplardır, serbest piyasaya bırakıl
mış olan kitaplardır. Yoksa ders kitaplarının 
fiyatı birdir. Eğer bunun dışında bir husus 
varsa lütfetsinler, isim vermek suretiyle bildir
sinler, ben onu tahkikata sevk edeyim. 

Tavsiye ile şu olur, bu olur katiyen kabul 
etmem. Bu bir suiistimaldir. Bu hususta bil
dikleri varsa lütfetsinler bu bildiklerini de 
umumi lâflarla, yuvarlak ifadelerle yüksek 
huzurunuzda arz etmesinler. Madde, isim tas
rih etsinler, gereğinin üzerine eğilelim. 

Tabiî ki, sorumluluk taşımadan, iktidar ol
madan, bol keseden vaitlerde bulunmak kolay
dır. Her çocuğa şunu yapalım, bunu da yapa
lım. Mümkündür. Muhalefet olarak hakları
dır. Ona da birşey demiyorum. Ama, bunlar 
bir denge meselesidir, bir imkân meselesidir. 
Bizim, en azdan kendileri kadar Türk çocuğu
na, Türk ailesine içimiz titremektedir. Ama, 
bir mesuliyetin gerektiği ölçüde dengeli ola
rak hizmetleri götürmek zorunluğu içindeyiz 
ve imkânlarımızı tamamen bu denge içerisin
de bütün sevgilerimizle beraber o dengeyi ka
çırmadan yapmak durumundayız ve yapmak
tayız. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Atmaca. 
(A. P. sıralarından mahiyeti anlaşılamıyan bir 
söz.) 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Teşekkür 
ederim, iltifatınıza. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, 4 ü 44 geçe 
söze başlıyorsunuz. Buyurunuz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — O kadar 
sürmiyecek Sayın Başkanım. 

Sayın Bakan kitap fiyatlarında ölçüsüzlük 
olmadığını ve bunun Bakanlıkça tesbit edildi
ğini söylediler. Eğer usul müsaade etse, 10 da
kika müsaade etseniz şimdi size en az 50 tane 
değişik fiyattan ve biraz evvel arz ettiğim hu
susları ispat edecek kitapları şu kürsünün üze
rine yıkmaya hazırım. Ama, önümüzdeki birle
şimde buraya getireceğim ve üzerinden geçen 
yıla ait fiyatları silinerek yeni fiyatlar konmuş 
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kitapları da huzurunuzda arz edeceğim. (A. P. 
sıralarından «Bakana götür, kürsüyü işgal et
me» sesleri.) 

Tavsiyelerden Sayın Bakanın haberi oldu
ğunu sanmıyorum. Fakat, Millî Eğitim Bakan
lığı içerisinde veya Millî Eğitim Bakanlığın
da görevli kitap yazarlarının harcirahlı kitap 
satışına çıktıkları bir gerçektir. Millî Eğitim 
Bakanı Sayın Ertem bunlardan belki haberdar 
değildir. Ama, biraz araştırırsa bunların kim
ler olduğu meydana kolaylıkla çıkacaktır. 

Hizmetleri dengeli götürme ve çocuklara 
olan sevgimiz konusundaki sözleri bizi ancak 
memnun eder. Bizim iddiamız, hizmetlerin den
gesini bozmak, bir tarafa yüklenip, öbür tara
fı, eğitimin sadece bir tarafını yükseltip diğer 
tarafını ihmal etmek değil. Anayasanın ve ka
nunların bu Parlâmentonun çıkardığı kanunla
rın emrettiği hususları dengeli olarak yürüt
mesini Savın Bakandan rica ediyoruz. Sadece 
ÇOCURTI sevmek, hizmet etmek anlamına gelmez. 
Çocuku gerçekten seven, kanunun ona hizmet 
etmek için emrettiği isleri yapmakla olur. 

Herrinizi savfli ile selâmlarım. (0. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul köylerine yapılan yar
dıma dair sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk 
Sükan'ın cevabı. (6/466) 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı? Bura
dalar. Sayın özden? Buradalar. Soruyu okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı tarafın

dan sözlü olarak Genel Kurul önünde cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi üstün saygılarımla ri
ca ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
istanbul üyesi 
Ekrem özden 

Soru : 
1. Bu sene özel idare bütçesinden istanbul 

köylerine ne miktar para yardımı yapılmıştır? 
2. Köy isimleri ve verilen paraların listesi 

nedir? 
3. Tediyeler hangi tarihlerde yapılmıştır? 
4. Bu tevziatta ölçü ne olmuştur? 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı Faruk 
Sükan, buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler, Sayın Senatör Ekrem özden'in, istanbul 
özel idaresinden köylere tevzi edilen yardım
larla ilgili suallerini cevaplandırıyorum. 

Soru, zannediyorum M, 1967 yılma aittir. Bi
naenaleyh, 1967 yılı içerisinde yapılan yardım
larla ilgili olarak cevaplar vereceğim. 

1967 malî yılı içerisinde il Özel idare bütçe
sinden 284 köye toplam olarak 5 924 714 lira ve 
ayrıca Yalova Soğuk Hava Deposu için Yalova 
köylerinin tamamının iştiraki ile kurulan buz
hane birliğine de 800 000 lira yardım yapılmış
tır ki, cem'an 6 724 710 liradır, yapılan yar
dımın yekûnu. 

Yardım yapılan köylerin adları ile, hangi 
hizmet için ne miktar paranın, hangi tarihte te
diye edildiğine dair bilgi listesi kendilerine tak
dim edilecektir. Altı sayfa bulunması hasebiy
le zamanlarınızı işgal etmemek için burada ay
rıca arz etmiyeceğim. 

Tevziattaki ölçüye gelince, önce özel idare 
bütçesinin köylere yardım tertibine konulmuş 
ödenek, vilâyetin köy sayısına bölünmekte, çı
kan miktar ilçedeki köy sayısı ile çarpılmak su
retiyle her ilçe için ödenecek miktar tesbit edil
mekte, sonra tahsis konusu her köy hizmeti için; 

1. Yapılacak tesisin önemi ve köye temin 
edeceği faydalar; 

2. Plân ve projeleri; 
3. Bu tesis veya işe köyün yatırım miktarı 

yani mezkûr hizmet için köy gücünün ne oldu
ğu; 

4. işe köyce başlanılmış olup, olmadığı; 
başlanılmış ise ikmali için talebedilen yardım 
miktarı, 

Gibi tesbit edilmiş faktörler göz önünde tu
tulmak suretiyle tevziat muamelesi yapılagel-
mektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özden, buyurunuz. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, bu sözlü soruyu 
galiba 1967 senesi başında vermiştik. Şimdi ce
vap alıyorus. 

Sözlü soruların mahiyeti, kuvveti, selâbeti bu 
vaziyet karşısında tamamen kendiliğinden düş-
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müş oluyor. Gönül ister ki; bilhassa muhalefet 
partisi ister ki, iktidarı denetliyebilmesi için 
sözlü bir soru verildikten sonra, hiçolmazsa di
ğer sorulara kıyasen ki, 15 günlük mühlet var
dır orada, yazılı sorular için. Buna kıyasen 
15 - 20 gün içinde hemen gündeme girsin ve 
Başkanlık Divanı gündemi okutsun ve bu ce
vabı bakanlar versin. Geçen senenin başında 
verdiğimiz 18 sorudan iki, üçüne cevap alabil
dik ve sonra şimdi de bu cevabı alıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten üzücü
dür, insan burada ne diyeceğini ve ne türlü ha
reket edeceğini bir türlü tesbit edemiyor, tak
dir edemiyor. Bakan bana bir liste verdi, çok 
memnun oldum, teşekkür ederim. Ama ben, is
tanbul köylerini arkadaşlarımla beraber ki, bu
rada istanbul'un bir milletvekili, iki senatörü 
var, bir de ben varım dört kişiyiz. Köyleri ge
ziyoruz ve gezmekteyiz, şikâyetler alıyoruz ve 
aldık. Bu şikâyetleri aksettirdik, valiye, kay
makamlara söyledik. Ve valiye gittik dedik ki, 
bâzı yerlerde muhtar C. H. P. li oluyor, bâzı yer
de Adalet Partili oluyor, tabiî, bundan daha 
tabiî bir şey olamaz. Ama, siz, muhtarların du
rumuna göre bir taksim yapmışsınız. Bu iddia 
var. Meselâ Atışalan köyünde 7 - 8 bin lira veri
yorsunuz C. H. P. lidir, yeni kurulmuş olan her 
hangi bir köye 15 - 20 bin lira veriyorsunuz. 
Kıstasınız nedir, bunu bize izah ediniz. Vali ha
kikaten Adalet Partisinin çok sevdiği bir vali, 
çok kıymetli, partizan idarede yedi tulga sahibi. 
Böyle bir valiye hiç diyecek yok. iktidarın tam 
istediği bir vali. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Biraz ayıp olmuyor mu? 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ayıp olmaz, 
ayıp size düşüyor, bana düşmüyor. Muhterem 
arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
Efendim, soru müessesesinin muayyen bir hudu
du vardır. Bu hudut, bilgi edinmekten ibaret
tir. Bilgi edinmek istiyen bir sayın üyenin, bu 
bilgiyi edindikten sonra, polemiğe teveccüh et
mesini Riyaset sadet dışı çıkmış olarak telâkki 
edecektir. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, polemik yapmıyorum, hakikatleri bu kürsü
den ifadeye mecburum. Bu vali böyledir. Nere
de söyliyeceğim bunu. Bu münasebetle söylü

yorum işte. Müsaade buyurun ben de söyliye
ceğim. Dışarı çıkıp mı söyliyeceğim? Bu vali ki, 
Belediye Reisinin, iktidarın hangi belediye rei
sini tutması lâzımgelirse onu tutmuştur. Böyle 
bir validir. Filan adamı tutmamıştır, filân ada
mı tutmuştur. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Canın 
sağ olsun. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben de canın 
sağ olsun diyorum. Böyle böyle, iktidarlar zaten 
gider ve gitmiştir. 

BAŞKAN — Sayın özden, Riyaset görüşünü 
arz etmiştir. Soru müessesesini bilgi edinmek 
olarak telâki etmetedir. Onun arşısında cevap
larının da bu hudutlarda olmasını temenni ede
rim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Şimdi ben... 

BAŞKAN — Müsaade edin konuşuyorum. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Beni konuş

turmaya bırakmıyorsunuz. 
BAŞKAN — Siz konuşacaksınız. Müddetiniz 

15 dakika mutlak surette fiilî olarak, konuşma 
olarak bitecektir. Sadet dışına çıkmış olduğu
nuzu telâkki ediyorum. Sadet dışına çıkmamanı
zı rica ediyorum zatıâlinizden. Buyurun efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Adalet Par
tisi ekseriyetinden teşekkül eden istanbul il Ge
nel Meclisi ve Valisi birleşerek muhtarların par
tilere kayıtlı olup olmadığına göre bu kıstas 
üzerinde bir liste yapmış vermiştir. Bu liste 
budur. 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — istanbul 
Valisi yapmaz. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Beyefendi 
ben valiyi biliyorum, siz nereden bileceksiniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Niye 
bilmesin, vekillik yapmış. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Evet haki
katen vekillik yaptı, doğru. Hiçbir diyecek 
yok. Verem meselesini söylemiyelim, şimdi. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, benim kana
atim şu, eğer bu liste benim elime Vali Bey ta
rafından o günkü münakaşalarımızda verilmiş 
olsa idi, ben bu listedeki duruma göre tesbit 
eder, bu kürsüden daha esaslı cevaplar verebi
lirdim. Ama, şimdi bu listeyi elime alıyorum. 
Sayın vali vermiş değil korkusundan, bunun 
içinden şeyler çıkaracağım, korkmayın. Bunla-
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n. çıkaracağım ve sice getireceğim bu kürsüye 
O zaman partizan idare var mı memlekette yok 
mu? O zaman anlıyacaksmız. 

BAŞKAN — Sayın özden, burası Yüce Cum
huriyet Senatosu Heyeti Umumiyesidir. Burada 
ne korkacak tek bir senatör vardır, ne de kor
kacak bir siyasi grup veyahut da bu hususların 
dışında bir grup olacaktır. Binaenaleyh, konuş
malarınıza İçtüzüğün hükmü gereğince, siyasi 
mücamele kaidelerine riayet etmek suretiyle ve 
tehdidi hamiz olmamak şartı ile devam etmenizi 
rica edeceğim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, benim huyumda hiç tehdit huyu yoktur. 
Ben gayet samimiyim, güler yüzle arkadaşları
ma hitabederim ve iktidarla gayet iyi geçini
rim, ben. Benim hep âdetim böyledir. Muhalif 
bir parti olarak, benim muhalifim olan arkadaş
larımdan kim ne derse ben o fikirlerini hürmet
le karşılarım. Ama kendi fikirlerimi söylerim, 
çekinmeden söylerim. 36 seneden beri hep böy
leyim ben. Değişik bir adam değilim id, burada 
değişeyim. 

BAŞKAN — Saym özden bir dakika, efen
dim zan ile yakin hâsıl olmaz. Bir kimsenin ken
di hakkında kanaatleri mutlak surete kıymet 
hükmü taşımaz. Ancak, muhataplarının vere
ceği kıymet hükmü esasa müesirdir. Şimdi, za-
tıâliniz, bir grupa müteveccih olarak, «korkma-
yınız» diye hitabetmişsinizdir. Bunu geri alma
nızı rica ediyorum. Buyurun. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Çok korknl-
dn ise ben kelimeyi geri alayım. Belki bir tavah-
huş oldu yani. (Adalet Parti sıralarından, gü
lüşmeler.) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu meseleyi 
uzun usun izah edebilmek için, benim elimdeki 
dokümanlarla, çok sevdiğim muhterem Bakanı
mın bana verdiği listeyi karşılattırmam lâzımdır. 
Bana mühlet vereceksiniz, lütfedeceksiniz gele
cek celselerin birisinde çok geç kalmış bu söslû 
soruya daha mukni cevaplar vereceğim. Kepini
zi, bilhassa iktidar Grupuna, beni lütfedip dinle
dikleri için hürmetlerimi sunarım. 

Saygılarımla. (Soldan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İçişleri Bakam 
Faruk Sükan. Saym Bakan zatıâlinizden ele sa
det dışına çıkılmamasını rica ediyorum. 
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İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Emredersiniz Sayın Başka
nım. 

Sayın Başkan, değerli senatörler, Sayın Ek
rem özden'in sorularına verilen cevapta zanne
diyorum ki, polemik yapmaya vesile ittihaz edi
lecek hiçbir husus yok idi. Bu liste sayın İstan
bul Valisi tarafından sözlü soru münasebetiyle 
temin edilmiş bir listedir. Ve sözlü sorunun ta
rihi de 1967 senesinin 11 nci ayıdır. Ama her 
halde sözlü sorularını cevardandırmak hususun
da buradan başka yere gitmiş değiliz. Sözlü 
soru müessesesi böyle işliyor, zamanı geldi ce
vaplandırıyoruz. Bir sene geçmiş bulunuyor. 

