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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kayseri Üyesi Hüseyin Kalpaklıoğlu ile Mar
din Üyesi Abdurrahman Bayar'm partilerinden 
istifa ettiğine dair Adalet Partisi Grupu Baş
kanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Çanakkale Üyesi Ziya Termen'in; Adalet 
Partisinden ayrılması sebebiyle, Malî ve İkti
sadi İşler Komisyonundan istifası okundu, bilgi 
edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu 24 . 3 . 1970 tarihli 
Birleşiminde Başkanvekillerinin görüşmelere 
katılamayacaklarına dair kararın şekil yönün
den Anayasa .aykırı bulunadığına, ancak 
mezkûr karar Anayasaya aykırı bulunduğun
dan iptaline karar verildiğine dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu ile Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçi
mi yapıldı ve her iki komisyonun da birer ba
ğımsız üyeliği haricolmak üzere, diğer üyeleri 
seçildiler, 

Maraş Üyesi Hilmi Soydan'm, 529, 
Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçliğil'in 555 sayılı 

sorularının görüşülmesi soru sahiplerinin hazır 
bulunmamaları; 

Kars Üyesi Sırrı Atalay'm, 552, 
İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin 554 sa

yılı sorularının görüşülmesi ilgili bakanların; 
Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'm 551, 
Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm 556 ve 
Kars Üyesi Sırrı Atalay'ın 557 sayılı soru

larının görüşülmesi soru sahiplerinin ve ilgili 
bakanların hazır bulunmamaları sebebiyle gele
cek soru gününe bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, İsmetpaşa Kız Sanat Enstitüsünün 

isminin değiştirilmesine dair sorusuna, Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Oğuz ; 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine'nin İstanbul nâzım plânlarına dair 
sorusuna İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Na-
kiboğlu; 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü 
Dikeçliğil'in, Tevfik Fikret Lisesine dair soru
suna İmar ve İskân Bakanı Hayrettin NaMb-
oğlu; 
Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Ha

lil Özmen'in, .Tilkilik Devlet Üretme Çift
liği ve Malatya Devlet Üretme Çiftliğinin or
man ve ziraat fakülteleri haline getirilmesine 
dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz 
ve 

Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, Kırşehir ilinin merkez ilçesine bağlı 
Boztepe Kasabasına açılan ortaokula dair so 
rusuna Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz cevap 
verdiler. 

22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı görüşüldü ve 
kabul edildi. 

3 Mart 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşime saat 19,25 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Bitlis 

Orhan Kürümoğlu 

Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 

İhsan Topaloğlu'nun,' muhtelif enerji kaynakla

rının taşınma ve fiyat politikasına dair, yazılı 
soru önergesi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/749) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Hüseyin Öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 46 ncı Birleşimi açıyorum. 

2, — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

3. —. BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Kayseri Üyesi Hüseyin Keüpaklıoğlu ile 
Mardin Üyesi Abdurrahman Bay ar'in partilerin
den istifa ettiğine dair Adalet Partisi Grupu 
Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sayın 
Hüseyin Kalpaklıoğlu ve Mardin Üyesi Sayın 
Abdurrahman Bayar partimizden istifa etmiş
lerdir. Bilginizi ve gereğini arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi Grup Başkanı 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

2. — Çanakkale Üyesi Ziya T er men'in; Ada
let Partisinden ayrılması sebebiyle, Malî ve İkti
sadi İsler Komisyonundan istifasına dair öner
gesi. 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Adalet Partisinden ayrılmam dolayısiyle üye
si bulunduğum Malî ve İktisadi İ^ler Komisyo
nundan istifa ediyorum. Gereğini arz ederim. 

Çanakkale 
Ziya Termen 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. •—• Cumhuriyet Senatosu 24 . 3 . 1970 ta
rihli Birleşiminde Başkanvekili erinin görüşme-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

lere katılamıyacaklarına dair kararın şekil yönün
den Anayasaya aykırı bulunmadığına, ancak 
mezkûr karar Anayasaya aykırı bulunduğun
dan iptaline karar verildiğine dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (3/977) 

BAŞKAN — Bir Anayasa Mahkemesi tez
keresi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunun 24 . 3 . 1970 günlü 

birleşiminde, Cumhuriyet Senatosu Başkanve-
killerinin Cumhuriyet Senatosu görüşmelerine 
katılamıyacaklarına ve kaydedilip söz alsalar 
dahi görüşlerini açıklıyamıyacaklarma dair ka
rarının bir İçtüzük hükmü niteliğinde olduğun
dan iptali hakkında açılan dâva üzerine yapılan 
inceleme sonunda; 

1. Cumhuriyet Senatosunun «Başkan ve 
Başkanvekillerinin Cumhuriyet Senatosunda 
tartışmalara katılamıyacakları yönündeki uy
gulamanın Anayasaya ve İçtüzüğe uygun bu
lunduğunun onaylanması» hakkındaki önerge
nin kabulüne dair 24 . 3 . 1970 günlü 53 ncü 
Birleşiminde verilen ve İçtüzük düzenlemesi 
niteliğinde görülen kararın şekil yönünden Ana
yasaya aykırı olmadığına; 

2. Dâva konusu Senato Genel Kurulu ka
rarının Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline; 

23 . 2 . 1971 gününde 1970/32 -1971/22 sayı 
ile karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
î . Hakkı Ketenoğlu 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 
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SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkanım 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Ne zaman istemiştiniz? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Tezkere ile ilgili 

olarak söz istemiştim. 
BAŞKAN — Tekzere ile ilgili söz verilir mi, 

Sayın Atalay?. Bilgiye sunuluyor, müzakereye 
sunulmuyor efendim, rica ederim. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan bir hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpaslan. 
FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Şimdi bu 

Anayasa Mahkemesinin vardığı kararları tez
kere ile devamlı surette bildirmesi, muhtelif hu
suslarda müzakere açılması için bir itiyat hali
ni almış ve bizzat Anayasa Mahkemesince Ana
yasaya uygun olarak çıkarılan kendi kanunları, 
kuruluş kanunları ihlâl edilegelmiştir. Bunu 
böyle kabul etmek lâzım. Binaenaleyh, bu mev-

1. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonu ile Dilekçe Karma Komisyonuna üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu ile Dilekçe Karma Komisyo
nuna üye seçimi. 

Sayın üyeler, bu İktisadi Devlet Teşekkül
leri Karma Komisyonu henüz teşekkül edeme
miştir, uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen, 
Bâzı sayın üyeler burada bulundukları halde oy
larını kullanmadıkları için ekseriyetin olmadığı 
verilen oylara göre tebeyyün ediyor. Bu yanlış 
bir netice çıkarıyor, istirham ediyorum, her üye 
lütfen oylarını kullansın. Bu seçimle ilgili bir 
önerge var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Dilekçe Karma Ko

misyonunda açık bulunan bir üyelik için gru-
pumuz üyesi Hakkâri Senatörü Sayın Necip 
Seyhan aday gösterilmiştir. Bilgilerinizi ve ge
reğini arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi Grup Başkanı 

Kastamonu 
Ahmet Nusret Tuna 

zu üzerinde müsaade edin de bir mâruzâtta bu
lunalım, hiç olmazsa Anayasa Mahkemesinin 
kanunen hakkı olmıyan iptal hakkındaki ya
zıları yazmaktan men edici bir vaziyet çıkar. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Alpaslan.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Benimki o ma

hiyette,.. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim., mü

saade buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

benimki o mahiyette değil. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Sa

yın Alpaslan, bu mevzuda şimdi müzakere aç
mamız mümkün değil. Ancak, bir takrirle bir 
usul müzakeresi açılması talebinde bulunursa
nız, bilâhara o yönde müzakere açılabilir. Ama, 
şimdi açılması mümkün değildir. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Teşekkür 
ederim, efendim. 

I BAŞKAN — Adalet Partisi kontenjanından 
daha önce aday gösterilmiş olan bir arkadaşı
mız, Adalet Partisi Grupundan istifa etmiş ol
ması hasebiyle grup kontenjanından yeniden 
Sayın Seyhan aday gösterilmiştir. Arz ederim. 

MUSLÎHÎTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Bir istirhamım var, efendim. Bu komisyonlara 
üye seçimi konusunda müsaade eder misiniz kı
saca mâruzâtta bulunayım, mahzurlarını belir
teyim. Dilekçe Komisyonu hakkında gündem 
dışı söz talebediyorum. 

BAŞKAN — Dilekçe Komisyonuna mı? 
MUSLÎHÎTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Evet efendim. 
I BAŞKAN — Şimdi, gündeme alınmış, ben 
I bunu gündemden çıkaramam. Söylediğiniz söz-
! 1er aleyhine tecelli de etse, gene oylamaya mec-
I buruz. 
| MUSLÎHÎTTİN YILMAZ METE (Adana) 
| — Hayır, mutlaka oylanacak, rey verilecek, 
j usul hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Siz usul hakkında konuşacak
sınız; buyurun Sayın Mete. 

I MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
j Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; mâ-

4. — SEÇİMLER 

A) KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ 

_ 221 — 



C. Senatosu B : 46 2 . 3 . 1971 O : 1 

lûmualiniz T. B. M. Meclisinin M ıtane Karma 
Komisyonu var; bunların birisi Bütçe Karima 
Komisyonu, birisi de Dilekçe Karma Komisiyo-
nudur. 

BAŞKAN — Bir de jfetüsadî Devlet Teşek-
'külleri var. 

MUSLrBüTMN YILMAZ METE (Devamla) 
— Evet, bir de İktisadi Devlet Teşekküllerini 
inceleme Komisyonu var. 

Muhterem arkadaşlaraim, Dilekçe Karma Ko
misyonu diğer komisyonlardan değişlik bir gö
rüntü arz etmektedir. Dilekçe Karma Komisyo
nu, T. B. M. Meclisi adıma hülküm veren bir Ko
misyondur. Şöyle ki, Dilekçe Karma Komisyo
nunda verilen kararlara müddeti zarfında iti
raz edilmezse kesinleşir ye aynen T. B. M. Mec
lisinin kararı gibi uygulanmak zorunluluğu do
ğar. Bu kadar önemli bir yerde, 16 000 e yakın 
vatandaşın dileklerinin beklediği bir yerde, 
maalesef biz henüz Komisyonumuzu teşkil ede
medik, oy verip komisyon üyelerini seçemedik, 

Muhterem arkadaşlarım, kanunların yet
mediği hususlarda vatandaş derdini arz edecek 
en büyük müessese olarak Dilekçe Karma Ko
misyonunu, yani T. B. M. Meclislini görmekte
dir. Bu Komisyonun kararları bazen fertlerin 
ıstıraplarını dindirdiği gilbî, bazan da Devlete 
yük tahmil etmektedir. Bu kadar önemli vazi
feler gören bir Komisyonun teşkil edilmemesi, 
sızlanmaları, şikâyetleri icabettirmektedir. Bu
nun için arkaJdaşlanmdan seçimde mutlaka oy-

! lannı kuşanmalarını ve seçilecek arkadaşları-
miizın görevlerine devam etmelerini istirham 
edeceğim. Ben M sene bu Komisyonda çalıştım, 
maalesef, gereği ka'dar Komisyonu toplıyama-
dık. 

Muhterem arkadaşlarım, maksat Komisyona 
seçilmiş olmak değildir. Komisyonda görev yap
mak da bizim başlıca ödevlerimizden birisidir. 
Komisyona üye seçerken, çalışmak istiyenleri ve 
burada fazla mesai sarf etmek istiyen arkadaş
ları seçmelerini ve seçilenlerin de Komisyon 
toplantılarına mutlâlka katılmalarını istirham 
edeceğim. Bizzat oradaki ıstırabı iki sene yaşı-
yan bir arkadaşınız olarak arz ediyorum, bun
ları. 

'Gerekli önemi vereceğinizi ümMeder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Tasnif heyetini seçiyorum: Sa
yın Mukadder özteMn?. Burada. Sayın Azmi 
Erdoğan? Burada. Sayın Erdoğan Adalı?. Yok
lar. Sayın Vahap Güvenç? Burada. 

Tasnif Komisyonu teşekkül etmiştir. 
Şimdi oylamaya hangi isimden başlanacağı

na dair ad çekiyorum: Sayın Suphi Karaman. 
(Tabiî üye Sayın Suphi Karaman'dan itiba

ren isim okunmak suretiyle oylar toplamdı.) 

BAŞKAN — Oylarım kullanmıyan sayın 
üyeler, lütfen oylarını kullansınlar, efendim. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

Tasnif muamelesi yapılıncaya kadar günde
me devam ediyoruz. 

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

1. — Cumhuriyet Senatosu Mara§ Üyesi 
Hilmi Soydan'tn, üç ilçeyi Maraş'a oağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Soydan? Yoklar. 
iSoru, gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, İsmetpaşa Kız Sanat Enstitü
sünün isminin değiştirilmesine dair Millî Eği
tim Baaknından sözlü sorusu (6/540) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin öztürk? Bura
da, Sayın Millî Eğitim Bakanı? Burada. 

fâoruyu okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Millî Eğitim Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi saygılarımla rica ederim. 

18 . 11 . 1969 
®ivas Senatörü 
Hüseyin öztürk 
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SORU : 
1. Ulusumuza ve ülkemize emeği geçmiş, 

ölmez eserler bırakmış Türk büyüklerini unut
mamak ve süreli olarak anmak için bâzı yerle
rin ve kuruluşların isimleri verilmektedir. Bir 
ulusun, ulu kişilerine bağlılığı ve takdir duy
gusu bu hareketin en güzel bir örneğidir. 
Son zamanlarda bu uygulamanın aksatladığı gö
rülmektedir. Sebeplerinin açıklanması. 

2. Ülkemiz ve Ulusumuza yaptığı büyük 
ve çok önemli hizmetlerin karşılığı olarak Sa
yın ismet inönü'nün de ismi eskiden bazı ku
rumlara ve yerlere verilmiştir. Son günlerde 
bu kurum ve yerlerden ismet Paşanın ismi kal-
dırhmakta, başka isimler verilmektedir. Bun
ların değiştirilme seîbeplerİ nelerdir? 

3. Hattâ Türk Ulusunun düşman isttilâism-
dan kuruluşunun ilk zaferi olan, tarihî önem 
taşıyan İNÖNÜ adının bile bâzı yerlerden ve 
kurumlardan kaldırılmasının anlamsızlığı ka
dar büyük bir hata oluşunun da bilinmesi ve 
önleyici tedbirlerin alınıp alınmadığının açık
lanması.. 

4. Son olarak Ankara ismet Paşa Kız 
Enstitüsünün ismi «Zülbeyda Hanım Kız Sa
nat Enstitüsü» olarak değişJtMhrıiştir. İlk Kız 
Sanat Eenstitüsü olarak bu okulun İsmet Paşa 
tarafından açtırılması tarihî bir anlam taşıma
sı bakımından ismet Paşa ismini almıştı. Bu 
isim Türk Ulusunun kafasına ve gönlüne 40 
yıldan beri öyle yerleşmiş ki, söküp atmaya 
imkân yoktur. Zübeyde Hanım bizim için kut
sal bir kadındır. Yeni yapılacak Kız Sanat Ens
titülerinden bir kaçma ismini vermek mümkün 
olacağı gibi; Beşevler semtinde yeni yapılan 
Yüksek Kız Teknik öğretmen okuluna da Zü
beyde Hanım ismi verilebilirdi. Bu isim değiş
tirmelerde ismet Paşanın şahsına karşı par
tizanca bir tutumu, tarihî kişilik ve olaylarla 
karıştırmanın sakıncalarının belirtilmesi ve ne
denlerinin açıklanması. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın Or
han Oğuz, buyurunuz. 

Sayın Bakan, cevaplar ve görüşlerini [bildir
meler tüzüğümüze göre her 'defasında 15 daki
kayı geçmez. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişhir Milletvekili) — iSaym Başkan, değer

li ısenatörler, Sayın Sivas Senatörü Hüseyin 
öztürk'ün İsmetpaşa Kız Sanat Enstitüsünün 
ismimin değiştirilmesi nedeni ile tevcih etmiş ol
duğu soruya cevap tarz etmek istiyorum. 

