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CUMHURIYET SENATOSU 
TUTANAK DERGISI 
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14 ncü Birleşim 

17 .12 . 1968 Salı 

İçindekiler 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
2. — GELEN KÂĞITLAR 
3. — YOKLAMA 
4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

Sayfa 
427 
427 
455 

428, 
432 

1. — Başkanlık Divanı adına Başkan-
vekili Mehmet Ünaldı'nm, geçen birleşim
de, Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav 
Federatif Halk Cumhuriyetince millîleş-
tirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin 
tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısının 3 
ncü maddesindeki tashihin maddi hata sa
yılamıyacağma dair demeci 428 

2. — Manisa Üyesi Doğan Barutçuoğ-
lu'nun, geçen birleşimde, Türk vatandaşla-
larma aidolup Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulunan 
mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkın
daki tasarının 3 ncü maddesinde yapılan 
tashihin maddî hata telâkki edilemiyeceği-
ne dair demeci 428:429 

3. — Malatya Üyesi Hamdi özer'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerini, şahsi ihtiras ve 
politik çıkarları istikametinde kendi safla
rında görmeye çalışan zihniyet ve tutumun 

Sa^a 
karşısında bulunduğuna dair demeci 429:431 

4. — Sivas Üyesi Hüseyin öztürk'ün, 
üniversiteye giremiyen ve boykotlara de
vam eden öğrencilerin sorunları konusun
da demeci ve Millî Eğitim Bakanı İlhami 
Ertemin cevabı 432:438 

5. — Kocaeli Üyesi Lûtfi Tokoğlu'nun, 
Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Fe
deratif Halk Cumhuriyetince millîleştiril
miş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tas
fiyesi hakkındaki kanun tasarısının 3 ncü 
fıkrasındaki tashihin maddî hata olarak 
kabulü gerektiğine dair demeci 438:440 

6. — Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret 
Tuna'nın, Türk vatandaşlarına aidolup Yu
goslav Federatif Halk Cumhuriyetince 
millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkındaki kanun tasa
rısının 3 ncü maddesinde yapılan tashihin 
maddî hata sayılamıyacağma dair demeci 440: 

441 
7. — Başkanın, Türk vatandaşlarına 

aidolup Yugoslav Federatif Halk Cumhu
riyetince millîleştirilmiş bulunan mal, hak 
ve menfaatlerin tasfiyesi hakkındaki ka-
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Sayfa 
nun tasarısının 3 ncü maddesindeki tashih 
ile ilgili Başkanlık Divanı kararının tat
bikatta birliği sağlamak maksadına matuf 
bulunduğuna dair demeci 441:442 

8. — Tabiî Üye Suphi Karamanın, ge
çen birleşimde, 27 Mayıs Devrimi ve dev
rimi yapanlar hakkında yapılan konuş
madaki yanlışlıklara dair demeci 442:445 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 432,445,454 

1. — Malatya Üyesi Harndi özer'in, 
Ramazan Bayramı münasebetiyle Türk Si
lâhlı Kuvvetlerine tebrik gönderilmesine 
dair önergesi 432 

2. — Açık bulunan Çalışma Bakanlığı
na Köy İşleri Bakam Turgut Toker'in, bu 
suretle açılan Köy İşleri Bakanlığına da 
Samsun Milletvekili Selâhattin Kılıç'm 
atanmalarının uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/733) 

3. — Çorum Üyesi Safa Yalçuk'un Ba
yındırlık Komisyonu Başkanlığından isti
fa önere;esi 445 446 

4. — Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'm, 
Amerika Birleşik Devletleri ile Karadeniz 
Bakır işletmesi Anonim Şirketinin ku
rulması için akdolunan anlaşmanın millî 
çıkarlarımızla bağdaşamadığı ve içişleri
mize müdahale niteliği taşıdığı gerekçe
siyle bu konuda bir Senato araştırması 
açılmasına dair önergesi 446 

5. — Cumhuriyet Senatosu çalışmaları
na 24 Aralık 1968 gününden başlamak 
üzere 2 Ocak 1969 Perşembe gününe kadar 
ara verilmesine dair C. H. P., G. P., A. P., 
M. B. ve Kontenjan grupları başkan ve 
başkanvekillerinin imzasını taşıyan öner
gesi 454:455 

6. _ SORULAR VE CEVAPLAR 
A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAP

LARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Ekrem özden'in, Beykoz ilçe mer
kezine yapıla sak otomatik telefon santra
line dair, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/463) 

446 

446 

445 

Sayfa 
2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 

Üyesi Ömer Ucuzal'ın, Orman İdaresine 
jyenel bütçeden ödenen paralara dair Ta
rım Babanından söslü sorusu (6/500) 446 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
IT;rosi Rifat Öztürkçine'nin, halen yürür
lükte ola7! nizamnamelere dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/5.08) 446 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, çimento sana
y in in geliştirilmesine dair Sanayi Baka
rımdan sözlü sorusu (6/457) ' 446 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
biyesi Hüıeyin Atmaca'mn, eğitim yuvala
rıma Girmek inin sıra bakliyen çocuklara 
dab- sözlü sorusu ve Millî Eğitim Baka"*1 

İblıa~ıi E-'tem'in covaM ^8 b458) 446:449 
6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Ek"em Özden'in, Ankara - Kızılca
hamam yolunun atı-d av dol ayı siyi e kamn-
v a ^ n a dar" Millî Savunma Bakanından 
•v'^ü SCTU?U r6/467) 449 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi MsvTure Aksoley'in, PTT dağıtıcı
ları ile hat bakıcılarına fiilî hizmet zammı 
verilmesine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/514) 449 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
üyesi Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerin
de bulunan çiftçilerimize Konya'nın Âltın-
-)va, Devlet Üretme Çiftliğinden tohumluk 
tahsis edilmesinin nedenlerine dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/516) 449:450 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Halil özmen'in, Kırşehir iline bağlı 
Kama-ı ilçesi ile Ankara iline bağlı Balâ 
ilçesi arasındaki bozuk olan yolun tamiri-
ıij dair sözlü sorusu ve Bayındırlık Baka
nı Orhan Alp'in cevabı (6/517) 450:453 

10. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üye
si Fehmi Alpaslan'ın, Devlet Demiryolları 
İdareline dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorulu 

11 
518) 453 

446 l 

— 426 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üy:-d Sami Turanın, Kayseri'yi ikiye bö
len Kayseri Sivas Demiryolunun Sümer 
caddesi üzerinde yeraltı veya yerüstü teşi-
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si yapılmasına dair sözlü sorusu ve Ba
yındırlık Bakam Orhan Alp'in cevabı 
(6/519) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Sami Turan'm, Kayseri Devlet Has
tanesinin ek inşaatına dair sözlü sorusu ve 

453 

Sayfa 
Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in cevabı 
(6/520) 453:454 

7. _ CUMHURİYET SENATOSU 
ARAŞTIRMASI 455 

1. — Özel yüksek okullar hakkında 
Araştırma Komisyonu raporu (10/14) 455 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu; İstanbul 
Üniversitesinin aldığı tam gün çalışma kararı
nın getireceği faydaları belirtmiş, istanbul Tek
nik, Ankara ve Ege üniversitelerinden de aynı 
yolda karar beklediğini beyan etmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanlık Diva
nının teşkil edildiğine dair adı geçen komisyon 
başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Türk vatandaşlarına aidolnp Yugoslav Fe
deratif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş 
bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hak
kında, geçen birleşimde maddeleri kabul olu
nan, kanun tasarısının tümü üzerinde görüşül
dü ve tasarı açık oya sunuldu. Yapılan ay
rım sonunda tasarının kanunlaşmasının kabul 
edildiği bildirildi. 

Gece öğretimi yapan Ankara üniversitesi 
Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğretim üye
leri ile öğretim yardımcılarına ve diğer perso
neline dair kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinin 

değiştirilmesine dair kanun teklifi görüşül
dü ve kanunlaşması kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Mucip 
Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, Sezai 
O'Kan ve Mehmet Şükran özkaya'nm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu üzerindeki görüşmeler biti
rildi ve yasama dokunulmazlıklarının kaldırıl
masına mahal olmadığına dair komisyon rapo
ru reddoiundu. 

17 Aralık 1968 Salı günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere saat 19,00 da Birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
Lûtfi Tolioğlu Hüseyin Atmaca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met özgüneş'in, istanbul'da LCC, Language And 
Culture Center ismi ile faaliyette bulunan özel 
öğretim kurumuna dair sözlü soru önergesi, 

SORULAR 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ilinin merkez ilçesine 
bağh Boztepe kasabasına açılan ortaokula dair 
sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir (6/524) I gönderilmiştir. (6/525) 

2. — GELEıT KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Zerin 

Tüzün ve Mehmet Özgüneş'in, Cumhuriyet Se
natosu içtüzüğünün 23 ve 36 ncı maddelerinde 
değişiklik yapılmasına dair içtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko

misyonu raporları (Cumhuriyet Senatosu 
2/202) (S. Sayısı : 902 ye ek) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş ve 34 arkadaşının, yazılı sorulara 
dair önergesi ve Cumhuriyet Senatosu Anaya-
saa ve Adalet Komisyonu raporu. 

— 427 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. ü.) , Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — 14 ncü Birleşimi açıyorum. 

4. — DEMEÇLER VS SÖYLEVLER 

1. — Başkanlık Divanı adına Başkanvekili 
Mehmet Ünaldı'nın; geçen birleşimde, Türk va
tandaşlarına aidolup Yugoslav Federatif IIali: 
Cumhuriy etince miüîleştirilmiş bulunan mal. 
hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkındaki ka
nun tasarısının 3 ncü madesindeki tashilı'n 
maddi hata sayûamıyacağına dair demeci. 

BAŞKAN — Geçen tutanak hakkında va 
gündem dışı konuşmalar vardır. Gündeme geç
meden önce sıra ile bu konularda söz verece
ğim. 

Sayın ünaldı Divan adına zabtı sabık hak
kında söz verilmesini istemektedirler. 

Sayın Ünaldı, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlık Divanı adına, geçen tutanak hakkın
da buyurun. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) 
de söz istiyorum. 

Ben 

BAŞKAN — Talebiniz var Sayın Barutoıı-
oğlu. Size de sayın ünaldı'dan sonra söz vere
ceğim. 

BAŞKANVEKÎLİ MEHMET ÜNALDI 
(Adana) — Muhterem arkadaşlar, Türk va
tandaşlarına aidolup Yugoslav Federatif Halk 
Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulunan mal 
hak ve menfatalerin tasfiyesi hakkındaki ka
nun tasarısı geçen birleşimde Yüce Senatoda 
görüşüldüğü ve kabul edildiği bir sırada Sayın 
Başkanın yapılan bir değişikliği maddi hata 
şeklinde Yüce Heyete bildirmesi üzerinde Ri
yaset Divanınca durulmuş ve bu seldldeki bir 
tesbitin, meselede bâzı anlaşılmıyan taraf bu
lunacağı ve yapılacak muamelede her hangi 
bir anlaşmazlık çıkacağı hususunu müzakere 
ve mütalâa etmiş ve zabıtlara tesciline lüzum 
gördüğü bu hususu bendenize vazife olarak 
vermiştir. 

| Keyfiyet şudur efendim: Kanun tasalısının 
| S ncü madesinde Yugoslav Anayasasının ka-
| bul tarihi olarak gösterilen 29 . 12 . 1845 ta

rihinin aslında 29 . 11 . 1945 olarak tashih 
edilmesi lâzımdı. Bu keyfiyet Millet Meelisin-
C3 29 . 12 . 1945 tarihi olarak, ki buraya zaV-
te yanlış geçmiş 1985 olarak geçmiş - hazırlan-
nıi] ve Millet Meclisinden 29 . 12 . 1945 tari
hi, karar halinde çıkmıştır. Cumhuriyet Se
natosunun Malî ve iktisadi İşler Komisyonun
da bu husus düzeltilmiş, yani 29 . 12 . 1945 
tarihi, 29 . 11 . 1945 şekline getirilmiştir. 

Bu bir maddi hata değildir, bu bir deği
şikliktir. Zaten, Cumhuriyet Senatosu, Millet 
Meclisinden gelen kanun tasarısı ve tekliflerini 
3 şekilde müzakere eder, neticeye bağlar. Ya, 
aynen kabul eder, ya değiştirerek kabul eder, 
veyahut reddeder. Binaenaleyh bunun dışında 
tashih etmek gibi bir durum mevcudolınadığı 
cihetle, bu hususun bir değiştirme olduğu ka
naatine varılmış ve zaten Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığınca Millet Meclisine yazılan Tezke
re de Anayasanın ruhuna uygun olarak yazılmış 
olduğu cihetle bu hususun zabıtlara tescilini ay
nen yapmak lüzumunu hisestmis bulunuyoruz. 

Yazılan tezkere şöyledir: «Kanun tasarısının 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi işler Ko
misyonunca kabul edilen metne, Genel Kuru
lun 12 . 12 . 1968 tarihli 13 ncü Birleşiminde 
aynen ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte 
gönderilmiştir.» ibaresiyle dosya, Millet Mecli
sine Cumhuriyet Senatosunun kanun tasarısını 
değişiklikle gönderdiğini ihtiva eden hükmü ta
şımakladır. Saygılarımla. 

2. — Manisa 'Üyesi Doğan Barutruoğlu'nun; 
r/eçeıı Birleşimde, Türk vatandaşlarına aidolup 
Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyet ince millî-
1 eştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatleri tas
fiyesi hakkındaki tasarının 3 ncü maddesinde 

428 — 
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yapılan tashihin maddi hata telâkki edilemiyece-
ğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Doğan Barutçuoğlu siz 
de aynı konuda söz istemiş bulunuyorsunuz. 
Buyurun. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın 
Mehmet Ünaldı'nm temas ettiği konuya 
temas etmek üzere zaptı sabık hakkın
da söz almıştım. Serd ettiği fikirlere ay
nen iştirak ediyorum. Yalnız kısaca şu noktayı 
da arz etmeme müsaade buyurun. Tüzüğün 
80 nci maddesine göre Meclisteki metin kabul 
edilmeyip, Malî ve İktisadi İşler Komisyonunda
ki 1 ve 3 ncü maddeler hakkındaki değişiklik 
Senatoca kabul edildiğine göre, kanunlaşma ba
his mevzuu değildir. Halbuki geçen celseyi ida
re eden Sayın Başkanımız aynen: «Tasarının 
müzakeresine 119 üye iştirak etmiş, 6 ret, 4 
çekinser oy kullanılmış böylece kanun tasarısı 
kanunlaşmıştır» demektedir. Bu «kanunlaşma» 
tâbiri yanlıştır, bu suretle tescil edilmesini is
tirham ediyorum. Saygılarmıı sunarım. 

BAŞKAN — Sözü edilen kanun tasarısının 
görüşülmeleri üzerinde bir önceki Birleşimde 
tebliğ edilen sözlerle Başkanlık Divanının gö
rüşü ve bir sayın arkadaşımızın görüşü zabıt
lara geçmiş bulunmaktadır. 

3. — jlalatya Üyesi Hamdı Özer'in; Türk 
Silâhlı Kuvvetlerini, şahsi ihtiras ve politik çı
karları istikametinde kendi saflarında görmeye 
çalışan zihniyet ve tutumun karşısında bulundu
ğuna dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı olarak Sayın Kain
di Özer, Sayın Hüseyin Özfcürk, Sayın Tokoğ-
lu, Sayın Karaman önerge ile söz istemişlerdir. 
Önergelerinin veriliş sırasına göre Sayın 
Haindi Özer'in önergesini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Şahsi ihtiras ve politik çıkarları yolunda 

şerefli Türk Silâhlı Kuvvetlerini kendi safla
rında göstermeye çalışan zihniyet ve tutumla
ra karşı, 17 Aralık 1968 günü, Senato Umumi 
Heyetinde gündem dışı konuşmak istiyorum. 
Müsaadelerinizi saygılarımla dilerim. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haindi özer 

BAŞKAN — Sayın özer, şahsi ihtisas mı, 
şahsi ihtiras mı 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — ihtiras. 
BAŞKAN — İhtira ıtır. Bir dakikanızı rica 

edeceğim. Size söz vereceğim Sayın Özer. An
cak konuyu bir gündem dışı konuşma hâline 
getirerek konuşmanızı rica dileği ile, taşırma-
mak, cevabı gerektirir bir mahiyet arz etmemek 
üzere. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; yakın tarihimizde birçok 
dalgalanmanın sebebi ve aleti olarak gösteril
meye çalışılan şerefli ve Kahraman Türk Silâhlı 
Kuvvetlerini bu ithamdan tenzih için maruzatta 
bulunacağım. 

Arkadaşlar, Türk Ordusu Türk Milletinindir 
ve onun selâmeti içindir. Onun kutsal görevi 
hiçbir politikanın çemberi içine alınamaz. Ordu
nun politikaya sürüklenmesi, millet bütünlüğü
nü koparır ve parçalanmasına yol açar. Ordu 
içindeki parçalanmalar ise, Ordunun hezimete 
uğramasına sebebolur. Balkan hezimeti bunun 
en canlı bir örneğidir. Ordu içindeki gruplaşma
larda, bu gruplardan erken uyanan isyan eder, 
kazanırsa kurtarıcı, kaybederse vatan haini olur
lar. Kazananlar biran önce millî iradeye iti
bar etmezlerse kısa zamanda birbirlerini yemeye 
başlar ve tek kişi kalmamasına ezilip erirler. Bu
nun örnekleri pek çoktur. Geri kalmış milletlerle, 
kabile vasfını taşıyan devletlerde bu çeşit tahtı-
ravelli hareketler devam etmektedir. Bizim gibi 
necip bir millet böyle macaraların zebunu ve esi
ri olamaz. Sağ duyusunun iradesiyle egemenliği 
mutlaka eline alır ve gene yoluna devam eder. 
Bir devletin silâhlı kuvvetleri denize benzer. 
Kendi çıkarları için isyan dalgası icat ve ihdas 
edenler, kendisini takibedecek dalgalar tara
fından silinip süpürünürler. Bu değişmez for
mülü hesaba katmak şarttır arkadaşlar. 

Geçenlerde Sayın Sezai O'Kan, Talât Ayde
mir'den bahstmişti. Bu, doğrudur. Sınıf arka
daşımız olan Talât Aydemir bir gün. bana da 
mealen arz edeceğim hususları anlatınca, önce 
ciddiye almadım ve fakat sonra tüylerim ürpe-
rerek kendisini dinledim. Talât Aydemir dij^or-
du; 27 Mayıs harekâtını ben planlamıştım. Bu
nun evveliyatı 1948 senesine dayanır, tatbik için 
fırsat bulamadım. Ben Kore'de iken, benden 
önce davranarak, başkaları yaptılar. Millî Bir-
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lik Komitesinden birçoklarının bu isle ilgisi 
bulunmadığı halde gelip komiteye dâhil oldular. 
Beni de memnun etmek için Harb Okulu Komu
tanlığına verdiler. Fakat bunların tutumlarını 
beğenmiyorum. Zira temelli senatörlüğü gasbet-
tiler. Çok kısa zamanda idareyi elimize alaca
ğız başta inönü olduğu halde, hepsinin cezasını 
sehpalarda vereceğiz,, ancak 14 lerden birkaç ta
nesine, bilhassa Turkeş'e dckımmıyacağız ve cna 
vazife vereceğiz, diyordu. Kendisine birçok ko
mutanların yardımcı olmak üzere söz ve imza 
verildikleri ifade ediyordu. Lider kendisi idi 
demek. Kendi ifadesine göre, 22 Şubat olayla
rında, on ikiye çeyrek kala, sözlerden dönülmüş 
ve Talât Aydemir başaramamıştı. Bu isyanı 
ikinci defa tekrarladı ve başaramayınca vatan 
haini olar ık idam edildi. Bununla beraber bin
lerce genç subay ve Harb Okulu talebeleri ideal
lerinin eşiğinde vurularak ordu saflarının dışı
na atıldılar. 