Şunu arz etmek istiyorum, Sayın özden'in 
i İstanbul Valisi hakkında mevcut taşıdığı haleti 
| ruhiyenin ve intihalarının, kanaatlerinin bu ve-
! sile ile deşarj olmuş olmasından son derece menı-

minimi. G-ayet açık ve samimi olarak beyan edi
yorum, içişleri Bakam olarak bu kürsüden S se
neden beri beyanda bulunuyorum, Hükümet ic
raatından, hor valinin icraatına ait meselelerde 

! partizanlığa ait taraf tut^tı, kanun dışı, adam ka-
! yıran, tarafsızlığı ihlll eden tek hâdiseyi lütfen 
\ bu kürsüye getirin. Dedikodu yapılmasın. El-
' lerine liste verdim. Bu listede köylere kıstas, 
\ ölçüleri de arz ettim. Bu listede hangi kıstas, 
| hangi prensipler hâkim kılınıp ona göre icraat 
j yapmıştır farabaten ortada, Burada partizan-
. lık varsa, burada şu, veya bu şahsın tesiri ile 
j şu veya bu köye başka türlü az veya çok veril-
\ misse lütfen Yüce Senatoyu tenvir buyursunlar. 
* Ama, gerisi dedikodudur, polemiktir, zannedi-
| yorum ki, senatör ciddiyetiyle bağdaşamaz. Hür-
ı metlerimle. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

İ BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

[ 5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer VcuzaVm, Orman İdaresine genel bütçeden 
ödenen paralara dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/500) 

BASK AH — Saym Tarım Bakanı? Yok. Sa
yın Ucuzal?.. Buradalar. Soru gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

6. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara İ/yesi Hıf
zı Oğuz Bekata'nın, ilâç fiyatlarına eletir sözlü so
rusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Vedat 
Âli Özkan'ın cevabı (6/501) 
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BAŞKAN — Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı... Buradalar. Sayın Bekata?.. Burada
lar. Soruyu okutuyorum efendim. 

24 . 8 . 1968 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorumun, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı tarafından, sözlü olarak cevap
landırılmasını saygılarımla rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Hükümet bir süre önce, halkın hayati ihti
yacı olan ilâçları ucuzlatacağı sözünü vermişti. 

Daha sonra ise bu sözün yerine getirildiği 
ve ilâç fiyatlarının ucuzlatıldığı açıklandı. 

Gerçekten ilâç fiyatlarının ucuzlatıldığı doğ
ru mudur? 

BAŞKAN — Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Vedat Âli Özkan buyurun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler; Sayın 
Hıfzı Oğuz Bekata ilâç fiyatları hakkında bir 
sözlü soruyu huzurunuza getirmiş bulunmakta
dır. Bana da aynı mevzuda sizlere izahat ver
me imkân ve fırsatını verdiği için kendisine 
teşekkür ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; ilâç, halkımızın 
sağlığını büyük ölçüde ilgilendiren çok önemli 
bir unsurdur. Hükümet olarak, Bakanlık olarak 
bu önemli unsur üzerinde çok büyük bir has
sasiyetle durmaktayız, ilâç yıllardan beri ucuz
du, pahalı idi, yerli idi, yabancı idi diye çok çe
şitli şekillerde istismar edilmekte idi ve halen 
de edilmektedir. Zannediyorum ki, Sayın Beka
ta arkadaşımız da bunu bir kenarından alıp bu 
kürsüde konuşturacaktır. 

ilâç imalâtı Türkiyemizde, yabancı sermaye 
girinceye kadar, çok iptidai bir şekilde yapıl
makta idi. Yabancı sermaye memleketimize giı-
dikten sonra gösterdiği güzel örneklerle, yerli 
sanayiimizi de bundan istifade ettirmiş ve yerli 
sanayiini de içine alan ilâç sanayiimiz büyük 
bir gelişme içine girmiştir. Yalnız 15 yıldır bir 
gelişme içinde olan ilâç sanayiimizin mamulleri 
üzerindeki fiyatlar âdeta keyfî diyebileceğim 
bir takdir ölçüsü içerisinde tesbit edilmekte idi 
ve bu da elbette ki yerinde, doğru ve haklı ne
ticeler vermemekte idi ve bundan dolayı da pi
yasamızda çok farklı, çok değişik fiyatlar, ilâç 
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fiyatları görülmekte idi. Bilhassa bunlar eş 
bünyeli ilâçler üzerinde kendisini göstermekte 
idi ve ilâç piyasası böylece âdeta bir fiyat keş
mekeşi içinde bulunmakta idi. Bu itibarla ilâç 
piyasasına yeni bir sistemin getirilmesi ve ilâç 
piyasasına yeni bir istikrarın verilmesi zorun
lu hale gelmişti. Onun için de bilhassa Plânla
ma 1 nci 5 Yıllık Plân içine bu mevzuu almış 
ve ilâç piyasasına istikrar getirecek bu keşme-
keşliği ortadan kaldıracak bir sistemin getiril
mesini derpiş etmiş ve İsrarlı bir şekilde de tav
siyede bulunmuştur. 

Bunun üzerine 1964 yılında Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı derhal bu konu üzerine 
el atmış, bir heyet teşekkül ettirmiş ve bu he
yete bu işin tetkikini havale ettirmiştir. Bu he
yette, Maliye Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Ti
caret Bakanlığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası ve meslek 
vemsilcileri bu heyetin içinde bulunmakta idi. 
Bu heyet uzun bir tetkikin içine girdi. Birkaç 
sene çalıştı. Bilhassa Batı dünyasını ve Batı dün
yasındaki ilâç sistemlerini enine boyuna tetkik 
etti ve bu tetkikin sonunda da bir rapor getir
di. Bu rapor bilhassa Fransız ilâç piyasasında 
tatbik edilen sistemi Türkiye için tavsiye edi
yordu. Bu, ilâçlarda sınai maliyet sistemi üze
rine istinadeden bir fiyatın Türkiye'de de ku
rulması idi. Bu bana böylece intikal etti. Ben bu 
rapor üzerine ayrıca Bakanlığımdan kurduğum 
bir heyetle bu sistem Türkiye ilâç piyasasına 
tatbik edildiği takdirde negibi neticeler tevli-
dedebilir bunun tetkikine gittim ve 22 büyük 
ilâç firmasının bütün ilâçları üzerinde, maliyet 
hesapları üzerinde tetkikat yaptım ve gördüm 
ki, bu sistem bu sondajımdan sonra Türkiye'de 
tatbik edildiği takdirde hem ilâçlarda ucuzla
ma kendisini gösterecektir, hem de bir sistemin 
yerleşmesiyle artık Türkiye ilâç piyasasına bir 
istikrar gelecektir. Yalnız burada, bilhassa, şu
nu ilâve etmek mecburiyetindeyim. 15 seneden 
beri Türkiye ilâç piyasasında böyle bir sistem 
getirilmemiş ve 15 sene evvel fiyat alan ilâç
lar kendisini bugüne kadar muhafaza ederek 
gelmiştir. O zamandan beri Codein fiyatları yük
selmiş, alkol fiyatları yükselmiş, kalay fiyat
ları yükselmiş, bizmut fiyatları yükselmiş, ayrı
ca gümrük resimleri de artmış ve bu arada dos-
yaîp.rımızı. açıp bakıyoruz ki, 3 - 4 sene içerisin
de Bakanlığımıza 700 - 800 kadar bu şekildeki 
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ilâçlar için müracaat etmişler; «Bizim idare etme
mize imkân yoktur, mutlaka fiyatlarımız yük
seltilmesi lâzımdır.» yoksa bu piyasayı terk edi
yoruz ; demişlerdir. Bu sondaj ameliyesinde ve 
esasen 700 - 800 ilâca yeniden bir fiyat vermek 
zorunluğu karşısında biz bu sistemin, sınai ma
liyet esası üzerine istinadeden yeni bir tekev
vün sisteminin Türkiye'de tatbiki için teşebbü
se girdik. Ve evvelâ bir kararname hazırladık, 
bu kararname çıktıktan sonra fiyatları takdir 
edecek bir heyet teşekkül etti ve bu heyet dört 
bin civarında olan ilaçlan teker teker ele al
mak suretiyle fiyatlarını yeniden sınai maliyet 
esası üzerine istinadederek tesbit etti. Burada 
esaslar şunlardır: Hammadde; dünyanın her 
neresinde en ucuz satılıyorsa, o hammadde esa»s 
alınıyor. Ambalaj maddeleri, direkt en direk 
işçilikler, işletme giderleri hepsi için sıra endeks 
fiyatları tesbit edildi ve işte böylece uzun bir 
mesaiden sonra Türkiye'de sınai maliyet hesa
bı üzerine istinadeden bir fiyat sistemi ilâç 
piyasasına hâkim oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada bâzı ilâç 
fiyatları yükselmiştir. Ama bunlar, biraz evvel 
söylediğim onun içinde bulunan maddelerin fi
yatlarının yükselmesi dolayısiyle olmuştur. Bu
radan size kısaca fiyatları yükselen ilâçların 
isimlerini, bir de fiyatları düşenlerin listelerini 
grup olarak okumak isterim. Bu çok uzun tut-
mıyacaktır. 

Fiyatları düşen ilâç grupları: Tetrasiclin, 
Kloramfenikol, Sigmamsin, Eritromisin gibi ge
niş spektromlu antibiyotikler. Penicilin ve sul-
famit karışımları, hormanlar, steroitler, ülser 
ilâçları, romatizma ilâçları, trankilizanlar, tan
siyon düşürücü ilâçlar, tüberküloz ilâçları, ki-
nidinli müstahzarlar, parazit ilâçları, glikoz 
tropik ilâçlar, vitaminli müstahzarlar. 

Yeni sisteme göre fiyatları yükselenler ise: 
Bir kısım anestezikler, öksürük şurup ve tab
letleri, diyare şurup ve tabletleri, alelade deri 
pomatları, depo sülfamitler, kontras maddeler 
ve müstahzarları. 

Fiyatlarda iniş gösterilenlerin yekûn tutarı 
67 milyon Türk lirası. Fiyatları artanların tu
tarı ise 28 milyon Türk lirası olup, halk lehine 
39 milyon lira tasarruf sağlanmış bulunmak
tadır. 

Yine burada bir ilâve yapmak isterim. Bu 

yeni fiyat tekevvün sisteminden yerli firmala
rımız oldukça istifade etmişlerdir. Asıl bundan 
mutazarrır oıanlar, yabancı sermayedir. Ya
bancı sermaye ve büyük fitrmanların buradaki 
umumi cirolarından kayıplarını da ayrıca siz
lere bildirmek isterim. Eczacıbaşı 3 milyon 
270 bin lira, Mustafa Nevzat 572 bin, Deva 2 
milyon, İbrahim Etem 448 bin, Fayzer 3,5 mil
yon ilâ 6 milyon lira arasında ki, hammadde 
imalâtı ilâve edildiği takdirde bu 6 milyon li
raya çıkmaktadır. Roş 3 milyon 700 bin ilâ 7 
milyon arasında, Sküip 1 milyon, Abot 2 mil
yon 100, Vayt 1 milyon 800 bin, Vander - Ciba 
5 milyon, Bifa 2 milyon, Hörst 1 milyon, San-
doz 1 milyon, işte yabancı sermaye bu kadar 
büyük nisbetlerde umumi cirolarından büyük 
kayıplara uğramışlardır. 

Arkadaşlarım, sınai maliyet hesabı ile artık, 
tekrar ediyorum, Türk piyasasında, ilâç piyasa
sında bundan böyle ucuzdu, pahalıydı şeklinde 
bir münakaşa olmıyacaktır. Çünkü maliyet hesa
bına gidiyoruz. Ancak, şu olabilir: Benim ilâcı
mı siz yanlış hesabettiniz, düşük fiyat verdiniz 
yahut da itiraz eden arkadaşlar siz şu ilâca yük
sek fiyat verdiniz. Şeklinde mütalâalar olabi
lir M, elbette bunun da tetkiki gayet ko
laydır. Tekrar ediyorum, yeni ilâç piyasamıza, 
yeni bir istikrar getirdik. Esasen plânın kabul 
ettiği, sizlerin bize tavsiye ettiği bir sistemdir, 
bu sistemden aynı zamanda ciddî de olsa ilâç 
piyasasına bir ucuzluk da gelmiştir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Bekata. (Saat 17 yi 16 

geçiyor) 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh-

tem Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Ba
kanı dikkatle dinledim. Söylediklerini, söyliye-
ceklerinin daha iyi anlaşılması için bir dakika
da özetliyeceğim. 

İlâç önemli unsur olduğu için hassasiyetle 
Bakanlık üzerinde duruyor. Umumiyetle ilâç
larda bilhassa eş bünyeli ilâçlarda kendini gös
teren, ilâç piyasası keşmekeşlikten kurtulmuş
tur. ilâç piyasasına yeni bir sistem ve istikrar 
getirilmiştir ve bu sistem ile istikrar da sağlan
mıştır. Sınai maliyet esaslarına göre de ilâç
ların fiyatları tesbit edilmektedir. Bu konu 
benim sahamın içine girmediği için aldanır bir 
konuşma yapmıyayım endişesi ve düşüncesiyle 
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Türkiye'de mevcut bütün ilâç fabrikalarının 
matbu ilâç fiyat listelerini topladım. Ve bun
ları yetkili bir arkadaşa da tetkik ettirdim. Var
dığım sonuçları kısaca arz edeceğim. 

Türkiye'de Sayın Bakanın el koyduğu ko
nunun ehemmiyeti münakaşa konusu değildir, 
isabetle el koymuştur. Mesele el koymakta de
ğil, alınan neticelerdir. Bu neticelere göre 
vaziyet şu : Ne kadar az kullanılır ilâçlar var
sa bunların belli - başlılarının fiyatlarında düş
meler olmuştur, bu doğrudur. Ama, ne kadar 
harcıâlem ilâçlar varsa bunların da fiyatların
da yükselmeler olmuştur. Şimdi bunların yüz
lerce misalinden birkaçını arz edeyim. 