Bu soru aşinada çok öneki tarihlere kadar 
gitmektedir, mesuliyetini taşıdığım bakanlık 
Samanında yapılmış bir tasarruf değildir. Bu 
hususu belirterek cevabımı da ona göre arz 
etmek istiyorum. 

Kız Teknik Yükjsek Öğretmen Okuluna bağ
lı tatbikat okulu olarak faaliyet gösteren İsmet
paşa Kız Enstitüsü, ilgili öğretmen okulunun 
yeni yapılan binaya taşınması ile bu idareden 
ayrılarak eski ıhmasında kalmış, Kız Teknik 
Yüksek öğretmen Okulundan boşalan yere Mal
tepe Kız Enstitüsü taşınmıştır. Bunun sonu
cunda her iki okul tek idarte altında toplanmış tır. 
Bu sebeple yeniden teşkilâtlandırılan Kız Ens
titüsüne yarının genç annelerini yetiştiren bir 
müessese olması nedeniyle em /büyük Türk ana
sına duyulan takdir ve (bağlılığın bir ifadesi 
olarak Zübeyde Hanım ismi verilmiştir. Ve bil
diğiniz gibi bu okulun önüne Zübeyde Hanımın 
ıbir büstü de dikilmiştir. Bu konuda yapılan iş
lem yeniden kurulan bir müesseseye isim verme
den ibarettir. 

Büyük Türk anasına, Türk kadınının duy
duğu şükran hislerinin hir örneği olarak, aynı 
okulun bahçesine foir süre önce dikilmiş bulu
nan Zübeyde Hanımın büstiyle bu müessese tez
yin edilmiştir, iyice süslenmiştir. 

!Bu bakımdan hu okula, Zübeyde Hanım Kız 
Enstitüsü isminin verilmesi sureti kafiyede Sa
yın ismet înönüfaıün şahsına karşı bir davranış, 
bir tutum değildir. Bunu foilhassa belirtmek is
tiyorum. Çünkü Manisa'da, Adananda, Antalya'
da kız enstitülerimiz halen faaliyettedir ve isim
leri de İsmet İnönü Kız enstitüleridir. Bu ba
kımdan bu hususu belirtmek istiyorum. 

Ayrıca bir konuyu daha aydınlığa kavuş
turmak istiyorum. Millî Eğitime değerli hizmet
leri geçmiş, Millî Eğitimde yıllarını vermiş eği
tim (bakanlarının bu dünyadan ayrılan şahısla
rım. isimlerini, orta öğretim kurtuluşlarına ver
mek temayülünde bulunuyoruz. Sureti katiye 
de böyle bir tutumum içerisinde olamıyacağımızı 
açıkça belirtmek istiyoruz. Kaldı ki inönü, be
nim seçim bölgem olan Eskişehir^de sevdiğimiz 
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bir kasabanın adıdır. Allah geçinden versin Sa
yın İnönü'ye bir hal vâki olduğu takdirde mut
laka onun ismini taşıyacak, bu memlekette mü
esseseler de bulunabilecektir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, Sayın Bakanın samimî duygularına ve 
fikirlerine teşekkür derim. Ama gerçek Sayın 
Bakanın anlattığı gibi öyle yüzden, sathi bir şey 
değildir. Derindir, bunum, altında kötü niyetin 
olduğuna inanarak ben bu soru önergesini ver
miştim. Nitekim Sayın Başbakana kendinin oda
sında, Refet Sezgin'in yanında, beni bunu anlat
tığım zaman, bunu biç sözlü soru yapmadan 
çözelim dediğim zaman «haklısınız», demiştir. 
«benim haberim yok» demiştir. Bu, «iyi bir ta
sarruf saymıyorum» demiştir. «Sayın Milli Eği
tim Bakaniyle görüşelim bunu halledelim» de
miştir. Sayın Millî Eğitim Bakanıma ben bumu 
şahsan arz etmiştim, şimdi sordum yine Sayım 
Başbakanla görüşme imkânını bulamamış, soru 
da böylece tekrar huzurunuza geldi. 

Efendim 1928 yılında İsmetpaşa Kız Sanat 
Enstitüsü adiyle öğretime başlıyan bu okula, 
İsmetpaşa ismi Büyük Atatürk tarafından ve
rilmiştir. Atatürk vermiştir. Tam 42 yıl bu is
ini taşıyan bu okul, değil Ankaralılarım bütün 
Türkiye'nin dilinde ve kafasında İsmetpaşa 
Kız Sanat Enstitüsü olarak yerleşmiştir. 

Bu isim değiştirilme işi ne aklın, ne mantı
ğın, ne vicdanın ne kamuoyunun, ne de ahlâ
kın kabul etmiyeceği ve edemıiyeoeği ve hattâ 
bir lüzumsuzluk olmuştur, bir manasızlık olmuş
tur. 

Sayın Başbakan, ben bunları arz ettiğim za
man, «bu polemiğe müsait bir şeydir, çözülmesi 
yerindedir» demiştir. Fakat konu yine buraya 
gelmiştir. 

Türkiye'de tanınmış önemli kişileri yıprat
mak kötü bir yol olarak tutulmuştur, buna ina
nıyorum ben. Bir okuldan İsmetpaşa isminin 
kaldırılması, sanki İsmet Paşanın tarihî kişi
liğini, büyük Devlet adamlığını ve yoktan var 
edilen Türkiye'nin temel taşı olduğumu Türk 
ulusuna unutturmak isteniyor, mümkün değil, 
bu. Ama me yazık ki, eski devirde de bu oldu. 
Sivas'ta İsmet Paşanın okuduğu İsmetpaşa Oku
lunum ismi, Selçuk İlkokulu olarak değiştirildi. 

Hamamönü'nde İnönü İlkokulu vardı, Barba
ros Okulu yapıldı. Türkiye ̂ de böylece birçok 
isimler değiştirildik Bunlar o kadar anlamsız ol
muştur ki, Türk ulusu bumu hiçbir zaman tas-
vibetmemiştir. 

Hâlâ bu Zübeyde Hanım Kız Sanat Enstitü
sü olarak isim verdikleri okulu, Ankaralılar de
ğil, bütün millet îsmepaşa Kız Enstitüsü diye 
söyler. Çünkü alışılmış 42 yıldır,, değiştirmek 
mümkün değil. 

Bu düşünce ve davranışlarda bulunanların 
bence küçük düşüncelerin, art niyetlerin arka
sında olması en çok bizi üzüyor. 

Yakın tarihte olduğu gibi İsmet Paşa daha 
ook itibar görmüş ve görecek bir kişidir. Yara
tılışı İsmet Paşanın budur, memlekete hizmeti 
budur. 

İsmetpaşa Kız Sanat Enstitüsünün ismi de 
bu basit ve ilkel düşüncelerin sonucu olarak, 
Dski Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem zama
nında, Sayın Bakan doğru söylüyorlar 23 Eylül 
1969 tarih 420-04-18431 sayılı Bakanın emirle
riyle, Zübeyde Hamım Kız Sanat Enstitüsü ola
rak değiştirilmiştir. 

Zübeyde Hanım Türk ulusunun saygı duy
duğu çok değerli bir Türk kadimidir. Atatürk'
ün annesi olması ayrıca oma bir değer ve önem 
kazandırır. Bu bakımdan yeni yapılan ve öğre
time açılan her ilde birkaç tane kız sanat ensti
tüsü vardır. Bunlardan her hangi birime bu isim 
verilebileceği gibi, yime Zübeyde Hanım ismi 
eğer Türkiye'de mutlaka yayılmak, yerleştiril
mek isteniyorsa, yeni açılan, Beşevlerdeki tek
lifimde olduğu gibi, Yüksek Kız Teknik öğret
men Okuluna da verilebilirdi. Çünkü o okul, 
oradan oraya taşımmııştı. 

Hiç kimse de çıkıp, bunu niye böyle yaptı
nız dememiş bugüne kadar. Yani A.P. içerisin
den bakanları olsum, diğer arkadaşlarımız ol
sun sormamışlar, niye bunu yaptınız, sebep ney
di denmemiştir. Ama siz bu mâkul yolu tutmaz 
ve maksatlı ve ilkel hislerimizin bir mevi zebunu 
olarak İsmet Paşa, İnönü isimleriyle uğraşırsa
nız, herkes sizi elbette ki ayıplıyacaktır, bugün 
olduğu gibi. Çünkü Türkiye Millî Eğitiminim 
bütün sorunlarında ve bütün millî eğitimin te
mellerimde, temel ilkelerimde İnönü'mün rolü 
vardır, İnönü'nün fikri vardır, İnömü'müm eme
ği vardır. 
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Hele bu okulun açılışı İnönü'nün fikriyle 
İnönü'nün teklifiyle olması Atatürk'ün de bunu 
İnönü'ye mal etmek için omun ismini vermiş ol
ması da tarihî bir değer taşır, öyleyken değiş
tirilmiş olması ise, çok üzücüdür. 

Ayrıca Millî Eğitim bakanlarının, millî eği
timin bütün sorunlarını çözmüş, başka işleri 
kalmamış gibi, okul ismi değiştirmekle uğraş
maları da acayip. 

Türk gençliğinin bugünkü çıkmaza itilme
sinde menfi rolü olduğumu bu kürsüden defa
larca ifade ettiğim eski Millî Eğitim Bakanının 
bunu da Sayın Orhan Oğuz'un üzerine böyle 
bırakıp gitmesi, işin hakikaten ağırlığı yanın
da çözümünü de zorlaştırmıştır. Birisi bir ic
rada bulunmuş, diğerinin bumun kaldırması el
bette Başbakanla müşterek bir çalışmaya bağlı 
idi. 

Özel okullar durumu ortada. Türk gençliği
nin her gün biraz daha böyle perişanlığa, çık
maza doğru itilmesi bir tarafa dünürken kalkıp 
da böyle küçük işlerle uğraşmanın bir şey ka
zandıracağı kanaatinde değilim, ben bakanlara. 

Sayın Başbakandan, Sayın Prof. Orhan 
Oğuz'dan bunu bekliyoruz. Yani bu okulun is
minin îsmetpaşa olarak değiştirilmesini, 42 yıl-
lıik bu ismin kaldırılmamasım rica ediyoruz. 
Zaten değiştirilme şekli de usulsüz olmuştur. 
Çünkü ne okul yöneticileri böyle bir değişiklik 
talebinde bulunmuş, ne de çevreden, veliden 
öğrenciden halktan böyle bir şey gelmemiştir. 
Bakan direkt olarak kendi yetkisini kullan
mıştır. 

1928 yılında îsmetpaşa Kız Sanat Enstitüsü 
olarak açılan bu okulun bünyesinde 1934 -1935 
ders yılımda Kız Teknik Öğretmen Okulu açıl
mış, 4 yıl faaliyette bulunmuştur. 1938 - 1939 
ders yılında sayıları gittikçe artan kız teknik 
öğrenim müesseselerinin ihtiyaçlarını karşılı-
yacak öğretmenleri yetiştirmek için iki yıllık 
öğretmen okulu açılmış, üç yıla çıkarılmış bi-
lâhara, devam etmiş. Böylece Kız Meslek Okulu 
olarak değiştirilmiştir. Buna rağmen adı îsmet
paşa Kız Enstitüsü olarak kalmış, bu iki deği
şiklik yapıldığı halde. 

İ S E r .._, -.. .... 
1947 - 1948 öğretim yılından itibaren de 

öğretim süresi dört yıla çıkarılan bu müessese
miz, Kız Teknik Yüksek öğretmen Okulu ismi

ni almıştır. Bünyesinde bu gelişme ve değiş
melere rağmen îsmetpaşa Kız Sanat Enstitüsü 
ismi kalkmamıştır. 42 yıl hep bu isimle söylen
miştir. Ama bir gün bakıyoruz ki, Sayın îlha-
mi Ertem'in yersiz ve lüzumsuz ve hattâ bir ba
kıma hukukî yöniyle mesnetsiz olan bir emri ile 
bir art niyetin eseri olarak, 25 Eylül 1969 ta
rihinde öğretmenlerinin ve öğrencilerinin göz 
yaşları arasında, hem de değerli arkadaşlarım, 
göz yaşları arasında, bunun yakın şahidi olan 
arkadaşlarım vardır, ismi değiştiriliyor. Millî 
Eğitim Bakanı olarak bulunduğu sürece yap
tığı, bilhassa Türk gençliğinin bugünkü A.P. 
den, hattâ bizi de aşan yöndem öbür tarafa 
doğru itilişinde îlhami Ertem'in hatası burada 
da kendini gösteriyor ve böylece bu okulun is
mi bu şekilde değiştiriliyor. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın öz-
türk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam 
Sayın Başkanım, tamamlıyorum. 

Türkiye'nin çeşitli illerinde ve ilçelerinde 
bu sinsi yıpratma hareketi, güya yıpratma ha
reketi, îsmet Paşa isminin bilhassa o zaman
larda eskiden gelen bir alışkanlıkla unutturul
mak için devamlı olarak bu zihniyet işlemiş ve 
okulların ismi değiştirilmiştir. Sayıları çok
tur, belki yüzlerce vardır, bu şekilde yapılan
lar. Tabiî bir mâna ifade etmemiştir bu de
ğişiklikler ama, değiştirenler daha çok bu
gün kötü duruma düşmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, bir sebebe dayanmı-
yan bu gibi işlemlerin ülkeye ve kişilere hu
zursuzluktan başka bir şey getireceğini san
mıyorum. 

Bakıyorsunuz İzmir'deki bir îsmetpaşa 
Caddesi, Mithatpaşa Caddesi oluyor. Sivas'ta, 
îsmet Paşanın ilk öğrenimini yaptığı bir ilk
okulun adı, Selçuk İlkokulu oluyor. Yeni bi
naya verilmesi gereken isim, yeni bir isim, ye
ni bir binaya verilmesi mümkünken verilmi
yor, bu bahane edilerek partizanca bir davra
nışın olduğu ortaya çıkıyor. 

Ankara Hamamönü'ndeki okul da aynı şe
kilde olmuştur. Akdeniz, Ege ve İstanbul çev
resindeki sahil şehirlerinde sanki her il, ilçede, 
köylerde bütün okullara Barbaros Hayrettin is
mi verilmiş de yalnız Ankara'da kalmış gibi ge
tiriyoruz Barbaros Hayrettin ismini buradaki 
înönü Okuluna veriyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, bu şekilde bir tasar
rufun hiçbir yönü ile beğenilen tarafı yoktur. 
Zübeyde Hanım isminin yeni taşındıkları oku
la verilmesinde bir mahzur olmadığı gibi, 42 
yıllık Ismetpaşa ismini taşıyan bir okuldan 
alınması ise, halikın dilinden bunu düşüremi-
yoruz, halk, hâlâ Zübeyde Hanım Kız Sanat 
Enstitüsü demiyor, Ismetpaşa Kız Sanat Ensti
tüsü diyor. Öyleyse işin oluşumu ve tabiî 
yönü ile de bu işlemiyor. 

BAŞKAN — Bağlamanızı rica edeceğim. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam

lıyorum Sayın Başkan. Önemli olan okulları
mızın huzur içerisinde çalışmasıdır. İçinde bu
lunan öğretmenlerin huzurlu olmasıdır. Bir 
değişiklikle, hiç değilse onu yöneten müdürü
nün de, yöneticilerinin de fikrinin alınmaJsı ge
rekirken bunlar da olmamıştır. Öyle ise, yapı
lan tamamen diktatörce, yapılan tamamen 
kanunsuz, yapılan işlem tamamen usulsüz, 
yapılan işlem tamamen politik bir anlam 
taşıyor. Yapılan işlem Sayın Millî Eğitim 
Bakanının söylediği gibi değil, belki onun 
iyi niyet ve iyi düşüncesi o şekilde olsa 
bile bımu değiştirenin niyetinin müspet olma
dığı kanaati bizde hâkimdir. Bu bakımdan 
öyle de değişiklik yapıyorlar ki, Zübeyde 
Hanımla ismet Paşayı karşı karşıya getirip, 
onu değiştir dikse Zübeyde Hanımın ismini 
koyduk gibi daha da anlamsız, daha da manasız 
daha da demagojiye, kendi anlayışlarına göre 
müsait ortama sokmak istiyorlar. Oysa ki, Zü
beyde Hanımın ismi yeni açılan her okula verile
ceği gibi, ismet Paşa isminin de 42 yıllık, 
içinde 3 - 4 defa değişiklik yapılmış olan, bir 
okulun üzerinden alınmasını ise doğru bul
muyoruz. 