Gene Sezai O'Kan'in dediği doğrudur. Talât 
Aydemirin ilk teşebbüsünde yegâne yardımcıla
rından birisinin General Tansel olduğunu, Talât 
Aydemir bana da anlatmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Haindi üzer= gündem dı
şı talebiniz «politik çıkarları yolunda Şerefli 
Türk Silâhlı Kuvvetlerini kendi saflarında gös
termeye çalışan zihniyet» konusundadır. Tarihe 
karışmış, altı yıl önceki siyasi ve askerî olayları 
yeniden burada dile getirmeye lüzum ve ihtiyaç 
ve gündem dm konuşmanın konusu etmeye ma
hal yoktur. Sizin takdirinize bırakmakla bera
ber, bu konuyu bırakıp asıl neyi söylemek isti
yor iseniz, oraya geçmenizi rica edeceğim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Saym Başkan, 
bu hep?i birbirine bağlıdır ve neticede siz de tak
dir buyuracaksınız ki, özeti hiçbir kimsenin 
Türk Silâhlı Kuvvetlerini kendi elinde, tekelin
de, inhisarında olacak kf""-ul ŝ PMiivê ek î"" Rn-
nu ar-ıkb'Torr ^ ve hrdi:cle -'kn *"--_-- nV pr'^ k 

P»y , r!KA*T \ - ı ? —^-""T o o i ' - - - - - - - - „ j , , 

p'ün̂ '3'"-"' c"r"< ! ' 'rı r mal ir T T'i--' ^r.0 1 -̂>f ->Î-»̂  • _-,-
ba o -k" > VDÜ i l e r l ^ c &A-*~~'I(\J'^' '•*-- ^ • j i - - " <~ , "" , ' > , l f 
görü? bilmek i t ir TIele Keş y i rcîye c,4tr^y" 
gündem dışı müsaade etmez. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — iste arkadaş
lar; adını vatanperverlik ve millete hismet 
koydukları sandaiya kavgacı ve şahsi ihtiraslar 
uğruna Türk Silâhlı Kuvvetlerini bir sar gibi 
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kullanarak milletin kaderi üzerine kumar oyna
yanların hali ve akıbeti bu olmuştur. Türk Or
dusu bu milletin evlâdıdır. Evlâdı baba katili 

., " "stven uhtö lskA ' L llleî'^ı olamaz-
"ıL K v, * ^y ±)^ ı 1-

kapanmıyan umıt gozudur. Meşakkatin tıryaki-
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lini millî vicdanı olan hiçbir kimse taşıyamaz. 
1365 seçimlerinde, yıkıcı propaganda yaparak, 
milleti iradesinden koparmak istiyenler olmuş
tur. Vatandaşlar arasında §u şekilde sızlaşmalar 
yaygın hale gelmişti. Biz oylarımızı kullanaca
ğız; ama ordu elimizden alacakmış, işte arka
daşlar kendi çıkarları için milletin ordusuna 
olan güven ve sevgisini tahribe kalkışanlar bu 
milletten olduklarım ve Türk Silahlı Kuvvetle
rine sevdiklerini iddiada böylece yarış halinde
dirler. Bu gibiler millet iradesinin kahhar to
kadım daima yemeye devam edeceklerdir. 

Bası hırsı piriîer var İd, bu vatanı bir ku
mar nadası gibi kullanarak, karşılıklı oturmuş
lar, orduyu bir zar gibi ellerinde tutup milletin 
kaderi üzerinde kumar oynuyorlar. Artık ye
tişir arkadaşlar. Bu milletin yakasını bırakma
ları lâzım. Bu millet ihtirasların kölesi olamı-
ya-aktır. (Bravo sesleri) Orduyu ihtiraslarına 
alet edenler ateşle oyıu yarak mutlaka bir gün 
yanarlar. Bu ihtiras yarışçıları şerefli Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin mensuplarını daima huzur
suzluğa sokmuşlardır. Orduda politik bir jur
nalcilik itibar bulunca, şerefim korumak endi
şesi ile, birçok istifalar olmuştur. Birçok arka
daşlarımız bu yüzden içi yana yana aynlmak 
^o/unda kalmışlar. Birçokları felç olmuş, kalb 
ve akıl hastalığına tutulmuş ve gözleri açık ola
rak toprağa gömülmüşlerdir. Bu silâh arkadaş
larıma Cenabı Hak'tan mağfiret dilerim, ruhla
rı şaiolsun. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, politika bataklığını tasrih ettirin. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — İhtiras yarış
malarının bir eseri de arkadaşlar MDO dur, 
(Gündem dışı ile, ne alâkası var, sesleri,) Acele 
otmiyslim, her halde bir şeyler söylemek istiyo
ruz. Bence muhayyel bir teşkilât olan MDO ba
lonunun mucitlerinin gayesi, terör yaratarak; 
yasana organlarını sindirmekten başka bir şey 
•lamas. B"yle bir teşkilâtla şerefli Türk Ordu-
r;ımn bi; ilgisi bulunamaz, Türk Ordusu yeral
tında köstebek yuvalarında çalışan sinsi bir te
şekkül değildir. O, alenidir. O milletin bağrın-
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da dalgalanan kutsal bir sancaktır. O yüce san
cağımızı tazimle selâmlarım. 

Arkadaşlar, egemenlik milletindir. Millet 
iradesini yutacak hiçbir silâh icadedilememiş ve 
edilemiyeeektir. Yalan, iftira, fesat ve nifak 
dolu haksızlık ateşlerinde bir irade yanılmaz, çe-
likleşir. Her ne çeşit oyun ve baskı olursa ol
sun bu irade onun üstünde kalacak ve onu kah
rederek mutlaka zaferi elinde tutacaktır. Bunu 
ben değil uzak ve yakın tarihimiz hükme bağla
mıştır. Türk Milleti payidar kalacak ve demok
rasi onun sönmez meşalesi olacaktır. Türk Si-
lâhh Kuvvetleri bu kutsal meşaleyi kudretli 
3İinde tutan bir millet sevgilisi ve nöbetçisi ola
caktır. Yaşasın Türk Milleti ve onun kahraman 
şanlı Türk Silâhlı Kuvvetleri. (Alkışlar; C. H. 
?. sıralarından yaşa sesleri.) Siz de yaşayın ar
kadaşlar. Eğer o silâhlı kuvvetler olmazsa siz 
de yaşıyamazsımz, biz de yaşıyamayız. (C. H. P. 
liralarından gürültüler.) Dokundu mu? Dokun
du değil mi? 

SAFFET UBAL (Bursa) — Benim de, sizin 
î-3 üzerinizde sivil elbise var. (O. H. P. sıraların
dan gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın özer, bir dakikanızı rica 
edeceğim. Yerinizi alın. Biraz önce konuşmanı
zın bir pasajında «açlık içerisinde, perişan ölen 
Türk subayları ve askerleri» nden bahsettiniz. 
Her hangi bir devirde Türk Ordusunun bu şe
kildeki bir akıbete duçar olduğu yolunda Baş
kanlık Divanının görüşünüzü paylaşamıyaoağı 
ve böyle bir şeyin askerî hayatımızda mümkün 
olmıyacağı kanısı ile sözlerinizi tavzih etmeni
zi rica edeceğim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Gayet tabiî Sa-
ym Başkan ve kıymetli arkadaşlarım. Türk Su
bayı ve Türk Eri hiçbir zaman açlıkla ölmemiş-
tir. Hiçbir zaman çıplak kalmamıştır. Türk su
bayını yalnız üzüntüye sevk eden haksız tasar
ruflar olmuştur. İdealine, emeline doyamadan 
bu şerefli mesleği terk etmek mecburiyetinde 
kalmıştır, Yoksa bu açlık ne demek, çıplaklık 
ne elemek? Onu şimdi sizden duyuyorum ben. Bu 
ne demek? 

BAŞKAN — Tamam, bitti. 
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BAŞKANLIK DİVANÎNİN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Malatya Üyesi Hamdi özer'in; Ramazan 
Bayramı münasebetiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri
ne tebrik gönderilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Başkanlığa Sayın özer bir öner
ge vermiştir, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Eamaaan Bayramı doiayısiyle Cumhuriyet 

Senatosunun Türk Silâhlı Kuvvetlerine aşağı
da yazılı tebrik mesajının iblâğına karar alın
ması için Cumhuriyet Senatosu Umumi Heyeti
nin oyuna sunulmasını saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sonunu okutmuyorum. 
Biraz ence Kanunlar Müdürlüğü yetkilisi ay

nı önergeyi birleşimden çıkmadan önce Başkan
lığa getirdiler. Ben sayın üyeye önergeyi geri-
vermesini ve geri almasının tarafımdan rica edil

mesini söylememe rağmen sayın üye bu önerge
yi vermekte direnmektedir. Her yıl... (Kim ver
di, sesleri) Sayın Hamdi özer. Biraz önce ko
nuşan kıymetli arkadaşımın, önerge şimdiye ka
dar Cumhuriyet Senatosunda veya Millet Mec
lisinde bu şekildeki bir ideni gerektirmiyen 
mahiyettedir, Her bayram, veyahut Ramasan 
münasebetiyle, veyahut millî veyahut dinî gün
lerde Cumhuriyet Senatosu Başkanı ile Silâhlı 
Kuvvetler arasında karşılıklı tebrik mesajları 
teati edilir. Bunun dıcmda bütçe doiayısiyle 
Millî Savunma Bakanlığının bütçesi görüşülme
si sırasında orduya şükran yılların geleneğidir. 
.ancak Bamazarnn son günlerine doğru, hele 
böyle bir konuşumdan sonra bir üyenin bu şe
kildeki bir önergesini Başkanlık işleme almaya
caktır. 

DEMEÇLER VE SÖYLEVLER (Devam) 

i Hüseyin Öztürk'ün; Üniver- i yürüyüşler yapıyor, boykotlar yapıyor. Üniver 
boykotlara devam eden öğren- siteye giremiyen öğrenciler direniş komiteler 

İlhamı Er 

4. —• Sivas Üyesi 
siteye giremiyen ve 
çilerin sorunları konusunda d 
tem'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin öztilrk'ün ön 
gesini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Divan 3 a «kardığına 

komiteleri 
kuruyor ve memlekette durmadan bir karışık
lığın, kargaşalığın çıkmasına sebeboluyor. Şah
san bunun nedenlerine inmeden, geçici olarak 
alman kararlarla bu işlerin halledilmemiş oldu
ğu kanaatine vararak, bâzı esasları Yüksek Se-

17 . 12 . 196S günü Cumhuriyet Senatosu bir- | natonun önüne sermek istiyorum 
lesiminde üniversiteye giremiyen ve boykotlara 
devam eden öğrencilerin sorunları hakkında 
gündem dışı bir konuşma yapmama müsaadele
rini saygılarımla rica ederim. 

Hüseyin öztürk 
bıvas senatörü 

BAŞKAN —- Sayın Öztürk sadece bu konuya 
tahsis edilmek, konuyu taşırmamak, cevabı ge
rektirmemek üzere buyurun. 

HÜSEYİN ÖETÜRK (Sivas) — Sayım Baş
kan, sayın senatörler; bugün Türkiye'nin en 
büyük sorununun gençlik sorunu olduğunu ka
bul ederseniz zannediyorum. Çünkü, günden gü
ne bu olay birbirini takibediyor ve bir türlü bu
nun önünü .alamıyoruz. Mesölâ, bugünlerde Hu
kuk, iktisat Fakülteleri, Eczacılık Fakültesi, 
İşletmecilik Fakültesi ve Gazetecilik Enstitüsün
de boykotlar devam ediyor, istanbul Yüksek 
Teknik Okulu, İstanbul Aksam Teknik Okulu 

Üniversite ve yüksek okullarımızdaki boykot
ların okullara giremiyenlerin direniş komiteleri 
kurarak, İstanbul'dan Ankara'ya kadar veya 
yürümeyi göze alan gençlerimizin içinde bulun
dukları ve bunların kaynağı, şüphesiz ki; bugün
kü bozuk düzendedir. Bu da sosyal ve ekonomik 
yapımızın önemli bir parçası elan eğitim siste
mimizin belli hedeflere doğru geliştirilmemiş ve 
sağlam bir zemine oturtulmamış olmasından ileri 
gelmektedir. Toplum yapımızda en etken ve en 
güçlü bir grup teşkil eden gençlerimizin bu dav
ranışlarının ve isteklerinin üzerinde önemle du
rulması gerekirken, baştan savma tedbirlere gi
dilmiştir. Ekonomik toplumsal ve teknolojik ba
kımından dünyadaki gelişme ve değiş
melerin bu olaylara etkili olduğu dik
kate alınmamıştır. 20 nci Yüz Yı
lın ikinci yarısında modern ilim ve teknolojik ge
lişmelerin de büyük etkisi olmuştur. Bu hızlı 
gelişmenin yarattığı sorunlar üniversite ve yük-
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sek olnillan da etkilemiştir. Bu sorunlara cevap 
verecek müesseseler olarak üniversiteler faaliye
te geç geçmişlerdir. Bu bakımdan üniversite ve 
yüksek okullardaki öğrenci davranışlarını ve 
olaylarını yalnız üniversitelerin sorunu olarak 
da ele almak ve bu yönden çözümlemeye kalk
mak doğru değildir. Bu olaylar ülkenin bütünü
nü ilgilendirmekte ve bir eğitim olarak Devletin 
ele almasını gerektirecek önemde ve naziklikte
dir. 

Bu sorunları çözecek nitelikte insan yetiştir
mek, Devletin ellbettski başta gelen görevidir. 
Üniversiteli gençleri de bunun için, yani daha 
iyi yetiştirebilmek için uğraşıyorlar. Büyük ço
ğunluğu da bir yüksek okula girebilmek için 
üniversite Devlet kapılarını zorluyorlar. Bugün 
yüksek okullara giremiyen lise mezunu öğrenci
lerin sayılarımı kati olarak bilemiyoruz Sayın 
Millî Eğitim Bakanına göre 13 000 öğrenci 
üniversitelere girmiş, 10 000 öğrenci ise yüksek 
okullara girmiş, 20 000 öğrenci kadar da özel 
yüksels okullara girdiği belirtilmektedir. 50 500 
kadar öğrenci üniversite ve yüksek okullara gir
mek için müracaat 'etmişlerdir. Buna göre 7 500 
öğrenci okula girememiş kabul ediliyor. Oysa ki, 
özel yüksek okullara hiç imtihanlara girmeden, 
yani liseyi bitiren veyahut da lise ayarı 
okulu bitiren öğrencilerden üniversite ve yük
sek okullara giriş iimtihaınlarına girmeden, özel 
yüksek okullara giren direkt öğrenci sayısı 
10 000 den az değildir. Sayın Millî Eğitim Baka
nı tabiî bunu dikkate almadan 20 000 öğrenciyi 
bu 50 000 içerisinden düşürüyor. Oysa ki, 10 000 i 
ancak onların içeresinden gelmiştir. Ayrıca 
Millî Eğitim Bakanı bunu dikkate almadı
ğından bugün ve yarm Millî Eğitim 
Bakanlığının kapısını zorlıyacak olan ve 
üniversiteyi zorlıyacak olan lise ayarı 
öğrencilerin üniversite ve yüksek okullara gi
remeyenlerinin sayıları ortaya çıkacaktır. Sayın 
Millî Eğitim Bakanının tesbit ettiği rakamı çok 
aştığını göreceksiniz. Bu direniş komiteleri ku
rarak istıamîbıü'dan kalkıp Ankara'ya kadar 
yürümek gibi bir insa&gücimün üzerinde bir va
ziyete ve eziyete girişımiş olmaları ve bütün bu 
çabaları ilgililerin dikkatlerini çekmek, içinde 
bulundukları bunalım ve ihtiyaçlarının çözü
münü sağlıyacalk bir yol bulma işini kolaylaş
tırmak içindir. Bu mağdur gençlerin dilekleri 
yerine getirilmezken, ülkemizde binlerce köy, öğ-

I retmensiz beklemekte, sayılmıyacak kadar eği
tilmiş insangücünıe ihtiyaç duyulmaktadır. iş
yerleri ise gereği gibi yeterli elemanlara sahip 
değildir. Bunun için de işyerlerindeki randıman
lar düşüktür. Hükümet olarak bugün sokaklar
da kalan, ıstırap ve ümitsizlikler içerisinde bu
lunan bu gençlerin dertleriaıe nasıl çare bula^ 
cak? Bu sorunların çözümü ne zaman yapılacak? 
Bu hususta Millî Eğitim Bakanının ağzından 
tatmin edici söz çıkmıyor. 'Çıkan da bizde bir 
güven ve inanç yaratmıyor. Memleketin ihtiyacı 
olan meslek adamlarına kavuşmamız için bu 
gençlerin kurslara, seminerlere veya gece öğre
timine tabi tutarak onların büyük gücünden, 
iş gücünden memleketi faydalandırmak yoluna 
gidilmiyor. 

Üniversite asistanlarının da seçilip yetiştiril
meleri yanında bunların bugün içerisinde bu
lunduğu malî sıkıntı hakikaten üniversitede 
ayrıca bir mesele olarak ortaya çıkmıştır. Asis
tanların üniversitedeki işleri günden güne zor
laşmaktadır. Malî bir zorluk içindedirler. Fa
kat, Hükümet olarak bunların üzerine de bir 
türlü eğilmiyoruz. 

Bugün Türkiye'de genel kalkınma plânlama
sı içinde ülkemizin ve ulusumuzun gerçek ihti
yaçlarına, halkın yararına Yüz yılımızın zorulu 
kıldığı esaslara göre bir eğitim plânlaması ya
pılamamış görülmektedir. Eğitimin sadece bina 
ve rafeiTi demek olmadığı, muhtevaya inilmesi 
gerektiği, memleketin ihtiyacı olam. elemanların 
kısa ve uzun süreli eğitim plânları ile yetiştiril
melerinin gerekli olduğu bile dikkate alınma
mıştır. Açılaaı orta dereceli ve din eğitimini 
veren okullarımızın ülkenin ihtiyacına ve bir 
plânlamaya göre değil de halkın çeiştli istek
lerine ve baskısına karşı ortaya çıkmış okul
lar olarak kabul ediyoruz. Bugün kalkınma 
hedeflerine uygun, işgücünün planlanması ve 
buna dayalı eğitim plânlama ve düzenlemesi 
çağımızın gerçeklerine göre çözümlenmemiştir. 
Çağ değişinıindeki bilimsel gelişmelere göre 
fakülte ve yüksek okullarımızın yenibaştan 
düzenlenmesi gerekli iken, öğrencilerin bir dav
ranış gösterip ve bu işlerin çözümüne ilgili
leri zorladığı güne kadar beklenmiştir. Bu iş 
bilinçli olarak ele alınamamıştır. Bunun için 
araştırma, plânlama ve koordone etme kurum
ları teşekkül ettirilmemiştir. Okul içi rehberlik 

I servisleri kurulup faaliyete geçirilememiştir. 
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Okul içi rehberlik servislerinde çalışacak 
binlerce eğitim enstitüsü mezunu açıkta kal
mış, okullarını bitirdikleri halde tâyin edi
lememişlerdir. Bu kurumlar yardımı ile yö
netici eğitim üyesi ve. öğrenciler arasında ya
kınlık, bağlantı kurmak mümkünken, sorumlu 
kişiler bu önemli eğitim kuruluşlarının üze-
rine eğilmemişler, yanaşmamışlar ve bu işe bir 
çözüm yolu bulmamışlardır. 