Becozyne (Ampul) 
Benerva (Ampul) 
Albucid 
Belladonna 
Progynon 
Antibeksin 
Artrojen 
Kemicetin Övül 
Neo-Tizide (Komprime) 
Neotizide Calci-Vitamine 
Kompensan (24 tablet) 
Kompensan (60 tablet) 
Neo-Bion (25 kapsül) 
Obron (25 draje) 
A+D Calcium (25 tablet) 
Adebiol 
Avacan 
Bellaginal 
Calcefedol 
Cathomycin 
Ergafein 
îezin 
Jetriun 
Lipoteks 
Sedeks K. 
Vitabiol 
Vitabiol Bekompleks 
Gardiazol (damla) 
Hepsan Ampu 1 

Kuruştain 

320 
255 
255 
545 
320 
390 
730 
480 
535 
550 
300 
485 
610 
400 
255 
280 
310 
360 
310 

1 860 
315 
310 
520 
655 
340 
365 
200 
235 
480 

Kuruşa 
çıktı 

415 
350 
345 
635 
480 
500 
825 
640 
645 
720 
415 
690 
790 
550 
400 
400 
480 
460 
510 

2 200 
415 
465 
620 
755 
495 
535 
330 
365 
660 

ve benzerleri yüzlercedir. Ayrıca büyük hacim
li seromlann hemen hepsinin fiyatları yükseltil
miştir. İlâç fiyatlarında hayret edilecek örnek

ler de var. Sayın Bakan buyurdular ki, bilhassa 
eş ilâçlar eşit fiyat seviyesine gelmiştir. Bunun 
aksi. Kalb hastalıklarında damar açıcı bir ilâç 
olan Komplamin 60 tabletlik ambalajlısı ilâç 
fabrikalarından birinin fiyatına göre 18 lira 50 
kuruştur. Aynı ilâç başka ilâç fabrikaları ta
rafından Komplon. Vazoplan, Biyoplamin ad
lan ile ve aynı tabletlik ambalajlar içinde 8 lira 
50 kuruş noksaniyle 10 liraya satılmaktadır. 
Böyle anormal örnekler de bir iki değildir. 

Diğer taraftan ilâç fabrikaları ile alâkalı bir 
iki söz söylemek ihtiyacındayım. Hidrodiyo adlı 
ilâcın eski fiyatı 20 lira idi. Şimdi 340 kuruşa 
indi. Demek M, 16 lira 60 kuruş fazladan alı
nır imiş. Siba 1966 ilâcın yarım gramlık yüz 
komprimelik ambalaj lısının fiyatı evvelce 125 
lira 75 kuruş iken şimdi 17 lira 50 kuruşa satıl
maktadır. Buna rağmen kâr edildiğine göre 
aradaki fark olan 108 lira 25 kuruşun haksız 
alındığı meydandadır. 

Tansiyon için kullanılan «Hidropres 25» adlı 
ilâcın 20 tabletlik ambalajlısı evvelce 50 liraya 
ve daha sonra 20 liraya satılırken geçen yıl 11 
liraya inmiştir. Şimdi 310 kuruşa düşürül
müştür. Tam 46 lira 90 kuruş tenzilât yapılmış 
oluyor. Bu rakamları ibretle karşılaştırmanız için 
Yüksek Huzurunuzda belirttim. 

Şimdi önemli bir konuya daha ilişeceğim. 
îlâç fabrikaları birisi eczane ambalajlısı öte
kisi de klinik ambalajlısı olmak üzere iki cins 
birinin miktarları az, birinin miktarları da çok 
olarak ambalaj içinde piyasaya sevk ediyorlar. 
Şimdi buna birkaç misal vereyim. 

Novaljin 10 tabletlik, eczane ambalajlısı, 330 
kuruşa, yani bir tableti 33 kuruşa satılıyor. Ay
nı ilâcın 200 tabletlik klinik ambalajlısı ise 21 
liraya yani bir tableti 10,5 kuruşa satılmaktadır. 
Görülüyor ki, % 200 ucuz ve pahalı; eczane am
balajlısı, klinik ambalajlısına göre. 

Baraljin 20 tabletlik şişelerde 890 kuruşa sa
tılıyor. Bir tableti 44,5 kuruş yapar. Aynı ilâcın 
200 tabletlik şişelerde ise fiyatı 49 lira 86 ku
ruştur. Bir tableti 24,90 kuruş demektir. Yani 
% 100 ucuz. 

Fosfostimol ampul 10 luk kutusu 820 kuruş
tur. Bir adedi 82 kuruş eder. Aynı ilâcın 50 
lilik kutusu 23 liradır. Bir adedi 46 kuruş eder. 
Yani % 100 ucuz. 
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Görülüyor M, aynı ilâçların, eş değil, aynı 
ilâçların büyük ve küçük ambalajları arasında
ki fiyat farkları % 100 den % 200 e kadar pa
halıdır, ya da ucuzdur. Gerçekte bir ambalaj 
farkı bu neticeyi doğurmamak gerekir. Buna 
acele çare bulunması lâzımgelirken tatbikattaki 
vaziyeti arz edeyim. Bâzı hastanelerde ve bil
hassa Sosyal Sigortalar Hastanesinde eczane am
balajlısı verirken, daha kolay olduğu için, kli
nik ambalaj lısına tercih edilmekte ve bu suret
le yüzde yüz, ikiyüz farklı para ödenmek sure
tiyle eczane ambalajlısı alınıp satılmaktadır. 
Bir ambalajda % 100 - 200 fark edemiyeceğine 
göre bu büyük kâr sadece bir ambalaj farkın
dan dolayı fabrikalara intikal etmektedir. Bir 
küçük hesap yaptırdım. Sadece Sosyal Sigor
talar hastanelerinde bir senede aynı ilâçm ec
zane ambalajlısı yerine klinik ambalajlısı alınır
sa 2 milyon lira tasarrufları, fiyat farkından 
doğan kârları olacak. Bunu diğer hastanelere 
de teşmil ederseniz durum daha iyi meydana 
çıkmış olacaktır. 

Sözlerimi şöyle toparlıyacağım. Konuyu Sa
yın Bakanın sözlerinin başında söyledikleri bir 
istismar konusu olarak değil, bana yakışmaz, 
ama bir milletin kendilerinin üzerinde hangi 
hassasiyetle duruyorsa aynı hassasiyetle durul
maya değer büyük ve önemli bir konusu olduğu 
için üzerinde duruyorum. Bakanın bu konuya 
el koymasını teşekkürle karşılıyorum. Fakat 
Bakan da beni mazur görsünler; bir vazife ko
nusu bakımından bir nakise görüyorum. O şu
dur : Çok önemli bir konuyu ele alıyorlar. Konu 
radyo ve gazetelere intikal ettikten sonra peşini 
bırakıyorlar. Bu konuda bu kadar önemli olma
sına rağmen basına ve gazetelere maledildikten 
sonra peşi bırakılmıştır. 

Ne buyurdular? Sisteme bağlanmıştır. Görü
lüyor ki, sistem kendilerinin vaktiyle tenkid et
tiği şekilde işliyor. Ne buyurdular? Eş ilâçlar 
bilhassa bu sistemin içinde iyi tanzim edilmiştir. 
Hayır. Eş ilâçların farklı fiyatlarını gösterdim. 
Ne buyurdular? Bu sistem maliyeti sınai mali
yettir. Dünyanın hiçbir yerinde kutu denilen 
küçük, kartonların onluğu ile yüzlüğü arasında 
yüzde yüz fiyat farla yoktur. Hangi sınai ma
liyet? O halde sistem kendilerinin ellerine ve
rilen raporlara rağmen iyi işlemekte değil. Bu 
yüzden boş yere kutu onluk olduğu zaman yüz

lük olduğuna nazaran % 100 veya 200 farklı 
parayı vatandaştan almaktadırlar. Eş ilâçlar 
farklı olarak satılmaktadır. Ve ilâç fiyatlarında 
asıl vatandaşın muhtaç olduğu harcıâlem ilâç 
fiyatları artmış, satışı az olan ilâç fiyatları ise 
düşmüştür. O halde bu sistem büyük halk taba
kaları ile ilgili olarak onların lehine tanzim 
ecLilmiş bir sistem değildir. Sınai sistem demek
le ilim vasfı haiz olduğunu buyurdular. Kartona 
verilen fark dolayısiyle ilim vasfını da haiz 
değildir. Sistemi Sayın Bakan yeniden kontrol 
etsinler. Ve Türk Milletinin menfaatine ilâç 
istismarını ilâç fabrikaları ile onların menfaat
lerini şahsi menfaatlerini gözetenlerin keyfine 
bırakmasınlar. Teşekkür ederim, arkadaşlar. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) 
— Muhterem arkadaşlarım; bir mevzu Bakanlı
ğımız tarafından ele alındıktan sonra arkası 
sureti katiyede bırakılmaz. Eğer bırakılsaydı 
bu mevzu buraya sinai maliyet hesabı Türkiye'de 
uygulanmaz halinde gelmezdi. 

Arkadaşlar, evvelâ şunu ifade etmek isterim 
ki, hayatî ehemmiyette olan ve halkımızın en 
çok kullandığı ilâçlarda düşüşler olmuştur. Ken
dilerinin burada birkaç kalem hariç sıraladık
ları liste sureti katiyede en çok kullanılan ilâç
lar arasında değildir. En çok kullanılan ilâç
ları tekrar sayıyorum; 

Tetrasiklin, Kloramfenikol, (sıgramisin, eri-
tomisin gibi) geniş spektrum'lu ilâçlar. Penisi
lin sulfamit karışımları; hormonlar, ülser ilâç
ları, romatizma ilâçları, trankillizanlar, tansiyon 
düşürücü ilâçlar, esasen kendileri de biraz ev
vel ifade ettiler. 100 liradan 5 liraya düşen ilâç
lardan bahsettiler. Demek M, bizim bu tatbik 
ettiğimiz sistem bir ucuzluk getirmiştir ve Tür
kiye şartlarına uygun bir sistem olarak kendi
sini göstermiştir. 

Bir de arkadaşımız eş bünyeli ilâçlar arasın
da farklı olanlardan bahsetti ve misal olarak 
Belleginal'i verdi. Arkadaşlar, Belleginal yerli 
bir ilâçtır, ve 3,5 liradan 415 kuruşa çıkmıştır. 
Ama bellergal eş bünyeli ilâçtır 10 liradan aynı 
fiyata düşmüştür, İşte biz iki kutbu birbirine 
yaklaştırdık ve birleştirdik. Sınai maliyeti esas 



C. Senatosu B : 6 

buradan gediyor. Sonra, dediler ki ambalaj için 
geniş paralar ödenmektedir. Arkadaşlarım, dün
yanın her tarafında böyledir. Biz bu sistemi 
Fransa'dan aldık. Fransız ilâç piyasasını gayet 
güzel tetkik ettik. Orada da öyledir. Elbetteki 
toptan satılan hastane ambalajları şeklinde olan 
ilâçlar bilhassa ambalaj bakımından farklı fiya
ta sebebolacaktır ve daha ucuz bir şekilde has
tanelerimize intikal edecektir. Bunlar gayet 
normaldir. 

Benim istismar mevzuunda bir hitabımdan 
arkadaşım alınmış. Ben istismar edilecektir şek
linde bir ifadede bulunmadım. Dedim ki, bir ke
narından burada konuşulacaktır. Eğer öyle an
laşılmışsa ben de kendisinden özür dilerim, say
gılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Ufak 
bir nokta için söz rica etmiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Özür dilerim, görmemişim. Bu
yurun efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım, Sayın Bakanın her vakit 
gördüğüm nazik konuşmaları ve bir yanlış an
laşmayı dahi tashih eden nezaket kaidesine ria
yetinden dolayı müteşekkirim. Önce bunu bir 
vazife olarak yerine getireyim. Yalnız bu konu
da kendilerine yardım hassasiyeti ile bu işi ele 
aldığım için açıklanmamış veya yanlış anlaşıl
mış bir taraf kalsın istemiyorum. 

Ben ilâçları yanlış bir anlaşmaya meydan 
vermemek için isimlerini, eski fiyatlarını, yeni 
fiyatlarını söylemek suretiyle ifadet ettim. Sa
yın Bakan bunların hiçbirisine «hayır» deme
diklerine göre ki, mümkün de değil, çünkü elim
de bütün vesikalar var. Şu halde söylediklerim 
doğru. Ben demedim ki, bütün ilâçları okuyo
rum. Yüzlerceden birkaçını okuyorum, dedim. O 
yüzlercenin içinde harcıâlem ilâçlar doludur. 
Kendileri ise fiyatları düşmüş olan ilâçlardan 
hiçbirisinin eski fiyatını yeni fiyatını söyleme
diler, gruplar halinde ifade ettiler. Bu itibarla 
benimki daha açık kendilerininki umumi olmuş 
oldu. 

Eş ilâç konusunda ise benim verdiğim misal 
ile kendilerinin verdiği misal aynı değildir. Eş 
ilâçta benim verdiğim misal Komplamin 60 tab-

19 . 11 . 1968 O : 1 

letlik ambalajlısı ilâç fabrikalarından birinin fi
yatına göre 18 lira 50 kuruş, aynı mahiyette bu
lunan başka bir fabrikanın ilâçları ise 8 lira 50 
kuruş noksanı ile 10 liradır dedim. Demek ki, 
eş ilâçlarda da bu vaziyet var. 

Şimdi bir noktayı daha vuzuha kavuştura
lım, Hakikaten 10 luk komprimeleri içinde ta
şıyan bir ambalaj ile yüzlük komprimeleri için
de taşıyan bir ambalajın ambalaj farkı olacak
tır. Bunun hakkında Fransa'dan misal verdiler. 
Fransa'ya lüzum yok, dünyanın her tarafında 
böyledir. Fakat bu fark - şimdi tekrar edeyim 
bir, ikisini - bu ölçüde olamaz. Meselâ fosfosti-
mol ampul, 10 luk kutusu 820 kuruş. Bir adedi 
82 kuruş. Aynı ilâcın 50 lik kutusu 23 lira, bir 
adedi 46 kuruş. Yan yarıya. O halde bir amba
laj farkı bir ilâçta % 100 fark ettirir mi? Ar
zım budur. Fark ettirir ama % 100 fark ettirir 
mi? Efendim, herkesin bildiği ilâç Novaljin, 10 
tabletlik eczane ambalajlısı 330 kuruşa. Yani 
bir tablet 33 kuruş. Aynı ilâcın ikiyüz tabletlik 
klinik veya buyurdukları gibi hastane ambalaj
lısı ise 21 liraya, yani bir tableti 10,5 kuru
şa. 33 kuruşa ve 10,5 kuruşa. % 200 pahalı 
veya ucuz. Bir ambalaj farkı bu fiyat farkı
nı doğurmalı mıdır? 