Yine Sayın Millî Eğitim Bakanından ve Sa
yın Başbakandan bu yersiz, anlamsız,, mânâ
sız ve huzursuz tasarrufun kaldırılmasını istir
ham ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Oztürkcine'nin, İstanbul nâzım plânlarına 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/550) 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine ve Sayın Ba
kan, burada. Soruyu okutuyorum, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21 . 4 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10457 

Sayı : 10457 - 71671 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda arz edilen sorularıma Sayın imar 

ve iskân Bakanı tarafından sözlü olarak cevap 
vermelerini s^ygı ile dilerim. 

İstanbul 
Cumhuriyet Senatosu 

Üyesi 
'Dr. Rifat Öztürkçine 

1. istanbul nâzım plânlarının sık sık de
ğiştirilmesinin sebebi nelerdir? Hangi bölge
lerde bu değişiklik yapılmıştır? 

2. ıSur tecrit mmtakasında - ruhsatsız - ya
pılan fabrikanın veya diğer inşaatlarının ge
nişletilmesi veya yeniden yapılmasının se
bebi nelerdir? 

3. istanbul hal sahasının (25 - 30 - 35) lira 
olarak Belediye İstimlâk Komişyonununda tak
dir edilen yerin sonradan 65 liraya Demirci
ler Çarşısı Derneğine satılmasının sebebi ne
dir? 

4. Islah bölgesi olarak imar plânında 
ayrılan yerlerin sonradan park ve fonksi
yon istasyonu olarak ayrılmasının sebebi ne
dir? 

5. imar plânında, 9,5 metre irtifa veri
lerek inşaaları ikmal edilen 120 dairelik ve 10 
milyon liraya mal olan Beyoğlu Tekstil Koo
peratifinin binaları ile en aşağı 1 200 aded 
binalarının durumu ne olacaktır? 

6. Millet Caddesinin, kat irtifalan ile bi
naların bir hizada olmayıp (ayni ada ve par
sel içindeki) inşaalarının gelişi güzel yapıl
masının ve sonradan iki - üç kat ilâve edil
melerinin sebebi nedir? 

7. Yeşil Yurt Çınar Otelinin ilâve in-
şatı ile bu otele bitişik turistik tesisin, imar 
plânına uygun olarak mı yapılmıştır? Bu iki 
bina arasındaki denize açılan yolun inşaat 
alanına nasıl ithal edilmiştir? Bu turistik te
sis ne zaman başlamıştır? Hangi tarihlerde dur
durulmuş ve ne şekilde yapılmaya devam et
tirilmektedir? 
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8. 775 sayılı Gecekondu Kanunu gereğince 

(sahipli arsaların, veya Bakanlığınızca is
timlâk edilen veya vakıflar arsalarının, is
timlâki için kaç milyon lira fona yatırılmış
tır? vatandaşlar tarafından fona yatırılan pa
ralar nerelere sarf edilmiş tir? Bu sarfiyat 
Gecekondu Kanununa uygun olarak mı yapıl
mıştır? 

BAŞKAN — İmar ve iskân Bakanı Sayın 
Hayrettin Nakilboğlu, buyurunuz efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri Miileltvekili) — Muh
terem Başkan, Yüce Senatonun muhterem üye
leri; istanbul Senatörü Sayın Dr. Rifat öz-
türkçinle'nim biraz önce okunan sorularına arzı 
cevabediyoruim. 

İstanbul, ülkemizin hızlı nüfus artışına sah
ne olan büyük şehirlerimizin başında gelir. 
Muhtelif zamanlarda yapılmış nâzım plânları 
bulummıasıma rağmen İstanbul metropolitan 
alanımın tümünü örften bir nâzım plân yoktur. 
Bu mahzuru ortadan kaldırmak maksadiyle 
20 . 7 . 1965 gün, 6/4970 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı, istanbul nâzım plânının yapıl
ması görevini bakanlığımıza vermiştir. Ba
kanlığımız, ilik hazırlıkları mütaakıp 1966 yık 
sonunda istanbul ̂ da bir büro kurarak fiilen ça
lışmalarına başlamıştır. Halen istanburda bir-
bMmi tamamlayıcı beş nâzım plân vardır. Bun
lar : 1939 yılında onaylı 1/5 000 ölçekli Prosft 
eski istanbul nâzılm plânı, 1942 yılımda onaylı 
1/5 000 ölçekli Prost AnaJdolu yakası nâzım 
plânı, 1954 yılında onaylı 1/5 000 ölçekli 
MüşavirUer Heyeti Beyoğlu nâzım plânı, 1965 
yılında onaylı 1/10 000 ölçekli istanbul sanayi 
nâzım plânı, 1969 onaylı 1/2 000 000 ölçekli 
mlücavir saha plânı. 

Bu plânlardan başka 1 000 in üstünde mev
ziî imar, tatibikat ve tadilât plânları vardır. 

İstanbul nâzım plânının 1/25 000 ölçekli kıs
mı 1971 yılı sonunda (tamamen, 1/5 000 ve 
1/10 000 ölçekli uygulama plânları da 1973 
yıllı ısanunda faimaımlanmiş olacaktır. Henüz 
tasarı halnlde bulunan bu nâzım plânda, ça
lışmalar ilerledikçe bâzı Revizyonların da ya
pılabileceği ide tabiîdir. 

1939 yılımda Prost tarafından yapılan 
1/5 000 ölçekli istanbul nâzım plânında Ha
liç ile Marmara arasımda surları, meskûn. sa-
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halar ile tercideden ibir yeşili bant mevcuttur. 
Ancak, bu bandım etkilediği özel gayrimenkul-
lerin tahdidine ailt hüküm yürütülememiştir. 
Çünlkü, mıülikivet bakımımdan Danıştay kararla
rı mevcuttur. Belediye, malî yetersizlik sonu
cumda yeşil tecrit bandına giren arsaları ka-
mulaştıramamıştır. Tecrit sahasında gayrlmıem-
kulleri bulunan özel şahıslar Danıştaydam lehte 
karar istihsal ederek belediyeyi zorlamaları 
üzerime durum Anıtlar Yüksek Kurulumdan 
sorulmuş ve Anıltlar Yüksek Kurullumdam alı
nan karar şu şekilde : «-Bahis konusu saha, ka
rasuları, sur kapıları, su hendekleri ile şoseye 
kadar, şose dâhil arazimin ve karasuları dışın
daki tarihî miezarhlkllarla diğer eski eserler 
mıulhafa2a edilmek şartiyle imar mevzuatına 
göre inşaata müsaade edilmesinde mahzur gö
rülmediğine karar verildi.» denilmek suretiyle 
500 m2 lilk tecrit sahası içinde de inşaata bâzı 
ıkayıitHarla cevaz verilmiştir. 

Buma dayanılarak, istanbul Belediyesince 
sur dışımda bir fabrika ile bâzı inşaatlara ruh
sat verilmişltir. Fabrika alkıma! edilmiştir. 6785 
sayılı imar Kanunuma göre, tevsiine de sanayi 
nâzım puanınım mevcut tesisler için getirdiği 
nisbeltler dâhilimde müsaade edilmektedir. 

Hazırlanmakta olan büyük istanbul nâzım 
plânında biri Anadolu, birisi istanbul, diğeri de 
Beyoğlu yakasında olmak üzere üç sebze ve 
meyva hali sahası tesbit edilmiştir. Bunlardan 
istanbul Zeytinburnu hal sahası, nakliye am
barları ve şehirlerarası otobüs terminaline ait 
1/5 000 ölçekli plân 1968 senesinde hazırlana
rak Bakanlığımızca tasdik olunmuştur. 1968 
plânında hal sahasının tesbiti üzerine 15.8.1968 
tarihinde imar plânı gereğince İstimlâk Kanu
nunun 6 ncı maddesine göre kıymet takdirine 
karar verilmiş, 27 . 8 . 1968 tarihinde arsanın 
metre karesine 40 lira üzerinden kıymet biçil
miştir. Ancak, daha sonra yapılacak metronun 
başlangıcı ile demiryollarının bitiminin ve ay
rıca şehir içi trafiğini aksatan demircilerin ve 
odun depolarının bu bölgeye alınması kararlaş
tırıldığından tasdik safhasında bulunan yeni 
plânda hal sahasının yeri demircilere tahsis edil
miş ve belediyece hal için yapılması öngörü
len istimlâk durdurulmuştur. Neticede, demir
ciler çarşısı Dermeği, özel şahsa ait araziyi pa
zarlık neticesi metresi karesi 65 liraya satın 
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almıştır. Bu muamelede bir kanunsuzluk mev
cut değildir. 

775 sayılı Gecekondu Kanununun 19 ncu 
maddesinde ıslaha muhtaç gecekondu bölgeleri
nin seçimi, imarı ve ıslah plânlarının düzenlen
mesi Bakanlığımızın denetimi altında belediye
lere bir vazife olarak verilmiştir. Gecekondu 
imar ve ıslah plânlan, imar plânı vasfını taşıdı
ğından bu plânların tanziminde veya tadilinde 
park ve gerekli sosyal tesisat okul, sağlık v.s. 
bunlara yer ayrılması şehircilik icabıdır. 

Beyoğlu Tekstil Yapı Kooperatifi adı altın
da iki grup halinde 162 daire yapılmıştır. Bun
lardan, 62 daire Bakırköy 482 ada 1, 2, 3 par
sellerle, 483 ada 2 parsel üzerinde inşa edilmiş
tir. Bina irtifaları 6 metre 50 santim, 1961 se
nesinde ruhsat alınmış ve 1964 senesinde ikmal 
edilerek iskân ruhsatı verilmiştir. Diğer 100 
daire Zeytinburnu Tepebağ mevkiinde 2 984 
ada 14 parsel üzerinde 8 blok halinde inşa edil
miş olup, 3 blok 6,5 metre, 3 blok 9,5 metre, 2 
blok da 12,5 metre irtifamdadır. 1963 yılında 
ruhsat alınmış ve 1965 yılının Ekim ayında is
kân edilmiştir, imar durumunda halen bir deği
şiklik yoktur. 

Millet Caddesi bölgesi, 1942 yılında Prost 
tarafından hazırlanan 1/2 000 ölçekli Topkapı -
Edirnekapı imar plânında kalmakta iken, 1957 
yılında Millet Caddesi yol güzergâhı plânı ve 
aynı tarihteki imar programının etkisinde kal
mıştır. 1957 imar plânında yol güzsrgâhı 70 met
re olarak plânlanmış ve ancak 50 metre olarak 
uygulama yapılmış ve 1961 senesinde program 
sona ermiştir, istanbul Belediyesi bu tarihten 
sonra bu plânın uygulamasını temin edecek 
programı sağlıyamadığmdan, bu güzergâhı bu 
tarihten sonra yapılan muhtelif tatbikat plân
lan etkilemiştir. İstanbul'un topografyası ve 
uygulanacak yoğunluklar kat adedlerinin deği
şik olmasını gerektirmektedir. Yeşilköy Çınar 
oteli inşaatı ile buna bitişik turistik tesis ta-
dilli imar plânına uygun olarak yapılmaktayken 
verilen ruhsatdaki şartlar yerine getirileme
miştir. Bu sebeple başlangıçta iskân müsaadesi 
alamamışlardır. Bu bakımdan 6785 sayılı Kanu
nun 18 nci maddesine göre bu inşaatlar bitmiş 
sayılmamaktadır. Çınar Oteli ve ilâve inşaata 
iskân müsaadesi almadığından belediyece, imar 
Kanununun 21 nci maddesine göre tahliyesi ve 

belediye hizmetlerinden istifade etmemesi için 
Bakırköy Cumhuriyet Savcılığına ve i. E. T. T. 
İdarsine tezkere yazılmıştır. Bunun üzerine otel 
sahibi iskân ruhsatı almak üzere teşebbüse geç
miştir. Yapılan incelemede ruhsat almaya mâ
ni bir hali olmadığı için imar Plânına aykın-
lık düzeltilmiştir. Aynca, Çınar Otelinin biti
şiğindeki turistik tesis inşatında ruhsat hilafı 
ilâveler yapıldığından belediyece 13 . 7 . 1969 
tarihinde yapı tatil edilip mühür altına alınmış
tır. Bu iki tesis arasında bulunan yol, yani 
Sümbül Sokak, plânlarda inşaat sahasına ithal 
edilmemiş ancak, fiilen tesisler tarafından ona
rılmış, denizle irtibatı kesilmiştir. Bu müdahale 
belediyece ele alınmışsa da her iki inşaattaki 
imar plânına aykınlık giderildiğinden tahkika
ta da sebep kalmamıştır. 

20 . 7 . 1966 tarihinde kabul ve 30 . 7 . 1966 
tarihinde yürürlüğe giren 775 sayılı Gecekon
du Kanununun 14 ncü maddesi gereğince teşkil 
edilen fon hesabına, 1967 - 1968 - 1969 yıllan 
içerisinde bütçenin 32.100 ncü faslına konan 
ödenekten, ceman 57 300 000 Tl. tahsil edilmiş
tir. Buna mukabil 1967 - 1968 - 1969 yıllan içe
risinde Bakanlığımızca 53 805 427 lira 50 ku
ruş, valilikçe 23 949 667 lira 26 kuruş, beledi
yelerce 28 051 505 lira 23 kuruş olmak üzere 
ceman 105 806 592 lira 90 kuruluştuk bir harca
ma yapılmıştır. İstanbul ili içerisinde ceman 
12 768 944 liralık kamulaştırma yapılmıştır. 
Yine, İstanbul'da şahıslardan toplam olarak 
3 325 223 lira 75 kuruşluk gayrimenkul satın-
alınmıştır. 775 sayılı Kanunun meriyetinden 
evvel bütçenin 32.100 ncü faslından istanbul 
Osmaniye'de 5 426 348 liralık kamulaştırma 
için para sarf edilmiştir. Netice olarak istan
bul'da kamulaştırma ve şahıslardan satınahnan 
taşınmaz mallara ödenen para ceman 21 520 515 
lira 75 kuruştur. Kamulaştınlan arsalar 27 nci 
madde gereğince vatandaşlara tahsis edilmekte 
olup, arsa bedeli, yönetmeliğin 15 nci maddesi 
gereğince ona yılda yıllık ve aylık eşit taksit
lerle tahsil olunmaktadır. 775 sayılı Gecekondu 
Kanununun 14 ncü maddesinin (C) ve (E) fık
ralarında da belirtildiği veçhile, şahıslardan fo
na yatırılan paralar fonun geliri, yine 775 sa
yılı Kanunun tatbikatında bu maddenin ön 
gördüğü yerlere sarf edilmektedir, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Baka
nın da ifade ettiği veçhile görülüyor M, istan
bul'un nâzım imar plânı; sık, sık değilse de de
ğiştirildiği görülmektedir, öyle bir değiştirme 
oluyor M, istanbul hâl binasının yerine istan
bul Belediyesince 20 ura, 25 lira, 30 lira, 35 lira 
kıymet konulduğu halde, belki bütün kabzı
mallar, hal sakinleri bu yerin rahatlıkla parala
rını ödiyebilecek durumda olduğu halde, hattâ 
inşaatları da belediye hesabına yapabilecek güç
te olduğu halde, bu nâzım imar plânı değişiyor, 
25 liralık olan bir yer 65 liraya hattâ 105 lira
ya da hiç alâka ve ilişiği olmıyan Demirciler 
Derneğine bir aracılık vasıtasiyle satışı temin 
ediliyor. Garip şey. Bunun üzerinde milyon
larca lira oynuyor. 20 liralık bir yerin 65 lira
ya, 30 liralık bir yerin 105 liraya satışı insanın 
gayriihtdyari garibine gitmektedir. O zaman 
Arsa Ofisi Kanununa ne lüzum var? Hani bâzı 
arazileri istimlâk edecekti? Acaba bu imar plâ
nının değişmesinde arsa ofisinin malûmatı var 
mıdır, rızası alınmış mıdır? Keyfî bir usul olu
yor, bu. 