Eğitim düzeninin bütünleştirilmesi bakımın
dan temeldeki ilk bilimsel, toplum bilimsel 
fikirlerin ve bunların uygulanması olan eğitini 
politikasının plânlama ve örgütlenmesinin ilgili 
kurumlarla, yöntemlerin bütün olarak ve bi
linçli şekilde ele alınmadığından bu aksaklık
lar sürüp gitmektedir. Bugün orta öğretim
deki gençlerimizin sosyal bilimlerden, fen bi
limlerinden olsun çağdaş eğifcinı ve okuleniuk 
sistemi noksanlığından iyi yetişem-smeleri açık

lanan esasların çözümlenmemesinden ileri gelmek
tedir. Hele bölgelerarasmdaki öğretim den
gesizliği dikkate alındığında, hattâ okutulma
mış derslerden yüksek okul ve üniversite gi
riş sınavlarında bu öğrencileri aynı ölçüye 
göre seçmek büyük bir adaletsizliğe sebebol-
muştur. Ülkemizin sosyal, ekonomik, kültürel 
koşulları iyi saptanmadan Türk Toplumunun 
ihtiyaç duyduğu yeni eğitim biçimi ilke ve 
amaçlarını uygulıyacak öğretim üyeleri aydın
lığa kavuşturulmadan, eğitim sorunlarımızın 
çözümlenmesi ise mümkün oimıyacaktır. Yeni 
bir eğitim plânlaması şüphesiz ki, yeni kurumlar 
ve yeni sistemler getirecektir. Ama memlekete 
gerekli kişilerin de, her meslekte, yeteri kadar 
ve seçkin olarak yetişmeleri sağlanacaktır. Bu 
sebepten çağımızın üniversiteleri ve yüksek öğ
retim kurumları çeşitli bilim kollarında uzman 
yetiştirmekle kalmayıp toplumun ilerleme ve ge
lişmesiyle ilgili sorunların üzerine eğilmek, araş
tırmalar yapmak, çözümlemek ve bu sorunları 
değerlendirip halka duyurmak için amaç edin
mişlerdir. Eğitimle yönetim özgürlüğü yanında 
malî özerkliğini zedelemeden bir denetim altında 
çalışma ortamlarına kavuşturulması da demok
ratik ülkelerdeki üniversiteleri verimli sonuçla
ra ulaştırmıştır. 

Çağımızda dünya uygarlığı insan kişiliğine 
değer vermeyi amaç bilmiştir. Teknolojik ve 
elektronik alandaki gelişmelerin yarattığı buna
lımdan gençleri kurtarmanın çareleri aranmaya 

başlanmıştır. Yeni bir sistem, yeni bir yöntem 
ve yeni bir düzen yaratılması için bilginler bü
yük çaba harcamaktadırlar. Bizde ise hâlâ sta
tik ve benliğe dayalı bir eğitim - öğretim siste
mi ilkokuldan üniversiteye kadar uygulanmak
tadır. Toplumumuzun seviyesine uygun, özellik
lerini kapsıyan, yaşama düzenlerine etkili araş
tırma ve bilimsel verilerin halka ulaştırılmasını 
öngören bir eğitim ve okulculuk sistemine ulaş
mak için olumlu bir çaba gösterilmemektedir. 
Üniversitelerimiz bugünkü durumları ide toplu
mun düşünce yapısında,, sosyal ve ekonomik so
runlarında öncülük edebilecek dinamizmi ka
zanmamış görülüyor. Ülkenin yaşamında ağırlı
ğını duyurabilmeği için gerekli çalışma düzenine 
kavuşmuş değillerdir. Ülkemizde eğitim ve kül
tür alanında uzmanlık kazanmada, üretimle yo
ğaltımdaki eşitliğin yaratılıp ayarlanmasında 
etkili olacak çalışma şekline ulaşılamamıştır. 
Toplumumuzdaki bu sorunlar ise böyle bir or
tamda çözümlenmekten yoksun bırakılmıştır. 
Adalet Partisi Hükümeti bütün bu oluşlar kar
şısında gücünü ancak varlıklı kişilerle, onlara 
hizmet edenlere yarıyacak bir imtiyazlılar düze
ninden ötesini düşünmeden ve görmeden kullan
maktadır. Bu tutumu sonucu olarak da sayıları 
49 u bulan özel yüksek okullar mantar gibi ço
ğalmakta. eğitim - öğretim işinde bir sömürü 
düzeninin yaratılmasına sebebolmaktadır. Top
lumun olanakları ise eğitim uygulamasında sos
yal ve demokratik esaslara göre değerlendirilme
mekte, gençlerimizin kültür ve eğitim konusun
da içinde bulundukları koşulları, bunalımları 
dikkate alınmamaktadır. Gençler bu sorunlarını 
sorumlu ve yetkili kişilere, öğretim üyelerine, 
kamu oyuna anlatarak onlardan bir yardım bek
lemektedirler. Bu hastalığı ulusun sorunları ola
rak bütün güçlerin öncelikle ele alıp çözümle
mesi zorunluğu varken, Millî Eğitim Bakanının 
sıkı yönetimdeki gibi demokratik ilkeleri de çiğ-
niyerek okul kapatma emirleri bu görüşümüzle 
ters düşmektedir. Oysa ki. ihtiyaçların iyi sap
tanması, öğrenci - öğretmen, Millî Eğitim Ba
kanlığı ve Hükümet olarak sorunlarımızın sını
rını iyi tesbit ederek bunların çözümünde boz
gunculuğa olanak hazırlamadan güç birliği yap
mak zorunda olduğumuz göz önünde tutulmalı-

I dır. 
C. H. P. olarak başta Genel Başkanımızın ve 

bütün Parlâmento üyelerinin Öğrencilerin için-
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de bulunduğu bunalımlar karşısında onları tes
kin edici... 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, konuşmanız şahsı
nız adma gündem dışı konuşmasıdır. C. H. P. 
nin görüşleri ve G. H. P. nin Saym Genel Baş
kanının görüşlerinin burada aksi değildir. Gün
dem dışı bir konu üzerindeki konuşmanıza av
det edin, yoksa sözünüzü keserim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam 
Saym Başkan, arz ediyorum. Burada ben Genel 
Başkanın görüşünü değil, Genel Başkanın bir 
zamanlar, ki müdahalesiyle gençlik olaylarının 
yatıştırılışmı bir örnek olarak vermek istiyorum, 
Arz ediyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmanın çer
çevesi içinde konuşun lütfen. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Millî 
Eğitim Bakanı olayları teşvik edercesine du
rumlar yaratmaktadır. Ereğe ulaşmak için bir
birine yardımcı olarak çalışmak mümkün iken, 
bu güçleri karşıkarşıya getirmek gibi bir tu
tum içerisine girilmesi işlerin çözümünü daha 
da çok zorlaştırmıştır. 

Amaç, öğrencilerin en iyi şekilde ülkemi
zin ihtiyaçlarına göre yetiştirilmelerini sağla
mak olduğuna göre, öğrenci - öğretmen, sorum
lu bakan ve Hükümet olarak işbirliği yapılma
sı kaçınılmaz bir görevdir. Sayın Başbakanın 
ve Millî Eğitim Bakanının tavizci politikaları, 
üstünkörü tedbirleri ve yuvarlak sözleri ya
nında Adalet Partisi Hükümetinin ilkokuldan 
üniversiteye kadar belli ve oturmuş bir eğitim 
görüşü olmayışı gençlik olaylarının doğmasına 
sebebolmaktadır, diyebiliriz. 

Başbakan ve Millî Eğitim Bakanı Haziran 
1968 de Eğitim Enstitülerinin akademiye dö
nüştürülmesi konusunda Parlâmentoda ve ka
mu oyunda fikir beyan etmiş, söz vermişlerdir. 
öğrencilere bu hususta verilen sözler onları is
teklerinde umutlandırmıştır. Bugün hâlâ Gazi 
Eğitim Enstitüsünün akademi olması için ha
zırlanan akademi kanun tasarısı o günden be
ri hazırlanıp bir sonuca başlanmamıştır. Bunu 
gören ve öğrenen enstitü öğrencileri Haziran
daki aldıkları sözlere dayanarak bu isteklerini 
gerçekleştirmek için boykota başvurmak kara
rını almak üzere iken okulları Millî Eğitim Ba
kanı Sayın İlhami Ertem tarafından kapatıl
mıştır. Ne bir öğretmenler kurulu toplayıp on-
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[ larla bu işi görüşmek lüzumu duyulmuş ve ne 
de öğrencilere neler istedikleri bile sorulma
dan müstesna bir diktatörlük örneği verilmiş
tir. Yüzlerce ortaokul ve liselerimizde, diğer or
ta dereceli meslek okullarımızda binlerce öğret
men noksanlığı varken, açık dersler öğretmen
lik yeterliği bulunmıyan kimseler tarafından 
doldurulurken, eğitim enstitülerinin kapatılma
sı çok çirkin olmuştur. 

Hattâ, milliyetçi bir anlayışla bağdaşamı-
yacak kadar (A. P. sıralarından; genel görüş
me mevzuu sesleri) küçük bir iş olarak kabul 
edilmektedir. Eğitim enstitülerinin akademi is
teği Hükümetin ele alması gereken önemli bir 
sorunumuzdur. Çünkü nitelikli ve güçlü öğret
menler yetiştirmek, öğretim sürelerinin ve bi
limsel yönden çalışmalarının fazlalaştırıhnasiy-
le mümkün olacaktır. Bu okullardan çıkacak 
öğretmenler de öğrencilerine elbette ki, daha 
iyi yetiştirme gücüne kavuşacaklardır. Hattâ 
biraz daha ileri giderek yüksek öğretimde bir 
menşe birliğine gidilmesi ve bu birliği sağla
mak, bunun için de bütün eğitim enstitülerini 
eğitim fakülteleri halinde organize etmek ve 
birleştirmek yerinde olacak ve bu biri üç yıl
lık, diğeri 4 yıllık öğretim yapan İM kurum 
arasındaki çekişme ve itişmeler de son bula
caktır, kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, İçtüzüğümüze 
göre, yazılı konuşmalar 20 dakikadır, müdde
tiniz dolmuştur. Cümlenizi bağlayın, sözünüzü 
keseceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Nitekim 
1965 öğretim yılında yüksek öğretim araştır
ma ve Plânlama Kurulu bu maksat için kurul
muştu. Diğer devrimlerin engellendiği gibi, 
maalesef bu kanun da engellenmiş ve bugün 
Türkiye'de eğitim, öğretim işi içinden çıkıl
maz bir hr.Ie gelmiş... 

BAŞKAN — Saym öztürk, müddetiniz bit
miştir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Kesiyo
rum efendim, kesiyorum. Günden güne gençlik 
olaylariyle bu memleketi karşıkarşıya bırak
mak için Millî Eğitim Bakanı da hazırlıkları 

I içinde devam etmektedir. Bu Adalet Partisin© 
zarar getireceği kadar memlekete de zarar ge
tirecek bir tutumdur. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, 
I niçin söz istiyorsunuz. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Edirne Milletvekili) — Sayın öztürk 
birkaç defa ismimi zikretmek suretiyle... 

BAŞKAN — Sayın Ertem, gündem dışı söz 
isterseniz usule uygun olarak veririm. Cevap 
için veremem. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER
TEM (Edirne Milletvekili) — Gündem dışı 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istiyorsunuz. 
Sırayla, bir dakika. Gündem dışları hakkında
ki usule uygun talep vardır, ondan sonra size 
vereceğim. 

Sayın Nahit Altan, siz gündem dışı konuş
malar hakkında gündem dışı konuşmak isti
yorsunuz. Böyle bir şekilde söz vermeme im
kân yok. Ancak usul hakkında içtüzüğe uy
gun bir talebiniz var ise, o zaman size söz ve
ririm. 

Gündem dışı Sayın Millî Eğitim Bakanı, bu
yurun. (Usule uygun değil sesleri). Gündem 
dışı söz veriyorum, usule uygun. 

MİLL- EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER
TEM (Edirne Milletvekili) — Sayın Başakan, 
Cumhuriyet Senatosunun çok değerli üyeleri; 
çok kısa süre sonra yüksek huzurunuza Millî 
Eğitim bütçesi görüşülecek, bu münasebetle 
millî eğitim sorunları uzun uzun yüksek huzu
runuzda münakaşa edilecektir. 

Ama tekrar bâzı arkadaşlarımız bâzı konu
lara temas ettikleri için ben çok kısaca, bâzı 
can alıcı noktalara, temas edeceğim. 

Dünyada bir gençlik hareketleri vardır. 
Bu, en demokratik memleketlerden demirper
de içine kadar her memlekette cereyan etmek
tedir. Bunun sebepleri muhteliftir. Türkiye'
de bu hâdisenin içinde zaman zaman muhtelif 
hareketlere sahne olmaktadır. Türkiye'nin az 
gelişmiş olmasının, yılların ihmaline mâruz kal
masının birtakım meseleler yarattığı gerçek
tir. Ama bunların yanında eğer Türkiye'de bir
takım hareketler oluyorsa onun sebebi, az ev
vel bu kürsüde konuşan arkadaşım gibi kimse
lerin, sorumsuzca memleket gerçeklerini tahri-
federek muayyen mihrakları teşvik etmelerin
den doğmaktadır. (A. P. sıralarından bravo 
sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — üniversite 

profesörleri de sorumsuz, yalnız Sayın Bakan 
sorumluluk taşıyor? 

BAŞKAN — Sayın öztürk lütfen müdaha
le etmeyin. Siz istediğiniz gibi konuştunuz, fi
kirlere hürmet prensibi içerisinde Bakanın da 
konuşmasını sabırla dinlemenizi rica edeceğim. 
Buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER 
TEM (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; 
arkadaşımız bir de mukayese yapmasaydı ben 
bu konulara temas etmiyecektim. C. H. P., aca
ba A. P. iktidarına ne bıraktı? Bunun bir tah
lilini yapmaya şiddetle ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, 
Sayın Ertem biraz önce Sayın öztürk'ün de 
şahsi konuşmasını, mensubolduğu siyasi parti
ye sirayet ettirdiği zaman derhal müdahale et
miştim. Siz de Sayın öztürk'ün konuşması kar
şısında mensubolduğu siyasi partinin davranı
şı veya tutumu ile bir mukayese yapma yoluna 
gitmeyin lütfen. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER
TEM (Devamla) — Başüstüne Sayın Başka
nım. Yalnızca devraldığımız yıldaki muhase
beyi yapmaya mecburum. Parti ismi söyleme
den, Â. P. iktidara gelmeden evvel son bütçe 
yılında; üniversite, üniversite yatırımı için 
ayrılmış olan para 74 milyon liradır. A. P. ik
tidarının 1989 yılında üniversite yatırımlarına 
ayırdığı tahsisat, 105 milyon liradır, 74 milyon 
lira, 105 milyon lira. (0. H. P. sıralarından az 
sesleri) Az demek kolaydır, ama yapmak ge
rektir. 1964 yılında yüksek öğrenim için öğre
tim üyesi yetiştirmek maksadiyle bütçede ay
rılan tahsisat, 15 milyon liradır. 1968 yılında 
ayrılan ödenek 48 milyon liradır. 

Diyor ki, arkadaşım «A. P. bu meseleler 
için gerekli tedbirleri almamıştır.» A. P., yük
sek öğrenimin bütün sorunları için ilmî olarak, 
memleket gerçeklerine uygun bütün tedbirleri 
almıştır. O kadar almıştır ki, 86 yıldır bir teş
kilât kanunundan mahrum olan Güzel Sanatlar 
Akademisine hiç kimse elini uzatmamıştır. Ama 
A. P. iktidarı Güzel Sanatlar Akademisinin 
Teşkilât Kanununu çıkarmış, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin gündemine* getirmiştir. 

Teknik öğretim sahasında, teknik okulların 
bu kadar yıldır yüksek mühendis yetiştirmele-
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rine rağmen teşkilât kanunları yoktur. A. P. 
buna da elini koymuş ve Teşkilât Kanununu 
yine B. M. M. nin ve Millet Meclisi Genel Ku
rulunun giindemme getirmiştir. Bundan evvel 
konuşanlar acaba yıllar yılı hizmet gören bu 
müesseselere niye inanmamışlardır? 

Eğitim akademilerine gelince: Eğitim aka
demilerinin ne tarzda bir statüye bağlı olaca
ğını Millî Eğitim Bakanı olarak ben söz ver
dim, gereğini yerine getirdim, kanun tasarısı
nı hazırladım, bakanlıklara sundum. Ondan ev
vel gelen iktidarlar, eğitim enstitülerinin bu dâ
vaları aynen devam ediyordu, neredeydiler? 

m t s ^ Y t N ÖZTÜRK (Sivas) — Biz açtık. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk lütfen. Devam 

edin Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTE3V 

(Devamla) — Sorumsuz sözler söylenir. Ondan 
sonra erkek teknik yüksek öğretmen okulu di
ye bir problemimiz vardı. Onun da Teşkile-* 
Kanunu yoktur. Onun da Teşkilât Kanunum1 

hazırlamış bulunuyoruz. 
Bütün bu saydıklarımla A. P. iktidarınır 

bütün yüksek dereceli okulların muhtacolduk-
ları statüleri getirdiğini yüksek huzurunuzrl? 
p.rz ederim. Bundan sonrasının gerçekleşme<s; 

B. M M. mizin bu meseleleri öncelikle ele alıp 
görülüp kanuFİcistırmasma bağlıdır. 

Asistanlar konusu: Asistanlar konusuna bi" 
secim beyannamemizde, Hükümet programında 
temas ettik Sayın Başbakan Meclisteki üniver 
site sorunları münasebetiyle bu hususa temp" 
etti ve Hükümet olarak tasarıyı, Millî Eğitir-
Bakanbğı olarak tasarıyı hazırladık. Bakanlık 
ların mütalâasmdadlr. öyle tahmin ediyorum 
ki en cok bir hafta içinde Yüksek Meclise bu 
da sunulmuş olacaktır. 