Üstelik asıl şayanı esef olan kısım şu : 
Bunu bu kadar farklı olarak küçük ambalaj
lısını kim alıyor, halk. Demek ki, halk aynı 
ilâcı üç defa pahalı alıyor. % 300 pahalı, 
% 200 pahalı alıyor. Hastaneler ise kolay
lık olsun diye küçük, yani eczane ambalaj
lısını alıyorlar ve klinik veya hastane, amba
lajlısını almıyor. Çünkü sayması lâzım va
tandaşa verirken. O halde, o da eczane amba
lajlısını almak suretiyle % 100, % 200 pahalı 
alıyor. îşte dâva burada. Yoksa elbette ki, 
bir küçük kutunun içindeki muhteva o kutu 
kadar bir büyük kutu içindeki muhteva da, 
o kutu kadar farkedebilir, lehte veya aleyhte. 
Ama bu % 100, % 200 olmaz. Devlet hasta
nelerine ve sosyal sigorta hastanelerine mil
yonlarca liraya malolan bu pahalılık halka 
büsbütün büyük ölçüde intikal ediyor demek
tir. O halde kutu farkından gelmiyor bu bü
yük fark, ilâç fabrikalarının Sayın Bakanın 
bahsettikleri sınai maliyet sisteminin dışına 
bir hileyi seriye ile çıkmanın yolunu bulmuş 
olmalarından ileri geliyor. Buna el koyma-
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larını rica ediyorum. Bakanın tuttuğu bu 
gibi memleket şümul meselelerde başarılı ol
ması elbetteki Türk milletinin kazancı ola
caktır. Böyle hayırlı işlerdeki başarılarına 
daima yardımcı olacağız. Kendilerine vâki 
ikazlarımız, tenkid dahi değil, yardımcı ol
mak isteği mahiyetinde bulunduğundan kendi
lerinin bu ölçüde alınmak, müdafaa etmek 
değil, el koyarak ıslah etme yoluna gidecek 
olursa müştereken memlekete hizmet etmiş 
oluruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) — 
Muhterem arkadaşlar, hastane ambalajı ola
rak piyasaya çıkan ilâçlarda perakende 
kân yoktur. Depodan doğrudan doğruya kul
lanıldığı yerlere intikal eder. Binaenaleyh pe
rakende kân olan, % 25 ilâve edilmeden has
tanelere gitmektedir. Sınai maliyet hesabı, 
bütün fabrika maliyeti yapıldıktan sonra % 25 
fabrika maliyeti, % 10 depo kân, % 25 de pe
rakendeci kân olarak ilâve edilmek suretiyle 
tesbit edilir. Hastane ambalaj lannda % 25 
perakendeci kân yoktur. Depolardan doğru
dan doğruya hastanelere intikal etmektedir. Bu 
balamdan farklı olan ucuzluk buradan gel
mektedir. 

Vazoplan ve bioplan komlamin mevzuuna 
gelince; arkadaşlar komlamin sınai maliyet 
tesbitinden önce 25 lira. Biz bunun her ta
rafı ile tetkikini yaptırdık ve nihayet 10, 
10,5 lira civannda satılabileceğini gördük. Ve 
dedik M, siz bundan yukarı satamazsınız. 
Koplamin ortadan kalktı. Buna mukabil 
komlamin evsafında biopuan ve vazoplan piya
saya intikal etti. Komplamin mevzuunda 
müessese itirazlarda bulundu. Geniş itiraz
larda bulundu ve bize dedi ki, benim ilâcı
mın evsafı vazoplan ve biplan evsafında de
ğildir, başkadır. Biz bunu tesbit ettirdik ve 
tekrar tetkik komisyonuna havale ettik. 18 
küsur liraya bunu düşürdüler. Fakat hâlâ 
tetkik safhasındadır. Piyasada daha evvel 
tutunmuş olduğu ve çok aranan bir ilâç ol
duğu için 18 lira üzerinden biz şimdilik mü
saade etmekteyiz. Yoksa esas teklifimiz 10 lira
dır ve ucuzlamış durumdadır. 

Arkadaşlar 7O0 - 8O0 kadar ilâç pahalanmış-
tır. Bunlar ufak kalemlerde ilâçlardır. Kendileri 
de okudular, üç liradan dört liraya çıkmış, 4 li
radan 4,5 liraya çıkmış, 5 liradan altı liraya 
çıkmış. Ama düşen ilâçlar hem hayati ilâçlar
dır, hem de büyük kalemli ilâçlardır ve 
elimde binin üzerinde düşen ilâçların. 
Kendilerine bunu okursam her halde 
saatlerini alır. Ama bâzılarını okuyacağım, ka
rışık okuyorum: Deltaçortil 92 liradan 14 lira
ya düşmüştür, ama diyor bugüne kadar niçin 
bunlara bakılmadı. İşte sınai maliyet hesabı ol
madığı için yapılmadı. Diabinez kullanılan bir 
ilâçtır, şekerli hastalarımızın kullandığı ilâçlar
dandır. 990 dan yedi liraya düşmüştür. Devamy-
cetine, 30 liradan 22 liraya düşmüştür, yine de-
vamycetine kapsül 66 liradan 40 liraya düşmüş
tür. Ekstrapat 865 ten beş liraya düşmüştür. 
Erthrocin 21 liradan 17 liraya düşmüştür, tr-
gapyrine 16 liradan 12 liraya düşmüştür., keza 
irgapyrine ampul değişik beşlik, onluk 16 lira
dan 675 kuruşa düşmüştür. Kenacort 14 liradan 
11 liraya düşmüştür. Yine kenacort 4 miligram-
lık 27 liradan 19 liraya düşmüştür. Nisteklin 17 
liradan 14 liraya düşmüştür. Novaletine 3 lira
dan 2,5 liraya düşmüştür. Onoton 12,50 den 825 
kuruşa düşmüştür. Arkadaşlar bunlan okumak 
elbette ki zaman alacaktır. Tekrar teşekkür edi
yorum. Saygılanmla. 

BAŞKAN — Soru eevaplandınlmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürlcçine'nin, halen yürürlükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan?... Yoklar... 
Sayın öztürkçine?... Buradalar. Soru gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman AlihocagiVin, zeytinyağına madenî yağ 
karıştıranlara dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/509) 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı?... Yok
lar. Sayın Hocaoğlu?... Buradalar. Soru gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, İstiklâl Madalyası alanla
rın kaklarına dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu. (6/510) 
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BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı?... Yok
lar. Sayın Aksoley?... Buradalar. Soru gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada Balıkçı Barına
ğına dair Bayındırlık Bakarımdan sözlü soru
su. (6/511) 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı?... 
Yoklar. Sayın Adalı?... Yoklar. Bir kereye mah
sus olmak üzere gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, geçen yıl dış memleket
lere ihracedilen zeytinyağına dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu. (6/503) 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı?... Yok
lar. Sayın Bekata?... BuraJdalar. Soru gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi HU 
şeyin Öztürk, okul bulunmıyan köylere dair 
sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı llhami Er
temdin cevabı (6/506) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı?... 
Buradalar. Sayın öztük. Buradalar. 

Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 

Sivas Senatörü 
Hüseyin öztürk 

1. Bugün köylerimizden okulu olmıyanların 
sayılan ve bunların ne zamana kadar tamamla
nacağı? 

2. Bu köylerdeki ilkokul çağındaki çocuk
ların miktarı ne kadardır? 

3. Okulu elan köylerde okula devam ede-
miyen çocuk sayısı ne kadardır? Bunlardan köy
de olup çeşitli sebeplerle okula devam etmiyen-
lerin sayısı ve köylerden şehirlere, yakınlarının 
yanına giderek ve oradan çeşitli sebeplerle oku
la devam etmiyen öğrencilerin sayıları nedir? 

4. Köy okullarında bulunan öğrencilerden 
kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı miktarları 
nedir? 

5. 1972 yılına kadar Türkiye'de ilkokulu bu
lunmıyan köy kalmıyacağı Millî Eğitim Bakanı 
Sayın iîhami Ertem tarafından anlatıldığına 
göre, her yıl ne kadar köy ilkokulu yapılacağı
nın açıklanması? 

6. Bu duruma göre 1972 yılında Türkiye'
de ilkokul mezunu olanlarla birlikte okuma - yaz
ma bilmiyenlerin sayıları nüfus oranına göre 
azalacak mı yoksa çoğalacak mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı ll
hami Ertem, buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMi ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Saym Başkan, sayın 
üyeler; cevaplarımı madde madde arz ediyo
rum. 

Bugün nüfusu 150 den fazla olup da okulu 
bulunmıyan köy sayısı 4 223 tür. Bu köyler 
1972 yılı sonuna kadar okula kavuşturulacak
tır. Nüfusu 150 den az olan köylerimizin ço
cukları için de bölge yatılı okulları yapmakta
yız. 

Okulsuz köylerimizdeki öğrenim çağında bu
lunan çocuk adedi 1967 - 1968 yılında 880 bin 
civarındadır. Tabiî olarak bu yüzde yüz bir sı-
hatin ifadesi değil, yapılan umumi incelemeler 
neticesinde bulunan rakamdır. 

Belediye teşkilâtı olmıyan köy ve bucak 
okullarımızda okuyan 2 640 770 öğrenciden 
1 625 031 i erkek, 1 015 730 u kız öğrencidir. 

1972 yılına kadar Türkiye'de ilkokulu bu
lunmıyan köy kalmıyacağı hususunun tavzihi 
lâzımdır. 1972 yılı sonunda okulsuz köy kalmı-
yacak değil, öğrenim çağında bulunup da okula 
gitmiyen çocuk kalmıyacaktır. Biraz evvel arz 
ettiğim gibi, nüfusu 150 den fazla olan köylerin 
hepsi okula kavuşacak, ama nüfusu 150 den az 
olan köyler için de bölge yatılı okullarından 
faydalanılmış olacaktır. 

Bu, altıncı soru, duruma göre 1972 yılında 
Türkiye'de ilkokul mezunu olanlarla birlikte 
okuma - yazma bilmiyenlerin sayılan nüfus ora
nına göre azalacak mıdır? Tabiî olarak azala
caktır, çoğalmasını beklemek mantiM değildir. 
Zira bundan sonra gelen çocuklarımız okuma 
çağına geldiği zamanda okula kavuşmuş ve ilk-
öğrenimi yapmış olarak gelecektir. 

Yetişkin nüfusun okuması için de gerekli 
tedbirleri şu yollarla almaktayız. Bir defa oku-
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ma - yazma bilmiyeıı erkek nüfus orduda, as
kerliğini yaparken okuma - yazma öğrenmekte
dir, bir. 

ikincisi; bu yıl 350 kurs ilâve ettiğimizi da
ha evvelce arz ettiğim gezici kadın gurslarm-
daM programda okuma - yazma bilmiyenlere 
okuma - yazma bilmeyi de, temel bilgiye de prog
rama ithal ettiğiınize göre, 1 167 gezici kadın 
kursunun çalışması içinde bulunan ve yekûnu 
bu sene 30 bini bulan hanımlarımız, kızlarımız 
da okuma - yazma biliniyorlarsa, bu kurslar va-
sıtasiyle kendilerine okuma - yazma öğretilmek
tedir iki. 

Üçüncüsü, hizmet içi olarak işyerlerinde de 
müesseseler tarafından açılan okuma - yazma 
kursları verdir. 

Dördüncüsü; bizzat Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından halk eğitim yolu ve ilköğretim vası-
tasiyle okuma - yazma bilmiyenlere açılan kurs
lar vardır. 

Şu halde bir yandan gelen çocuklarımız ilk-
öğrenimden geçerek geleceğine göre; yetişmiş 
nüfus da demin arz ettiğim yollarla ayrıca oku
ma - yazmaya kavuşturulmak üzere birtakım 
çalışmalar yapıldığına ve yaşı ilerlemiş olanla
rın bir kısmı da tabiî ömürlerinin sona erme
si dolayısiyle bu dünyadan ayrılmış olacakları
na göre; tabiî olarak gelecekte nüfus, miktar 
itibariyle de, oran itibariyle de okuma - yazma 
bilmiyenlerin nisbeti azalacak. Buna karşılık 
okuma - yazma bilenlerin oıranı artmış olacaktır. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, saat 17 yi 53 ge
çiyor efendim. 15 dakika hakkınız var muhte
rem öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Evet Sayın 
Başkan, mümkün olduğu kadar kısa konuşa
cağım. 

Başkanlık Divanını ve sayın üyeleri saygı 
ile selâmlarım. 

Ben de Sayın Bakan gibi soruları teker te
ker ele alarak cevaplandıracağım, önce, Sayın 
Bakanın zahmet edip bu bilgiyi vermesinden 
dolayı kendisine teşekkür ederim. 

Elimizde kendilerinin de başında bulundu
ğu bakanlığın çıkardığı istatistikler var. Şim
di, ben, istatistikleri yanlış mı çıkarıyorum di
ye geçen gün de dikkat ettim, tekrar incele

dim. Sayın Bakan nedense eldeki istatistiklerin 
esasına inmiyor. Bunun için de rakamları yan
lış veriyorlar. Ben size arz edeceğim, elimiz
deki kendilerinin, Millî Eğitim Bakanlığının 
zahmet edip arkadaşlarımızın çıkardığı kitap-
lardakd istatistiklerden veriyorum. Bugün Tür
kiye'de plânlı okul sayısı 25 990. Bunun 3 072 si 
geçici binada, 6 903 ü de okulu olmıyan köy. 
Yani Türkiye elerken köyden bahsettim. Şe
hir değildir bu. Türkiye'delki köylerde 25 990 
okul vardır. Bunlar plânlı bir şekilde yapıl
mış okullardır. 3 072 köyde bina geçicidir, okul 
binası değildir. Eğitime elverişli değildir. Ye
rine okul yapılması gerekir. 6 903 köyde de 
okul yok. Oysa ki Sayın Bakan 4 223 köyde 
okul olmadığını söyledi. Bu rakamlar birbirine 
uymuyor. Şimdi okul olmıyan köyle, geçici bi
na, ki bunlar da eğitime, öğretime elverişli de
ğildir, birleştirdiğiniz zaman 9 975 tane köyde 
okul binası yapılması gerekiyor. Ayrıca bu 
okullardan mevcut okullarda onarıma muhtaç, 
içinde öğrenci okuyamıyacak kadar bozuk olan
ları var. Bunların sayısı da yine istatistiklerde 
4 337 dir. Böylece birleştiriyoruz : 9 975 ol
muştu, bununla okulu olmıyan köyler, 14 312 
oluyor. Ayrıca bu 4 yıllık zaman içerisinde bu 
okulların birçok kazalara uğradığı, yıkıldığı 
veya çeşitli sebeplerle onarıma ihtiyaç göster
diği belirtiliyor. Nitekim dersane olarak alı
yoruz; bu köy okullarında, 7 122 dersane 
onarıma muhtaç. 8 717 tane de ilâve derslik 
istenmektedir. Bu da 15 839 yapıyor. Böylece 
15 839 dersane demek, 15 839 tane köy ilk
okulu demektir. Çünkü köy okullarının çoğu 
bir veya iki dersanelidir. Onların da sayıları 
burada var. Zamanınızı almamak için arz et
miyorum efendim. 