Diğer bir konu : Sayın Bakanımız da arz et
tiler. İstanbul'un sur tecrit mmtakasmda, Anıt
lar Yüksek Kurulunun 24 . 4 . 1961 tarih 
30 - 1052 sayılı karariyle, surdan itibaren 500 
metre mesafeye inşaat yapma müsaadesi yok
tur. Fakat, sumenin altında, Zeytinburnu kay
makamı vasıtasiyle öğrendik, aynı kurulun 
14 . 12 . 1963 tarih 2250 sayılı karariyle de su
run sol tarafındaki bulunan sahalara inşaat ya
pılabileceği karan var. Bu karardan malesef, 
istanbul nâzım imar plânını yürüten müdürlü
ğün dahi haberi yoktur yahut da haberi var. 
Bu sahadaki vatandaşlarımız için inşaat yap
maya müsaade ettiğinde daima önüne Yüksek 
Anıtlar Kurulunun birinci kararı çıkar. Şim
di, karar bu iken Sayın Bakanımız burada bir 
tek fabrika yapıldığın söylediler, doğrudur. 
Ama, o yapılan fabrika, Danıştay yoluyla açtı
ğı dâvayı kazanmış Makaracık iplik Fabrikası-
dır. G-ene imar plânına dayanarak % 25 sosyal 
yönden tevsi imkânını tanımıştır. Bu fabrika 
buraya yapılmıştır. Ama, o öbür tarafın da hiç 
bir ruhsatı olmadığı halde, bir baraka yahut 
bir kulübenin yahut bir katlı küçücük bir evin 
ruhsatı olmadığı halde rahatlıkla tevsi edebil

mekte ve tevsi edilen bu yere ne yazık ki İs
tanbul İmar Müdürlüğü rahatlıkla da iskân mü
saadesi verebilmekte; elektriği ve suyunu ala
bilmektedir. Benim, öbür taraftaki, gecekondu
daki vatandaşım hisseli tapusu olduğu halde, 
bunun inşaat ruhsatı yoktur nedeniyle göz nu
ru döktüğü ve gece gündüz çocukları için uğ
raşan hayli aileler istanbul'un göbeğinde imar 
Kanununa göre iskân müsaadesi alınamadığı 
nedeniyle ışığa kavuşturulamamaktadır. Ka
nun Ahmet için var, furakara Mehmet için yok. 
Olmaz böyle şey. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bravo, bra
vo. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ya bu 
memlekette kanun var, zengine de fakire de 
aynen tatbik edilecek yahut da bu hususun 
tamamen ortadan kalkması lâzım. Sayın veki
limden benim arzu ettiğim konu, kanunları va
tandaşlar üzerinde zenginlik veya fakirlik yö
nüne göre değil eşidolarak tatbikidir. Bugün 
Londra asfaltının üzerinde altı restoran üstü 
Otel yapılmış bir bina var. Nasıl ruhsat aldı bu? 
MaJkaracı iplik fabrikasının yanında Sayın Ba
kanımıza teker, teker gösterebilirim, gayet mu
azzam bir büyük fabrika yapılımıtşır. Biz fab
rikaların aleyhinde değiliz, yapılsın ama, o fab
rika hangi yoldan elektriği alabildiyse hiç ol
mazsa fukara vatandaşa da o yoldan elektriği, 
suyu verilmelidir. Zaten bunlar verilseydi biz 
bu kürsüye getirmiyecektik. 

Yeşilyurt Çınar Oteli, ta Demokrat Parti 
samanımdan gelmiştir, yanındaki inşaat zaman, 
zaman durur, zaman, zaman devam eder. E.. 
bu duracak ise niye durması devam etmez? Eğer 
bu yapılacak ise vatandaşın inşaat işi niye dur
durulur? Çınar otelinin yanı başında vatanda
şın daima denize girdiği yol vardır. Yol, tapu 
Kanununa göre belediyenin müMyeti altında 
olduğuna göre, iki inşat bu yola taarruz etmek 
suretiyle nasıl yolu kapar ve vatandaşların de
nize girmesine mâni olunur? O otel ve diğer 
inşaat, yaz günleri küçük, küçük odalar halin
de, iskân müsaadesi verildi mi, verilmedi mi bil
mem ama, elektriği vardır, suyu vardır ve şa
kır, şakır çalışmaktadır. Nasıl oluyor bu? Va
tandaş diyor M; «efendi, belediye fukara me
murun parasını veremez.» Doğru. «Devletin bi
zim için ayırdığı fonla, Devletim de bazan bu 
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yerleri istimlâk; kudreti yoktur, biz bu fona pa
rasını yatıralıım ve bizim bu paralarla belediye 
aracılığiyle istimlâk yapılsın» der. Vatandaş 
milyonlarca lira para öder. Bu milyonlarca öde
diği paranın karşılığında vatandaş tapu ister, 
tapu muamelesi yok. Peki bu fondaki paralar 
nereye sarf edildi? Hangi bankada duruyor? 
Bankada da yolk. Paralar nerede? Vatandaştan 
(kaç milyon lira para toplanmıştır? O da mey
danda yok. Vatandaşa tapu vereceğiz, para mey
danda olacak ki yapalım. Vakıf arazileri maale
sef, belediyece parası ödenmediği için vatan
daşlara tapulu olarak intikal edememektedir. 
Vatandaş diyor ki, «ben ödiyeyim parasını» E.. 
(bu sefer o da olmuyor. 775 sayılı Kanun, vatan
daş tarafına satma yeltkiısini de vermiyor, Va
kıflara. Bunun valilik kanaliyle müracaatını 
yaptırdık ama, Vakıflar Yönetim Kurulu Bele
diyeye devredilecektir nedeniyle vatandaşlar 
aracılığını çıkartmaktadır, özür" dileyeceğim 
ama, bir iktidar senatörü olarak doğruyu doğ
ru, eğriyi eğri söylemek zorundayım. Vatandaş 
775 sayılı Kanunun tatbikatında ve İmar Ka
nunu tatbikatında soyulmaktadır. Millet Cadde
si Köstebek yuvası gibidir. Birisi iki metre 
önde birisi üç metre geride. Bunlar kısa zaman
da yapılan inşaatlardır. Kimine sekiz kat, ki
mine altı kat; sekiz kattaki ruhsat alamaz, 
«imar plânına aykırıdır» denir. Altı ay sonra 
da bakarız ki, o yerlere rahatlıkla iskân mü
saadesi verilir. Bir beldenin ya imar plânı var
dır veya yoktur. Demek ki, böyle olunca vatan
daşın kuvvet oranına göre imar plânlarının 
rahatlıkla değişebildiği kanaati bizlerde hâsıl 
olmaktadır. Bir imar plânı vatandaşın tapu 
kadar teminatıdır. Bu vatandaş bilmelidir ki, 
benim adam ve parselim on kat inşaata müsa
ittir. Üç kat inşaat müsadolduğu zamanda Ah-
nıet, Mehmet alıyor; ondan sonra ertesi gün 
bakıyoruz ki, o ada ve parselde on kat inşaat 
müsadesi veriliyor. Bu şekilde vatandaşın temi
natının sarsılmakta olduğu kanaatindeyiz. 

Belediyeler gecekondu fonuna giöre para 
koyacaklar, evet koyuyorlar. Bütçede ve rakam
da bu para var ama fiiliyat sahasında bu para 
yoktur. O zaman 775 sayılı Kanunda değişiklik 
icaibetmektedir. Belediyelerin bu fona koyduğu 
parayı malî sene içinde harcamak zorundadır. 
Belediye bütçesi tatbik edilinceye kadar rakam 

olarak var ama fiilî sahada bu yok. Bugün ge
cekondularda yol diye birşey kalmadı. Bu yol
lardan millî servet olan arabalar, minibüsler 
geçmektedir. Açılacak yollar bizini bildiğimiz 
bir şerit halinde olur, herkesin keyfine göre, 
gelişi güzel tesbit edilmemesi icabederdi. 

Bir yerde çatı katları mevcuttur. Birisi ko
layını bulur, çatı katlarını tam kata iblâğ eder. 
Peki biz diyoruz ki, gelin bu çatı katlarını ka-
nunsa kanun, yahut emir ise bir emir çıkarta
lım, hattâ ben vatandaşlarla da konuştum, «bu 
çatı katlarını ruhsata bağlasınlar İstanbul Be
lediyesine her çatı katı için onbeşer bin lira 
para ödiyelim» diyorlar. «Ama Ahmet geliyor, 
Mehmet geliyor; suyunu keseriz, elektriğini 
keseceğiz, hava gazını keseceğiz diye verdiği
miz paraların haddi hesabı yok, hesabını biz de 
unuttuk. Biz bu cezaya on bin ise de onbeş bin 
lira ise de razıyız, verelim ve bu şekilde so
yulmaktan kurtaralım» derler. Benim Sayın 
Bakanımdan istirhamım, genç, dinamik ve mil
liyetçi olan bakanımızın, bu sosyal dâvaları
mızın üzerine hassasiyetle eğilmesi ve vatanda
şın soyulma durumuna artık yeter, dur diyebil-
mesidir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri Milletvekili) — Muh
terem Başkan, Yüce Senatonun muhterem üye
leri; öztürkçine arkadaşımın burada ifade et
tikleri hususlara, çok özet olarak birkaç nok
tasına cevap vermek istiyorum. 

Bir defa - burada arz ettim - istanbul bü
yük bir şehrimiz, istanbul'un tamamına ait nâ
zım plân yapılması takdir buyuracağınız üze
re kolay bir iş değil. Bir misal arz edeyim; Nü
fus çoktur ama, New - York şehrinin prob
lemi istanbul kadar değil. New - York şehrin
de tekniğin her türlü desteğinden faydalanarak 
çalışan ekipler bu şehrin imar plânını ancak on 
üç yılda tamamlıyabilmişlerdir. istanbul'da 1968 
yılından beri ciddî bir mesai yapılıyor. Daha 
önce kısmî plânlar yapılmış; onlar bugün is
tanbul'un santiarı itibariyle âdeta uygulana
maz, ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. 
İmar plânı ekibi mimar olarak, şehirci olarak 
en güzide elemanlarımızın toplandığı bir grup
tur. Daha hızlı bir çalışma için onları takviye 
etmekteyiz. Ayrıca teknik yönden de bâzı ileri 
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adımlar atmak mecburiyetimiz var. Ona ait 
bâzı siparişlerilmiz oldu. Bâzı akitler sipariş et
tik ki, onlar da yakında gelip "bu değerli ele
manların hizmetine girecektir. 

Onun için, istanbul 1da, Sayın öztürkçine'nin 
işaret ettiği ğilbi, imar tatbikatı ve gabari ba
kımından birtakım farklılıklar mevcut. Bilhas-
'sa kendilerinin işaret ettikleri MİM Cadde
sinde Belediye Meclisi kırk rakım itibariyle bir 
gabari vermiştir. İstanbul manzuru âlileri 
daima irtifa def işiyor, MilM Caddesinde bile 
sağda siolda, kısa mesafeler içinde birltakım 
farklılıklar Var. Onun için çukurda bulunan 
binalarda gerçekten söyledikleri gibi kat irti-
faı fazladır ama limit yukarıda, Belediye Mec
lisinin kararına uygun olarak kırk metredir. 
Bu ancak 1/5 000 mikyaslı harita ortaya çık
tığında tamamen halledilmiş olacak ki, bu plân 
üzerinde de çalışılmaktadır. 

Bir de Sayın ö^türkçine hal yeri üzerinde 
durdular. Gerçekleri burada olduğu gibi be
lirtmek maksadiyie arz ediyorum; ifade ettik
leri gibi burada bir suiistimal mevcut değil. 
'Mesele şu : 

istanbul Belediyesi önceden istimlâki öngö
rülen bu yeri parası olmadığı için istimlâk 
edememiş. Takdiri bedel de kırk lira. Buraya -
daha önce de arz dttim - metro istikşafı bakımın
dan, hal yapılmasın denmiş. Ayrıca demiryolla
rının bitimi, demircilerin ve odun depolarının 
kaldırılması kararlaştırılmış ve yine usulî ve 
belediye mleclilSinin bilgisi ik buradaki istim
lâkten sarfı nazar edilmiş. Burası aslımda özel 
mülkiyete ait bir yter. Demirciler Çarşısı Der
neği burayı, yani mevzubahsolan yeri metresi 
altmış beş liradan satmalmıış Ve orada yapaca
ğı işe teşebbüs etmiş. Şu hale göre burada bir 
yolsuzluk ve kanunsuzluk mevcut değildir. 

Yine Sayın öztürkçine Çmar Oteli ve sur 
dışında mevcult şerit üzerindeki yapılan bâzı 
fabrikaya elektrik verildiğini ve bu elektriğin 
gecekonduda oturan vatandaşlara götürülmedi
ğini Söylediler ki, bunda kanunların tatbikatı 
bakımından zenginle fakiri ayırma meselesi 
mevzubahis değil. Gecekondulara götürülebil-
diği kadar, yani 775 sayılı Kanunun makbul ad
dettiği, Kanunun neşrinden önce orada kurul
muş gecekondulara belediye ve Bakanlığımı

zın buna inzimam eden kararları birleştirilerek, 
âmme tesisleri yapılmıştır, yol yapılmıştır, ay
rıca elektrik yapılmıştır, su yapılmıştır ve ha
len de yapılmaktadır. Onun için yapılmıyanlar 
bir tefrik sonucu, bir ayırma veya kayırma so
nucu değil de imkânın yetişmemesi, ödeneğin 
yetişmemesi sebebiyle olmuştur ki, yine Yüce 
iSenatonun ve Millet Meclisinin bu sene kabul 
buyurduğu tahsisatlarla bu hizmetler devam 
edecek ve orada elektriği olmıyan vatandaşlara 
da bekledikleri hizmet götürülecektir. 

Sonra Çmar Oteli'riin durumu : Daha ön
ce arz ettim, inşaatta ruhsata aykırı, projeye 
aykırı bâzı hususlar teSbit edilmiş, mühürlen
miş ve bunun üzerine ilgililer müracaat etmiş, 
tetkik edilmiş yine imar Kanununa uygun ola
rak tashih edilmiş, hattâ ceza alınmış. Netice
de bu inşaat bitmiş ama ilâve kısmında proje 
ilbraz etmeden birtakım işler yapılmış, - yine 
daha önce arz ettim; tekrarını lüzumsuz görü
yorum - burada yine belediye tarafından mü
hürlenmiş ve iş tetkik mercilerine, savcılığa da 
intikal etmiş ve halen bunlar kanun takibinde 
bulunmaktadır. 

Ayrıca Sayın öztürkçine burada bir de tapu 
meselesinden bahsettiler. Tapu işi bilhassa Zey-
tdnburnu semtinde vakıflara ait arazi de mev-
zuubahsolduğu için mülkiyet yönünden qöz\xm-
lenememiştir. Halen mahkemede olan, mülkiyet 
bakımından dâvası derdest bulunan birçok ko
nu ve müracaat mevcuttur. Bunun için mülki
yet ortaya çıkmadan ve hukukî durum., ortaya 
çıkmadan, orada kanunun makbul addettiği, 
kanunun muteber addetiği gecekondu sahipleri
ne tapu verilmesi mümkün olmamıştır. Ne za
man ki bu ihtilâf kanuni mercilerce halledilir, 
ondan sonra bu vatandaşların beklediği tapu
lar da kendilerine verilir. 