Bunların dışında biz bâzı iktidarlar gibi 
öğrenciye yer bulmak maksadiyle Dil - Ta
rih - Coğrafya Fakültesinin Coğrafya Bölümü
ne, ihtiyacolmadığı halde, öğrenci doldurmadık 
(Bravo sesleri) (Alkışlar) Biz teknik ve fen 
alanlarındaki bütün üniversite ve yüksek okul
larda firece öğretimi yapacak kanun tasarısını 
hazırladık. Ve gece öğrenimine başlıyabilmek 
irin de, üniversite Senatolarının kararından 
sf>nra M kararın, mutlak plânın ihtiyaç göster-
dio-i, Türk ekonomisinin ihtiyaç duyduğu dal-
lnrda açılmak sartiyle bütün üniversitenin her 
fakültesinde gece öğrenimi yapılabilecek ka

nunu hazırladık, onu da Millet Meclisi Genel 
Kurulunun gründemine getirdik. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, soruyorum 
size; A. P. nin lâkaydisi bu mu İktidardayken 
uyuyanlar, iktidardayken saydıMarımın bir te
kini dahi ele almıyan partilerin mensupları çı
kacaklar, sorumsuz olarak, memleketin gerçek
lerini hesaba katmadan, Anayasanın 53 ncü 
maddesini hesaba katmadan, durmadan gençle-
ri tahrik edecekler, ondan sonra da memlekette 
birtakım huzursuzluk var diyecekler. Yok ar
kadaşlarım, yok. Bu sorumsuz hareketlere ne 
Türk Milletine bir fayda getirir, ne de Türk 
Milleti bu sorumsuz hareketlerle, dengesiz ko
nuşmalarla kafasında birtakım bunaltılara va-
nr . Yok böyle şey. Türk Milleti ve Türk genç-
^ği gerçekleri bilmektedir, hakikatleri bilmek
ledir, sağduyu bunların nerede, ne tarzda oldu
ğunu çok iyi takdir etmektedir. 

Din eğitimine şu tarzda ilgi g-österiMyormuş. 
Din eğitimine memleketin ihtiyacı dışında bir 
pirim verilmemektedir. Bu hususta nasıl den
geyi kurmak için mücadele ettiğimi bütün ar
kadaşlarım bilir. Gelen heyetlere, eğer Türki
ye'nin din eğitimi sahasındaki ihtiyacım t?s-
mışsa, nasıl hayır dediğim de yine gazetelerde 
okumuşlardır. Binaenaleyh doğrudur, biz imam -
hatip okulu adedini 26 dan 69 a çıkardık. Ama 
Türkye'nin buna ihtiyacı vardı. Eğer biz prim 
^erseydik; şimdi bunun adedi 200 olurdu. Biz 
^ütün açılışları Türk Milletinin, memleketinin 
htiyaciyle dengeli olarak yürütmekteyiz. 

Yine arkadaşımın sorumsuz ifadelerinden 
Niri «teknoloük çağ, teknik çağ», işte bir şey-
T^r yazmış okuyor. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sizin aklı
nız ermez onlara. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
''Devamla) — Buna biz yöneldik. Ve bu sene 
inşallah meslekî ve teknik öğretimden mezun 
olan gençlerin üniversite tahsilini yapmasını 
mümkün kılacağız. Talim - terbiyede hazırlık
larımız son safhadadır. Böylece akademik tah
sile yönelişi büyük ölçüde meslekî ve teknik öğ
retime çevirmiş olacağız. 

Daha fazla zamanınızı olmak istemiyorum. 
Özel okullar hakkındaki tamamen demagojik 
•"flara da ise biraz sonra özel okullar ranoru 
konuşulurken gerekli cevabı vereceğim. Hür-
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metlerimi arz ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Altan hangi hususta? 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Vermiş ol
duğum talep. Bu gündem dışı konuşmamın mev
zuu ise, gündem dışı konuşmanın unul hak
kındadır. Gündem dışı konuşmalar maalesef 
lüzumsuzdur, değildir, ama 54 ncü madde gere
ğince verilmemesi lâzımdır, bunu da belirtece
ğim. 

BAŞKAN — Asıl gündem dışı söz verme 
takdiri münhasıran Başkanlığa verilmiş bir yet
kidir. Başkanlık takdirleri ölçüsünde bunu kul
lanır. Vermediği takdirde üyenin direnme, 
Genel Kurulun hakemlik hakkı vardır. Bu se
beple içtüzüğün Başkanlığa bıraktığı bu hu
sus hakkında Başkanlığın takdir yetkisi, ancak 
İçtüzüğün 54 ncü maddesini değiştirmekle müm
kündür. Bir başka şekil mümkün değildir, Sa
yın Altan. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Doğrudan 
doğruya benim talebimi ve ısrarımın oylanma
sını istiyorum. Benim talebimi oylamanızı rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Direnmediniz, direnmediniz 
hakkınızı o zaman kullansaydınız. Gündem dışı 
konuşmak talebiniz geçti. O zaman direnseydi-
niz, direnmediniz, o hakkınızı kaybettiniz 

ikinci safhaya geliyoruz; usul hakkında söz 
istediniz, hangi hususta istiyorsunuz? 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Usul hakkın
da aynı şeyi istiyorum diyorum, direniyorum 
diyorum. Dedim ki ben bu mevzuu gündem dışı 
mevzu olarak kabul etmiyorum dedim, oylamı-
yorsunuz... 

BAŞKAN — Size söz vermiyorum, dedim. O 
sırada hayır ben direniyorum demediniz, usul 
hakkında söz istediniz. Binaenaleyh usul hak 
kındaki söze gelelim, dedim. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Usul hakkın
da bu mevzuu üzerine direnme hususunu size 
arz edeceğim. 

BALKAN — İçtüzüğün 58 nci maddesini 
usule ait hususlar belirmiştir ve dört noktada
dır ve bunun dışında size söz veremiyeceğim 
uzatmıyalım Sayın Altan. içtüzüğe uygun bir ta-
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I lepte bulunan, ona göre hareket edeyim. Aksi 
takdirde mümkün değildir. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Yanlış tat
bikat yapıyorsunuz. 

5. — Koceli Üyesi Lûtfi Tokoğlu'nun Türk 
vatan dalarına a id olup Yugoslav Federatif 
II a? k Cumhuriyetince millîlestirilmiş bulunan 
mal, hak ve m e nf ahiler in tasfiyesi hakkındaki ka
nun tasarısının görüşülmesi sırasında, tasarının 
3 ncü fıkrasındaki tashihin maddi hata olarak kte-
bulü gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Tokoğlu'nun gündem dı
şı bir talebi vardır, önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Türk vatan dağlarına aidolup Yugoslav Fe

deratif Halk Cumburiyetince millîleştirilmiş bu-
hman mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesine da
ir kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinde Genel Ku
rula yapılan tarih değişikliğinin maddi bir ha
ta olduğu, bu sebeple kanunun Millet Meclisine 
iadesi gerekeceği hakkında Başkanlık Divanı
nın 13 . 12 . 1968 tarihinde aldığı karar Anaya
sanın 85, 92 ve 93, İçtüzüğün 6, 76, 77, 79, 80 nci 
maddelerine mugayir olduğu hakkında gündem 
dışı söz rica ediyorum, 

Saygılarımla. 
Kocaeli 

Lûtfi Tokoğlu 
BAŞKAN — Sayın Tokoğlu Başkanlık Di

vanının almış olduğu kararın Anayasanın ve 
I içtüzüğün önergede sayılan maddelere aykı

rılığı dolayısiyle gündem dışı söz istemişlerdir, 
buyurun Sayın Tokoğlu. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler; Anayasanın 85 
nci maddesi, birinci fıkrası: «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Meclisler, çalışmalarını, ken
di yaptıkları, içtüzüklerin hükümlerine göre yü
rütürler» Cumhuriyet Senatosu; Anayasanın bu 
hükmü, 27 Aralık 1963 tarihinde meriyete gi
ren Gumhuriyet Senatosu İçtüzüğü ile yerine ge
tirilmiş, 27 Aralık 1963 tarihinden itibaren 
Cumhuriyet Senatosu müzakerelerinde bu tü-
"k hükümleri tatbik edilmiştir. İçtüzüğün 6 
-"i bölümü 69 ncu maddeden 89 ncu maddeye 

[ "•^a:, kanunların görüşülmesine hasredilmiş-
I "•' îfîtvsüğün 76 nci maddesinde; ibare, üslûp 
I " tertip hatalarının tasarı veya teklifin ke-
j ;in olarak onaylanmasından önce İçtüzüğün 

438 — 
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77 nci maddesinde, tasarı veya teklifin kesin 
olarak oylanmasından önce üyelerin hata bulun
duğu görüşünü ileri sürebilecekleri kayıtlı 
bulunmakta ve fakat bir tasarı veya teklif Yü
ce Senato tarafından oylanıp Anayasanın 93, 
İçtüzüğün 79 ncu maddesi gereğince kanun
laştıktan sonra, bu kanunun Başkanlık Diva
nında tekrar müzakere edilmesine imkân bah
şeden hukukî bir mesnet mevcut değildir. İç
tüzüğün Başkanlık Divanının görevlerini, yani 
salâhiyetlerini tadadeden 6 nci maddesinin 7 
No.lı bendinde Başkanlık Divanına Genel Ku
rulda yapılan yoklamalardan veya seçimlerde 
vevahııt da ayırmalarda önemli yanlışlıklar ol
duğu birleşimden sonra anlaşılırsa, düzeltmek 
için gerekli tedbirleri almak yetkisini vermek
te. ancak Genel KuruMa müzakere edilmiş ve 
oylanıp Riyaset tarafından kanunlaştığı bildiri
len bir tasarıyı tekrar Başkanlık Divanında te
zekkür etmek imkânını bahşetmemektedir. Ni
tekim Başkanlık Divanının kararında, Başkan
lık Divanına böyle bir karar almak salâhiyetini 
veren hukukî müstenidata raslamamak calib' 
dikkattir. 

Başkanlık Divanı kararında Anayasanın 9? 
nci maddesinin 3 ncü fıkrasındaki «Millet Mec
lisinde kabul edilen metin. Cumhuriyet Sena
tosunca değişiklik yapılmadan kabul edilirse 
bu metin kanunlaşır» hükmü yerine; Anayasa
nın 92 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında «Cum
huriyet Senatosu, kendisine gelen metni değiş
tirerek kabul ederse, Millet Meclisinin bu değişik
liği benimsememesi halinde metin kanunladır? 
hükmünü ele alması Başkanlık Divanının Yü
ce Senatonun mezkûr metin üzerinde değişiklik 
yapılmadığına dair aldığı kararı murakabe hak
larını nefsinde tefehhüm etmek mânasına gelir 
ki şüphesiz Umumi Heyete niyabeten vazife 
gören bir heyetin böyle bir salâhiyete sahibol-
ması mümkün değildir. 

Muhterem senatörler, malûmlarınız olduğu 
veçhile, 10 . 12 . 1968 tarihli 12 nci Birleşimde 
Bütçe ve Plân Komisyonu sayın sözcüsü tara
fından Riyasete verilen bir takrirle sözü edilen 
kanun tasarısının gelen kâğıtlardan gündeme 
alınması, öncelik ve ivedilikle müzakere edil
mesi teklif edilmiş, Riyaret İçtüzüğe uygun 
olan bu talepleri Yüce Senatonun oyuna sun
muş, teklifler sırasiyle kabul edilmiş ve tasarı

nın müzakeresine başlanmıştır. Ayrı bir takrir 
de tasarının müzakeresine Cumhuriyet Senato
su Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporunun 
müzakerede esas ittihaz edilmesi, aynı komis
yonun sayın sözcüsü tarafından talebedilmiş ve 
talep de Riyaset tarafından oya vaz 'edilmiş, tek
lif kabul edilerek tasarı hakkında görüşmelere 
başlanmıştır. 

Komisyon raporunda tasarının birinci mad
desiyle üçüncü maddesinin (a) bendinde sözü 
geçen 29.12.1945 tarihinin esasında 29.11.1945 
olması gerektiği tasarıda bu tarihin 29.12.1945 
olarak sehven yazıldığı Hükümet tarafından 
ifade.edilmiş olduğundan, işbu tarih düzelt
mesinin tasarının iki maddesinde değişiklik ya
pıldığı mânasına gelmiyeceği tasrih edilmiştir. 
Tasarının tümü ve maddeler üzerinde yapılan 
Törüşmelerde, raporda mevcut Millet Meclisi 
metninde değişiklik yapılmadığı hakkındaki 
mütalâaya, Başkanlık Divanı saym üyeleri dâ-
Ml. hiçbir sayın üye itiraada bulunmamış, tasa-
mnm tümü ve maddeleri üzerindeki görüşmeler 
-ittikten sonra, Riyaset, Yibe Senato tarafın
dan alınacak kararda tereddüdü celbedecek bir 
~ıo!rta kalmaması için, oylamaya geçmeden ön-
ıe, şu konuşmayı yapmıştır. 

«Muhterem senatörler; şimdi maddeleri ile 
"imlikte görüşülmüş olan tasarının tümünü oy-
'arınıza arz edeceğim. Tasarının 3 ncü madde-
•inin (a) fıkrasında bir tarih düzeltmesi yapıl
mıştır. Şu anda mezkûr tarih düzeltmesinin bu 
"aşariyi heyeti umumiyesiyle Millet Meclisine 
Tönderip göndermemeye tesir ika edici mahiyet
le olup olmadığı meselesi ile karşı karşıya bu
lunmaktayız. Riyaset, bu husustaki görüşünü 
Yüce Senatoya sunmayı bir vazife telâkki et
mektedir. 

Muhterem senatörler, metinlerin yorumunda 
löze ne kadar eheınniyet verilirse, öze, konuluş 
amacına da o kadar değer verilmek ve öze göre 
bulunan anlamı üstün tutmak, çağdaş hukukta 
benimsenen hukuk kuralıdır. Hukuka göre ka-
rar vermenin anlamlarından birisi de, metinle
rin yorumunda hukuk ilmince benimsenen ku
rallara uyularak karar vermektir. Metinlerin 
yalnızca sözüne bağlanmak çoğu kere bizi yan
lış sonuçlara götürür. 

Sayın senatörler, bu hukukî mütalâalar 709 
•.--ılı Kanunun iptali hakkında açılan dâvada, 
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Yüce Anayasa Mahkemesi sayın üyelerinin der
piş ettiği hukukî mütalâalardır. 1961 Anayasası 
ile kurulan Cumhuriyet Senatosu Müessesesin
de, kanım tasarı ve tekliflerinin bir kere daha 
müzakere edilmesinin sebebi, hiç şüphe yok ki, 
kanunların Meclislerden çıkmasını güçleştir
mek ve uzatmak değil, bilâkis kanunların özü 
itibariyle daha derin bir tetkike tabi olması ga
yesini taşımaktadır. Bu sebepten Yüce Senato
da müzakere edilip, değiştirilen kanun tasarı 
ve tekliflerinin, İçtüzüğün 80 nci maddesi ge
reğince, mezkûr tasarı veya tekliflerin Millet 
Meclisi Başkanlığına gönderilmesi için bu deği
şikliğin, tasarı ve teklifin özüne aidolması ge
rekmektedir. Hâdisede tasarmm 3 ncü madde
sinin (a) fıkrasındaki; Yugoslavya'da Federa
tif Halk Cumhuriyetinin kurulduğu tarih ola
rak gösterilmiş bulunan 29 . 12 . 1945 tarihi
nin 29 . 11 . 1945 olarak tashih edilmesi tasa
rının özünde bir değişiklik yapmadığı zahirdir. 
Çünkü, hiçbir kudret bu tarihi değiştirmeye 
muktedir olamaz. 

Netice, bu sebepten tasarının 3 ncü madde
sinin (a) fıkrasındaki değişiklik, bir maddi 
hatayı düzeltmekten ibaret bir muamele oldu
ğundan, tasarıyı Millet Meclisine iade için hu
kukî bir sebep mevcut değildir. 

Tasarının tümünü maddeleri ile birlikte Ri
yasetin kanaati istikâmetinde oylarınıza suna
cağım, Riyasetin tutumu hakkında söz istiyen 
sayın üyelere söz vereceğim. Söz istiyen sa
yın üye? Yok. Kanunun tümünü Riyasetin ka
naati istikametinde oylarmmza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhterem senatörler; görülüyor ki, tasarı
nın 1 nci maddesi ile 3 ncü maddesinin (a) fık
rasında Yüce Senato tarafından yapılmış olan 
hukukî tasarruf, metinler üzerinde bir değişik
lik sayılmadığı açıkça müzakere edildikten 
sonra kabul edilmiştir. Böylece tasarı üzerinde 
değişiklik yapılmadığı Yüce Senato tarafın
dan kabul edildikten sonra, Başkanlık Divanı
nın aynı mesele hakkında, bilhassa kararın 
mahiyeti üzerinde, kendisini müzakereye sa
lahiyetli addetmesi hiçbir hukuk kaidesi ve 
hiçbir hukuk prensibi ile bağdaşamaz. 

Muhterem senatörler; Yüce Senatoya arz 
ettiğim mâruzâtımı telhis ettiğim zaman şu 
noktalan tesbit etmek mecburiyetindeyim : 

1. Mezkûr kanun tasarısının müzakeresin
de Riyasetin takibettiği muamele usule uygun
dur. 

2. 29 . 12 . 1945 tarihinin 29 . 11 . 1945 ola
rak düzeltilmesi ile tasarının maddeleri üze
rinde bir değişiklik sayılmadığı Genel Kuru
lun açık müzakeresi ile karara bağlanmıştır. 

3. Bu sebepten, Anaj^asanın 92 nci madde
sinin 3 ncü fıkrası ve içtüzüğün 79 ncu mad
desi gereğince, kanun tasarısı Millet Meclisi 
metninde değişiklik yapılmadığı iddiası ile oy
lanmış ve tasarı bu sebeple kanuniyet iktisabet-
nıiştir. 

4. Bir tasarı veya teklifin son oj'îanması 
yapılıp, tasarı veya teklif kanuniyet iktisa-
bettikten sonra, bu hususta Başkanlık Divanı
nın karar almaya yetkisi yoktur. Hattâ bu ta
sarruf Yüce Senato tarafından dahi yapıla
maz. 

O halde, son olarak mütalâa edeceğimiz me
sele; eğer, bu kanım Anayasaya açıkça muga
yir ise, o takdirde bu yanlışlığı giderecek merci 
neresidir? Bunu tâyin etmektedir. 

Muhterem senatörler, içtüsüğün 79 ncu 
maddesi, Millet Meclisinde ka,bul edilmiş olan 
tasarı veya teklif Cumhuriyet Senatosunca de
ğişiklik yapılmadan kabul edilirse, bu metin 
kanunlaşır ve Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
bunu Cumhurbaşkanına gönderir. Yoksa, Mil
let Meclisi Başkanlığına değil. Bu sebepten 
12 . 12 . 1988 tarihinde açık oyla ve Millet Mec
lisi metninde değişiklik yapılmadığı esbabı 
mucibesi ve mevcudun salt çoğunluğu ile ka
nun haline gelmiş bulunan tasarıyı, Cumhuri
yet Senatosu Başkanı içtüzük hükmünce Cum
hurbaşkanlığına göndermelidir. Sayın Cumhur
başkanı, kanundaki tarih değişmesini Millet 
Meclisi metninde bir değişiklik sayarsa, o tak
dirde evvelce altı kanunda mevcut emsalde 
olduğu gibi, Anayasanın 93 ncü maddesi gere
ğince Büyük Millet Meclisine geriye gönderir. 

Muhterem senatörler, şu mâruzâtımla zaptı 
sabıkta cereyan eden hâdiselere aykırı bir 
hususun mevcudolmadığını ispata gayret et
tim. Keyfiyeti Yüce Heyetinize teyiden arz 
eder, saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar.) 