ikinci maddede; «Bu köylerdeki ilkokul ça
ğındaki çocukların miktarı ne kadardır diyo
ruz.» Şimdi buradaki istatistiklere göre çıka
rılmış olan rakamlara bakıyoruz. Bu rakam
lar 5 milyon 390 bin olarak çıkarılmış. Yani 
bugün Türkiye'de 1967 - 1968 öğretim yılında 
tesbit edilen ilkokul çağındaki öğrenci miktarı, 
5 milyon 390 bin olarak tesbit edilmiş. Resmî 
okullarda ve özel okullarda okuyan çocuklar 
4 milyon 509 bin 69 olmuş. Bunu düştüğümüz 
zaman, Sayın Bakanın belirttikleri gibi, 880 
bin 931 çocuk okulsuz kalmış oluyor. Fakat 
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sayın senatörler, elimizde bizim, Devletin, da
ha başka zamanlarda yaptığı istatistikler var. 
Şimdi 1965 teki nüfus sayımında ilkokul ça
ğındaki çocuk sayısı 6 milyon 437 bin 827 olur 
da, 1968 de ilkokul çağındaki öğrenci sayısı 
5 milyon 390 bine mi düşer? Çoğalır. Nitekim 
genel olarak, geçen gün de arz ettiğim gibi, 
bütün dünyada bu öğrenci istatistikleri tesbit 
edilirken nüfusun % 20 si üzerinden tesbit edi
lir. Bugün de 7 - 12 yaşındaki çocuk sayısı 
Türkiye'de 6 milyon 600 bin olarak tesbit edil
mektedir. Oysa ki bu kadar da değil, daha 
çoktur. 7 milyon 67 bin 363, ilkokul çağında 
çocuk vardır. Şimdi Sayın Bakan yanılıyor di
yeceğim. Bakanı rakamlarla yanıltanlar olu
yor. Yani bu 5 milyon üzerinden tesbit edenler. 
Tesbit ediş şekli normal değil, iyi bir incele
me, iyi bir tetkik, iyi bir istatistiğe dayanma
dığından oluyor. Bu bakımdan Sayın Bakan 
bugün Türkiye'de sanıyor M, ilkokul çağında 
880 931 çocuk tahsilden yoksun. Hayır. Bu
günkü rakamlara göre 2 milyon 575 bin 131 
çocuk ilkokuldan yoksundur. Bu maddeyi de 
geçiyorum efendim. 

Üçüncü maddede; «Okulu olan köylerde oku
la devam etmiyen çocuk sayısı ne kadardır?» 
Buna cevap alamadık Sayın Bakandan. Bun
lardan köyde olup, çeşitli sebeplerle okula 
devam etmekten, çeşitli sebeplerle kaçıp şehire 
gelenler, yakınlarınım yanma gidiyorum deyip 
izini kaybedip okula devanı etmiyenler var. 
Bunların sayısı da, durumu da belli değil. 

Dördüncü maddeye geçiyorum. «Köy okul
larında bulunan öğrencilerden kız veya erkek 
öğrencilerin sayıları üzerimde bilgi» istedik. 
Onun için de bir şrvy vermediler. Ben buradaki 
istatistikten vererek, memleketin önemli bir so
runu olarak ortaya gelmiş, buna bir çare bul
mak için, yani kız çocukîannı okutmak, bugün 
köylerde kıs çocuklarını okutmak zorlaşmıştır, 
çeşitli sebeplerle, çeşitli yönlerden zorlaşmıştır. 
Kız çocukları erkek çocuklarının sayısına 
göre vereceğim rakamlarda göreceksiniz 
yarı yanya; üçte bire düşmüştür. Kız ço
cukları okutulmıyan bir milletin, erkek ço
cuklarının, erkek evlâtlarının yetiştirilecek
lerine, eğitileceklerine biliyorsunuz ki, müs
pet bir hüküm vermek mümkün değildir. 
Arz ediyorum; meselâ 1966 - 1967 öğretim 

yılında köy ilkokullarından 11 yaşındaki çocuk
ları alıyorum. Erkek çocukların sayısı beşinci 
sınıfta olan çocuklardan, alıyorum, aşağıya in
miyorum, 48 836 iken Inz çocukların sayısı 
20 374. Aşağı - yukarı 29 bin filân erkek çocuk 
sayısı farklı. 12 yaşındaki 61 371 erkek çocuğu, 
30 172 kız çocuğu. İki misli erkek fazla. 13 ya
şında 45 404 erkek çocukları, 22 913 kız çocuk
ları, 14 yaşında 26 931 erkek çocuğu. 12 598 
kız çocuğu, 15 yaşında 15 416 erkek, beş bin 
aşağı - yukarı üç mislinden fazla, kız çocuğu. 
Şimdi 'kızlarımızı okutamıyoruz, köylerde. Bu
nun sebeplerine Millî Eğitim Bakanlığı olarak 
inebiliyor mu? Niçin inilemiyor. Devam bakı
mından, yahutta çeşitli baskılar nedir? Ben bu
nu istedim, bu miktarı. Bu bir sorun olarak 
Türkiye'de ele alınmalı. Memleketin büyük bir 
davasıdır bu. Kız çocukları da erkek çocukları 
gibi okutulmalıdır istiyoruz. 

Başka bir maddeye iniyoruz, köy okulların
da bulunan erkek, kız öğrencilerin ayrı ayrı 
miktarı; beşinci madde, 1972 yılına kadar Tür
kiye'de ilkokulu bulunmıyan köyün kalmıyaca-
ğı, yahutta Sayın Bakanın belirttikleri gibi nü
fûsu 150 den yukarı olan, benim tesbit ettiğim 
okulu olmıyanlar da 150 den yukarı olandır, bu 
köylerde okul kalmıyacak. Evet, Sayın Bakanın 
belirttikleri gibi 42 223 okul üzerinden tesbit 
edilirse bu hızla kaînnyabilir, ama benim tesbit 
ettiğime göre, okulu yapılacak köy 14 000 e 
çıkmıştır. Bu bakımdan bugünkü durumda da 
incelediğim yarlerde Sayın Bakanlık gibi teşki
lât ümitli değildir. Para bakımından da, çeşitli 
yönlerden de küçük çevrelerde incelemeler ya
pılsa dahi oralar dahi biri tatmin etmemektedir. 

Bir madde kaldı, o da bu ilkokul çağındaki 
öğrenci, yahutta ilkokul çağında olan ilkokul
dan geçmemiş olan, yahutta ilkokul çağının dı
şında olan ilkokul görmemiş olanların sayısı 
azalacak mı çoğalacak mı? Elbette çoğalacak. 
Fakat nüfusun çoğalışına göre nisbetlendiği 
zaman daha mı çoğalacak? Bugün diyelim ki 
13 milyon ilkokul çağından, ilkokul öğretimin
den geçmemişse, ilkokul öğrenimi görmemişse, 
yarın bu 20 milyona çıktığında nüfusumuzla 
oranlandığı zaman çoğalacak mı azaıacaı? mır 
Ben' çoğalacağı kanaatindeyim, bu gidişle. Say
gılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı İl-
hami Ertem, buyurun efendim. 

MÎLLÎ E&ÎTÎM BAKANI ÎLHAMÎ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Uzun arz etmiyeceğim. 
Rakamlarım doğrudur, rakamların her halde 
alınışında belki bakış zaviyeleri haklıdır. Biz 
ümit doluyuz. Arkadaşlarımızın ise meselelere 
bakışları belki bu ümitle dolu olarak cereyan 
etmiyor. Onun için geçen gün de yine kendileri 
ile bir soru münasebetiyle münakaşasını yaptık. 
Türkiye'de filvaki Anayasaya göre mecburi 
öğrenim çağı yedi ile ondörttür. Ama 12 yaşı
na gelen çocuk Türkiye'de ilk öğretimi bitirir 
ve yine arz ettiğimiz rakama göre bug'dn Tür
kiye'de % 88 dar okuma çağındaki çocukların 
okula devam nisbeti ve kendileri dediler ki; sı
nıfta kalanlar çoktur. Ha-yır muhterem arkadaş
larım, kendileri bilirler, ilk öğretimdeki mezu
niyet ve başarı nisbetd % 90 civarındadır. Bina
enaleyh öğrenime devam eden çocukların büyük 
kısmı 12 yaşma geldiği zaman da öğrenim çağı
nı Anayasaya göre geçmemiş olmakla beraber 
öğrenimi tamamlamış durumdadırlar. Bu ba
kımdan farklılıklar olabilir. , 

Arkadaşım içinde ders yapılan binaların ye
tersiz olanlarının mevcudolduğunu söylüyorlar, 
doğrudur. Ama orada öğrenim yapılmaktadır. 
Biz okulu olmıyan yerden bahsediyoruz. Zaman 
içinde hepsini daha modern binaya ulaştıracağız. 
İkinci Beş Yıllık Plânda durum tesbit edilmiş
tir, derslik olarak da tesbit edilmiştir. Bugün 
Türkiye'de 87 bin küsur derslik vardır, 1972 so
nunda tesbit edilen derslik sayısı 117 bin olacak
tır, olacaktır. Rakamların bir kısmını verdim. 

Kızlarımızın nisbetini arz ettim. Erkeklerin 
1625 031 ne karşılık bu yerler köy ve bucak okul
larında olan çocuklardır, kasaba teşkilâtı olmı
yan, belediye olmıyan, şehir olmıyan yerlerdeki, 
çocuklardır. Kızlar ise 1 milyon 15 bindir. Bu 
nisbet erkeklere nazaran düşüktür. Ama Türki
ye'nin yıllardır geçirmekte olduğu durumu dik
kate alırsak, bu büyük bir başarıdır. Eskiye 
nazaran kızlarımız büyük ölçüde okullara git
mektedir, bu tarzdaki meselelere ciddiyetle eğil-
mişdzdir. Bütün gücümüzle kızlarımızın da okula 
gitmesi imkânlarını yaratmaktayız. Ama buna 
rağmen ilk öğrenimin bu şartlarından, bu im
kânlarından faydalanamıyanlar varsa, ki bu 

Anaya anın mecburi hükmüdür, bunun yerine 
biraz evvel belirttiğim gibi kadınlarımızm eği
timini gezici kadın kursları yoluyla mutlak 
gerçekleştirmek niyetindeyiz. 

Son madde hakkındaki görüşlerine uymak 
mümkün değil. Nüfus artacak diyorlar. Doğru 
nüfus artıyor, ama artan nüfusun eğer 0 - 6 yaş 
arasında veya 7 yaş arasında okul çağında ol-
mıyanlarm da okuması maddeten mümkün ol-
mıyanlarını da nisbete dâhil ederlerse bu gayri -
sahih, katiyen ilmî olmıyan bir rakam olur. Oku
ma çağındaki çocukların okuması mümkün olan 
nüfusu dikkate alarak okuma yazma nisbetini 
tesbit edeceğiz. Yoksa sıfırla 7 yaş arasında 
okuması mümkün olmıyan çocukları nisbete dâ
hil etmek bizi karamsar neticelere doğru götü
rür. Onun dışında 7 yaşında olan çocukları iler-
liyen bir nisbet dâhilinde tamamını okula ka
vuşturacağımıza, biraz evvel arz ettiğim tür
lü yollarla yetişMnlerinin de okuma yazmasına 
gayret ettiğimize göre nisbetin artmasını bekle
mek hem gerçeğe, hem de mantığa aykırı olur; 
arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba

kan arz ettiğim bir çok konulara dokunmamak
la, olduğu gibi kabul etmiş oldular, teşekkür 
ederim. 

İkinci defa bize açıklama yaptılar. Yalnız', 
size rakamlar okudum, kendilerinin çıkardığı 
istatistiklerden maksadımız şudur: Bugünkü tu
tumla, bu gidişle biz hakikaten neticeye 72 
de ulaşamayız. Daha verimli bir yol tutalım 
arz ediyoruz. Onun için de diyoruz ki; birinci 
bir kere şuradan başlıyayım. Birinci devrede 
verdikleri rakam doğrudur, kız ve öğrenci, er
kek öğrenci ve kız öğrenci sayıları birbirine ya
kındır. Bunun asıl düşüş kısmı ilkokulun ikinci 
devrelerinde oluyor, ikinci devrede bu düşüşü 
önlemek için Millî Eğitim Bakanlığı bir yol tut
malıdır. Devamsızlığın kovuşturulması bakı
mından olsun, öğretmene bir güc kazandırmak 
bakımından olsun... Demek ki bugün birinci dev
rede başbaşa iken kız ve erkek öğrenci sayısı, 
iMnci devreye geçtiği zaman, yani dördüncü, 
beşinci sınıfa geçtiği zaman o sınıflarda üçtebi-
re kadar düşmüş olması kız öğrencilerin sayısı
nın, Türkiye'de bir baskı vardır kız öğrencilerin 
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okutulmaması veya mevcut mevzuat öğretmeni 
ve takibeden kurumu giiclii kılmamaktadır. 

öyle ise bu rakamlar ortada iken Sayın Ba
kanın bunu toplu olarak yuvarlak bir söz içeri
sinde vermesi doğru değildir. Bu meselenin üre
rine eğilmek lâzım. 

İkincisi; bugün Türkiye'deki binaların ya
pılması. G-ereken binaları kendileri plânlara al
mışlar, yapılmasını isterler, yapılması iste
nen bina köyde okul vardır ama arz ediyor;.^ 
içinde eğitim, öğretim yapacak durumda de
ğildir. Bunun sayısı bugün daha çoktur. Yani 
bu tesbit 1966 ya göre yapılmştır Bu^ür. 1030 
dur. Buna verdiğim sayı kadar daha ekbnmis-
tir. öyle ise bu yürüyüşle, bu anlayışla b-r ya
tırımla 1962 ye biz Türkiyeae ilkokul çağında 
olup da, ilkokul çağında geçmemiş çocuk bı
rakamayız sözleri uygun değildir. Verdiğim ra
kamlar istatistiklere uygundur, bu balamdan 
Türkiyede iki milyonun üstünde çocuk ilkokul
dan yoksundur. Buna çare bulmak, yeniden bir 
plânlamaya gitmesi Millî Eğilim Bakanhğmm 
faydasına olur saygiyle selâmlarım. 

Su okulların her yıl öğretmen, yönetici, 
': kadroları için sarf edilen masraf ne-

A _. öğrenciler için bir yılda yeme, içme, gi
yim dsrs araç ve gereçleri için harcanan pa
ralım -sik lan nedir? 

5. İlkokul öğrenimi yapılan bu okularda 
her birinde ayrı ayrı öğrenci sayıları ne ka
dardır? 