Benim kısaca ve tavzihen mâruzâtım bu. Şu 
nu tekrar ifade etmek istiyorum ki, arz ettiğim 
konularda her hangi bir usulsüzlük, kanunsuz
luk derhal ele alınmış ve takibe girişilmiştir. 
Bunun dışında da ayrıca gerek MilM Caddesin
de ve gerek bu elektrik işinde ve gerekse tapu 
İşinde de her hangi bir yolsuzluk tesbit edil
memiştir. 

ISaygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
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4. — SEÇİMLER 

A) Komisyonlara üye seçimi (Devamı) 
1. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko

misyonu ile Dilekçe Karına Komisyonuna üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Kamu İktisadi Devlet Teşeb
büsleri Karma Komisyonuna üye seçimi hakkın
daki tasnif komisyonu raporu gelmiştir. Onu 
okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo

nu için yapılan seçime (95) üye katılmış ve ne
ticede ilişik listede adları yazılı zevat hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Adana Diyarbakır 

Mukadder öztekin Azmi Erdoğan 
üye 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Vahap Güvenç 

(A. P.) 
1. M. Nuri Âdemoğlu (Adana) 95 
2. M. Sırrı Turanlı (Adıyaman) 95 
3. Ahmet Karayiğit (A. Karahisar) 95 
4. Orhan Süersan (Manisa) 95 
5. İsmail Yeşilyurt (Yozgat) 95 
6. Tarık Remzi Baltan (Zonguldak) 95 
7. Ahmet Demir Yüce (Zonguldak) 95 
8. Ömer Ucuzal (Eskişehir) 94 

(C. H. P. 
1. Şevket Köksel (Ordu) 93 
2. Salim Hazerdağlı (Elâzığ) 93 
3. Mehmet Ali Pestilci (Zonguldak) 93 

(O. P.) 
1. Fehmi Alpaslan (Artvin) 95 

(M. B. Gr.) 
1. Sami Küçük (Tabiî Üye) 93 

KONTENJAN GRUPU 
1. Mehmet izmen (Oum. Bşk. S. Ü.) 95 

BAŞKAN — isimleri okunan sayın üyeler 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu
na üye seçilmişlerdir. Sadece bir bağımsız üye
lik için hiçbir sayın üye gerekli çoğunluğu sağ-

lıyamadığı için, bir üyelik münhal kalmıştır, 
arz ederim. 

Dilekçe Karma Komisyonu seçimine ait ra
poru okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonu için yapılan se

çime (9) üye katılmış ve neticede ilişik liste
de adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oy
ları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Adana Diyarbakır 

Mukadder öztekin Azmi Erdoğan 
Üye 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Vahap Güvenç 

1. Necip Seyhan 
2. S. Acar 
3. Ş. Kayalar 
4. C. inkaya 
5. A. Altay 
6. K. Karavelioğlu 
7. Vahap Güvenç 
8. Kasım Gülek 
9. Tayfur Sökmen 

10. S. H. Ürgüplü 
11. M. Ulusoy 
12. F. ismen 
13. M. Ataklı 
14. A. Ünlü 

92 
95 
95 
95 
93 
92 
37 
16 
6 
5 
3 
1 
1 
1 

BAŞKAN — İsimleri okunan sayın üyeler 
komisyon üyeliğine seçilmişlerdir. Sadece 1 ba
ğımsız üyelik için hiçbir sayın üye gerekli ço
ğunluğu sağlıyamadığından, 1 bağımsız üyelik 
münhal kalmıştır. 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, bu konuda bir maruzatta 
bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Güvenç. 
VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 

îr.) — Kamu iktisadi Teşebüsleri Karma Ko
ni jsy onu ile Dilekçe Karma Komisyonu üyeli
ği için yapılan seçimlerde sayın üyelerden bâ
zılarının şahsıma oy verdiklerini gördüm. As-
Lnda ben bu iki komisyon için aday değilim. 
Ben halen Tarım ve Sosyal işler komisyonların-
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da üye bulunmaktayım. Bundan sonra yapıla
cak seçimlerde bu beyanımın Sayın Genel Ku
rula duyurlmasını arz ediyorum ki, seçim biran 
evvel sonuçlansın. 

BAŞKAN — Zaten efendim, iki komisyon
da üye olduğunuza göre üçüncü komisyona se

çilmeniz mümkün değil. Sadece sayın üyeler si
zin şahsınıza karşı bir sempati duymuşlar ve o 
yüzden oy vermişler. Bunu hatırlatırım, hay 
hay... 

VAHAP GÜVENÇ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sağ olun. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORUL 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar TunçkaılaVın, 21 Ekim 1970 tarihinde 
Gümrü Hava Alanına inen U-8 Amerikan uçağı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/551) 

BAŞKAN — Sayın Haydar Tunçkanat?... 
Yok. Saym Başbakan?... Yok... Soru gelecek 
soru gününe bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, bir yürütmenin durdurulması ka
rarının yerine getirilmemesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/552) 

BAŞKAN — Sayın Atalay?... Burada; Sa
yın Başbakan?... Yok.. Soru gelecek soru günü
ne bırakılmıştır. 

6'. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeeliğil'in, Tevfik Fikret Lisesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/553) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil?... Burada; 
Sayın imar ve iskân Bakanı?... Buradalar. So
ruyu okutuyorum:. 

15 . 11 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

Ankara 
Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

iken, İmar ve İskân Bakanı tarafından yazılı 
oiaraik cevaplandırılması için 30 . 6 . 1970 tari
hinde, Adalet Partisi Grupu Başkanlığına bir 
önerge vermiştim. Maalesef bugüne kadar ce
vabını alamadım. Şimdi, aşağıya sıraladığım 
bu sorularınım, İmar ve iskân Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına ta
vassutlarınızı rica ederim. Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu Bağımsız Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil 

1. Adalet Partisi Grupu Başkanlığı ka-
naliyle, yazılı olarak istemiş olduğum soru
ma karşılık olarak göndermiş okluğunuz 22 
Haziran 1970 tarih ve 15/2250 sayıU cevabi 

İK VE CEVAPLARİ (Devamı) 
yazınız beni tatmin etmedi. Aydınlığa kavu
şabilmem için şu sorularımın sözlü olarak ce
vaplandırılmasına ihtiyaç duymaktayım: 

a) Tevfik Fikret Lisesi kurucuları kimler
dir? Bu kurucuların adları ve soyadları ve ay
nı zamanda meslekleri nedir? 

b) Şimdiye kadar imar ve İskân Bakan
lığınca eğitim dâvasını ele almış olan, Tefik 
Fikret Lisesinden başka, her hangi bir eğitim 
derneğine prefabrik olmak üzere ve tediye 
şartları da protokola bağlanılmak şartiyle 
okul yapılmış mıdır? Yapılmış ise bu dernekler 
hangileridir? Ve bu dernekler nerelerdedir? 
Hem eğitim dâvasını Millî Eğitim Bakanlığı 
gibi bir Bakanlık ele almamıştır ki, eğitim 
dâvasının halli bu derneğe kalmış gibi cevap
landırılıyor. Niye cevabi yazınızda, eğitim dâ
vasını ele aldığı söylenilen adı geçen bu der
neğin yurdumuzun başka yerlerinde şubeleri 
Y?,V mıdır? Belirtildiği gibi, eğitim dâvasını ele 
aldığı söylenen bu derneğin, yurdumuzun çe
şitli illerinde şubeleri var mıdır? Varsa bu şu
beleri nerelerdedir? Ve lütfen bu ricamızı bü
tün aynntılariyle dile getirir misiniz? 

c) Ankara Tevfik Fikret Lisesi inşaatı 
için, âfetler fonundan her hangi bir harcama 
yapılmamış denilmektedir. Sadece Gıda Yardım 
programından, prefabrike konut tesislerinin 
ikmali için temin edilen ödenekten, bir kıs
mının inşası prefabrik sistemde ele alman bu 
okula para harcanıldığı kaydediliyor. Bu, Dün
ya Gıda Yardım Programmnı, hangi maddesine 
dayanılarak, hususi mahiyet ara eden bir ku
ruluşa mevcut okul inşa ettirilmiştir? Lütfen, 
bunu Gıda Yardım Programının hangi madde
sine dayandığını belirterek açıklar mısınız? 
Ve yine Bakanlığınızca bu harcamanın uygun 
görüldüğünü belirtmiş olduğunuza göre, der
nekle sözü edilen anlaşmanın kimler arasında 
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protokola bağlandığının açıklanması ve pro
tokolün aynen okunması mümkün mümdür? 

d) Tevfık Fikret Lisesine açılmış olduğu 
açıklanan yardımın tu tan nedir? Ve bu mes-
lâğ taksitlendirilmek suretiyle mi, alınmıştır? 
Yoksa, inşaat bittikten sonra, karşılığı tama-
miyle tahsil edilmiş midir? 

e) Tevfik Fikret Lisesi Derneğinin geliri 
şahıslara mı, yoksa Lir hayır müessesesine mi 
aittir? Şahıslara aitse, derneğin hissedarları 
kimlerdir? Değilse, bağlı bulunduğu hayır ce
miyeti hangisidir? 

HÜSNÜ DİKEOLİGİL (Kayseri) — O za
man bağımsızdım. 

BAŞKAN — Sayın Dikegligil, bir itirazını
za cevap arz edeyim; bağımsız olmadığım s?. 
beyan ettiniz. Başkanlığa bugüne kadar hsr han
gi bir partiye girdiğinize dair tezkere gelme
diği için, resmen bundan böyle de bağımsız gö
zükeceksiniz. Eilgilerinize sunarım. 

HÜSNÜ DİKEOLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, Demokratik Partiye girdiğim tarafım
dan kürsüde ifade edildi. Ben istifamı Adalet 
Partisine verdikten sonra, Adalet Partisi Ckru-
pımım bildirmesi lâzımdı. 

BASILAN — işte, resini muameleye konma
mış. Demekki, satiâlinizin söylediği gözden 
kaçmış, resmi muamele cereyan etmemiş, efen
dim. 

HÜSNÜ DİKEOLİGİL (Kayseri) — Ben 
kabahatli değilim. 

BAŞKA!? — Sayın İmar ve İskân Bakanı 
Hayrettin Nafciboğlu. buyurun efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HÂYEATTÎE 
İTAKîBOĞI-ü (Kayseri Milletvekili) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; Sayın Senatör 
Hüsnü DikeeligiPin sorduğu hususlara sıra-
siyle cevap arz ediyorum: 

Tevfik Fikret Lisesi, Ankara Öğretim Der
neği tesisi olup, bu derneğin kurucularmm adı. 
soyadı vo meslekleri şöyledir: 

Ali Galip Gene: Tüccar, 
Zühtü Kural: Avukat, 
Nihat Bolayır: Mühendis, 
Huriye Şenol: Tercüman - Sekreter, 
Euşer. Genç: Hukukçu, 
Bsf ik Mangıoğhı: Makina Mühendisi. 
Ecmal Alankuş: Orman Mühendisi, 

Zlıyri I j r t . Mjmcmdis, 
Ya'"vı IJL-kan: Doktor, 
..'il t ^.'yszzı'd'^.vı. ij.mım"'}!.. 
I-Zctm r z j ü r : V ^ c k r i ü L e ^ 
Ankara Cğıc im demeğimden bajva hi./:ir 

eğitim dv^cğ m ",-• z\:iyı c":?î y?pJvv ımiştır. 

D : ğc ' t._? .an, r ,ürya C'da j a r m m \:.ç~:-
v: :m. . . i -" l / i ^ - m d e va> ":rb yapılan proıo-
k / . ^'sre^iıuj 2r> rS'.\\ . /"ğb, ,^lc;c.:mde i l 
ckul y 't v 8 f j u . lojmanı da yapıimış bu-

"• ~> ( , . . >d ^ ı Ç_J t velinde yrpıkn. 
•"kJ'-rt a ç ^ 3!"""n ': "T?b,4kİ3 iz yımiarı 

? , T : T k -* ] ;r 

M l"1* h\ ~ r r "mrdc r ' ilv-va 

remeğinin başka yerde 
, . ' l -

Dünya G-ıda Yardımı projesinde Hükümeti
mizin okul, klinik, halk meskenleri ve konut 
yapımında maliyeti düşürücü ve standart halde 
bina yapılması, kısmî ve tüm prefabrikasyon ko
nularında her türlü gayreti göstermesi hükme 
bağlanmıştır, projede de bu mevcuttur. Bu pro
je esaslarına göre bakanlık ile Ankara Öğretim 
Derneği arasında yapılan protokolün metni şu
dur: Muhterem Dikeçligil'in sorduğu ve arzu 
ettiği şekilde protokol metnini aynen okuyo
rum. 

«Protokol 

Taraflar : 
Bir taraftan imar ve İskân Bakanlığı Dep

rem Bölgeleri imar ve iskân icra Heyeti Baş
kanlığı - M, Başkanlık olarak ismi geçecektir -, 

Diğer taraftan Ankara Öğretim Derneği, der
nek olarak ismi geçiyor, arasında aşağıda yazılı 
şartlar çerçevesinde anlaşmaya varılmış ve bu 
protokol düzenlenmiştir. 

Konu: 
Başkanlık, Ankara'da Hava Kuvvetleri Ko

mutanlığı civarında dernek tarafından gösteri
len arsa üzerine, Başkanlık tarafından hazırlan
mış ve üzerinde demekle mutabakata varılmış 
olan, ilişik projesine göre hafif beton prefabri
ke panolarla dernekçe istenmiş olan Tevfik Fik
ret Lisesi binalarını ikmal ve inşa ettirecek
tir. 
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Kalorifer tesisatının yapımı Başkanlık taah
hüdü dışındadır. 

işin tutarı 
inşaat işinin bedeli 1 200 000 liradır. Taraf

lar, üzerinde mutalbakat sağlanmak şartiyle bu 
miktardan mutabakat oranı kadar eksik veya 
fazla inşaat yapılabilir. 

Binaların kalorifer tesisatı projesi 4 000 Tl. 
sıhhi tesisat projesi 2 000 ve elektrik projesi 
2 000 Tl. karşılığında Başkanlıkça yaptırıla
caktır. 

Tediye : 
Dernek, 1 200 000 lira olan maliyet bedelini, 

Başkanlığa aşağıda yazılı şekilde ödiyecektir : 
Eylül 1969 ayı içinde 200 000; Haziran 1970 

ayı içinde 250 000; Eylül 1970 ayı içinde 250 000; 
Aralık 1970 ayı içinde 300 000; Nisan 1971 ayı 
içinde 200 000; ceman 1 200 000 . 

Süre : 
Bu protokol konusunu teşkil eden inşaattan 

12 derslik 3 blokun 6 Ekim 1969 tarihinde, pro
jedeki binaların tamamının 31 . 10 . 1969 ta
rihinde üstleri örtülecektir. 

Ancak, su ve elektrik temini ve imar mev
zuatı veya benzeri nedenlerle inşaatın devamı 
aksadığı takdirde (A) ve (B) fıkralarındaki 
müddetler Başkanlığı ilzam etmiyecektir. 

Henüz projesi yapılamıyan ve sonradan dü
zenlenecek projelere göre sahanın çukur kısmın
da yapılacak inşaat ise, bilâhara düzenlenecek 
ek protokol esasları dâhilinde tamamlanacak
tır. 

İnşaat Kontrol Amirliği : 
Başkanlık, inşaatın seyrini takip ve projele

re göre tamamlanmasını temin maksadiyle lü
zumlu personelini inşaatın devamı müddetince 
şantiyede görevlendirecektir. Ancak, demek her 
hangi bir talebini Başkanlığa yapacaktır. 

Derneğin mükellefiyetleri : 
inşaata gerekli su ve elektrik dernekçe te

min olunacak ve imar mevzuatı, arsa mülkiye
tiyle ilgili problemler dernekçe hallolunacaktır. 

7 maddeden ibaret bu protokol tarafların 
mutabakatı üzerine imzalanmıştır.» 