6. — Kastamonu 'üyed Ahmet Kasvet Tu-
na'nm; Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav 
Federatif Halk Cumhur i a etince millîl estirilmiş 
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bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi 
hakkındaki kanun tasarısının 3 ncü maddesinde_ 
ydpüan tashihin maddi hata sayümıyacağına 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, sizin gündem 
dışı bir konuşma talebnrz var. Sıradasınız, an
cak Sayın Tuna'nm da Meclis tasarruflarının 
Başkanlık Divanınca değiştirilmesi mevzuunda 
gündem d r ı söz talebi vardır, öyle sanırım ki, 
Saym Tuna'da şimdi Sayın Tokoğlu'nun gö
rüşü istikâmetinde gündem dışı konuşacak
lardır. Olayların irtibatı ve ikisine frrden 
Başkanlığın cevap vermesi imkânını hazırlamak 
üzere sıranızı Sayın Tuna'ya vermenizi rica 
edeceğim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî üye) — Peki 
efendim. 

BALKAN — Saym Tuna buyurun. 
AHMET NÜrSEST TUMA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, bugünîni konuşmalardan 
Başkanlık Divanında bâzı hâdiselerin cereyan 
etmekte olduğunu anlıyoruz. Şurada konuşulan, 
karara varılan veyahut Başkanın karar ola
rak tefhim ettiği b;r hususun Başkanlık Diva
nının flfür demine alınıp, doğru veya doğru 
olmadığının, hatalı veya hatalı olmadığının 
tetkik olunduğunu görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bütün Meclis ta
sarruflarına müdahaleler böyle iyi niyetlerle 
başlar. Hakikaten Sayın Tokoğlu'nun tefhimin
de maddi hata vardır arkadaşlar. Yani, Mil
let Meclisinden gelmiş, Millet Meclis'nin teklif 
olunan lâyihasında dahi bilmem 12 olarak 
gösterilen bir ayı, biz burada tashih ettiğimiz 
zaman, maddi bir hatayı düzeltmiş olmayız. 
Hatalı bir şeyi tashih etmiş oluruz. Binaen
aleyh, şu hatalı şey üzerinde durma hakkı da 
Meclisindir. Meclise de gitmesi lâzımdır, gidebi
lir. Başkanvekilimizin tefîrmi hatalı olabilir, 
ben bunun üzerinde durmuyorum. Mecliste ko
nuşulup, hatalı veya hatasız, kabul edilen bir 
mevzuun Başkanlık Divanına gidip müzakere 
mevzuu olup olamıyacağı üzerinde durmak isti
yorum. 

Arkadaşlar, bu çok hatalı bir yoldur. Umu
mi Heyetin vermiş olduğu kararda mümkündür 
ki, hata olabilir. Fakat, onu tashih edecek ma-
kamllar başkadır. Bizim içtüzüğümüzde bir hu
sus katî olarak karara bağlanıncaya kadr, her 

hangi bir kurulun değil, Umumi Heyetin tashih 
etme hakla vardır. Senato Umumi Heyeti kara
ra katî olarak bağlamamışsa bunu tashih edebi
lir. Fakat, buradan karar çıkmış ise, bu kararı 
bir başka makama tashih etme yolunu tutama
mıştır, kabul etmemiştir. Çünkü, bu yol tarih 
boyunca pek çok hatalı neticeler vermiştir. 
Onun için o hatanın tashihine imkân görmemiş
tir. Bir hâkimdir, hâkim tetkik etmiştir, ka ran 
vermiştir, tefhim etmiştir, tefhimin akabinde 
hataya vâkıftır ama, tefhim ettikten sonra hâ
kime kendi verdiği kararı tashih ettirme imkâ
nını vermemiştir. Ben bugünkü konuşmalardan 
bövle bir havayı görüyorum, çok hatalı bir yola 
gidildiğini görüyorum. Burada çıkan karar, ha
talı veya hatasız ollur. E&er, katî karara bağ-
lanmamıssa Umumi Heyete getirilir, Umumi 
Heyette tashih ettirilir. Eğer, bu hata katî ka
rara bağlanmışsa, Senatonun elinden çıkmışsa, 
Senatonun Umumi Heyetinin elinden çıkan bir 
mevzuu Başkanlık Divanının elinde kalmaz. Onu 
tutar, ilgili makama gönderir. Diğer makamı 
ikaz etmek hakikaten faydalıdır, nereye gide
cektir? Reisicumhura, böyle bir hal vardır, bu 
hususta hata edilmiş olması mümkündür, demek 
suretiyle bu mevzuun yeni bastan müzakeresini 
temin eder. Yoksa, Umumi Heyet kararının hi-
ö.âfma, hata dahi olsa onu tashih etme hakkı 
Başkanlık Divanımızın vazifesi değildir. Müda
haleler. böyle masumane görüşlerle başlar. Fa
kat, bir de Meclis kararlarının Başkanlık Diva
nı tarafından tashih yolu bir yol haline gelirse 
bundan büyük zarar görürüz. Rica ve istirha
mım, kararlarımıza hürmet edilsin, bir hata gö
rülmüşse tashih edecek makam ikaz odunsun. 
Her halde Cumhuriyet Senatosunun sükût etme 
suretiyle dahi kabul etmiş olduğu bir karar de
ğiştirilmesini ve Başkanlık Divanı kendisini bu 
işle vazifeli görmesin. Benim istirhamım bu, 
teşekkür ederim. (Alkışlar) 

7. —• Başkanın; Türk vatandaşlarına aidolup 
Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince milU-
Icştirilmiş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tas
fiyesi hakkındaki kanun tasarısının 3 ncü mad
desindeki tashih ile ilgili Başkanlık Divanı kara
rının, tatbikatta birliği sağlamak maksadına ma
tuf bvlunduauna dair demeci. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlık Divanı yani şuradaki Başkanlık Divanı 
değil, 13 üyeden teşekkül eden Başkanlık Diva-
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nıdır. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu ka
rarlarına şüphesiz ki saygılıdır ve Cumhuriyet 
Senatosunda bu kararları görüşme yolu ile de
ğiştirme diye bir temayüle raslamak mümkün 
değildir. Konu şudur; Millet Meclisine gidecek 
olan metin kanunlaşmıştır ve değiştirme yoktur, 
şeklinde mi gitmesi gerekli görülecektir, Başkan 
tarafından; yoksa, kabul edilmiş bir metin ola
rak mı gidecektir, yolundaki tereddütleri Baş
kanlık Divanı oturarak çözümlemiş ve bir şekle 
bağlamış. Ekseriyetle Sayın Tokoğlu'nun mu
halefeti ile Başkanlık Divanının büyük ekseri
yetle aldığı karar kesinleşmemiştir, değişiklik 
vardır. Binaenaleyh, doğrudan doğruya konu
nun Millet Meclisine gönderilmesi yolunda tat
bikatta birliği sağlamak, bundan sonra olacak 
olaylarda başkanlık edecek başkan veya baş-
kanvekillerinin bu gibi olaylarda nasıl bir tat
bikatı izliyecekleri yolunda büyük birliğe vara
bilmelerinin temini için görüşme yapılmış ve şu 
noktada Başkanlık Divanı bir ekseriyete var
mıştır. Bir değiştirme vardır. Binaenaleyh, şim
diye kadar İçtüzüğün ölü olan 79 ncu maddesi 
zaten Cumhuriyet Senatosunda kabul edilse 
dahi, hiçbir değiştirme olmasa dahi Millet Mec
lisinden gelen metin aynı şekilde kabul edilse 
dahi tatbikat odur ki, Millet Meclisinin Cum
huriyet Senatosunda etkili olan vasfı itibariyle 
doğrudan doğruya Millet Meclisine gider ve 
Millet Meclisi bunu Cumhurbaşkanına gönde
rir. Cumhurbaşkanına gönderme hakkını maa
lesef 8 yıllık tatbikat Cumhuriyet Senatosuna 
vermiş değildir. Millet Meclisine gitmekte, Mil
let Meclisi Cumhurbaşkanına göndermektedir. 
Biz, Cumhuriyet Senatosu olarak değiştirilmiş 
bir metinle Millet Meclisinin karşısına gidip, 
Millet Meclisi dilediği gibi tasarrufta bulunma
sın, hatayı Cumhuriyet Senatosu kendi cüzü. ile 
tashih etme imkânına sahibolma şeklindeki yü
reği en iyi yolda titreme yolu ile alınmış bir ka
rardır. Bu karar, Umumi Heyetin almış olduğu 
kararları tashih ve bu kararları gözden geçir
me veyahut bu kararları değiştirme mahiye
tinde değildir. Şayet böyle bir görüş varsa, İç
tüzüğün 12 nci maddesi gereğince münferit ve
yahut tamı hakkında Başkanlık Divanının tu
tumu bir sözlü soru ile buraya getirilebilir. 

8. — Tabiî Üye Suphi Karaman'in, gecen 
birleşimde, 27 Mayıs Devrimi ve devrimi yapan

lar hakkında yapılan konuşmadaki yanlışlıklara 
dair demeci 

BAŞKAN — Şimdi, gündem dışı konuşma
lara devam ediyoruz. Sayın Suphi Karaman'ın 
önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kişisel çıkarları ve politik ihtirasları yolun

da bütün Türk milletini kendi saflarında gös
termeye çalışarak 1961 Anayasasına vücut ve
ren meşruluğa gölge düşürmek istiyen zihniyet 
ve tutumlara karşı gündem dışı konuşmak isti
yorum. 

Saygılarımı sunarım. 
Tabiî Üye 

Suphi Karaman 
BAŞKAN — Sayın Suphi Karaman, sizden 

de konunun içinde kalmanızı bilhassa rica ede
ceğim. Ayrıca kısa konuşmanızı istirham ede
rim, Çünkü, 1,5 saati buldu, gündem dışı yapı
lan konuşmalar. 

SUPEİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Anayasa ve hukuk 
dışı tutum ve davranış] ariyle meşruluğunu kay
betmiş bir iktidara karşı direnme hakkını kul
lanarak Türk Milleti tarafından yapılan 27 Ma
yıs 1960 Devrimi üzerinde bir evvelki oturum
da bu kürsüde kinle, garezle dolu 37anlış beyan
lar söylenmiştir. Anayasamıza temel teşkil eden 
27 Mayıs Devrimine haksız sözlerle gölge düşü
rülmek istenmiştir. T. B. M. M. çatısı altına 
girerken yapılan yemine ve namus üzerine veri
len sözlere ihanet edilmiştir. Herkes, her istiyen 
yaptığı namus yeminine ihanet edebilir. Herkes, 
her istiyen demokratik ve lâik cumhuriyet ilke
lerine, Anayasanın 2 nci maddesindeki Cumhu
riyet ilkelerine ve buna bağlı Anayasanın baş
langıç bölümündeki ilkelere karşı kayıtsızlık 
duyarak yaptığı yemine rağmen kendi, kendi 
namus doğrulusunda tek başına istediği seviye
ye inebilir. Ama, bu takdirde asıl teminatın va
tandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer al
dığı inancı ile hürriyete, adalete ve fazilete 
âşık evlâtlarının uyanık bekçiliğine emanet edi
len 1961 Anayasasına gölge düşürmek istiyen 
bedbahtlara lâyık oldukları cevaplar da yerin
de ve zamanında verilecektir. 

îşte, şimdi, bir evvelki oturumda 27 Mayıs 
1960 devrimine gölge düşürmek istiyen yanlış 
ve haksız isnatlara cevap vereceğim. 
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BAŞKAN — Sayın Karaman, bir önceki 
birleşimde yapılan konuşmalar için size gün
dem dışı konuşmayı vermemekte beni mazur gör
menizi bilhassa rica ederim. Gündem dışı ko
nuşma bir cevap müessesesi değildir. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Cevap 
vermiyorum. 

BAŞKAN — Konuşmanızı önergenizdeki hu
suslara tasrih etmenizi bilhassa rica edeceğim. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Evet, 
tamam. Tarih önünde yanlışları düzelteceğim. 
Bu, bizim Anayasaya temel olan felsefenin fa
ziletinden gelen namus borcumuzdur. Tarih 
önünde suçluların telâşı içerisinde bulunanlar 
varsın bu sözlerimizden rahatsız olsunlar, hu
zurları kaçsın. Yıllarca Türk Milletinin huzuru
nu kendi hasis çıkarları ile bir görenlerin ve 
bunu böyle göstermek istiyenlerin maskelerini 
diyaletlik gelişme çok yakın günlerde surat
larından yırtacaktır. işte o zaman güneş aza
metinde çıkacak gerçeğin artık balçıkla sıva-
namıyacağını herkes görecektir. Yıllarca çile 
çekmiş Türk Milletinin hâlâ ezilen Anadolu 
halkının tüm uyanacağı günler yakındır. De
mokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti ilkele
riyle perçinleşmiş 1961 Anayasası Türk Mille
tine bu imkânları bahsetmiştir. Halkın uyanı
şından huzurları kaçanların 1961 Anayasası 
karşısındaki rahatsızlıkları buradan gelmekte
dir. 

Bir evvelki oturumda bir sayın konuşmacı 
şunları söylemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, bir evvelki 
oturumdaki konuşmalara cevap vermiyeceksi-
niz. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Peki 
efendim. Bir konuşmacı arkadaşımız vaktiyle 
şöyle konuşmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, Başkanlık bu 
şekildeki konuşmalarınıza da müsaade edemez. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, ilk gündem dışı konuşmayı yapan 
arkadaşımız da bu doğrultuda konuşmuştur. O 
da bir evvelki oturumda konuşan bâzı sözlere 
cevaplar vermiştir. 

Binaenaleyh ben, sadece bir evvelki otu
rumda konuşulanı değil, o günden bugüne ka
dar, basında da çıkan bâzı 27 Mayısa gölge dü
şüren olaylar var. Onları da tetkik ederek tü

müne birden 27 Mayısa gölge düşürmek isti-
yen davranışlara karşı cevap vereceğim. Onu 
mazur görün. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, gündem dışı 
konuşmalar cevap müessesesi değildir. Sizin 
önergenizde tashih ettiniz, belirli bir hudut 
içinde görüşünüzü belirmenizi bilhassa rica ede
ceğim. Başkanlığa yardımcı olmanızı rica edi
yorum. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Şöyle 
bir söz var efendim. «Cumhuriyet kanunlarının 
tatbik edildiği devirde değil, ihtilâl kanunları
nın tatbik edildiği devirde sanıktım.» Sayın 
senatörler, bu sözler ile tarihî gerçekler, kendi 
durumu ile ilgili olmıyan yönde tahrif edil
mektedir. 27 Mayıs devrimi, siyasi sanıklardan, 
en âdi sanıklara kadar suçlu bulduğu herkesi 
Türk hukukunun, Türk Ceza Kanununun mev-
cudolan mevzuatı içerisinde yargılamıştır. Suç
lar için yeni cezalar ve yeni bir hukuk getiril
memiştir. 27 Mayıs Devrimi, siyasi sanıklar 
için, usulü muhakeme yönünden birkaç devrim 
kanunundan başka, özellikle ceza ve hüküm yö
nünden hiçbir değ-Mklik getirmemiştir. Hukuk, 
•"i^vcut mevzuata fföre vurulmuştur, ihtilâl 
kanunları yanılsa idi, ihtilâlin kanunları yürü-
tulse idi, bu türlü konuşma yanan arkadaşlar 
ve kanun eribi pek çok kimse ile, eski devrin 
bas sorumlularının bu derece yakınları şimdi 
bu durumlarını muhafaza edebilirler, bu çatı 
altına delebilirler miydi? Usulü muhakeme 
yönünden getirilen birkaç devrim kanunu ise, 
valmz sivasi sanıklar içindi, iddia edildün gi
bi. âdi. suçtan rüşvet ve suiistimalden sanık bu
lunanlar, mevcut, mevzuata tabi olmuşlar, yar-
pı!anmaları ihtilâl dönemi sonuna kalmış ve de 
zamanaşımı imkanına kavuşmuşlardır. Oysa, 
ihtilâl kanunları uvp-ulansa idi. hiç kimseye za
manaşımı fırsatı verilmezdi. Zamanaşımını kol-
Kv\r> bu fırsatı ele geçirince. Meclis kürsülerin
de çıkın, merine gerine dokunul™azlığımı kal-
rtmn, calimi yanmak ve kabadayıliPhnda bu
lunmak fırsatı böyle arkadaşlara verildiiSi için, 
«i™di bir 27 Mayıs ihtilâlcisi olarak cok müte
essirim. 28 Mavıs 1960 ffünü söylediklerim ve 
ort.ava attıorm fikirlerle, simdi sövledioim bu 
«ö^ler tarihe geçsin ve gelecek kuşaklara ışık 
olsun. 

Aynı beyanlarda şunlar da söylenmiştir... 
BAŞKAN — Sayın Karaman, önergenizde 
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kişisel çıkarları ve politik ihtirasları yolunda, 
bütün Türk Milletini kendi saflarında göster
meye çalışarak, 1961 Anayasasına vücut veren, 
meşruluğa gölge düşürmek istiyen zihniyet ve 
tutumlara karşı gündem dışı konuşma istemiş
siniz. Siz hâlâ yasama dokunulmazlığı görüş
meleri sırasındaki konuşmalara cevap verme
nin çabası içindesiniz. Böyle devam ederseniz 
sözünüzü kesmek zorunda kalırım. Bu müdaha
lelerden de üzülüyorum. Bana yardımcı olma
nızı rica ederim. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, biraz sonra basında olan şeylere de 
cevap vereceğim. Beni mazur buyurun, çünkü 
tümü ile, bir 27 Mayıs'a meşruiyetine gölge dü
şürme çabası var. ihtilâl olmuş evlerimizden 
toplanmışız, tehdit ve dayakla isnadettikleri 
veya iddia edilen, sağdaki, soldaki imzasız mek
tupların ihbarından çıkan hâdiseleri hakikat 
yapabilmenin bir gayreti içerisinde, bir tutu
mun ve davranışın içinde sanık olarak gittik 
Büyük Millet Meclisinin odasında bizi çağıran 
arkadaşlar dayakla tehdit ettiler şeklinde söz
ler kullanılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, hâlâ sis bir ön
ceki birleşimde konuşan arkadaşımıza cevap ver
mek istiyorsunuz. Mümkün değildir Sayın Kara
man. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın se
natörler, bu sözler tümü ile ve 27 Mayıs Devri
mine gölge düşürmek istiyen kasıtlı beyanlar
dır. 

BAŞKAN — Ama yine cevap veriyorsu
nuz, Sayın Karaman. Gündem dışı konuşma 
bir önceki birleşimdeki sözlere cevap değildir. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, ilk konuşmacı arkadaşımız da böyle 
yaptılar. 

BAŞKAN — Efendim, onlar umumi ola
rak; sizin de umumi konuşmanıza hiçbir iti
razım olmıyacaktır. Ama, bir önceki Birleşim
deki görüşmelere cevap verdiğiniz takdirde be
ni mazur görmenizi rica edeceğim. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — İhtilâl 
olunca, siyasi ve kamu niteliğinde adi suç işle
miş sanıklar, elbette toplanacaktı. Eski devrin 

~ i 

baş sorumlularını ve o arkadaşı, o gün Kızılay 
meydanına bıraksalardı akibetîeri ne olurdu. | 

BAŞKAN — Sayın Karaman lütfen o pa- j 
sajları geçin, esasa girin. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Geçiyo
rum efendim. 27 Mayıs sabahı eski devre men
sup birçok kişiler, askerî makamlara telefon 
etmişler, muhafazalarını, gelip alınmalarını is
temişlerdir. 27 Mayıs sabahı eski devre men
sup kişileri evlerinden toplıyan kuvvetin bir 
maksadı da, bu kişilerin canlarını korumaktı. 
Suçlarının hesabını sormak ve fakat, hayat
larını bağışlamaktı. 27 Mayıscıların çevresin
de şefkat ve merhametten başka hiçbir his hâ
kim olmamış, insanlık dışı hiçbir eylem barı-
namamıstır. 