6 Bu okulu bitiren öğrencilerin okul son
raki durumları nedir? 

7. Bu okulların 8 yıla çıkarılarak, bu 8 yıl-
Y : Yssıı ' r ı içinde moslekî bir hüviyete ulaş-
trnlnaas: düşünülmüş ve bir ön çalışma yapıl-
rras'isıa başlanılmış mıdır? 

8. Yai.Y bölge okullarında okutulan ço-
csıkY.r nasıl temin edilir? Ve kimlerin çocuk-
Lv:ı, yani ailelerinin durumları ekonomik ve 
sosyal bakımdan hangi seviyededir? 

9. Yatılı bölge okulları bugünkü durumla
rı ile yaptığı hizmet bakımından, ekonomik yön
den faydalı mıdır? Yoksa zararlı mıdır? Top-
I"-":,al ycrYon is?., çevredeki etkisi nasıldır? 

BAŞKAN Soru cevaplandırılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Sivas İ'y^-i 
şeyin Öztürk'ün, yatılı bölge okullarına </•/'; 
lü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertı 
cevabı (6/507) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca burada, 
Bakan, buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Savın 

j BALKAN — Buyurun Sayın Millî Eğitim 
i Bakanı i "hami Ertem. 
! MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER-
I TEM (Edirne Milletvekili) — Sayın Başkan, 
| Osurdıuriyet Senatosunun sayın üyeleri; Hüse-
| yin öztürk'ün sorusuna cevaplarımı sıra ile arz 

ediyorum. 

5 . 7 . 1968 
Yatılı bölge okullarının maliyet fiyatı bu

gün 4 milyon lira ile 7 milyon lira arasındadır. 
Evvelki yıllarda yanlış bir tutum olarak bir böl
ge okulu için 36 parça, hattâ 42 parça binadan 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim j müteşekkil plânlar yapılmıştır, bunlar uygulan-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi rica ederim. 

Sivas Senatörü 
Hüseyin öztürk 

1. Yatılı bölge okullarının kuruluşların
daki maliyet fiyatı nedir? Mevcut okullar Dev
lete kaç liraya mal olmuştur? 

2. Bu okulların halen sayısı ile 1063 - 1T89 
öğretim yılı içinde nerelerde yeniden açılacak
tır? 

! mistir. Maliyeti 15 milyon liraya çıkan bölge 
İ okullarımız da vardır. Fakat, şimdi bunlar bir-
j leştirilmiş ve fiyatlar 4 milyon lira ile 7 milyon 
i lira arasında değişmektedir. 

I Yatılı belge okullarının sayısı halen 42 dir. 
j Baiîlsrdan, Eruh (Siirt), Refahiye (Erzincan), 
\ Karayazı. (Ersurum), Kiğı (Bingöl), Yüksek-
I ova (Hakkâri), Siverek (Urfa), Kâhta (Adıya-
İ man), Diyadin (Ağrı), Gercüş (Mardin), Ak-
\ çadağ (Malatya) yatılı bölge okulları 1968 -1969 
I ders yılında öğrenime başlamışlardır. 
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1967 - 1968 öğretim yılında personel aylık 
ve ücret durumu şöyledir : 

Öğretmen sayısı 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Ücretliler : 
Öğretmen sayısı 

186 — 
138 — 
35 — 
28 — 
21 — 
17 — 
14 — 
7 — 

Aylık 
» 

350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
900 

» 
284 — Ücret 250 

300 
350 
400 
500 
600 
100 

Memur adedi: 

164 — » 
64 — » 
59 — » 
24 — » 
4 — » 
1 — » 

Aded: 300 
1 » : 400 
1 » : 800 

Arzu ettikleri için arz ediyorum. 
Bu bölge yatılı okullarındaki bir öğrencinin 

yıllık masraf da 1 500 lira ile 2 000 lira ara
sında değişmektedir. 

Bölge yatılı okullarındaki öğrenci sayıları
nı sormaktadırlar. Bunların her birinin okun
masında fayda olacağına kaani değilim. Ama 
bunlar 200 ilâ 520 arasında değişmektedir Ta
biî bu, 200 deyince yeni açılanlar ve sınıflar 
ilerledikçe 520, 550 yi bulmaktadır. 

Yatılı bölge okulundan çıkanların daha ileri 
öğrenime girmeleri üzerinde çalışılmaktadır. 
Bir kısım bölge yatılı okulumuzda orta kısım 
açılmıştır. 

Şereflikoçhisar, Erciş yatılı bölge okulları 
bu orta kısmı açılanlar arasındadırlar. Sual 
şöyle geliyor : «Bu okulların 8 yıla çıkarılarak, 
bu 8 yıllık öğrenim içinde nıeöleki bir hüviyet 
kazandırılması düşünülmüş ve bir ön çalışma 
yapılmasına başlanılmış mıdır?» 

ilk öğretimin 8 yıla çıkarılması henüz dü
şünmediğimiz bir husustur. Ama, daha evvelki 
konuşmalarımda arz ettiğim gibi, evvelâ mer
kezî köylerden; kasabası olan yerlerden başlı-
yaralk, hepsini yavaş yavaş nüfus imkânı bulu
nan, öğrenci adedi elverişli olan köylerimizi bi
rer ortaokula kavuşturmak prensibi içindeyiz, 

çalışması içindeyiz, tatbikatı içindeyiz. Bu tat
bikatı ile gerçekleştiği anda kendiliğinden o 
zaman 8 yıl mecburi hale getirilmiş olacaktır. 
Ama burada arz ettiğim gibi, erkek teknik öğ
retimde yeni bir sistemi tesbit etmiş bulunmak
tayız. Bundan birinin, burada arz ettiğim üze
re, ilk kademesinin pratik sanat okulları oldu
ğunu belirtmiştim. Bu hava içinde yani, yatılı 
"bölge okulunu bitiren çocuklara aynı zamanda 
bu müessese içinde bir pratik sanat okulu tah
sili yaptırmayı düşünmekteyiz. Bunun çalışma
sını hazırlamaktayız. Şimdilik gezici kursları
mıza benzer kurslar yolu ile bu eğitimi veriyo
ruz. Ama bu, tam istediğimiz bir durum değil
dir. Ama biz, bunları pratik sanat okulları tar
zında da ikinci dereceli bir öğretim sistemine 
kavuşturmayı düşünmekteyiz. Bölge yatılı oku
lunu bitirenlerin icabedeni, kabiliyeti olanı or
ta öğretime devam edebilmek, olmıyanm ela bir 
hüner öğrenmek, bir sanat öğrenmek suretiyle 
köyüne veyahut iş sahasına intikalini düşünmek
te, bunun çalışmalarını yapmakta ve bunun tat
bikatına da geçmiş bulunmaktayız. 

Yatılı bölge okullarına çocuklar nasıl temin 
edilmektedir? Derler. 

Bu okullara alman çocuklar okulsuz köyler
le, tabiî yine bunların mahalleleri olan kom, mez
ra, oba gibi dağınık yerlerde yasıyan vatandaş
ların çocukları alınmaktadır. 

Son soruları, yatılı bölge okulları bugünkü 
durumları ile yaptığı hizmet bakımından ekono
mik yönden faydalı mıdır, yoksa zararlı mıdır; 
toplumsal yönünden ise çevredeki etkisi nedir? 

Bölge yatılı okulları bugünkü durumda umu
miyetle dağınık bölgelerden, köylerden ibaret 
olan Güney - Doğu, Doğu bölgelerinde kurul
maktadır, tabiî olarak faydaları mevcuttur. 
Evvelâ bu dağınık nüfusun çocuklarının okuma
larına imkân vermektedir, ikincisi, belgede kül
türün yayılmasına yaramaktadır, bölge yatılı 
okulları. Aynı zamanda, bir yaygın eğitimin de 
o bölge için bir kültürün de merkezi haline geti
rilmeye çalışılmakta ve bu vazifeyi de görmek
tedir, Binaenaleyh, bölge kültürüne büyük öl
çüde yardımcı olmaktadır. Ve aynı yolla belge
nin tarım, sağlık, halk eğitimi bakımından kal
kınmasında fayda sağlamaktadır. Ayrıca da, 
öğretmenlerin ve imkânların fazlalığı dolayısiyle 
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çevrenin tecrübelerinin artmasına, öğretmenler 
arasında işbirliğinin sağlanmasına da yararlı ol
maktadır. Böylece bölge yatılı okulları bulun
duğa yerlerde bir kültür merkezi vazifesini gör
mektedir. Yapacağımız inkişafı sağlıyacak ça
lışmalarla bu vazifesini daha çok da yapar hale 
gelecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, buyurunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜSK (Sivas) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler, zaman hayli ilerledi, kıymetli 
zamanlarınızı çok az alacağım. 

Saym Bakana önce teşekkür ederim. Ben bu 
söalü soruyu verdiğim zaman bu yatılı okullarda 
bu şekildeki faaliyetlerin plnâlı olarak ele alın
dığını bilmiyordum. Şimdi ele alınmış durumda. 
Benim sözlü sorum da şüphesiz ki bir ikaz ma
hiyetini arz etmiştir. Ben de yine şuradaki so
rularımla şunu demek istiyorum ki, bâzı yerler
de Sayın Bakanla görüşlerde birleşiyoruz, fakat 
bâzı yerlerde de anlatışlarım farklı olacaktır. 

Yatılı bölge okullarının kuruluşundaki ma
liyet fiyatını sormuştum. Çok açık kalblilikle, 
gayet güzel bir ifade ile sorumun cevabını ver
diler. Hakikaten bir zamanlar 10 - 15 milyon 
lira arasında Devlete mal olan bu okullarda 
okuyan çocuk sayısı 200 - 300 öğrenci idi. Ve 
bunlar yalnız ilkokul öğrenimi görüyorlardı. İlk
okul öğrenimi gördükten sonra da bu çok kon
forlu okullarda alıştıkları rahatlık içinden tek
rar köylerine döndükleri zaman bu çocuklar 
bir intibaksızlıkla karşılaşıyorlardı. Kaloriferli, 
somyalı ve her türlü yiyecek ve yatacakları mü
kemmel okullardan - köy çocuklarının köylerde
ki yaşantılarını çok iyi bilirsiniz döndükleri za
man br, çocuklar köyde neler yapacağını da ka
bul edersiniz. Tabiî bir işe de yaramıyorlardı. 
Bir intibaksızlık, hattâ bir anarşi kaynağı olu
yorlardı, bunlar. Saym Bakan şimdi bu çocuk
ların yavaş, yavaş orta öğretime, orta okula kay
dırılması diyorlar. Orta okuldan ziyade bir mes
lek dersi vermek gerekir. Bu meslekî öğretim 
orta okul yönüyle yapılırsa mümkündür. Fakat, 
biraz da bu, çocukların meslekî yönetime, yani 
bir teste tabi tutularak hangi yönde başarılı ola
cağı tesbit edilerek yönetmek olmalıdır. Orta 
okula mı, yoksa çevrenin özelliğine göre bir 
meslek edinip, o meslekî yönden köye daha mı 
faydalı olacaktır? Ona doğru yönetmenin daha 

faydalı olacağını sanıyorum. Bu yönü ile Sayın 
Bakanla aşağı - yukarı aynı yerde anlaşıyoruz. 

Bu okulların halen sayısı ile 1968 - 1969 öğ
retim yılı içerisinde nerelerde açılacağı, deni
yor. 

Sayın Bakanın verdiği rakamlar doğrudur. 
İstatistiklerden de aynı rakamları alıyoruz. 

Üçüncü maddede: Bu okulların her yıl öğret
men, öğrenci, hizmetli kadroları için sarf edilen 
masraflar nedir? 

Sayın Bakan cevap verdiler. Ben, genel ola
rak bu maddeye dayanarak yine bu okul
larla ilgili ve Türkiye millî eğitimine geçer
ken bir örnek vereceğim. Ben, Sayın Bakana 
Senatonun yardımcı olması bakımından bu 
dileğimi arz ediyorum. 

Bizde millî eğitime ayrılan para, genel 
bütçe içinde diğer Batı ülkelerindeki uygar 
devletlere göre kifayetsizdir. Bir Fransa büt
çesinin 1/5 ini rahatça ayırır, hattâ 1/4 ünü 
ayırdığı yıl olur. Bizde yüzde 17 den yukarı
ya daha çıkmamıştır. Oysaki bizde daha çok 
çıkmalı. Çünkü bizde eğitime vereceğimiz 
önem şüphesiz ki Fransa'dan çok daha ileri 
olmalıdır. Bu bakımdan bölge okullarına bu
gün dışarıdan hakikaten bu kadar çok para 
harcanmış, birçok şeyler yapılmış görünü
yor, ama bunların çok büyük ihtiyaçlarının 
olduğunu da gördüm. Geniş miktarda bir dö
ner sermayenin bu okullarda kurulmasa, bu 
okulların ihtiyaçlarının daha iyi bir şekilde 
görülmesini gerektirir ki, bu durum bu okul
larda okuyan çocukların daha iyi yetişme
lerine de bir vesile teşkil edecektir. 

Dördüncü madde olarak; öğrenciler için 
bir yılda yeme, içme, giyme için verdikleri 
rakamlar doğrudur. Teşekkür ederim. 

Beşinci madde olarak; ilkokul öğrenimi 
yapılan bu okullarda her birinde ayrı ayn 
okuyan öğrenci sayısı, denmişti. Hakikaten 
bunun ayrı ayrı söylenmesi zaman alacak, 
ben de tesbit ettim; 16 000 i filân buluyor hep
si. Ve okulların yapımı için de şimdiye kadar 
harcanan para 200 milyonu aşmış. 

Bu okulu bitiren öğrencilerin okul sonra
sı durumları? Burada Sayın Bakanla yine 
anlaşıyoruz, ama yavaş gidiyor, hızlandırmak 
lâzım. Çünkü, bu okulların imkânları o ka-
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dar müsait ki, bunları hem orta öğretime ve 
hem de meslekî öğretime dayamak mümkün. 
Okullar, yapısı ile bütün bunlara elverişlidir. 
Bu bakımdan bunun hızlandırılmasını bilhas
sa istirham ediyorum. Yoksa, bugün hâlâ 
birkaçında açılmış olduğunu görüyorsunuz, 
Sayın Bakanın belirttiğine göre. Diğerlerini, 
demin arz ettiğini gibi bu konforlu okullardan 
yalnız ilkokul mezunu olarak köylere gönde
rirsek Devletin bunlar için harcadığı para 
yerine bence kullanılmamış sayılır. Çünkü, 
üretici yani müstahsil kabiliyetine ulaştvnl-
mış, yeteneğine ulaştırılmış çocukları yetiş-
tirememiş oluyoruz. Yalnız bir okuma - yaz
ma öğretiyoruz ki, bu kâfi reglidir; bu ka
dar çok para harcadığımız bir yerde çocuk
ların yalmz bir ilkokul öğretimi île bırakıl
ması memleket bakımından, Devletin de çıkar
ları bakımından, hattâ buralarda okuyan 
çocukların istikbali ve gelecekleri bakımın
dan şimdilik çalışması, kifâyetli değil lir. 