Yukarda zikredilen protokolden de anlaşıla
cağı üzere, Ankara Öğretim Derneği için açılan 
yardım tutarı 1 200 000 Tl. dır. Bu miktar 
8 000 Tl. fazlasiyle adı geçen dernek adına pre-
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f abrike okul yapan firmaya ödenmiştir. Bu meb
lâğın Eylül 1969 ile 1971 Nisan ayları arasında 
taksitlendirilmek suretiyle alınması öngörülmüş 
olup, Dernek bugüne kadar ceman fona 200 000 
lira iade etmiştir. Derneğin halen 1 008 000 li
re borcu mevcut bulunmaktadır. 

Ankara Öğretim Derneği 3512 sayılı Dernek
ler Kanununa göre kurulmuş bir hayır derneği 
olup, kâr gayesi ve kâr dağıtımı bahis konusu 
değildir; arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, buyurunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, benim sorumu, Sayın Bakanı 
dinlediniz. Şunu ifade edeyim ki; bu vakıa Sa-
ym imar iskân Bakanı Hayrettin Nakiboğlu za
manında geçmiş bir olay değildir. Bundan ön
ceki imar ve iskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu 
samanında geçmiş bir hâdisedir. 

Şimdi, elimizi vicdanımıza koyarak düşüne
lim. Şahısların ismini duydunuz. İçerisinde Ru
şen Genç gibi memur arkadaş da vardır, mühen
disler var, Hayriye Sun gibi eski bakana yakın 
hanım da var. Sonra, bunlar bir özel okul, bir 
dernek kuruyor, kâr gayesi gütmüyor. Bir defa 
hangi özel okul vardır ki; kâr gayesi gütme
sin. Kâr etmemiş olsa 1 250 000 lira Bakanlı
ğa borçlu, bunu nasıl ödiyebilecek? Nasıl yeri
ne getirebilecek? Bu aklın, mantığın alacağı bir-
şey değildir. Tabiî Sayın Bakanın bunu tasvi-
ıbed-eceğine kaani değilim, bir Devlet adamı bu
nu tasvibetmez. Hele Devletin, Türkiye'nin ba
kımsız ücra yerlerinde lisesi yokken, Ankara'nın 
içerisinde lisesi yokken, mahallelerinde, gece
kondu semtlerinde yokken, geleceksiniz, Dikmen 
"/olu üzerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığının 
üst tarafındaki yere prefebrik, Gıda Yardım Fo
nundan özel şirketlere, yani özel şahıslara okul 
yapacaksınız. Beyefendiler, bu dünya'nm nere
sinde görülmüştür ve neresinde görülüyor? Hü
kümet etmenin ciddiyeti ile kabili telif midir? 
iste bizim üzerinde durduğumuz meseleler; yol
suzluk var, haksızlık var, yapılmaması lâzımdır 
•dediğimis meseleler ve Türkiye'de menfaat şir
keti haline gelmiş tutumlar var dediğimiz me
seleler bunlardır. Benim kanaatim, gönül ister 
ki; esas iktidar grupunda olan arkadaşlarımız 
bunun üzerine eğilsin. Ben bunu vaktiyle, A. P. 
de iken getirdim ve Sayın Bakana bunu önce 
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yazılı olarak, «Âfetler fonundan mı yapıldı?» 
dlyo sord'.ım. <-Yok"> dediler. Benim kanaatim, 
bir clefa bunda bir araştırmaya doğru gidile
cektir. Senata araştırması yapıldığı takdirde, 
- tabiî sözlü soru getirmemden maksadım bu -, 
hakikat bütün çıplaklığı ile meydana çıkacak
tır ve tabiî bendeniz bunu bir araştırma konusu 
olarak sunacağım. Arkadaşlarımızda vicdan var
sa, ki vicdan vardır. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Var. 
HÜSNÜ Dî&îüÇLİGİL (Devamla) — Düşün

ce vardır, itibarlı arkadaşlarımız vardır, bunu 
kabul edeceklerdir. Araştırma neticesinde âfet
ler fonundan mı, yoksa Gıda Yardım Fonundan 
mı olduğu meydana çıkacaktır. Eğer vicdan ol
muş olsa idi arkadaşım, siz bunu getirir ve bu 
meselelerin üzerinde dururdunuz. 

BASK AH — Sayın Dikeçligiî, lütfen karşı
lıklı konuşmaya meydan vermeyin efendim, is
tirham ederim, 

HÜSNÜ BİKEÇLİGİL (Devamla) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Bir grupu 
karsınıza alıp da; «Eğer vicdan varsa» tâbirini 
kullanamazsınız. Çünkü, bu, bir hâdise çıkmaya 
kadar yol açar. Binaenaleyh, müzakerelere mâ
ni olmuş olursunuz. Bon istirham ediyorum, baş
kalarına ber hanpi bir töhmet yüklemeden, ko
nuşmalarınızı objektif olarak yapmanızı istir
ham edeceğim. Buyurun efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sayın 
Başkan, teşekkür ederim. Yalnız.... 

EİPÂT ÖZTÛRKGİFE (istanbul) — Yen
geç gibi yan yan yürüme, 

HÜSNÜ BİEITCJLİG-İL (Devamla) — O sa
na mahsustur. 

BAŞKAIT — Sf.ym özlükc-rne, lütfen efen
dim, istirham ediyorum. Ben müdahale ettim, 
sis esneyin. 

KÜSNÜ BİKEOLİGİL rn:. va-.nl?.) — Oont-
vor.îunr.z İri, hâk:-'"ı.-JüĞırı k?.r?-?"?da oldıifiT-nu. 
söyiiyon ve bundan cnca soru getiren arka
daşımız dahi, böyle emsal're rastlanmamış bir 
haksıslık karşımda iktidar mersubn damak 
sıfatı ile reaksiyonda bulunuyor. 

RİFAT ÖZTÜEÎîÇîrTE (îs'anbrl) — Hü-
liiimeîi br^&da, 

EÜSNÜ DÎIlSyLİG-ÎL (Devamla) - - Arka
daş şahıs olarak bulunuyor. 
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Ben şimdi Sayın Başkana da arz edeyim ki, 

arkadaşlarımızın vicdanlarından eminim ve 
Türk Milleti Sayın Bakanın beyanlarını dinle
di, şimdi beni de dinliyor ve elini vicdanına 
koyduğu vakit efkârı umumiye de dernek hak
kında karar verecek, zaten. Valiler toplana-
b.Iir, karar verebilir, köylerde köy okulları 
iyi yapılabilir, yani millî eğitim sahasında 
yardımda bulunabilir. Ama bununla beraber, 
özel bir şirket kurulacak ve buna Devlet kese
sinden. 1 250 000 liralık bir yardımla okul inşa 
sdilecek, bay efendiler. Eğer iş böyle kolaysa 
Türkiye'de başkalarına bu yardım ne için ya
pılmıyor? Ne iğin başka bir maarifçi de çıkıp, 
ben de dernek kurayım, öyie ise Hükümet ba
nı. da böyle bir tahsisat versin, bana da okul 
yapsın, bon de bundan gelir sağlıyayım demi
yor ve böyle bir hâdise olmuyor? Bunun içe
risinde, ariî et Ligim gibi, adam kayırma var
dır. Adam kayırma vardır, öylesine kayırma 
va.-da- ki; isimleri okunan zâtın kimisi tüccar, 
kimİ3İ mühendis; dinlediniz. Bu arkadaşların 
bunu yaptırmaya malî gücü yok mudur? İşin 
içerisine tüccar bir insan giriyor, bir taraftan 
mühendis giriyor, bir taraftan savcısı, hukuk
çusu, avukatı filânı giriyor. O halde malî gücü 
olan insanlara, yapabilecek insanlara da bu 
husufta Hükümet elini uzatıyor. İmar İskân 
Bakanlığı Gıda Yardım Fonundan diyor... Tür
kiye'de bu kadar gıda ihtiyacı olan çocuklar 
var, fakir fukaralar var, deprem oluyor, âfet
ler oluyor oranın insanlarına bakım var; bun
lar dururken ve bunlara bu yardım yapılması 
iktiza ederken hangi vicdan, hangi makamda 
sandalyede oturan bir vicdan sahibi insan gö
türüyor da bu parayı hususi şahıslara veriyor? 
Hususi şahıslara okul yapılıyor? Yapıldıktan 
sonra da kâr gayesi gütmüyormuş da, eğitim 
derneği imiş. Eğitim derneği Türkiye'de mu
ayyendir. Bunun dışında böyle bir kuruluş 
olamaz, ondan sonra bu gayeyi güdemez. Eğer 
bunun menafii umumiyeye hadim bir dernek 
clnıuş elması iktiza etse idi, Maarif Koleji 
gibi. başka yerlerde de şubesi olmadı lâ^rn-
ch ve ondan sonra Maarif Bakanlığının tasdi
kinden geçmesi lâzımdı. Bunların hiç birisi 
ortada yok. Hiç birisi olmadığına göre, İmar 
ve İskân Bakanlığı kalkıyor, malûm, maruf 
plr.iyetiere vs hem de geçimi yerinde olan 
şahsiyetlere, hem de mühendis olan şahsiyetle-

^oo 
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re, hem de tüccar olan şahsiyetlere okul yapı- \ 
yor. Olmaz bu beyefendiler, olmaz. Hükü
met ciddiyeti ile kabili telif değildir. 

FERİD MELEN (Van) — usulsüzdür. 
HÜSNÜ DÎKSÇLÎCHL (Devamla) — Emin 

olunuz ki, Sayın Melen'in dediği gibi uisulsüz-
dür. Emin olunuz ki, bu, demokratik nizam 
içerisinde olan Avrupa devletlerinde vukubulsa 
idi, olsa idi, o bakan da sandalyede duramaz
dı, onun Hükümeti de yerinde oturamazlı. Tür
kiye'de ne için demokrasi gelişmiyor, Türki
ye'de ne için demokrasiye saldırma oluyor, ne 
için demokrasinin haysiyet ve. şerefi zedeleni
yor, diyoruz. Bu hatalara meyden verdiğiniz 
müddetçe, Hükümet bu gibi kaçamaklı yollaran 
adam kayırdığı müddetçe Türkiye'de demokra
tik rejimi ayakta tutamazsınız. Demokratik 
rejime gölga düşürürsünüz. Devlet haysiyet ve 
itibarına gölge düşürürsünüz, Hükümet eden
lere gölge düşürürsünüz. Bunlar olmamalı, 
yapılmamalı ve parömanterler bu gibi mese
leler karşısına ciddiyetle çıkmalı, ele ' almalı. 
Şimdi, sözü daha fazla uzatmıyorum arkadaş
lar. Uzatmıyacağım; çünkü, sebebine gelince, 
bu hususta arkadaşlarımın aydınlanması için 
önce yazılı soru sordum. Aldığım ilk yazılı so
ru beni tatmin etmedi. Tekrar yazılı soru sor
dum, cevabı gelmediği takdirde bütün arka
daşlarım buna muttali olsun diye huzurunuza 
sözlü soru ile getirdim. Bunun aydınlanmaya 
ihtiyacı vardır. Benim kanaatimce, bunu ya
panların doğru yolda olmadıklarına vicdanen 
inanmaktayım. Bir araştırma getireceğiz, siz 
muttali olacaksınız, senatör arkadaşlarımız bu
na elbette ittifakla karar vereceklerdir, araş
tın Idıktan sonra hakiki meseleler meydana çı
kacak ve suçlular mutlaka suçlu ise cezasını 
görecektir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
İMAR VE ÎSKÂN BAKANI HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri Milletvekili) — Muhte
rem Başkan, muhterem senatörler; konu hak
kında özet olarak /bilgi arz etmiştim. Sayın Di
keçligil burada (birtakım İddialar ileri sürdüler. 
Onun için tavzih sadedinde 'birkaç nokta üzerin
de durmak istiyorum. 

Evvelâ şunu belirteyim ki; muhterem Dikeç-
ligill Ibir araştırma mevzuu yapmak istediklerini 
burada ifade ettiler. Buna son derece hürmetka

rız. Yüce Senatonun ve Senatoda bulunan bir 
üyenin elbette en 'büyük denetim organı olarak 
her hangi bir konuda araştırma istemek hakkı
dır. Araştırma önergesini verdiklerinde, araş
tırmayı yapmaya Yüce Senato karar verirse, 
her türlü doküman ve yapılan işler tetkike taJbi 
tutulur ve neticede Yüce Heyetinize arz edilir. 

Yalnız, bugünden ve şimdiden, işin esasına 
girmeden, Sayın Dikeçligil ileri diyeceğim şe
kilde bâzı iddialar ileri sürdükleri için şimdi on
ları ele almak istiyorum. 

Gerçekten bu daha önceki tarihlerde yapıl
mış fbir iş. Ama, Hükümet devamlı !bir müessese
dir. Yapılmıştır. Şimdi burada eleştirilime yapı
lıyor. Kanuna uygun mu, iyi yapıldı mı, usule 
uygun yapıldı mı? Bu da elbette tetkik edilir 
ve sonuca bağlanır. Şimdi, bu derneği kuran
ların kişilikleri üzerinde durmıyacağım. Her 
hangi bir grup yahut da - üç beş hayır sahibi 
vatandaş bu şekilde dernek kurar, hir hayır işi
ne teşebbüs edebilir. Hattâ Saym Dikeçligil bu
rada dediler ki; «ben de bir dernek kurayım 
Hükümet bize yardım eder mi»? Muhterem Di
keçligil, eder. Böyle bir hayır işine teşebbüs 
ederseniz Hükümet, Millî Eğitim Bakanlığı ola
rak, hattâ biz İmar Bakanlığı olarak zatıâlinize 
elimizden gelen yardımı yapmayı vazife biliriz. 
Bu bizim prensibimiz. Yalnız şunu tekrar tek
rar yüksek huzurlarınızda belirtmek ve arz et
mek istiyorum ki; bu dernek, kendi ifadelerini 
aynen kullanayım, şirket değildir. Kâr maksa-
diyle teşekkül eden bir grup değildir. Hayır işi 
için, bir okul yapmak için teşekkül etmiş bir 
dernektir. Şirket olsa hakikaten Sayın Dikeçli-
gil'in söyledikleri haklı olabilir. Ama, bir der
nektir, malûmları olduğu üzere de; derneklerin 
kâr gayesi olamaz. Hattâ biraz sonra arz edece
ğim; ama şimdiden bir rakam vermek isterim. 
Bu dernek bize olan 'borçlarını da taksit süresi 
içinde veya o müddetin bitiminde tamamen te
diye edememiştir. Biz kendilerinden borçlarını 
talebettik, hattâ sıkıştırdık. Bunun üzerine se
nede ne masraf yapmışlar, ne gelirleri olmuş, 
buna bilanço demek caiz değil ama, bir hesap 
hulâsası çıkardılar orada bütün masrafları çık
tıktan sonra 176 370,14 TL. bir fazlalık teşek
kül etmiş, onu da 'biz* devretmeye ve mühlet ta-
lefoetmeye tec }bbüs ettiler. Zaten bu fazlalık da 
borcunu ödemek için nazarı itibara alınmış ama, 
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(bunu hiçbir zaman derneği kuranlar veya ora
da görev alanlar bir şirket gibi taksim etmiye-
cekler. Ancak borçlarını ödemek için bu kadar 
biriktirebilmişler. Onu arz etmek istedim. 

Şimdi başka bir noktaya avdet ediyorum. Sa
yın Dikeçligia dediler ki : «Bu âfetler fonundan 
yapıldı. Bakanlık, Gıda Yardım Fonundan ya
pıldığını söylüyor ama ben buna inanmıyorum». 

Sayın Dikeçligil'e şunu arz edeyim ki, ken
dileri de çok eski tarihten beri beni tanırlar, 
resmî sıfatı olan bir insan dosyada ne varsa, ha
kikat ne ise onu ifade etmek mecburiyetindedir. 
Ayrıca burası Yüce Senatonun hakikatleri dile 
getiren kürsüsü, burada da hakikat ne ise onu 
ifade etmek mecburiyetimiz var. 