Yurt gezilerimizde eski Demokrat Partili 
vatandaşlara karşı davranışlarımızı o zamanki 
mahallî gazeteler yazmışlardır. Eski Demokrat 
Partili vatandaşlarımızı zulmünden kurtar
dığımız bâzı askerî belediye başkanları, şimdi 
Adalet Partisi sıralarında Parlâmentoya kadar 
gelebilmişlerdir. 

Şimdi, bâzı şerefsiz kalemler, hattâ dev
rimizde bizleri metheden insanlar, 27 Ma-
yıscı, son Yunan ihtilâli ile kıyaslamak 
zavallılığına düşmüşlerdir. 27 Mayıs'm 
içte ve dışta, «Beyaz İhtilâl, Kadife Eldivenli 
ihtilâl» yargısını kazandığı, artık bu çevreler
de unutulmuştur. 15 Eylül 1981 günü Yüksek 
Adalet Divanı kararlarını müzakere ederken, 
Millî Birlik Komitesi üyelerinin gösterdikleri 
kanun anlayışının, ruh olgunluğunun duyduk
ları vicdan sesinin, yüzde birini, bizim doku
nulmazlığımızın kaldırılması bahis konusu olan 
müzakerede maalesef göremedik, ihtilâl ka
nunlarının hükmünü yerine getirmiyen ihti
lâlcilerin bir süre sonra, hangi durumlara dü
şürülmek istendiğini, tarih bu davranışlarda 
yargılayacak ve gelecek kuşaklar bundan ib
ret alacaklardır. Ama biz, ihtilâl kanunlarını 
uygulamamakla, yaptıklarımızdan dolayı, alı
nan bu sonuçtan pişmanlık duymuyoruz. Ta
rihin mihenk taşında hakkımızda verilecek 
hüküm, Türk Ulusunun mutlu yarınlarını ha
zırlayacaktır. Hem devrimizin ihtilâl kanunları 
ile yönetildiği söylenilmekte ve verilen karar
ların bitaraflığına, hukukîliğine, vicdanen ve
rildiğine kaani değilim denilmekte, hem de bir 
tek reyle ve devrin yüksek soruşturma kuru
lu tarafından ya 12 - 13 veya 12 - 14 gibi bir 
tek rey farkı ile sevk edildikleri bahsedilmek
tedir. Suçlu olarak itham edildim denilmekte-
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dir. O devrin içindeki bütün Temyiz Mahke
mesinin, Devlet Şûrasının. 

BAŞKAN — Sayın Karaman, konuşmanız 
ihtilâl devrinde yapılan tasarrufların savun
ması da değildir, önergenizdeki bahis mevzuu 
ettiğiniz hususlara lütfen avdet edin, aksi tak
dirde üzülerek sözünüzü keseceğim. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Denile
rek çelişkiye düşülmektedir. Bu nasıl bir hu
kuk ve hukukçu görüşüdür. Hem ihtilâl ka
nunlarından bahsediliyor, hem de verilen ka
rarların bitaraflığına, hukukîliğine, vicdanen 
verildiğine kaani değilim deniliyor, diğer ta
raftan yüksek soruşturma kurallarında lehle
rine oy verildiğinden, lehine oy kullanan hu
kukçuların varlığından bahsediliyor. Bitaraflı
ğın, hukukîliğin, vicdani hareketin bu türlü 
anlayışı bir kaostur. Bu anlayışta olanların, 
Türk demokrasisine saygıları varsa, rejimin 
yaşamasını istiyorlarsa ve bunda gerçekte sa
mimî iseler, siyasi hayatta bir faaliyet içerisin
de değil, dışarıdaki varlıklar arasına dönme
leri ve orada bulunmaları lüzumludur. Çünkü 
dışarıdaki varlıklar arasında, bitaraflığa, hu
kukîliğe, vicdani harekete lüzum yoktur. Bu 
anlayıştaki kafalarda yer etmiş anlam ve kav-
ramlardaki kaos, Türk demokrasisine zararlı 
olabilir. Böyleleri ihtilâllerin meşruluğunu 
kaybetmelerine engel olmak şöyle dursun, bi
lâkis bu yolda yardakçı olup, rejimine zararlı 
olabilirler. 

Sayın arkadaşlarım, yine burada ve dışarıda 
Sayın Tansel'in bizim arkadaşımız olduğundan 
bahsedilmektedir zaman zaman. 

BAŞKAN — Sayın Karaman sözünüzü kese
ceğim. Bu şekilde geçmiş olaylara, bir önceki 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

2. — Açık bulunan Çalışma Bakanlığına Köy 
İşleri Bakam Turgut Toker'in, bu suretle aci
len Köy İşleri Bakanlığına da Samsun Milletvekili 
Selâhattin Kılıç'in atanmalarının uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/733) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var
dır. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Açık bulunan Çalışma Bakanlığına Köy İş

leri Bakanı Turgut Toker'in, bu suretle açılan 

birleşimde söz konusu edilen mevzulara dönmek 
gündem dışı konuşmak olamaz. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım bu konu basında yer almıştır. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bunun dışında 
bir diyeceğiniz varsa söylersiniz, aksi takdirde 
sözünüzü kesiyorum. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın 
Başkanım bu konu basında da çıkmıştır. 

BAŞKAN — Efendim basında çıkması.. 
SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Ve 

27 Mayıs'a gölge düşürmüştür. 
BAŞKAN — Değil, efendim, değil, o müm

kün değildir. Görüşülmüş bir mevzuu, bir ön
ceki birleşimde görüşülmüş mevzuu, gündem 
dışı konuşma mevzuu yaparak bir çığır açarsak 
bunun önüne geçenleyiz. Bu sebeple sözünüzü 
lütfen, vermiş olduğnuz önergenin ruhuna uy
gun bir şekilde bir beyanınız varsa onu söyli-
yerek bitirin. Aksi takdirde sözünüzü kesiyo
rum. -

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım bizler bugün meşru bir Anayasa 
düzeni içersinde lâik, demokratik, sosyal bir 
hukuk düzeni içerisinde demokratik haklarımızı 
kullanıyoruz. «Yeraltına girmek veya yeral
tından çıkmak, yeraltına girin» ithamları bi
zim için yersizdir. 

BAŞKAN — Sayın Karaman hâlâ cevap veri
yorsunuz, bu sebeple sözünüzü kestim efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Devamla) — Bir baş
ka vesile ile bu konuda konuşacağım Sayın Baş
kanım. Bu benim Anayasadan gelen meşru bir 
hakkımdır. Hürmetlerimi sunarım. (Ortadan 
alkışlar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

Köy işleri Bakanlığına da Samsun Milletvekili 
Selâhattin Kılıç'in atanmaları Başbakanın tek
lifi üzerine uygun görülmüştür, arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Çorum Üyesi Safa Yalçuk'un Bayın
dırlık Komisyonu Başkanlığından istifa önergesi 

BAŞKAN — Bir diğer önerge var okutuyo
rum. 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Bayındırlık Komisyonu Başkanlığı vazifesin

den beni affetmenizi ve istirhamımın kabulünü 
saygılarımla arz ederim. 

Bayındırlık Komisyonu 
Başkanı 

Safa Yalçuk 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, gereği 
yapılacaktır. 

4. — Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'ın; Ame
rika Birleşik Devletleri ile Karadeniz Bakır İş
letmesi Anonim Şirketinin kurulması için akdo-
lunan Anlaşmanın millî çıkarlarımızla bağdaş
madığı ve içişlerimize müdahale niteliği taşıdığı 
gerekçesilye bu konuda bir Senato araştırması 
açılmasına dair önergesi 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması istiyen 
önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 

Devletleri Hükümeti arasında 31 Mayıs 1968 
tarihinde akdolunan 30,5 milyon Amerika Do
larlık Karadeniz Balar İşletmeleri Anonik Şir
keti kurulması için Kredi Anlaşmasının millî 
çıkarlarımızla bağdaşmadığı, Anayasa ve mev
cut kanunlarımıza ayları olduğu ve içişlerimize 
müdahale niteliğini taşıdığı gerekçesiyle Anaya
samızın 88 nci ve içtüzüğün 133 ilâ 134 ncü mad
delerine göre bir Senato araştırması açılmasını 
saygiyle rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Tabiî üyesi 

Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat'ın okunan 
Meclis araştırması istiyen önergesi İçtüsük hü
kümleri gereğince işleme tâbi tutulacaktır. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR"" 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Gündemde 
sorular var. 

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

BAŞKAN — Sayın Özden?.. Burada. Sayın 
Ulaştırma Bakanı?.. Yok. Gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

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

BAŞKAN — Sayın Ucuzal?.. Burada. Sayın 
Tarım Bakanı?.. Yok. Gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Oztürkçine'nin, halen yürürülükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine?.. Yok. Ba
kan?... Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Benizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, çimento sanayiinin geliş
tirilmesine dair Sanayi Bakanından sözlü soru
su (6/457) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca?.. Burada. Sayın 
Sanayi Bakanı?.. Yok. Gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, eğitim yuvalarına girmek 
için sıra bekliyen çocuklara dair sözlü sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı İlhamı Ertem'in cevabı 
(6/458) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca?.. Burada. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı, burada soruyu okutu
yorum. 

10 . 10 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerini saygı ile rica ederim. 

Hüseyin Atmaca 
Denizli Senatörü 
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Anayasanın 50 nci maddesinin 4 ncü fıkra
sı; Devlet durumları sebebi ile özel eğitime ih
tiyacı olanları, topluma yararlı kılacak ted
birleri alır. Hükmünü taşıdığı halde onbinden 
fazla çocuğun korunma kararına rağmen açık
ta olduğu anlaşılmaktadır, özel eğitime muh
taç çocuklar için alınan tedbirler yetersizdir. 
Başıboşluk içinde kaderine terk edilen bu ço
cukların geleceği tehlikelerle doludur. Toplum 
için önemli bir problem olan bu sosyal dâva 
üzerine gereğince eğilinilmemesi üzücüdür. Ye
ni ve âcil tedbirlere ihtiyaç zarureti vardır. 

1. — Beden, ruh, ahlâk gelişmeleri tehlike
de olup ana ve babasız, ana ve babası belli ol-
mıyan çocuklarımızın korunması ile ilgili 6972 
sayılı Kanun yeterli midir? Bu kanuna göre 
korunma kararı alınanlarla bunlardan kaçının 
korunmakta olduğu, sıra bekliyen çocukların 
eğitim yuvalarına hemen alınması için ne gibi 
tedbirler düşünülmektedir? 

2. — Okuma çağında olan özel eğitime muh
taç çocuk sayısı ile bunlardan eğitilebilenlerin 
sayısı nedir? özel eğitim imkânından yoksun 
arızalı çocuklar için ne tedbir düşünülmekte
dir? 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Sayın Başkan, C. Se
natosunun muhterem üyeleri, beden, ruh ve ah
lâk gelişmeleri tehlikede olup, 6972 sayılı Ka
nuna göre korunma karan alınmış bulunan ço
cuk sayısı 21 497 dir. Korunmaya muhtaç ço
cukların yetiştirilmeleri yüksek malûmlarınız 
olduğu üzere 6972 sayılı Kanunun 4 ve 5 nci 
madeleri gereğince ve 1580 sayılı Belediye Ka
nununun 132 ve 148 nci maddeleri uyarma gö
re kurulmuş olan korunmaya muhtaç çocuklar 
koruma birlikleri tarafından korunmaktadır
lar. Bunların bugün için adedi, yetiştirme 
yurtlarını kurarlar, yetiştirme yurtlarının 
adedi 79 dur. Bu 79 yurtta 1 229 u kız. 9 772 si 
erkek olmak üzere 10 951 çocuk yurtlarımızda 
yetiştirilmekte, geliştirilmektedir. 

Bu sebeple, anlaşıldığı üzere aşağı - yukarı 
korunma kararı almış bulunan çocukların ya
rısı henüz yurtlara girmek imkânını bulama
yıp sıra beklemektedirler. 

Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili 6972 
sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre her yıl bü-

j tün belediyeler ve il özel idareleri bütçelerine 
bir evvelki yıl tahsisatının en az % 21 i nisbe-
tinde ödenek koyarlar ve bunu da en geç üç ay 
içerisinde bağlı bulundukları muhtaç çocukla
rı koruma birliklerine iade ederler. 

Sayın Atmaca'nm sorduğu üzere kanuni du
rumda yeterlik var mıdır, değişikliğe ihtiyaç 
var mıdır, sorusu burada düğümlenmektedir. 
Bu hususta belediyelere ve özel idarelere, bil
hassa belediyelere konan tahsisat maalesef tah
sil olunamamaktadır. Bu bakımdan hazırlık 
yapmaktayız. Belediye hisselerini, tahsil edici hü
kümler getirmek çabasındayız. Belediyelerin 
ve özel idarelerin bir evvelki bütçeye koyduk
ları yüzde birlerin dışında Millî Eğitim Bakan
lığı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı büt
çelerine de her yıl gerekli ödenekler konulmak
tadır. Her yıl bu bütçelere konan ödenekler 
birliklerde istihdam edecekleri personel masraf
ları haricolmak ve en az bütün özel idare ve be
lediyelerin bütçelerine koyacakları ödenek ye
kûnundan az olmamak üzere bu ödenekler bu 
iki bakanlık bütçesine konur ve bunlar da ilgi
li birliklere verilir. Buradaki en büyük güçlü
ğümüz biraz evvel arz ettiğim gibi belediyele
rin bu koymuş oldukları tahsisatları maalesef 
ödememeleridir. 

Rakamlar arz edeyim. 1961 yılında korun
maya muhtaç çocuklar için Millî Eğitim Ba
kanlığı Bütçesine konulan ödenek miktarı 
5 780 000 liradır. 1964 yılında 8 milyon lira
dır, 1968 yılında 11 753 921 liradır. Belediye 
bütçelerine konan paralardan ise tahsil edilen 
miktar 1961 yılında 3 107 904 liradır. 1964 yı
lında tahsil edilen miktar 4 911 895 liradır. 
Tahsil edilmiyen miktar ise 3 584 430 liradır. 
1967 yılında, - 1968 henüz devam ettiği için ra
kamını arz edemiyorum - tahsil edilen mik
tar 7 418 273 tür. Tahsil edilmiyen miktar 
3 067 245 liradır. Rakamların ifade ettiği 
üzere Devlet Bütçesinde bu çok hayati mesele 
için tahsisatı artırmakta devam ediyoruz bele
diyeler hisselerinin tahsiline de büyük ehem
miyet verip tahsil etmeye gayret ediyoruz. 
Ama, buna rağmen bu miktarların istenilen öl
çüde olmadığı bu hizmetleri görmek için daha 
çok ödeneğe ihtiyacımız bulunduğu gerçektir. 
Anayasamızın 53 ncü maddesindeki ekonomik 

I gelişmemiz ve malî kaynaklarımız arttığı nis-
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bette bu ayırdığımız tahsisatları da daha çok 
ayırmağa ve korunmağa muhtacolan çocukla
rın tamamını kapsamına alacak tarzda teşkilât
lanmağa çalışmakta gayret etmekteyiz. Oku
ma çağında olup özel eğitime muhtaç çocuk 
sayısı ise, tahminen 10 binin üstündedir. Bu
gün Türkiye'mizde faaliyette bulunan beş tane 
sağırlar okulu vardır. Bu okullarda 1 297 ço
cuk yatılı, 250 öğrenci de gündüzlü olarci: öğ
retim hayatlarına devam etmektedirler. Ayrı
ca, Gaziantep ve Ankara ilinde bulunan iki 
Körler Okulunda da 300 öğrenci bulunmak
tadır. Geri zekâlı çocuklar için açılan 178 özel 
sınıfta 3566 öğrenci özel öğretime tabi tutul
maktadır. Yeniden dört tane körler ve sağır
lar okulunun açılması plânlanmıştır. Bunların 
bir tanesi İstanbul'da Göztepe'de ikmal edil
miş; 1968 yılında Erzurum'da, Konya'da, Sam 
sun'da olmak üzere üç sağır ve dilsizler okul
ları ihale edilerek yapımına bu yıl başlanılnr.ş-
tır. Ayrıca bu öğretim yılında Beykoz'da özel 
öğretime muhtaç çocuklar için ayrı bir okul 
daha 178 e ilâveten açılmıştır. Bakanlığımız 
1968 günü Resmî Gazetede yayınlanan 
Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yönetmeliğini 
çıkartmış, durumları bu yönetmeliğe uyan ço
cukların eğitimi üzerinde ehemmiyetle dur
maktadır, durumu yüksek bilgilerinize arz ede
rim. 

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

Başkan, değerli arkadaşlarım, sorum toplumu
muzun sosyal bir dâvasını ilgilendirmektedir. 
Cemiyet düzenimizi zaman zaman sarsıcı ve bo
zucu emniyet ve asayişi ilgilendirici bir eği
tim problemi olarak bu soruyu size bu dav 
halline bir an evvel çare bulunması için arz 
etmiş bulunuyorum. 