Bu okulların 8 yıla çıkarılmasını düşünür
ken, ben, ilköğretimin S yıla çıkarılması yönü 
ile değil, 8 yıla çıkarıldığı zaman orta okul» ya
hut da çevrenin ihtiyacına göre meslekî okul
ların açılmasını düşünmüş olnıanıdandır. Gü
ney Kore'deki gibi. Hattâ Batı Almanya'nın, 
hattâ Almanya'nın bütünüyle 1873 den son
raki kalkınmasında uyguladığı sistem tama
men buna dayanır. Yani, çevrenin ezelliğine 
göre teknik eleman, müstahsil yetiştin-sk ki, 
bu okullar şimdilik buna bütün yapısı ile mü
saittir, diyoruz. 

Sekizinci maddede; yatılı belge okulla
rında ve bölge okullarında okutulan çocuk
lar nasıl temin edilir ve kknin çocukları alı
nır? Yani, ailelerin durumlara ekonomik ve 
sosyal bakımlardan hangi seviyededir? 

Genel olarak Sayın Bekan da belirttiler, fa
kir aile çocuklarıdır ve bunlar mezra yahut 
d?, dağınık bölgelerdeki köylerden alman ec-

. cuklardır. Öyle ise bu aileler bu çocuklarını 
bu okuldan sonra kendi kendine okutacak 
güçte aileler değildir. Yani, orta dereceli 
okullarda. Bu bakımdan yine bölge okulla
rının çocuklarının istikametlendirilmesi, bun
lara sahip çıkılması Devletin harcadığı para-

I niE. ve emeğin bunlardan alınması yerinde olur 
j kanaatindeyim. 

Dokuzuncu maddede, yatılı bölge okulla-
\ raim bugünkü durumları ile yaptığı hizmetler 
| bakımından ekonomik yönden faydalı mıdır, 
I yoksa zararlı mıdır? Bugün hâlâ ben zararlı 

o:arak kabul ediyorum, ekonomik bakımdan. 
Çünkü bir okula 10 milyon lira yatırım yapar
sanız, Sayın Bakan hakikaten bu okulların 

• maliyeti 4 - 7 milyon lira arasında demiştir, 
bon 4 - 5 tane okulu inceledim, ihalesi 4 mil
yon liradan yapılmış, fakat yüzde 20 lerini de 

ı kul] asmışlar, ek ödenek de istemişler, bu okul-
j laı yine 6 milyonun üzerine çıkmıştır. 4 milyona 
I ihale edilen okullar. Kiğı'da gördük bunu. 

Daha başka yerlerde gördük. Bu bakımdan 
1 demekki büyük bir para veriyor Devlet bu 
| okullara. Bu okullar, bugünkü hali ile, içinde 

10 milyon liraya, 7 milyon liraya, inelim 5 mil-
| yön liraya mal olmuş bir okul içerisinde 200 

çocuk okur, ilkokul tahsili görür, ondan son-
î'ii Devlete millete, sanatı ile, yahutta tuttu
ğu i?k; bir şey getirecek güce kavuşturula-
maü. Öyle ise ekonomik değildir. Bu okulla
rın ekonomik hale sokulması Sayın Bakanın. 

| ' c'i laği yöndo geliştirildiği takdirde, biraz 
! hızlandırıldığı takdirde müspet sonuçlara ula-
l 
I saçağını sanıyorum. 
\ 
\ Toplumsal yönden ise çevredeki etkisi na-
| sildi? Yani, bölge okullarının bulunduğu çev-
j r-.vis toplumsal yönden etkisi. Yani halkın kal-
j knımar;:ııda da Sayın Bakan bu okullar içinde 
i bâzı kursların açılabileceğini, hakikaten bu 
Ş okukarm müsaidolduğu için, yine çevrenin di-
j ğvj ilkokullarında okumuş olan çocuklara bâ-
\ z\ meıuekî bilgiler vermek yönünden kullanı-
3 lacağını söylediler. O yönü ile kullanılırsa, çev-
! reye de bu okulların faydalı olacağını umu-
| yorum. 
| Bu okulların ben çoğalmasını ve gelişme-
î sini arzu eden bir insanım. Fakat bugünkü 
I hali ile bu okullar, Devletin verdiği para-
! nm karşılığını vermemektedir. Bu tutumu ile, 
I bugünkü gidişi ile de ve daha bir müddet boş-
I yere Devletin parası akıp gidecek, yetiştirdi-
| ği.ınis çocuklar da, gittikleri yerde hakikaten 
j faydalı olmaktan ziyade, çevreye tekrar uya-
| mamanın zorluğunu çekecekler. 
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Özel olarak da yine bu sorunlarla ilgili 
Sayın Bakandan, zelzele geçirmiş olan iki ye
rin okulundaki öğrenci durumunu tesbit ettik, 
Meselâ Kığrda kapasite 528 dir, 200 öğreci 
vardı. Bâzı müracaatlar oldu sanıyorum Sa
yın Bakan onların sayısını, o felâkete uğra
yan aile çocuklarını oraya almakla bu sayıyı 
çoğalttığını sanıyorum, ikincisi, Varto'nun, 
Muş, 400 kapasiteli bir okuludur. Orada da 
200 öğrenci vardır. Yine Solhan'da 400 e ya
kın öğrenci var. Okul büyük bir okuldur, iş
te 10 - 15 milyona malolan okullardan. 550 ka
pasiteli bir okuldur. Bu okullarında, çevrenin 
ihtiyacı ve zelzeleye uğramış ailenin sıkın
tıları bakımından el atılırsa faydalı olacağı 
kanaatindeyim. Zamanınızı aldığım için özür 
diler saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
1-1. —• Cumhuriyet Senatosu İstlanbul Üyesi 

E ifa t Öztürl; eine'nin, Moskova Devlet Sirkine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/512) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı? Yok
lar, Sayın Öztürkçine buradalar. Soru gelecek 
son-, gününe bırakılmıştır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'en, Ceyhan havzasında barjaj in
şaatına geçilmemesine dair, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/513) 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı?... Yok. Sayın Hilmi Soydan.. 
Euracla. Soru gelecek soru gününe bırakıl
mıştı!'. 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senktosu Tabiî Üyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuncr, Suphi Karaman, 
Sezai O'Kan, ve Mehmet Şükran Özkaya'nın yasa
ma dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena-
tosuAnayasa ve Adalet Komisyonu raporları 
(3/608) (S. Sayısı : 1110 a ek) (1) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon... Buradalar. 
Muhterem senatörler, bu raporların, geçen 

birleşimde müzakeresine başlanılmış, Sayın Ata-
lay konuşmuş, Sayın Deliveli konuşma esnasın
da beş saym üye ekseriyetin olmadığı beyanı ile 
yoklama talebetmiş, Sayın Deliveli bu esnada 
sözlerini bitirmiş, yoklama yapılmış ekseriyetin 
bulunmadığı tebeyyün ettiğinden birleşim bu
güne talik edilmişti. 

Bugün, müzakereye, geçen birleşimde kal
dığımız noktadan başlıya cağız. Yalnız bu ara
da, söz sırası bakımından Riyasetin takibedece-
ği usulü Muhterem Heyetinize arz etmek iste
rim. Söz sırası İçtüzüğün 52 nci maddesi gere
ğince, söz isteme sırasına göre verilecektir. An
cak yine İçtüzüğün 142 nci maddesi gereğince 
müdafaa hakkı tanınan sayın üyelere İçtüzüğün 
56 ve 59 ncu maddelerinde sıraya tâbi oümıyan-

(1) 1110 a ek S. Sayılı basmayazı 14.11.1968 
tarihli 5 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

lar cümlesinden telâkki edilecek ve kendileri sı
raya tabi olmayacaklardır. Aynı zamanda bu sa
yın üyeler, yine İçtüzüğün 56 nci maddesinin 5 
nci fıkrası gereğince, altı kişinin konuşmasından 
sonra yeterlik takriri verilir hükmü gereğince, 
bu altı kişiden sayılmıyacaktır. Şimdi geçen bir
leşimde söz istemiş olan iki saym arkadaşımız 
vardır. Sayın Öztürkçine, Sayın Sezai O'Kan. 
Bu birleşimde söz istiyen üyeler, Saym Mustafa 
Deliveıli, Sayın Ömer Ucuzal, 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Ben de söz isti-
dim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, geçen birleşim
de söz istemiş olduğunuzu beyan buyurmuşsu
nuz, Elimde mevcudolan deliller yalnız zabıt 
mevcuttur. Bu zabıtta da, yalnız Saym Rifat 
Öztürkçine, Sayın Sezai O'Kan ve Sayın Mus
tafa Deliveîi'nin söz istedikleri belirtilmiştir. 
Bundan başka bir vesika olmadığı için gecen 
birleşimde söz aldığınızı ifade edemedim. Bu 
birleşimde söz istiyorsanız kaydedelim efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İfade ettim, söz 
istiyorum. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Sayın 
Başkan, benim sözüm yarıda kalmıştı. 

I BAŞKAN — Efendim zabıtları dikkatle tet-
j kik etim, Saym Başkan sözünüzü bitiriniz öyle 
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ininiz diye buyurmuşlar. Zatıâliniz de sözümü 
bitirdim, iniyorum, fakat söz hakkım mahfuz
dur, buyurmuşsunuz. Söz hakkinizin mahfuz ol
duğunu tesbit ediyorum ve zatıâlinize söz sıra
sına göre söz vereceğimizi ifade etmek istiyo
rum. Sayın Öztürkçine söz sırası zatıâlinizin. 
Buyurun efendim. 

EÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Muhterem arkadaşlarım, bâzı Sayın Ta
biî Üye arkadaşlarımızdan Mucip Ataklı, Ek
rem Acuner, Suphi Karaman, Sezai O'Kan ve 
Şükran Özkaya için Cumhuriyet savcılığının ga
yet ağır ithamları ile karşı karşıya kalmaktadır
lar ve deniyor ki, demokrasi prensiplerine ay
kırı tutum ve durumlariyle, Devletin tek bir 
fert veya zümre tarafından idare edilmesini he
def tutan cemiyet kurmak ve bu cemiyetin fiil
lerini tanzim etmek ve bu faaliyetleri sevk ve 
idare etmek suçlariyie Cumhuriyet Savcılığı id
dia etmekte ve bu muhterem arkadaşlarımızın 
mahkemeye şevkini istemektedir. Bu isnadedi-
Üen suç doğru olabilir veya olmıyabilir, bunun 
takdiri ancak yüce mahkemelere aittir. Bu du
rum karşısında bunlar bir iftiradır, bunlar bir 
dedikodudur, mağdur olan bir kızın ifadeleridir 
gibi sözleri bendeniz burada söyleme imkânını 
bulamıyorum, çünkü bunun fiilî durumunu, ge
rektiği takdirde, ancak yüce mahkeme takdir 
etme imkânına sahibolaçaktır. 

Şimdi komisyonumuz bu muhterem arkadaş
larımızın durumunu devre sonuna bırakmıştır. 
Bu muhterem arkadaşlarımızın devre sonu ol
madığına güre ölünceye kadar bu arkadaşları
mızın suizan altında kalmaları, töhmet altında 
kalmaları, şaibe altında kalmalarına benim vic
danım razı olmadığı için, ben, komisyon kararı
nın reddi ile bu muhterem arkadaşlarımızın 
mahkeme huzurunda, gerektiği şekilde karar 
sonunda inşallah yüzleri ak olarak Yüce Sena
toya teşrif ettikleri takdirde büyük bir huzur 
içerisinde kalacağıma inanmaktayım. Esasen 
adalet hakkın ve hukukun anatemelidir. Hani> 
adalet mülkün temelidir derler. Bendeniz bunu 
adalet mülkün temelinden ziyade, adailet hak
kın ve hukukun anatemelidir şeklinde söylemek 
istiyorum. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Sonra, Türkiye hâkimlerine inanmak lâzım, 
Zira, bugün Türk mahkemelerinde öğretilmiş ve 

19 . 11 . 1968 O : 1 

öğretildikten sonra yeniden tecrübe edilmiş, 
eğer yapılan tecrübede muvaffak oümamış ise 
ertesi günü tekrar öğretilmiş ve mahkemeye 
sevk edilmiş şahitler nıevcudolmadığma göre ve 
bu şahitlere dayanarak karar istihsal eden mah
kemeler de artık büyük tarihe karıştığına 
göre.... 

SALİH TÜREMEN (Ağrı) — Ne demek is
tiyorsun? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Beye
fendi eğer anlamadı iseniz müsaadenizle açayım. 
(Ac ac sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, size vâki 
olan hitapları kaale almamanızı ve Heyeti Umu-
miyeye hitabetmenizi rica ederim. 

RİFAT Ö2TÜRKÇİNE (Devamla) — Peki 
efendini. Saym Başkanını, ikazınıza çok çök te
şekkür ederim, Heyeti Umumiyeye hitabedece-
ğim. Yalnız o muhterem arkadaşımız anlamamış 
ise, Ö2ei olarak kendilerine cevap "verebilirim 

I dışarda. (Gürültüler) 
i BAŞKAN — Muhterem beyefendiler, Sayın 

Öztürkçine bir dakika, bir hakkın doğması için, 
o hakkın bizzat kendimizden suiistimal edilme
mesi iktiza eder. Size arz ediyorum, diyorum ki, 
İçtüzük söz kesmeyi sataşmayı, kötü dil kullan-

1 mayı, gürültü çıkarmayı menetmiştir. Eğer hak-
ı lı çıkmak istiyorsanız lütfen bu hususları yap-

mamaya dikkat etmeniz lazımgelir, arz ederim 
I eıendim. Buyurun Öztürkçine. 

EÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamca) — Bu
gün, Hükümetin veya bir kuvvetin emriyle ha
reket eden, Türk hâkimi kalmamıştır, Türk hâ
kimi elindeki kanunlara dayanarak karar veri
yor ve karar istihsal etmektedir. Ben buna ina
nıyorum. Bu itibarla önergeme iltifat edildiği 
takdirde, bu muhterem arkadaşlarımızın adalet 
önünde huzur ile hesap vermeleri kendilerine ol
duğu kadar bizlere de şeref bahşedecektir. Te
şekkür ederini. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKÂH — Saym Sezai O'Kan, söz sırası 
sizde, Efendim bir önerge var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Dokunulmazlıkla ilgili gündemdeki konu
nun, görüşülmesi tamamlanıncaya kadar müza
kerelerin devamını arz ve rica ederim. 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 

172 — 
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BAŞKAN — Takrir hakkında buyu run ibE- i 
ym Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem ar
kadaşlar, önümüze gelen hâdiseyi birçok zaman
lar konuşma fırsatı doğdu, fakat bâzı arkadaş
lar ve zamanı gelmedi telâkki etti, veyahut lâ-
zımgelen önemi vermedi, ekseriyet bulunmadı
ğından bahsedilerek bırakıldı. Bugün nedense, 
görüyorum ki, tam kadro ile hazır bulunulmak
tadır. Yani bir karar verilmek için (A. P. sıra
larından takriri biz vermedik sesleri) lâzımge-
len imkân vardır. Biz son dakikalara kadar bu 
işe sıra geldiği vakit ekseriyet olnııyacak diye 
düşündük ve bu itibarla birçok arkadaşlarımız 
da hakikaten gittiler, Fakat buna sıra geldiği 
vakit birdenbire arkadaşlarınım hazır olduğunu 
görüyorum ve benim içimde bir hazırlıkla, bir 
karar vermek tehlikesi görüyorum. Bu itibar
la, bu endişemin kalkması için normal seyrinde 
devam edilmesini, saat geldiği vakit bu işin bit
mesini ve yine normal zamanda bu işin görüşül
mesi daha uygun olacağı kanaatinde olduğumu 
arz ederim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz beyefen
diler. Sayın Türkmen takririn abyhinds konuş
tunuz, Objektif olman ısı çok temenni ederdim. 
Yalnız, Sayın Adalet Partisi Grupu ha^ır oldu 
diye, onları töhmet altında bırakmak için bir 
scbeboimadığ.ı kanaatindeyim, Çünkü, bu takrir 
s iyin 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Adalet, Par
tisinin müdafaası size düşmez, onların grup baş
kanları var. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, söz 
alacaksınız, söz vereceğiz efendim. Bize su ba
kımdan söz düşer muhterem senatörler, tüzük 
bakımından su noktadan bendenize bu takdir 
hakkımı kullanmak düşer. Ben bu takdir hak
kımı kullanmadığım takdirde sağ taraftaki ce
nahtan gürültüler olacaktır. Bu gürültüleri ön
lemek için haddizatında objektif olan kanaati
mi ortaya atmak mecburiyetindeyim. Sayın 
Türkmen burada Sayın Adalet Partisi Grapu-
nun hazır bulunuşunu bir kusur olarak telâkki 
ettiler ve bir kasda m akran olarak tesbit etti
ler. Bana şu bakımdan dokunur. İçtüzüğü tet
kik eliğimiz zaman görürsünüz k i bir kimseyi 
töhmet altında bırakmak, bir kimseyi tahkir 
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etmek, bir kimseye söz atmak ve bir kimseye 
söylemediği sözü izafe etmek tüzük bakımın
dan mümkün değildir. Bu gürültüleri ortadan 
kaldırmak için objektif kanaatimizi söylemek
te muhtar olduğumuzu ifade etmek isterim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Tutumunuz 
hakkında, makamınız hakkında söz istiyorum, 
size cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen bir dakika biz 
konuşalım da sonra siz istediğinizi söylersiniz. 
Adalet Partisi grupu sizin buradaki ifadenizle 
bir töhmet altında bırakılmıştır. Halbuki tak
rir Sayın Sezai O'Kan'dan gelmiştir. O sebep
ten dolayıdır ki, Adalet Partisi Grupu bu ba
kımdan töhmet altında bırakılamaz. Bir dahaki 
konuşmalarda biraz daha objektif olmanızı rica 
ediyorum. Takrir hakkında aleyhte konuşulma 
yapılmıştır. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, usul hak-
kırda söz vereceğim. Esastan da evvel söz ver
mek mecburiyetindeyim. Yalnız hangi hususta 
söz istiyorsunuz onu izah buyurun. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Usul hakkın
da, burada sizin bu şekilde cevap vermeye yet
kiniz olmadığı hakkında. 

BAŞKAN — Yeni tutumum hakkında ko
nuşmak istiyorsunuz değil mi? Bir dakikanızı 
rica ediyorum. Usul hakkında söz istiyen sayın 
üyenin şu hususlara dikkat etmesi lâzımgelir, 
Bir konunun görüşülmesine yer olmadığına, 
gündeme veya İçtüzük hükümlerine uyulması 
gerektiğine. Bu maddelerden hangisine ilişkin 
olarak konuşmak istiyorsunuz? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — İçtüzük hü
kümlerine aykırı olarak Başkanlık Divanında 
konuşma yaptığınız hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem 

arkadaşlar, bugün kürsüye ilk defa çıkan Sa
yın Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu'nun işe başla
dığı andan itibaren hassasiyetle dakikalara ria
yet etmesini şükranla karşıladım, hakikaten 
dikkatle idare ediyordu. Belki bu müdahale
sini de fazlaca idareyi iyi yapmak, gürültüye 
mahal vermemek saikiyle söylediğine kaaniim. 
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Ama bununla beraber bu hüsnüniyetle olsa bile., 
makamının verdiği ve ieabettirdiği bitaraflık
tan ayrılmıştır. Şöyle ki; bendeniz takririn 
müddet dolduğu halde devam edilmesi lâzım-
geldiği yolunda takrir veren arkadaşların biz
zat töhmet altında olan arkadaşlar olduğunu 
dinlemeden, beklemeden veyahut onun tesiri 
altında kalmadan bugünkü şeye itiraz etmek 
için söz istedim. Ve söz alırken demedim ki; bu 
takriri Adalet Partili arkadaşlar vermiştir. 
Böyle bir şey söylemedim. Ama dedim ki; her 
gün normal olarak hazır bulunmazken bugün 
bu kadronun bu kadar tam olarak bulunması 
bende bir endişe uyandırıyor, itham etmiyo
rum, endişe uyandırıyor. Diyorum ki, bu nor
mal zamanda, çünkü biz âdeta gafil avlandık. 
(A. P. sıralarından gülüşmeler) Evet, evet söy
lüyorum, gafil avlandık. Çünkü, arkadaşlar dı-
şarda çok zaman bulunmadılar, görünmediler, 
bugün konuşulmıyacak hissini verdiler. Bizim 
arkadaşların bir kısmı da nasıl olsa görüşülmi-
yecek kanaatinde bulundular. Çünkü 20 daki
ka kaldı, 25 dakika kaldı. Fakat şimdi birden
bire hepsinin gelmiş olması bir kararlılık 
içinde olduğu endişesini bende uyandırdı. Bu 
endişeyi kaldırmak için normal prosedüre ria
yet edelim, dedim. Bunda bir itham yoktur ve 
haddizatında itham olsa bile Başkana bu düş
mezdi. Başkan beni bu şekilde itham ederek 
bitaraflıktan ayrıldım, bitaraf değilsin diyerek 
itham etmek, muatebe etmek yetkisi yoktur. 
Başkana düşmez dedim, bunu başka bir arka
daş söylerdi, tenkid ederdi, ben de kabul eder
dim. Ama ben Başkanla münakaşaya girmek 
istemem. Çünkü onun işgal ettiği makama hür
met ederim, münakaşa etmem. Bu itibarla 
Başkanın bu hareketi Tüzüğe uygun düşmemiş
tir. 

BAŞKAN — Hangi sebepten dolayı müda
halede bulunduğumu arz ettim. Takdir Yüce 
Heyetinizindir. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sataşma vâki 
olmuştur, sos istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma talebi sebebiyle Sayın 
Adalet Partisi Grup Başkanı Kayalar söz is
temektedir. Sataşmanın olduğuna kaani bulun
duğumdan söz veriyorum kendilerine. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, hakikaten ilk defa 

kürsüye çıkan Sayın Tokoğlu arkadaşımızın 
kürsüye çıktığı zaman Genel Kurulumuza be
yan ettiği tarafsızlık ve bu tarafsızlıkta de
vam edeceğine mütedair olan sözlerle bir inhi
rafın olduğuna kaani değilim. Fakat Yüksek 
Heyetinizin ilk defa kürsüye çıkan arkadaşımı
zın Tüzük hükümlerini hassasiyetle tatbik et
me endişesinden öteye varmıyan bir tutumuna 
itiraz etmemiz lâzımg^eldiği şahsi kanaatinde
yim. 

Bunu arz ettikten sonra, pek değerli arka
daşım kürsüden beyan etti, bizim partimizi 
sarahaten beyan etmemekle beraber; îma et
miş. Ben buna alınmadım, îma etmiş, bir par
ti grupu tam teşekkül halinde burada, bizim
kiler gittiler; eğer bilseydik bizimkileri de tu
tardık, işte onlar kalabalık, biz tenhayız gibi 
bir hava içine girdiğine göre ve bu hava içine 
girdiğini de ifade ettikten sonra da hemen aka
binde kalabalık olarak gelen parti grupumu, 
bir fikrisabit, bir önfikir taşıdığını beyan etti
ğine göre evvelce kalabalık, fakat şimdi maa
lesef tenha ve kalabalık olmasını beklediği 
kendi grupunun da aynen peşin bir fikir için
de olduğunu kendisi zımnen beyan etmiş oldu. 
Şimdi burada meseleyi îza.m etmeye lüzum yok. 
Ne C. H. P. peşin bir fikirdedir, ne de A. P. 
peşin fikirdedir, ne de Yüce Senato peşin bir 
fikirdedir. Eğer şu grup gelmiyorsa, bu grup 
gidiyorsa veya her grupun gelmesi lazımsa bi
zatihi hâdisenin öneminden mütevellittir, çok 
arkadaşlarımızın burada bulunması. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir takrir 
verildi, bu takrirde konuşma süremizin uza
tılması talebedildi ve Sayın Türkmen arkadaşı
mın iyi niyetlerine kaani olarak, eskiden beri 
tanıdığım arkadaşımın iyi niyetlerine kaani 
olarak münhasıran daha geniş, kalabalık bir 
Cumhuriyet Senatosu Grupu içinde, kütlesi 
içinde bunun görüşülmesini talebettiği mânası
na alıyorum sözlerini ve bu mânaya tamamen 
iştirak ediyorum. Saat 19,00 dan ileriye çalış-
mıyalım, takriri reddedelim, önümüzdeki gün
lerde oturur; herkes daha fazla veya daha az 
gelir; bu mevzuu o zaman konuşuruz. 

Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, takriri geri imi alıyor
sunuz? 

* 



C. Senatosu B : 6 

SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — önergemin 
üzerinde konuşmak istiyorum, esasen bir dakika 
var. 

BAŞKAN — Saat 7 oldu. önergeniz haddi
zatında izahlı bulunmaktadır. Bu sebepten do
layı izahata mutlak surette ihtiyaç duyuyorsa
nız, o takdirde saat 7 yi geçmiştir. 

SEZAİ O'KAN (Tabu üye) — Bir dakika 
var efendim, önergemi izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

SEZAİ O'KAN (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 6 seneye yakın bir za
mandan beri Türk kamu oyunu meşgul eden 
dokunulmazlıklarımızla ilgili dosyanın biran 
evvel neticelenmesi yalnız bizim için değil, Par
lâmentonun da haysiyeti ile ilgili ve millî men
faatlerimiz açısından da şart olan bir şeydir, 
önem taşımaktadır. Bu inanç içerisinde bu dos
yanın artık leh veya aleyhte kanaatler üzerin
de birleşerek neticeye varması için tam sıra 
bana geldiği zaman normal çalışma saat süresi
nin bitmesine 10 dakika var idi. Araya seçim
ler girmiş, Cumhuriyet Senatosuna 50 tane 
yeni Senatör arkadaşımız teşrif buyurmuşlar-
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dır. 50 Senatör arkadaşımızın birçoğu bundan 
evvelM müzakereleri takibetmek fırsatını bula
mamışlardır. Hukuki ve vicdani kanaatlerini 
tamamen tebellür ettirebilmelerine yardımcı 
olabilmek için, yeniden dosya üzerinde fazla sı
kıcı olmıyacak uzun sürmiyecek bir süre içinde 
de olsa bâzı mâruzâtta bulunmak ihtiyacını his
sediyoruz. 10 dakikaya sığdırılmasına imkân 
yok idi. Filmin kopması halinde pek zevk ver
miyor bize. Sayın Adalet Partisi grupunun ço
ğunlukla bulunmuş olması beni bugün zevk-
lendirmiştir. Daha heyecanlandırmıştır. Ne
ticeye biran evvel gidilmesi için bana ümit ver-

I mistir, önergemi bu inanış, bu samimiyet içe-
| risinde arz etmiş bulunuyorum, iltifat edilme-
| sini istirham ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim önergeyi okuttuk. 
| önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
[ ler... Kaul etmiyenler... Kabul edilmemiştir, 

efendim. 
Vaktin mürur etmesi sebebiyle 21 Kasım 1968 

Perşembe günü toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. efendim. 

Kapanma saati : 19,04 

• ^ I I 
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6 NCI BİRLEŞİM 

19 . 11 . 1968 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanında açık bulunan bir 
Divan Kâtibi seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapı
lacak otomatik telefon santraline dair, Ulaştır
ma Bakanından söızlü sorusu (6/463) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, erat harçlıklarının artı
rılmasına dair Millî Savunma Bakanından söız
lü sorusu (6/454) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, ders aracı fiyatlarının ar
tışına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/456) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, İstanbul köylerine yapılan 
yardıma dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
6/466) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer UeuzaPm, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı . Oğuz Bekata'nm, ilâç fiyatlarına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü so
rusu (6/501) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, halen yürürlükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihacogil'in, zeytinyağına madenî yağ 
karıştıranlara dair Ticaret Bakanından söalü 
sorusu (6/500) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, İstiklâl Madalyası alanla
rın haklarına dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/510) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Büyükada Balılkçı Barına
ğına dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/511) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuız Bekata^nın, geçen yıl duş memleket
lere ihraç edilen zeytinyağına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/503) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürlk'ün, okul bulunmıyan köylere 
dair Millî Eğitim Bakanından Sözlü siorusu 
(6/506) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün, yatılı bölge okullarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü siorusu (6/507) 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Ö'Ztürkeine'nin, Moskova Devlet Sirkine 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/512) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'ın, Ceyhan harazasında baraj in
şaatına geçilmemesine dair, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu ('6/51(3) 

III 
ÖNCELİKLE iGÖRÜŞÜLMESÎ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
P7 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN ÜSLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 



_ 2 — 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, 
Sezai O'Kan ve Mehmet Şükran Özkaya'nm ya
sama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları 
(3/608) (S. Sayısı : 1110 a ek) [Dağıtma tarihi: 
"28 . 10 . 1968] 

2. — Özel yüksek 'okullar hakkında Araştır
ma Komisyonu raporu (10/14) [Dağıtma ta
rihi: 11 . 11 . 1%8] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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