Şimdi kısaca, uzun bir konudur ama sabrı
nızı suiistimal etmeden 'bir özetleme yapmak is
tiyorum. Dünya Gıda Yardım Fonundan uzun 
müzakereler sonunda Türkiye'ye buğday yar
dımı yapılması öngörülmüş. Bu devam etmiş, 
bir miktar kalmış. Bunun gayesi malûm. Kendi
leri de ifade ettiler; gecekonduda oturan, âfet 
gören vatandaşlara bunlar yardım olarak veri
lir. Fakat asıl bu programı uygulıyan insanlar 
teklifi yapmış. Demişler ki : «Biz size buğday 
yardımı yapıyoruz, Bunu gecekonduda oturan
lara, âfet gören afetzedelere veriyorsunuz ama, 
bunların en büyük ihtiyacı mesken veya o saha
larda okul. Bunu yapacak bir organizasyona gi
diniz». Bizim bakanlığımız bu konuyu etüdet-
miş, demiş ki : «Siz böyle arzu ediyorsunuz ama 
bizim bütçede bunu yapacak ödeneğimiz yok.» 
Onlar da : «O halde biz verdiğimize göre bu 
buğdayın bir kısmını siz satın, memleketinizin 
şartllarina ve mevzuatına göre satın, prefabrik 
mesken yapacak fabrika kuran veya atelys ku
run, ondan sonra da buralarda bu işi, yani mes
ken işini halledin» demişler. Bunun üserino 15 
milyon liralık buğdayın satılmasına, izin çıkmış 
Ya.püaıı anlaşmaya göre 15 milyon da Bakanlık 
bütçesinden ilâve edilecek, prefabrik ev yapan 
atelyeler kurulacak. 

Gcrçslîten bu buğday Toprak Mahmulleri 
Ofisine verilmiş, Toprak Mahsulleri Ofisi bunu 
satmış, parasını imar ve iskân Bakanlığına ver
miş Anlaşmada yine mesken, okul yapılmasına 
covas veren "bir fıkra, bir hüküm var, c-ru da 
arz edebilirim. Kısaca bir kısmım okuyorum; 
«ii» bendi : «İlâveten Hükümet okul, klinik, 

halk merkezleri ve konut yapımında maliyeti 
düşürmek için uygun ebat standardı, malzeme 
boyut- ve kalitesi, yapı elemanları, sıhhi tesisat, 
kısmi veya tüm prefabrikasyon konularında 
hsr türlü gayreti gösterecektir.» 

Şimdi bu arz etiğim şekil üzere prefabrik 
atelyeler kurulmuş. 

T&vfik Fikret Lisesinin yapımı bir deneme
dir. Âtelye kurulmuş ama okul nasıl yapılacak? 
"Ev fabrikanın yanında kurulmuş, bunun nok
sanı nedir? Bunu mühendislerimiz, mimarları
mız tosbit etmişler. Şunu da ifade edeyim ki, 
3ay:n Dikeçligil'e, bu bir tecrübe mahiyetinde 
okul inşaatıdır. Bunu doğrudan doğruya derne
ğin yapma?! mülkün değil. Böyle de bir dene
me konusu var, onu ele almışlar ve Tevfik Fik
ret Lisesini yapmışlar. 

Şimdi burada Sayın Dikeçligil'in hatırlaması, 
dikkat buyurması gereken bir nokta var. Ger-
çoktsn sarf edilen para Devlet parası, Devlet 
parasi'im bir kuruşunun nereye gittiği elbette 
âmine idaresi tarafından kontrol edilmelidir ve 

J kp.nrnnara uygun olmalıdır. Şimdi, fondan eğer 
bu masraf yapıdaydı. Sayın Dikeçligi! burada 
ifade ettiler; bunun birtakım usulleri vardır, 
775 sayıh Kasunun 12, 14, 15 nci maddelerine 
uy^un bir sarf m olması gerekirdi ama. özet ola
rak c.vz ettiğim ÜZ-TB Dünya Gıda Yardım. Pro.?~ 
raamır.dar. yapılan bir is olduğu için bu formali-
t??s? d^r.da mûtada edilmek gerekir. Yine 
"Dcvle-iln paracı olduğu için de onun mutlaka 
bir kuruşunun aranması icabeder. işte protokol 
yapılmış aynen hükümlerini okudum. Protokol
de bu pararan geri dönmesi için taksit kabul 
edilm;.?, onun için birtakım tarihler tesbit edil
miş, îlsticede bir miktarı tahsil edilmiş ama bu 
"em" yet kâr gayesi güderek çalışmadığı kin, 
kurulmadığı için borcunu da daha önce tesbit 
edilen taksit güreleri içinde ödiyememh. Ondan 
sonra müı-asaat etmiş, bizim de taksit müddet
leri hitama erdiğinde tebligatımız olmuş, Ce
miyet demiş ki : Ben kâr maksadı güden bir 
dernek değilim ama-, borcumu ödemek üzere şu 
kadar miktar biriktirdim, onu alın bu süreleri 
uzatın» Baha Nisan 1971 de en son taksit müi-
clsiri hitam bulacak. Bunun için kendilerine teb
ligat yapılmıştır ve kendileri de müddet tem
dit! müracaatında bulunmuşlardır. Bunu Hu
kuk Mibavirîieimiz tetkik etmektedir. Hattâ 
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icra yoliyle mi tahsil etmek gerekir, yoksa bu
nu yeniden bir protokola bağlamak suretiyle 
uzatıp taksite bağlamak, hattâ taksit müddetle
rini ileriki tarihlere götürmek suretiyle mi Dev
letin, Hazinenin menfaati olur, bunu Hukuk 
Müşavirimiz tetkik etmektedir. Bu tetkik bitti
ğinde eğer Devletin, Hazinenin menfaati bir 
anlaşma yoliyle yani müddeti uzatma yoliyle 
mümkün ise ona tevessül edilecek, yok icraya 
vermek suretiyle tahsili gerekli ise o yola baş
vurulacaktır. 

Şimdi üzerinde durulacak nokta bu, kanaa
time göre. Devlet bir harcama yapmış, bir dene
me niteliğinde ve bir kamu hizmeti ifa etmek 
işin ama, onu bir dernek ele almış, öbür taraf
ta yine rakamlarını arz ettim. Çukurova'da, 
Muğla belgesinde Bakanlık valilerle protokol 
yapmış, orada okullar yapmış aynı şartlar için
de. Onun için burada dernek olmasından müte
vellit bir itiraz ileri sürülüyor. Bu itirazm da 
gereceğinde, Devlet parasının boşa gitmemesi 
veyahut da Dsvlet parasının gayesine uygun sarf 
edilmemesi konusu ele almıyor. Şu halde bizim 
üzerinde duracağımız, arıyacağımız husus da 
bu olmalı, ki bunu Bakanlık mütaaddit tebli-
gatiyle, takibiyle yerine getirmiştir ve araştır
ma eğer kabul buyuruhırsa yine arz ettiğim 
şekilde iş daha geniş olarak e?e akrvr. Fakat 
Dünya Gıda Yardım Programımdan yapıldığı 
için Sayın Dikeçligil'in Devlet ciddiyetiyle bağ
daşmaz, usulsüzdür, kanunsuzdur sesleri de bu 
suretle mesnetten uzak ve yalnız bir iddia ola
rak muallâkta kalmaktadır. 

ttcym Baktın. 
.HAYRETTİN 

BAŞKAÎ! — Vaktiniz doldu 
İMAE VE İSKÂIT BAKAITI 

NAKİBOĞLU (Devamla) — TeşeKimr ederim 
Sayın Başkan. Maruzatım bu kadar efendim, 
arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dikeeligil, buyurun. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, ben şahsan sayın hemşehrim Hayrettin 
Kakibcğlu Beyle karşılaşmak istemezdim, Fa
kat bir haksıshğı gördüğüm için karşılaşmak 
benim için borçtur, kim olursa clsun, Bir defa 
ben de kendisine... 

EİFAT ÖSTÜBKÇİNB (İstanbul) — Hak
sızlık değil. 

B AŞK AİT — Lûtfûn efendim, karşılıklı ko-
rnjşm.ıyalım, 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ne
dir ya? 

BASK AH — Lütfen efendim... Sayın öztürk-
cine. 

HÜSNÜ DİKEÇLİÜİL (Devamla) — Yol
suzluk mu? Yolsuzluk öyle ise. Sayın öztürk-.. 
ginc, yolsuzluk. 

Bir defa bu gibi işlere, şahsan kirli işlere 
ben tevessül etmem. Yani bu işlerin doğru ci-
m.ad'ğını belirtmek için söyledim. 

Ankara'nın içerisinde, gecekondu bölgele
rinde eğer deneme yapılacaksa, mutlaka ki var
dır, Millî Eğitim Bakanlığının namına bu de
neme yapılır, özel, onlara, hayır işleri adı altın
da kurulan bir cemiyete yapılmaz bu, yapıl
maz, Bunların içerisinde isim benzerlikleri olan 
G-ülteldn Oybirgin gibi mütaahhitler de vardır 
ki, bu müteahhitlerin durumu da tetkik edilir
se nasıl bir iman olduğu, yapıları, karakterleri 
anlaşılır. 

Diğer bir mesele, şimdi bu okula gidenler
den para alınmıyor mu? özel okullara gidenler
den ne kadar para. ücret alınıyorsa, Millî Eği
tim Bakaıdığınm tesbit ettiği ücret ne kadar 
ise, bu okula gidenlerden de aynı ücret alın
maktadır. Yani bu okula giden öğrencilerden 
diğer özel okullara giden öğrencilerden daha az 
bi;* para alınmamaktadır ki. Elbette bunun bir 
kâr gayesi olur. Kâr gayesi olmasa, ona hayır 
bir cemiyet olsa, hayır işlerine matuf olsa 
fakir, kimsesiz çocukları okutur, Ondan sonra 
ela aldığı ücretler diğer özel okullara nazaran 
az olur. Ayni ücreti almaktadırlar, bir defa bu 
olacak bir şey değildir. 

Sayın Bakan, Hukuk isleri Müdürlüğüne 
tetkik ettiriyorum dedi. Niçin imar ve İskân 
Bakanlığı vaktiyle bu iş yapılırken Hukuk iş
lerine bu işi tetkik ettirmemiş? Yani Hukuk iş
leri Müdürlüğü bunu tetkik etmiş olsaydı el
bette ki, böyle özel bir derneğe, şahıslara Dev
let kesesinden para verdirmezdi. Kamu ya
rarına olacak şeyler yapılabilir, böyle fasla 
miktarda bir para sarf etmesine elbette cevaz 
vermezdi, imkân vermezdi. Ben hukukçu deği
lim ama buna hukukan imkân yok. özel kişiler 
bir araya gelecek, ben hayır cemiyeti kuruyo
rum diyecek, ondan sonra Devlet kesesinden, 
hangi fondan olursa olsun, bu para sana hibe 
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edilmiştir; bu Türk Milletinin malıdır, Hazine
nin malıdır, ona siz gidip okul tesis edeceksiniz, 
denecek. Bu... 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Hem 
de Yenişehir'de'... 

HÜSHÜ DİKIiöLİGİL (Devamla) — Hem 
de Yenişehir'de. Oraya giden kimselerin çocuk
larını da tetkik edin. Ben rahatsım olduğu için, 
bu işe el katan yüksek kademede olan zevatın 
ismini söylemiyorum. O zevatın ismi de bisim 
tarafımızdan bilinmektedir. Kim önayak olmuş, 
kim bunlara yardımcı olmuş o da bizce bilin
mektedir. Kanatsız olduğu için hakikaten ben 
vicdanen onun ismini buradan, yani bu kürsü
den ifade etmeyi uygun bulmuyorum. 

Arkadaşlar, bu hale göre dernek borcunu 
ödemeye devam ediyormuş, şu kadar da kârı 
varmış. E.. Borcunu ödemekte devam eden hu
susi bir derneğe bu kadar iltifat, bu kadar mü
samaha neden? «Borcunu ne saman öaiyebile-
cek diye Hukuk işleri Müdürümüze araştırmayı 
verdim,.) diyor, Sayın Başkan. Nedendir bu kadar 
müsamaha? Yani biz bu müsamahanın olması kar
şısındayız. Hayır işleri dahi olsa, Türkiye'nin bu 
kadar okullara ihtiyacı var. Türkiye günde 
iki devre olmak üzere çifte öğretim yapıyor. 
Ankara vilâyetinde çifte öğretim yapıyor, baş
ka vilâyetlerde çifte öğretim yapıyor. Lise bu
lamıyoruz. E... Böyle bir devirde hiç lisesi ol-
mıyan yerler, harabe oîan liselerimiz var. Gel 
sen onları bir tarafa at, böyle bir hayır derneği 
kurduk diye hatırlı, gönüllü insanlara, Gıda Yar
dım Fonundan geliniz siz okul yapınız diye pa-, 
ra veriniz. Ondan sonra bunu, çıkarb yönünü 
müdafaaya kalkığınız. Bu doğru değildir ve bu
nun müdafaa yönü de olamaz. Kim müdafaa 
edecekse etsin. Eden arkadaşlarımız halkın 
huzurunda ne duruma düşeceği benim kanaa
timce de anlaşılacak ve bilinecektir. Bunun an
laşılması için, arz ettiğim gibi. Sayın E akan ko-
nuşmamrş olmasa idi ben konulmaydım, Kc-nug-
mıyacaktım. Konuşurlarsa tekrar konuşabilirim. 
Onun için bu benim kanaatimce bir araştırma 
mevzuudur. Araştırma her şeyi halledecektir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

/. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkeine'nin, Anayasa Mahkemesince ip-
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t al edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı hü
kümlerine dair Adalet, Maliye ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/554) 

BAŞKAN — Sayın öztürkeine? Burada. Sa
yın Adalet, Maliye ve İçişleri bakanları? Yok. 
Soru gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

8. —• Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Öznemin, Tilkilik Devlet Üretme Çiftliği 
ve Malatya Devlet Üretme Çiftliğinin orman ve 
ziraat fakülteleri haline getirilmesine dair Ta
rım ve Mill\ Eğitim, balkanlarından sözlü soru
su. (6/522) 

BAŞKAN — Sayın özmen?. Buradalar. Sa
yın Millî Eğitim Bakam? Buradalar. Sayın Ta
rım Bakanı? Buradalar. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Yüksek 
Makamına 

Aşağıdaki sorularıma, Tarım Bakanı ile 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü olarak cevap 
vermelerine delaletlerinizi saygiyle rica ede
rim. 

Kırşehir Senatörü 
Halil özmen 

1. — Kırşehir ili Orta - Anadolu'nun önemli 
tarım merkezlerinden birisidir. Aynı zaman
da tarihî ve turistik bir değer taşımaktadır. 
Âhievrani Veli, Aşıkpaşa ve Caeabey gibi tarihî 
eserleri ile Kırşehir ili yabancı ve yerli bütün 
turistleri kendisine çekmektedir. Anadolu Sel-
çukileri samamnda ela Kırşehir'in bir tarih ve 
kültür merkezi olduğu herkesçe bilinmektedir. 

2. — Bugün Kırşehir'de Tilkilik Devlet Üret
me Çiftliği ve Maîya Devlet Üretme Çiftliği gi
bi, iki büyük tarım çiftliğimiz vardır. Bu çift
likler de köylümüze ve çiftçimize örnek olabi
lecek her türlü tarım araç ve gereçleri bulun
maktadır. Bunlardan başka çiftliklerimizde zi
rai her türlü mahsuller istihsal edilmektedir. 
Bu çiftlikler civarındaki bütün köylere tarım 
a.ı aç ve gereçlerinin faydalarını göstermişler. O 
civardaki köylümüzün yüzünü güJ dürmüşler
dir. 