Anayasamızın 50 nci maddesinin 4 ncü fık
rası «durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı 
olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri al
mayı devlete bir vazife olarak vermiş bulun
maktadır.» Özel eğitime muhtaç çocuklar kör. 
sağır ve dilsiz veya geri zekâlı çocuklardır. Ge
ri zekâlılar için büyük şehirlerdeki bir kısım 
ilkokullarımızda özel sınıflar açılmıştır ve bu 
sınıflarsa Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi 
binlerce çocuğun eğitim ve öğretimi yapılmak 
suretiyle ailesine yük olmaktan, cemiyete yük 

olmaktan kurtarıcı bir eğitim sistemi uygulan
maktadır. Ama, köy ve kasabalardaki bu gibi 
özel eğitime muhtaç çocuklar maalesef henüz 
düşünülmemiştir, ve ele alınmamıştır. Kör 
ve sağır ve dilsizler için de özel okul
lar mevcuttur. Fakat bunlar ihtiyaca 
cevap vermekten çok uzaktır, mahdut 
sayıda olması dolayısiyle kör ve sağır ço
cuklarımızın tümünü eğitip öğretebilecek kapa
sitede okullarımız mevcut değildir. Bu katago-
riye giren binlerce çocuk sıra beklemekte, bir 
kısımları da yıllarca sıra beklediği için ve sıra
sı gelmediğinden öğretim çağı geçmekte ve oku
la bu yüzden girme imkânını bulamamaktadır. 
Kaderin çarptığı bu zavallı yavruların elinden 
tutulması bir vazifedir. Eğitim ve öğretimlerini 
yaptırmak suretiyle bir iş güç sahibi yakılması 
ve topluma yarar bir hale getirilmesi Devletin 
ve ilgililerin kaçınılmaz vazifesidir. Işıktan, ses
ten mahrum bu çocuklarımıza karanlık dünya
larında rahat yasatabiTrıe imkânı verilme1 idir, 
bu vicdani olduğu kadar bir Anayasa emri ola
rak da ya'n^aşı r^vvrJ^ Mr konudur. Bunlar 
i^in acılamak okullar bHviik yatırımları da, ge
rektirmediğine göre ufak bir hizmet bu çocuk
larımızın karanlık dünyalarını aydınlatabilir. 
Bir de bsden ruh ve ahlâk gelişmeleri tehlikede 
o^p ana ve baba'ns, ana ve babası belli olmı-
yan. ana ve babası tarafından ihmal edilip, fu-
huşa, dilenciliğe, ahlâksızlığa teşvik edilen çocuk
larımız vardır. Bu gibi çocukların korunması 
Sayın Bakanın da ifade ettikleri gibi 6972 sa
yılı Kanunla düzenlenmiştir. Kimsesiz çocuklar 
için kurulan yurtlarda 10 bin civarında çocuğu
muz barınmakta, ancak aynı kanun gereğince 
sulh hukuk mahkemeleri tarafından korunma 
kararı alman çocuk sayısı da açıkta bulunan 
çocuk sayısı da 11 bine ulaşmaktadır. Bu 11 bin ço
cuk sulh hukuk mahkemelerince korunma kara
rı alındığına, beden ve ruh gelişmeleri tehlike
de olduğu kararına varılmasına rağmen, maa
lesef kederlerine terk edilmiş bulunmaktadır. 
Bu 11 bin çocuk için kısa zamanda gerekli ted
bir alınmazsa cemiyet için büyük problemler 
doğacaktır. Eğitim zamanında verilmezse, telâ
fisi güç birtakım problemler ve hâdiselere se-
bebolabilir. 6972 sayılı Kanunun gereği yapıl
mazsa, bu çocukların akıbeti uçurumdur, 
ahlâkları tehlikededir. Her gün bu gibi 
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çocukların acıklı durumlarının gazeteler
de okuyor, içimiz sızlıyor. Bunları cemiyete 
yararlı insanlar olarak kazandırmakta acele et
meliyiz. 6972 sayılı Kanunun 8 nci maddesi 
bu gibi çocuklar için belediye ve özel idare büt
çelerine, bütçelerinin % 1 oranında ödenek kon
masını âmirdir. Bu nisbet 1968 yılı için 14 mil
yona yaklaşmaktadır. Özel idare ve belediye 
bütçelerine konan bu ödeneklerin maalesef bir 
kısmı tahsil edilemediği için kanuni vazife ye
rine getirilememekte bu yüzden bu zavallı ço
cuklarımızın korunması yapılamamaktadır. 
Çünkü 6972 sayılı Kanun bu ödeneklerin tahsili 
hakkında bir müeyyide getirmediğinden beledi
yelerin, belediye başkanlarının, belediye komis
yon ve encümenlerinin insafı bu işi halletmekte
dir. Kanun Devletinde kanunların uygulanmama
sı acı bir gerçektir. Kanuni gereği yerine getir-
miveu valnız belediyeler ve özel idareler de de
ğil. 6972 sayıU Kanunun 9 ncu maddesi mahallî 
idarelerin her sene bütçelerine koyduğu ödenek
lerden az olmamak üzere Devlet bütçesine de 
ödenek konmasını âmirdir. Buna rağmen 1968 
yılı Devlet bütçesine kanuni hadden üç milyon 
lira daha az ödenek konmuştur. Parlâmento 
bu kimsesiz beden ve ruh gelişmeleri tehlikede 
olan çocuklarımızdan maalesef üç milyon lirayı 
esirgemiştir. Memleketimizde sosyal güven
lik konusuna gerekince önem verilmediği için 
toplumumuzda üzücü olaylar eksik olmamakta 
sokaklar dilencilerle dolmakta, bilhassa küçük 
kimsesiz yavrular organize edilerek dilenciliğe, 
hırsızlığa, gayriahlâki yollara teşvik edilmekte
dir. Bu yüzden muhtacolanlarla olmıyanı ayır
mak güçlüğü içindeyiz. Millî Eğitim Bakanlığı 

ve Soğlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçelerine 
yeteri kadar bu maksatla ödenek konmadığın
dan zavallı çocuklarımız kendi kaderlerine terk 
edilmiş bulunmaktadır. Bu yüzden fırsatçı, ah
lâksızlara imkânlar verilmektedir. Bu konu ce
miyetimizin kanıyan bir yarasıdır. 1968 yılı 
bütçesinin hazırladığı şu sırada sosyal güven
lik konusunun ciddiyetle ele alınmasını temen
ni ediyorum. Ruh ve beden gelişimi tehlikede 
olan ve özel eğitime muhtaç sakat çocuklarımı
zın kötü yollara düşmesini önleyici tedbirler için 
çareler düşünülmelidir. Yoksa kimsesiz çocuk
lar konusu cemiyetimizin bir sosyal yarası ola
rak daima kanamıya devam edecektir. Türki

ye'de 20 bine yakın geri zekâlı, 30 bine yakın 
sakat, 50 bine yakın kimsesiz beden ve ruh ge
lişimi tehlikede çocuk bulunmaktadır. Parlâ
mentonun toplumumuzun Hükümetin ilgisini 
bekliyen bu çocukların dâvalarına eğilme za
manı gelmiştir. Eğer ilgi esirgenirse ve eğer 
5 - 10 milyon gibi ödenek bu zavallı yavrular
dan esirgenirse bu yavruların sonucu ceza 
evinde bitecektir. Bunlardan esirgediğimiz pa
rayı ceza evi yaptırmaya harcamak zorunda ka
lacağız. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, iki dakikanız 
kaldı. 15 dakika dolmak üzeredir. 

HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Bu 
önemli konunun sonunu karakolda, ceza evinde 
bitirmemek için tedbir alalım. Bu Türk çocuk
larını iyi yararlı, ahlâklı insanlar olarak cemi-
vetimize maledelim. Bu kimsesiz çocuklar ko
nusunun halli büyük malî problem değildir. Ama 
üzerine eğilinmez kendi haline bırakılırsa top
lumumuz için telâfisi güç problem olarak orta
ya çıkacaktır. 6972 sayılı Kanunun açıklarının 
biran evvel giderilmesi için Sayın Bakanın tek
lifini beklediğimizi arz eder, hepinizi saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Ozden'in, Ankara - Kızılcahamam yolu
nun atışlar dolayısiyle kapanmasına dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/467) 

BAŞKAN — Sayın Özden?.. Var. Sayın Mil
lî Savunma Bakanı?.. Yok. Gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, PTT dağıtıcıları ile hat 
bakıcılarına fiilî hizmet zammı verilmesine dair, 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/514) 

BAŞKAN — Sayın Aksoley?. Var. Ulaştır
ma Bakanı?.. Yok. Gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

8. •— Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Ozmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altınova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin 
nedenlerine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/516) 

— 449 — 
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BALKAN — Sayın Özmen?.. Var. Tarım Ba
kanı?.. Yok. G-elecek birleşime bırakılmıştır. 

9. —- Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir iline bağlı Kaman ilçesi 
ile Ankara iline bağlı Balâ ilçesi arasındaki bo
zuk olan yolun tamirine dair sözlü sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Orhan Alp'in cevab (6/517) 

BABKAN — Sayın Özmen?.. Var. Sayın Ba
yındırlık Bakam?.. Burada. Soruyu okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma Sayın Bayındırlık Ba

kanının sözlü olarak cevap vermesine delâlet
lerinizi arz ve istirham ederim. 

Halil Özmen 
Kırşehir Senatörü 

1. Kırşehir iline bağlı Kaman ilçesi ile An
kara iline bağlı Balâ ilçesi arasındaki yolun ge
nişletilmesine ve asfalt yapılmasına 10 Ekim 1965 
milletvekilleri seçimleri esnasında karar veril
miş ve halkımıza ilân edilmiştir. 

2. Bizzat müşahedelerimize göre, bu yol 
Kaman ilçemizden itibaren Karakaya köyümü
ze kadar yapılmış ve aynı zamanda eski bakım
sız durumuna göre genişletilmiştir. 

3. Karakaya köyümüzden sonra, geriye ka
lan ve Balâ ilçesine kadar devam eden mesafe 
ise olduğu gibi bırakılmıştır. 

4. Kaman ilçesinden itibaren genişletilen 
ve olduğu gibi bırakılan mesafeler için birçok 
masraflar yapılmış ve aynı zamanda Kaman ile 
Bâlâ ilçesi arası asfaltlanmıştır. Yalnız, asfalt
lanan bu yol kaliteli bir şekilde yapılmadığı ve 
çok acele edildiği için, bugün bu yolun birçok 
yerleri bozulmuş ve millî servet olan vasıtaları
mız için büyük tehlike haline gelmiştir. Bozu
lan kısımların tamiri için gerekli ve ciddî ted
birler alınmadığı gibi ciddî bir şekilde de kont
roller yapılmamıştır. Baştan savma yapılan ta
mir ve asfalt yamaları ise biraz sonra yeniden 
bozularak eski halini almıştır. Halen bu yol. bu
gün eski durumunu almış ve kullanılamıyacak 
kasislerle dolu vasıtalar için tehlikeli bir hâle 
gelmiştir. Birkaç ay sonra yağmurlar ve karlar 
yağdığı zaman birçok vasıtalar bu bozuk yollar
da kalarak hasar görecekler ve bizim de her za
man takdir ettiğimiz karayollarına karşı olan 
itimadımız sarsılacaktır. 

Nevşehir, turistik ilçemiz olan Hacıbektaş, 
G-öreme harabeleri, Ürgüp ilçemiz, Kayseri, ta
rihî Kırşehir, Kaman ve Bâlâ için çok mühim 
olan bu yolun esaslı ve ciddî bir şekilde tamiri 
için Bayındırlık Bakanlığı ne gibd tedbirler dü
şünmektedir? 

Kış mevsimi gelmeden evvel nıe gibi tedbirler 
alınacaktır? 

Turistik değeri olan bu yol acele tarafından 
ne zaman tamir edilecektir? 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı?... 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP (An-
kara Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; Kırşehir Senatörü Sayın Halil öznıen'in 
sözlü sorusuna cevabımı arz ediyorum. 

Kaman - Balâ arasının asfaltı 1967 yılı in
şaat mevsiminde sathi kaplama olarak yapıl
mıştır. Bu tip kaplamalar kademeli üst yapı 
inşaatın ilk safhasını teşkil eder. Trafik hacmi 
belli seviyeye gelinceye kadar yine aynı tip 
kaplama ile yenilenerek hizmette kalmaları te
min edilir ve yenilemeye kadar vukubulacak 
mevzi bozulmalarda bakım ekipleri tarafından 
yapılarak giderilir. Memleketimiz şartlarında 
sathi kaplamanın yenilenmesi vasati olarak 
3 - 5 senede yapılmaktadır. Ancak yolun bulun
duğu havalinin iklim ve yeraltı şartları, yer
altı suyu şartları o mahalde bulunabilen mu
cur elde etmeye elverişli taşın cinsine yol üzerin
deki kağnı ve demir tekerlekli araba gibi tah-
ribedici vâsıtanın çok olup olmamasına göre bu 
süre bazan bir seneye de iner, bazan da 7 - 8 
seneye çıkabilir. Şüphesiz aynı şartlar yolun ya
manmayı icabettiren zamanda da aleyhte ve leh
te tesir ederler. Bu husus satıh kaplama cinsi as
falt tatbikatında her memlekette de aynıdır. Bu 
bakımdan söz konusu yolda durum bir inşaat 
tarzının tatbikatına uygundur. Ve bakımı yapı
larak yenileme zamanına kadar hizmette tutula
caktır. Malûmunuz olduğu üzere, yurdumuzda 
anaistikametlerdeki yollarda çok büyük önem 
taşımaktadır. Uzun yıllar Doğu bölgelerimize 
giden ve Ankara'dan İM istikamete giden, birisi 
Ankara Sivas, Erzincan istikametinde Erzurum'
dan Ağrı'dan Doğübayazıt'a giden anaistikamet 
yolu, diğeri de Ankara - Kırşehir - Kayseri - Ma
latya - Elâzığ - Bingöl - Muş - Bitlis'ten Van'a 
giden, Hakkâri'ye giden anaistikamet yolu, An
kara kesimlerinde uzun yıllar asfaltsız kalmış-
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tır. Ve hepiniz gayet iyi hatırlarsınız ki, Anka
ra'dan Kayseri'ye 1987 yılma kadar asfalt bir 
yoldan rahatlıkla gitmek imkânına sahip değil
dik. İşte bu yolun asfaltlanması ile bu imkân 
hâsıl olmuş ve yurdun Doğu bölgelerine gitmek 
kolaylıkla imkân dâhiline girmiştir. 

Bu anaistikamet yolunun durumu hali hazır 
durumu, trafik şartlarına göre iyidir. Yol as-
faüttır. Asfalttaki bozulmalar, mevsimlerinde 
yapılmaktadır. O bakımdan bu sözlü soruda ba
his konusu turistik bölgelerin yol ihtiyacı kar
şılanmış durumdadır. İlerde trafik sayısı ile mü-
tenasibolarak yolun daha da genişletileceği ve 
yolun daha da ıslah edileceği pek tabiîdir, say
gıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

Başkan, sayın arkadaşlarım, sözlü soruma cevap 
vermiş oüduğımdan dolayı Sayın Bakana teşek
kür ederim. Sözlü sorumu verirken Sayın Baka
nı veyahut onun mensubolduğu Bakanlığı, Ka
rayolları teşkilâtımızı ve onun teknisyenlerini 
hesaba katarak, onlara bir töhmette bulunarak 
vermiş bulunmuyorum. Asla böyle bir niyetim 
yoktur. Bilhassa Karayollarının çalışmasından 
dolayı ben de sizler kadar çok memnunum. Yall-
nız bu soruyu vermekte gayet haklı bir maksa
dım vardır. Muhterem arkadaşım Bayındırlık 
Bakanı olarak da huzurunuzda bunu belirtti. 

Muhterem arkadaşlar, 1965 seçimleri esna
sında, Bakanımız da Kırşehir'e teşrif ettiler. O 
zamanki koalisyonlar zamanındaki Başbakanı
mız da teşrif etti. Onu takibeden seçimlerde 1965 
seçimlerinden sonra Sayın Başbakan Süleyman 
Demirel de Kırşehir'e ve Kaman'a teşrif ettiler. 
Kaman'm yıllardan beri sızilıyan- ve kanayan 
bir derdi var. O da Kaman ile Balâ ve Ankara 
arasındaki yolun birazcık genişletilmesi ve yo
lun asfaltlanması. Dertleri bu. Sebebi de şu : 
Kırşehir ile Kaman arasında arkadaşımın za
manından evvel bir asfaltlanma yapılmıştır. Ga
yet güzeli bir asfaltlanma yapılmış halen Kırşe
hir ile Kaman arasında en küçük bir çatlama ve 
patlama mevcut değildir. O zaman bu işe gayet 
güzel önem verilmiş, mühendislerimiz kontrol 
etmiş, o zamanın Bayındırlık Bakanlığı ve teşki
lâtı buraya büyük önem vermişlerdir. 1965 se
çimleri esnasında Sayın Bayındırlık Bakanımız 
çok iyi hatırlıyacaklar. Kaman'da bir gürültü 
çıktı. Büyük bir yol mevzuu çıktı. Üç bin kişi 

dört bin kişi kadar Ankara'ya karşı protesto yü
rüyüşlerine çıktılar. Onun üzerine o zamanın 
Başbakanı Süleyman Demirel gayet haklı ola
rak - ki, her Başbakan bunu yapacaktı - aman 
Kamanlı hemşehrilerim- müsaade buyurun pro
testo yürüyüşlerinden vazgeçin, sizin yolunuzu 
yapacağım. Ankara'ya kadar asfaîtlıyacağım di
ye söz verdi. Bu söz üzerine halk bayram yaptı. 
Yıllardan beri özlediği bir güne kavuştu, bay
ram yaptı. Dozerder geldi, kamyonlar geldi ve 
çalışmaya başladılar. Arkadaşlar bu sözlerimi 
her hangi bir arkadaşımın hatırı için konuşmu
yorum. Sadece memleketin yüksek menfaatleri ve 
milletimizin menfaatleri için konuşuyorum. Dert
lerimize daha iyi eğilinmesi için konuşuyorum. 
Arkadaşımın da buyurduğu şekilde 1987 sene
sinden itibaren Kaman ilçemiz ile Balâ arasındaki 
o eski geçilmez millî servetin heder olmasına kam
yonların derelere yuvarlanmasına müncer olan 
yolumuz genişletilmeye başlandı, Başbakanın 
verdiği söz üssrine. Köprülerde menfezler yapıl
dı, her şey hazırlandı. Kaman'dan itibaren beş 
Km. ya gelir ya gelmez Karakaya köyümüze ka
dar bu yol arzu ettiğimiz şekilde ve Bayındırlık 
Bakanının arzu etiği şekilde yapıldı. Ondan son
raki menfezler, halan bir kısmı duruyor ve gü
zergâh değişmeye mecbur ofldu. Ben bunu 1965 
seçimlerinde kazanarnıyan bir arkadaşınız oldu
ğum halde memleketin evlâdı olarak tahkik et
meye mecbur kaldım. 

Karakaya köyüne kadar yapılan ve genişle
tilen bu yol, Karakaya'dan itibaren eski halin
de asfaltlanması için bir emir verilmiş, yani ne 
demek istiyorum, arkadaşım bunu belki görme
miş oGabilir. Belki benim şimdiki ricalarım üze
rine o civara gittiği zaman kendisi de buna mut
tali olacak. Karakaya köyüne kadar genişletilen 
yol, Karakaya'dan itibaren eski halinde ve eski 
duruma göre uydurma bir asfaltla göz boyan
mak istenmiş ve Balâ'ya kadar gelmiş; Balâ'dan 
da Ankara'ya kadar gelmiş. 

Şimdi arkadaşlar, biz Kamanlı olarak, Kır
şehirli olarak buna da müteşekkiriz. Bayın
dırlık Bakanının bu tutumuna da, Bayındırlık 
Bakanlığı mensuplarının bu tutumlarına da, 
karayollarının bu hareketine de müteşekkiriz. 
Çünkü biz bunun bir karışını yıllarca göre
medik arkadaşlar, yıllarca biz yola hasret kal
dık, Kırşehirli olarak yıllarca biz buna hasret 
kaldık. Binaenaleyh nasıl sevinmiyelim. Sevin-
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mekte haklıyız. Yalnız benim üstünde durdu
ğum nokta sudur arkadaşımdan bilhassa bunu 
rica ediyorum: Şimdi 1967 senesiyle 1968 sene
si arasında bir vakit geçmedi. Henüz bir za
man ilerlemedi. Acaba neden dolayı Kaman'-
dan itibaren Balâ'ya kadar ve Balâ'dan da An
kara - Konya yoluna kadar yapılan bu asfalt 
bir sene içerisinde, 1,5 sene içerininde bozul
du. Benim iddiam bu. Neden acaba?.. Sebebi 
nedir?.. Niçin önem verilmedi?.. Memleketin 
milyonları heder olduğu halde, binlerce dozer
ler çalıştığı halde, teknisyenler çalıştığı halde 
- her karışma her kilometresine milyonlarca li
ra sarf edildiği halde - neden bir sene içerisin
de bozuldu. Ona da bir şey demiyorum. Bozu
labilir. 

Bir Konya mevzuunda, Şereflikoçihar'la Ak
saray arasındaki bir sözlü soruyu anlatırken 
arkadaştımı mazur görmeye mecbur oldum. Her 
an kendisi takihedecek değil. Ama şimdi şu
rası niçin arkadaşlar, ehemmiyetli bir şekil
de yapılmıyor? Bozuldu, kabul, bir şey demiyo
rum. Yalnız ne oldu? Emir verildi, yapılsın. Ba
kın arkadaşlar, nasıl yapılıyor. Ve ben bunu Yü
ce Senatonun kürsüsüne niçin getirdim? Be
nim iddiam burası, Ve siz de bana hak verecek
siniz. Arkadaşımın buyurduğu şekilde bir ya
ma yapılmıyor. Yamanın yapılması için ne ya
pılması lâzım 2 metre, 3 metre yer bozulmuş
tur. O iki metre, 3 metre yerin. - ben teknisyen 
değilim ama yolda çalıştım talebeliğim esna
sında. çalışmalarım var yol hakkında biraz ma
lûmatım var - o bozulan yolu eğer iki metre ise 
2 5 metre. 3 metre uzunluğunda veya eninde ka
zılacak, toprak taş atılacak döşenecek, blokaj ya
pılacak, dövülecek kumla birlikte, ondan sonra 
üzeri topraklanacak kumlarla, aradan iki ay, üç 
ay, beş ay geçecek esaslı bir şekilde onun üstün
den vasıtalar geçecek, vaktaki orası tekrar yıkıl
mamıştır, işte o zaman asfalt yamama, esfalt 
kaplama yapılacak. Benim anlayışım bu, öğren
diğim de bu. 

Şimdi arkadaşım darılmasın, kendisine kar
şı sonsuz hürmetim var, benim gördüğüm ya
mama şu; muhterem arkadaşlar sizler görüle
ceksiniz buna, fareler dahi gülecek : Bir met
rede bozulma var. O bir metrelik yeri hiç 
ehemmiyeti olmıyan bir amelenin eline vermiş
ler, iki tane de kazmacı gelmiş oraya. Kazma 

ile kazıyorlar, toprağı atıyorlar bir kenara biz 
kum getirdik diyerek o attıkları topraktan da
ha fazla toprak cinsinden bir toprağı oraya 
dolduruyorlar ve geçip gidiyorlar. Aradan 15 
gün, 20 gün sonra bir yağmur yağıyor, bir de 
bakıyorsunuz ki 15 gün evvel yapılan yer çök
müş yeniden. Tekrar geliyorlar, durmuyoruz. 
Her defasında rica ediyoruz karayollarına. Bel
ki kendilerini rahatsız etmedim çünkü Bakan 
arkadaşımın işi çok fazladır, bu kadar basit 
peyleri kendilerinden istemek benim için doğ
ru olmuyor ama Kırşehir'e giderken bakımevleri-
ne, 61 Şube Şefini, 48 Şubeye her defasında 
istirhamlarım oldu, ricalarım oldu, bunları ikaz 
ettim, ikan etmeme rağmen yine gördüm, açı
yor, toprağı dolduruyor, 20 gün sonra gidip içi
ne çöküyorsunuz. 

Arkadaşlar, gülünç bir tarafı daha var, he
le o beni daha çok fazla üzdü ve bu memleketin 
evlâdı olarak ciddiyetten ne kadar uzak oldu
ğumuzu anladım, üzüldüm. 

Şimdi toprağı kazdı, blokaj yapmadın, tek
rar toprak doldurdun oraya. Hiç olmazsa üs
tünü kaplama, asfalt kaplama, asfalt yapma bu 
memleketin paralarını oraya dökme. Evvelce 
arz ettiğim ftibi 5 metre, 3 metre kaz, blokajını 
yap, kumlarını doldur, üstünü güzelce kapat 
avlarca, yıllarca vasıtalar gelsin, geçsin vak
taki orası yıkılmıyacak o zaman gel üstünü as
falt yap. Böyle olmuyor. Doğrudan doğruya 
toprağın üstüne, arkadaşım bunu görecek mut
laka, ben kendisinden istirham ediyorum, bu 
memleketin çalışkan bir Bakanı, bir evlâdı ola
rak, görecek mutlaka toprağın üstüne sen gö
tür asfaltı dök. Buna imkân yok arkadaşlar. 

Bir noktayı daha kendisinden rica ediyo
rum. Şimdi Balâ devlet üretme çiftliğimiz ve 
Kesikköprü Barajımıza sapan yol vardır. Bu 
yolun üstünde,,. 

BAŞKAN — Sayın özmen, müddetiniz dol
du. Cümlenizi lütfen tamamlayınız. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Ben de bi
tirdim efendim, iki yol gidiyor oraya. Yeni 
bir baraj yaptı iktidar, teşekkür ederiz kendi
lerine. O yolla Devlet üretme çiftliği yolunun 
olduğu yeri Sayın Bakanım tetkik ederse sel
ler gelmiş asfaltın kenarında ne kadar asfalt 
varsa hepsini almış ve götürmüş. Ne olur şunu 
yaparken teknisyen arkadaşlarımız biraz daha 
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dikkatli yapsalar. Her ne ise muhterem arka
daşlar, müddetim doldu kendisine ve men-
sübolduğu teşkilâtı, Karayollarına sonsuz te
şekkürlerimi sunarım. İnşallah bu sözlerimden 
muhterem arkadaşım çok güzel mânalar çıkar
mıştır. Bundan sonra daha iyi yapacaktır. Şu 
Kaman - Kırşehir - Kayseri - Göreme - Hacı-
bektaşı Veli - Aşıkpasa - Ahıevranı Veli gibi 
turistik bir yolun değeri bugünkünden daha 
iyi bir hale gelecektir. Siz arkadaşlarımız ve 
yabancılar da bu yollardan gayet rahatlıkla 
geçeceklerdir. En derin hürmetlerimi sunarım 
efendim. 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Devlet Demiryolları idaresi
ne dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/518) 

BAŞKAN — Sayın AJnasJan?.. Yok. S^vm 
Bakan?...' Yok. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Sami T ur an'in Kayseri'ui ikiye bölen Ka-nseri 
Sivas demiryolunun Sümer Caddesi üzerindi 
yeraltı veya yerüstü tesisi uamhnasına dair 
sözlü sorusu, ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in 
cevabı (6/519) 

BAŞKAN — Sayın Sami Turan in yine Sa
yın Bayındırlık Bakanından bir başka sorusu 
vardır, iki defa sayın üyenin, iki defa da Ba-
kanın avrı ayrı çelmesine lüjsnm. yak. ism ve
rirlerse Sayın üye ve Sayın Bakanın önergele
ri bir okutacağım, kendilerine birer defada 
söz vereceğim. 

12. — Cumhuriuet Senatosu Kanseri Üyesi 
Sami T ur an'in, Kanseri Devlet Hastanesinin 
eh inşaatına dair sözlü sorusu ve Orhan Alp'in 
cevabı (6/520) 

BAŞKAN — iki sözlü soruyu da okutaca
ğım. Bakana ricada bulunacağım, Sayın Sa
mi Turan da ikisine birden karşılık verecek. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun sözlü olarak Bayındırlık 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delâlet
lerini saygı ile rica ederim. 

Kayseri 
Dr. Sami Turan 
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Kayseri'yi ikiye bölen Kayseri - Sivas demir
yolu yalnız Sümer Caddesi üzerinde geçit ver
mektedir. Bu geçit istasyona çok yakın ol
duğu için tren manavralarını da bu geçit üze
rinde yapmaktadır. 

Bu hal hem şehir trafiğini aksatmakta ve 
hem de birçok kasalara sebebiyet vererek can 
ve mal kaybını nıucibolrnaktadır. 

Tehlikeli olan bu geçit için yer altı ve yer 
üstü bir tesis yapılması düşünülüyor mu? 

Cumhuriyet Ssnatcuu Sayın Başkanlığına 
Aşağıda arz ettiğim hususların Bayındırlık 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delâletlerini saygı ile rica erlerim. 

Kayseri 
Dr. Sami Turan 

1. Kayseri Devlet Hastanesi ek inşaatı ne 
saman ikmal edilecektir? 

2. inşaatın ikmalinde gecikme var mıdır? 
Var ise sebepleri nelerdir? 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı buyu
run. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, Kayseri Senatörü Sayın Sami Tu
ran'in sözlü sorularına cevabımı arz ediyorum: 

Demiryolu - karayolu kesişmelerinin alt veya 
üst geçit haline getirilmesi hususu karayolu tra
fiği, demiryolu trafiği, vukubulan kazalar, ran-
tabilite ve yurdumuz içindeki öncelik sıraları 
yönlerinden etüt edilmektedir. Sayın senatörün 
de sözlü sorusunda belirtmiş olduğu gibi Kayse
ri - Sivas demiryolu, Kayseri'de Sümer Caddesi 
üzerinde geçit vermektedir. Bu geçitten dolayı 
bâzı beklemeler vukubuînıaktadır. Ancak böy
le bir üst geçit inşa edilebilmesi için, böyle bir 
üst geçidin takriben 1 milyon lira civarında bir 
ödeneğe de ihtiyaç vardır. Gerekli hesaplar ve 
etütler. Kayseri için yapılmaktadır. Netice müs
pet sonuca vardığı takdirde; öncelik sırasına gö
re Kayseri'de bu üst geçidin yapılması cihetine 
gidilecektir. 

Sayın senatörün hastane inşaatiyle ilgili ola
rak sözlü sorusuna gelince: Kayseri Hastanesi
nin ikmal inşaatı 3 etapta ihale edilmiştir. Bi
rinci kademede, takriben 52 bin lirayla cerrahi 
paviyonun çatı onarımı yapılmıştır ve bu husus 
Ağustos ayında ikmal edilmiştir. 2 nci kademe-
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.de takriben 167 bin lira tutarında cerrahi pavi-
yonım boya ve badana iğleri yapılmıştır. Bu iş, 
Ocak ayı sonunda ikmal edilecektir. 3 noü ka
demede ihale edilen; 1967 yılında ihale edilmiş 
olan ve takriben 1 milyon 245 bin lira civarında 
olan hastanenin jeneratör, telefon ve bası kısım
larındaki soğuk hava tertibatı gibi, bahçe tan
zimi gibi işlere aidolan husus; Kasım 1968 de 
bitecek şekilde temrini erimiştir. Ancak bu iha
leyle il<rili malzemenin kalitesi ve bunun kavu?ü 
mevzuunda mütaahhit ile Bakanlık temsilcili 
kontrol aracında bâjn rrörüs ayrılıkları oldu^' 
için bu tesirlerle ilgili nümunele^m heğenilmesi
ne kadar ve bunlarm tedarikine kadar daha sa
man frecec^gi anla^ıl^ıs ve bu du.rum ka^-i^n-
da inşaat ister istem.es hjraz gecikmek piki bm 
durumla karsı, karsıya kalmıştır. T'Tart aym^ 
kada1* bu idlerin ta^am^mn ikmali düşünülmek
tedir. Sav^vle ar?; ederim. 

BALKAN — SaTr?n. Turan. 
S^l^İ TTT7?.AN fK^Yafr,ı) — Savm "Ra^u 

savm. ari''<v'''.aqiar,!m, S^vn "Rpk̂ .ı̂ m îv&yyv+.vpfi.rsrt 
dola"v> t^pT^k^r e? !̂a."!''îTM An", ak, £pi-mlay ç*,**^ fi fi
si u^erind^ki ?yecitm_ sınava kon̂ â**1?. K-n^i'i' 
â acaPT mutlak+'r, T̂ T̂/apHi Tiü-fnc, î+i'̂ çj/Hv'ta ^50 
bini ÎITV" ^.".'!Tn''nj'',r. "R11 c^dd^ a f̂çn . vıi-Tcırn 
O r t a v a d',:'c;"^"î6k+"'^7"'* T-TOT* "İH f&yoffo, fir< f>:~> .fi fi & ~ 

nin sahurla. solunda li^elsr., rso'rfitmpn okT̂ ll̂ TT, 
fabrikalar, adbvg kiu^^ı vatanda^larıjı ŝ k p,k 
TîlpT^7, k a k ' ' o ~ » Tİcslpi-y» joîrt f>r(0'f>1 (-fi™••**>!•*+<>fit?>_ rTIal|C»7~n 

dersine o*ec. kalmaktadır, işçi fabrikaya gireme
mektedir. Mahkemesi olan vatandaş mahkeme
sine gec kalmakladır. Ve bunlara yetişebilmek 
için de geçidi kaplıyan bariyerin üzerinden at

lamakta veya altından geçmekte bu şekilde 
birçok kazalara sebebiyet verilmektedir. Sayın 

1865 yılında Kayseri'ye teşriflerinde bu 
geçidi görmüş, önceliğini tanımış ve bu geçidin 
en kısa bir zamanda yapılacağını vadetmişler-
di. Şimdi buradan sayın bakanımıza bu va'dini 
hatırlatırım. 1967 senesinde bu geçit için Dev
let Demiryollariyle aralarında birçok yazışma
lar olmuştur. Sonunda Devlet Plânlama Teşki
lâtı bu yolun plâna alınmasını, öncelik tanın
masını ve Karayolları tarafından yapılmasını 
öngörmüş ve her iki, gerek Devlet Demiryolla-
nne ve gerekse Karayollarına bu durumu bil
dirmişti. 

Hastane işlerine gelince: Muhterem sena
törler, hastane, 1955 te ek inşası ihale edilmiş
tir. Temeli atılmış temel çıktıktan sonra hasta
ne inşasında bir durgunluk olmuştur. 1981 se
nesinde yeniden inşaata başlanmıştır. Fakat 
İ965 ten beri birçok nedenlerle bilmiyoruz in
şaat kısım, kısım ihale edilmiş ve bugüne ka
dar da bir türlü bitmemiştir. Bîalûmuâliniz her 
sone fiyatlar artmaktadır. Gerek malzeme fiya
tı gerekse işçi fiyatları artmakta ve hastane bi
nası da daha çok pahalıya mal olmaktadır. Ba
yındırlık" Bakanlığı ileriden beri bilhassa sağ
lık teşkilatındaki bina yapımlarına veyahut da 
kendi bünyesi haricindeki bina yapımlarına lâ-
yıkiyie önem vermediği, 1969 Bütçe, Devlet 
Plânlama Teşkilâtının bütçede belirttiği bir 
husustur. Biran evvel bu kesifin yapılmasını 
ve hastane inşaatının bitirilmesini temenni eder 
hepinizi saygı ile selâmlarım. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KUEULA SUNUŞLARI (Devam) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu çalışmalarına 24 
Aralık 1968 gününden haşlamak üzere 2 Ocak 
1969 Perşembe gününe İmalar ara verilmesine 
dair C. H. P., G. P., A. P., M. B. ve Kontenjan 
grupları başkan ve başkanvekülerinin imzasını 
taşıyan önergesi. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Cumhuriyet Senatosu çalışmalariyle ilgili bir 
önerge vardır okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
24 Aralık 1988 gününden başlamak üzere, 

2 Ocak 1969 Perşembe gününe kadar Cumhu-

! riyet Senatosu çalışmalarına ara verilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

C. H. P. Grupu A. P. Grupu 
Başkanvekili Başkanı 

Ankara Bursa 
Hıfzı Oğuz Bekata 

G. P. Grupu 
Başkanvekili 

Artvin 
Fehmi Alu aslan 

Şeref Kayalar 
M. B. Grupu 

Başkanı 
Tabiî Üye 

Fahri özdilek 
Cumhurbaşkanlığı Kontenj an 

Grupu adına 
Lûtfi Akadlı 
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BAŞKAN — önergede Cumhuriyet Sena
tosu çalışmalarına 24 Aralık tarihinden itiba
ren 2 Ocak 1969 Perşembe günü toplanmak 
üzere ara verilmesi istenmektedir. Bu Perşem
be günü toplanacağımızın kesin ifadesidir. Per
şembe günü toplantımız yapılacaktır. Görüş
meler devam edecektir. Ancak araya bayram 

tatili girecektir. Bayramın son gününden iti
baren, yani 24 Aralık 1968 tarihinden 2 Ocak 
1968 Perşembe gününe kadar çalışmalara ara 
verilmesini öngören önergenin leh ve aleyhin
de söz istiyen? Yok. önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmiştir. Görüşmelerimize devam edi
yoruz. 

7. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

1. — Özel yüksek okullar hakkında Araştır
ma Komisyonu raporu (10/14) 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabu üye) — Sayın 

Başkan, bu konu halk efkârında geniş ölçüde 
eleştirilmektedir. Sizin de gördüğünüz gibi bu 
kadar önemli bir konuyu sadece sıralara ko
nuşmak yanlış bir harekettir. Binaenaleyh Se
natonun ekseriyetinin bulunduğu bir zamana 
tehirini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Gerçi Genel Kurulda kâfi bir 
çoğunluk mevcut değildir, içtüzük gereğince 
sayın üyeler yazılı ve sözlü olarak beş kişi ek
seriyet olmadığını iddia edebilecekleri gibi 
Başkanlık da İçtüzük hükümleri gereğince ek
seriyet olmadığında tereddüt eder ise. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Arkadaşlar 
haklıdırlar, bir defa başlıyalım devam edelim, 

zamanında da konuşuruz.. 
BAŞKAN — Devam edelim görüşündedir

ler. 
(Tabiî Üye Mehmet özgüneş ve dört arka

daşı ayağa kalkarak yoklama yapılmasını iste
diler.) 

BAŞKAN — Sayın bir arkadaşımız devamı
nı istediler. Başkanlık bu yolda bir temayül 
içinde bulunduğu sırada sayın beş üye ekseri
yet olmadığını ifade edince şüphesiz ki, Baş
kanlık yoklama yaptıracaktır. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Bâzı günlerde bu sayılar da 59 kişiye ulaşabi
liyor.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — O ayrı mesele. 

ı Sayın Karavelioğlu karşılıklı tartışmaya 
j meydan verecek bir konu değildir. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Beş sayın üye yoklama yapıl
masını istemişlerdir, yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yeter sayı yoktur, 19 Aralık 

Perşembe günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati : 17,50 

i>o<t .<.. 

— 455 — 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

14 NCÜ BİRLEŞİM 

17 . 12 . 1968 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Ekrem özden'in Beykoz ilçe merkezine ya
pılacak otomatik telefon santraline dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir üyesi 
Ömer Ucuzal'm, Orman idaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin, halen yürürlükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü soru
su (6/508) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, çimento sanayiinin geliş
tirilmesine dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/457) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, eğitim yuvalarına girmek 
için sıra bekliyen çocuklara dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/458) 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Ankara - Kızılcahamam yolu
nun atışlar dolayısiyle kapanmasına dair Mil
lî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/467) 

7. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, PTT dağıtıcıları ile hat 
bakıcılarına fiilî hizmet zammı verilmesine 
dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/514) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin 
nedenlerine dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/516) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil özmen'in, Kırşehir iline bağlı Kaman il
çesi ile Ankara iline bağlı Bâlâ ilçesi arasın
daki bozuk olan yolun tamirine dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Devlet Demiryolları idaresi
ne dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/518) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi 
Sami Turan'ın Kayseri'yi ikiye bölen Kayseri 
Sivas demiryolunun Sümer Caddesi üzerinde 
yeraltı veya yerüstü tesisi yapılmasına dair, 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi 
Sami Turan'ın, Kayseri Devlet Hastanesinin 
ek inşaatına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu (6/520) 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — özel yüksek okullar hakkmda Araştır
ma Komisyonu raporu (10/14) [Dağıtma tari
hi : 11 . 11 . 1968] 



2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Buğday Ekmek ve diğer unlu 
maddeler konusunda Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/22) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 4753 sayılı Kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 2/437; Cumihuriyet Senatosu 2/252) (S. Sa
yısı : 1159) [Dağıtma tarihi : 9 . 12 . 1968] 