Biz, bugün bu çiftliğimizin civar köy ve il
çelerimize medeniyet ışığı götüren teknik ve zi
rai bilgi öğreten birer tarım mensubu haline 
gelmesini arzu ediyoruz. Yani bu iki çiftliğimi
zin önümüzdeki yıllarda Orman ve Ziraat fa-
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külteleri haline çevrilmesini dört gözle bekliyo
rum. 

Sayın Tarım Bakanı ile Millî Eğitim bakan
larımızın bu husustaki görüş ve düşünceleri ne
lerdir? Kırşehir ili ve onun yıllarca nasibini ala
mamış, çilekeş halkı için hayati önemi haiz bu 
konuda bakanlıklarımızın düşüncelerini öğren
mek istiyoruz. Bilgi vermelerini rica ederim. 

HALİL ÖZMEN (Eskişehir) — Tarihi ne 
zamanL tarihi yok mu? 

BAŞKAN — 29 . 11 . 1968. 
Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz buyuru

nuz efendim. 
Sayın özmen, bu müddetin içerisine zatıâli-

nizin rahatsızlığı da dâhil. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Eskişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun çok muhterem üyeleri; 1968 sene
sinde Sayın özmen tarafından verilen sözlü so
ruya, bugün izlemekte olduğumuz, bilhassa yük
sek öğrenim politikası açısından cevap arz et
meye çalışacağım, 

Biz Hükümet olarak, yüksek öğretim ku
ruluşlarını yurt sathına yayma kararındayız. 
Ancak yüksek öğretim kuruluşlarını yurt sat
hına yayarken ön plânda dikkate aldığımız hu
sus, ekonomimizin, kalkınmakta olan ekonomi
mizin ihtiyaçları ve bu kalkınan ekonomide ge
rekli insan gücü hesapları olmaktadır. Şu hal
de ileride istihdam şansı olan sektörlerde ve 
her seviyede öğretim kuruluşlarını açmak ve 
bunu yurt sathına yayma kararında bulunuyo
ruz. Bilhassa yüksek öğretim kuruluşlarını yurt 
sathına yayarken sadece maddi olanakları dik
kate almak yeterli olmıyacaktır. Bilhassa üni-
versiter statüye sahibolan fakülteler, akademi
ler ve diğer yüksek öğretim kuruluşları için 
maddi olanakların dışında biz diğer hususları 
dikkatten uzak tutamıyoruz. Üniversiteleri bü
yük bilim merkezlerinin çok ilerisine götürdü
ğümüz takdirde pahalı bâzı denemelere giriş
miş olduğumuzu beyan etme durumundayız. 
Halbuki Say'i Akal Kanununa göre, en az mas
rafla en yüksek verimi alma prensibinden hare
ket ettiğimiz takdirde üniversitelerimizi öğre
tim üyesi yardımı alabilecek sahalara seçme 
mecburiyeti ve zaruretiyle karşıkarşıya geliriz. 
Şimdi bu meseleyi böylece tesbit ettikten son
ra yurt sathında hangi yüksek öğretim kuru

luşlarının açılması zarureti hususunda bir neb
ze durmak zoru vardır. Devlet Plânlama Teşki
lâtının yapmış olduğu insan gücü etütlerini dik
kate aldığımızda maalesef sayın arkadaşımızın 
belirtmiş olduğu sektörlerde yüksek öğretim 
kuruluşlarına gitme şansı bugün için mevcut 
değildir. 

Bilhassa Orman Fakültesinin açılması konu
sunda Karadeniz Teknik Üniversitesinde önü
müzdeki öğretim yılı açılacak, İstanbul Orman 
Fakültesi tarafından açılacak fakülte münase
beti ile etütleri yakından tetkik etmiş olduğum 
için iyi biliyorum, orman sektöründe fazla ka
pasite yaratma durumunda değiliz, bugün için. 
Elbette ki, yarın şartlar değiştiği ve geliştiği 
ölçüde bu yeni kuruluşlara, belki yeni ihtiyaç
lar ortaya çıkabilecektir. 

Diğer taraftan tarım sektöründe Devlet 
Plânlama Teşkilâtının yapmış olduğu etütlere 
göre yeni kapasite artışına da gidilememekte
dir. O yönden Devlet Üretme Çiftliklerinde ye
ni yüksek öğretim kuruluşlarının açılması bu
gün için söz konusu değildir. Ama, bu demek 
değildir ki, bu müesseselerden istifade edilmi-
yecektir. Yüksek öğretim kuruluşlarını yurt 
sathına yaydığımız ölçüde ve bilhassa kurulmuş 
ciddî müesseselerle işbirliği yaptığımız ölçüde, 
bu ve buna benzer kuruluşlardan istifade imkâ
nı da her zaman mevzuubahsolabilecektir. Say
gılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın özmen, Sayın Millî Eği
tim Bakanı imkânsızlığı söyledikten sonra ba
rut misali; diğer bakanın görüşmesine lüzum 
var mı efendim? 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Yok efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş

kanım, muhterem arkadaşlar; 2 Haziran 1968 
seçimleri esnasında gezdiğimiz kasaba ve köy
lerde ve bu arada Kırşehir'in içinde bulunan, 
onun çevresinde bulunan Tilkilik Devlet Üret
me Çiftliği ve Malya Devlet Üretme Çiftliği 
içinde yaptığımız tetkikler esnasında, bu iki 
müessesenin bizde bırakmış olduğu büyük inti
ba sonunda, bu sözlü soruyu vermiş bulunu
yorum, 

Arkadaşlar, her zaman Yüce huzurunuzda 
konuşurken sizlere, hiçbir zaman benim şahsi 
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görüşlerim olarak çok kötü durumları arz et
medim. Ve bunu söylemek benim için bir vazi
fe olduğu halde söylemedim. Ve bundan sonra 
dahi size, bu kürsüden en iyi şeyleri söylemeye, 
millî menfaatlerimizin icabettirdiği şeyleri söy
lemeye gayret edeceğim, 

Evvelâ Tilkilik üretme Çiftliği hakkında 
birkaç kelime konuşnak iisiyorırm. Ondan son
ra da Malya Devlet Üretme Çiftliği hakkında 
birkaç kelimeyi Yüce huzurunuzda söyliyece-
ğim. 

Tilkilik Üretme Çiftliği bugün iftihar edebi
leceğimiz, övünebileceğimiz bir çiftlik haline 
gelmiştir. Devlet üretme Çiftliği olarak civarı
na medeniyet götürmüştür, ışık götürmüştür. O 
ışığı sayesinde köylümüzü aydınlatmak için 
elinden geleni yapmaktadır. 

Malya Devlet üretme Çiftliği ise, aynı du
rumdadır. Malya Devlet Üretme Çiftliği de bu
lunduğu yerin mevkiine göre, arazisinin münbit 
olmasına göre büyük neticeler almış ve Kırşe
hir içerisinde Devlet üretme Çiftliği olarak va
zifesini yapmış ve milyonlarca da kâr etmiş 
bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın özroen, bir dakikanızı 
rica ©deyim. Bu gündemde, «Tilkilik ve Ma
latya» olarak yazılmış, biz de öyle okuink. 
Halbuki* önergenizi okudum ve şimdi de zatı-
âlinizi dinliyorum, bu «-Malaıiya» değil, «Malya 
Devlet Çiftliği» değil mi efendim? 

HALİL ÖSMEN (Devamla) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, tashih ediyorum efendüm. 
HALİL ÖZMEN (Devamla) — Teşekkür 

ederim sayın Başkan. 
Malıya Devleti Üretime Çiftliği Kırşehir'e 

çok yakın bir mesafededir. Yakın bir mesafe
de olima'sı hasebiyle yolu da gayet yüzsldir 
ve Malya Devlet Çiftliğinin etrafında o çift
likten istifade edecek şekilde 30 dan fazla da 
köy vardır. Bu köylerde de yetişmiş ve çift
likten istifadeyi tamamen kabullenmiş, çiftli
ğin verimine gözünü dikmiş, oradan birçok şey
ler öğrenmiş köylülerimiz de vardır. Bunları 
da kendi gözümle görerek, çiftliğin onlara 
verdiği bu neticeden dolayı şahsan memnun 
oldum ve çiftlikteki arkadaşları gererek onları 
teşvik ettim, takdir eititim. Ondan sonradır ki, 
buraya gelince, arkadaşlarımla da görüşîtüm, 

ı bu sözlü soruyu vermeyi düşündüm ve Yüce 
! Heyetiniz karşısında da bu sözlü soruyu ver-
! dim. 

i Çok değerli ilki arkadaşımı var, birisi daha 
J evvel Millî Eğittim Bakanı olan İîhaıni Beye-
j fendi, kedisi ile 1981 yılından 'beri siyasa ha-
j yatımızda beraberiz. Kendisine sonsuz hürıne-
I tim var. Oğuz Beyefendi yeni teşrif ettiler. 
i O da büsnüahlâkı ile, içinde bulımdüklan pro-
j fesörilük derecesi ile fbdze büyük itimat verdi

ler ve sözlerini burada büyiük bir ciddiyetle 
dinledim. Kendisine teşekkür ederim. Ben 

| arkadaşiariimdan hemen bugün için bunu yapın, 
bunu yapmanız icafeeder demiyorum, arkadaş
lar. Böyle bir niyetin içinde değilim. Hemen 
yapın, yapmazsanız şöyle olur, böyle olur de
miyorum. Ben rica ve istirham ediyorum, her 
zaman olduğu gibi bugün de aynı şeyleri tek-

I rar ediyorum. Diyorum ki, bugün elinizde bir 
imkân yofea, yarın doğacak bir imkân oldu-

! ğu zaman, Kırşehir Vilâyetinin tarihî durumu
nu göz önüne alarak, ki izah eıttim ve sayın 

j Başkanım loiraz evvel de okuttular. Selçuk-
î Sular zamanından kalma Cağcaibey turistik ese

rinin olması, ki görmenizi çok istirham ederim, 
bütün arkadaşlarımın görmesini isterim. O 
devirde Cağcaibey turisttik mtesesssinde astro
nomi ilmi yapılmış. Bu görülmeye değer bir 
şey, nasıl yapıiTnnş ? Oradaki, suyu göreceksiniz. 
Zaten bütün turistler akın alan gelip, görü-

I yorlar. Ahi Evreni Veli Hazretleri gibi, bü
tün Türkiye çapında ustalarımızın çırak yetiş
tirmesi vs o çırağın çıraklık devrini atlattık
tan sonra, usta olurfksn oranın mahallî tâbiri 
ile, «Kuşak kuşanması» ve us'talnk payesine vâ
sıl olması dolavısiyle törenlerinin yapılması, ki 
bunu Esnaf Teşekkülleri Konfederasyonu şim
di ellimizden aldı, Türkiye çapında bunu yapı
yor ve böyle bir neticeye vâsıl oldu. Aynı za-
nranda Âşık Paşa Hazretleri, ki büyük bir dü
şünürümüz ve Türkiye'ye büyük hizmetler ver
miş büyük bir zatı muhterem, böyle üç tane 
turistlik eser ve akın allan geden insanların bu
lunduğu yer.. Bunları göz önüne alarak ve 
Kırşehir'in hususi durumunu, Malya ve Til
kilik Çiftliğinin birbirlerine yakın olmasını, 
yollarının gayeih .güzel olmasını, elemanları
nın bilhassa yetişmiş kimseler olmasını nazara 

I alarak ve içinde tetkikler yaparak, oradaki 

— 242 — 



C. Senatosu B : 46 2 . 3 . 1971 0 : 1 

müesseseleri, araçları, çeşitli bölümlerdeki ta
vuk, hln'di, keçi ve -diğer hayvan nevilerini gö
rerek hayran olduğum için, asaba bu iki mües
sese - milyonlarca kâr ettiğinden dolayı da -
ilerde memleketimiz için daha 'büyük imkânlar 
elde ötmek ümidi ile, o civarda bulunan Kırşe
hir köylüsünün ve onun okumaya kuvveti ve 
kudreti yetmiıyen çocuklarının zirai tahsil bakı
mından, teknik eliâman olması bakımından, 
imkâulı ibir durum elde «üanıssi bakımından eğer, 
bugün gerelk Tarım Bakanlığının, gerekse 
Milî Eğitim Bakanlığınım. bütçeleri müsait ise, 
(bu ilki güzel m'üesise'semizin Ankara'ya yakınlı
ğı .münasebetiyle Ziraat Fakülteıs'ine bağlı bir 
kol haline getirilmesini; eğer bu mıümMüı de
ğilse bugünkü bütçemize göre, hiç olmazaa bu 
güzel müesseselerde her şeyin olduğu, 4aer tür
lü imkârilann olduğu bu güzel (müesseseler aca
ba ziraat okulu haline getirilemez mi? 

BAŞKAN — Sayın özmen iki dakikanız 
kaldı, lütfen toparlayın. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Bu bakımdan 
arkadaşlarıma İbir temennide daha bulunuyo
rum; her türlü imkânları oraya götürmüşsü
nüz, koymuşsunuz, orada muattal vaziyette 
beklemektedir. Acaba çocuklarımız bunlardan 
(daha fazla istifade dtmıek imkânını elde ede
mez mi ve Türk halkına, Türk tarımına daha 
fazla bir imıkân ver&mez miyiz? Bu hususları 
düşünürseniz ve ilerde böyle İbir yola giderse
niz, bu memleket için her zaman hayırlı oldu
ğu gibi, bundan sonra da hayırlı bir iş yapa
cağınıza ben şahsan inanıyorum. Çünkü, ben 
size hiç olmıyacak bir şeyi teklif etmiyorum 
arkadaşlar. Yok arkadaşını, bugün bütçenin 
imkânı yoktur, paramız azdır, binaenaleyh, 
böyle bir şey olamaz 'dememeniz için böyle bir 
şey teklif etımiyorulm. Eğer, bu imkânınız yok
sa oranın bir ziraat okulu, meslekî bir okul 
haline getirilmesini ve kendi imkânlarınızla zi-
raate ait meslekî ıolku'1, bilgi, seminer balkımın-
ıdan kendi adamlarınızın yetiştirilmesine elve
rişli bir hale getirilmesini ve ilerde de bura
larım ziraat okulu haline getirilmesini düşünür-
seniiz, hem (biz sıize karşı miimnetitar olacağıız, 
hem yıllardan beri ihmal edilmiş, hiçbir dev
rede nasibini almamış Kırşehir halkı size karşı 
minnettar olacak ve siz de büyük bir vazifeyi 

I bu memilûksiöe karşı her zaman olduğu gibi yap-
| smış olacaksınız. 
j Benim bütün sözlerim bundan ibarettir. Be-
I ni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. 
s BAŞKAN — Soru cevaplandınltmıştır. 

; 9. —*- Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
İ Halil Özmen'in, Kırşehir ilinin merkez ilçesine 
İ bağlı Boztepe kasabasına açılan ortaokula dair 
\ Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

BAŞKAN — Soru sahibi ve sayın Bakan, 
; 'buradalar, önergeyi okutuyorum. 
| 27 . 11 . 1968 
j Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
j Aşağüdaki sorulanımın Millî Eğitim Baka-
; m tarafından sözliü olarak cevapiandırılmasıııa 
j delâletlerinizi arz ve istirham öderim. 
I Halil, öamen 
| Kırşehir Senaltörü 

j 1. Kırşehir ilinin merkez ilçesine bağüı 
i 2 800 "rıüfuslü Böztepe kasabasına geçen yıl-
| larda bir ortaokul açılmıştır. Tetkiklerim eıs-
j nasında öğrendiğime göre bu ortaokulun halen 
j bir müdürü ile bir de öğrelttmeni mevcuttur. 
I Millî Eğitim Bakanlığının bu oritaokul için yeni 
\ öğretmen tâyini hususunda bir düşüncesi olup 
i olmadığının; 
I 2. 1968 - 1989 ders yılında Kırşehir ilinin 
S Âkpınar bucağı ile ömıerhacılı kasabasına ve 
] aynı zamanda Çiçekdağı ilçesinin Akçakenit 
j bucağına üç aded ortaokul açılmıştır. Bu oüSa-
\ okullara müdür ve öğrenmen (tâyin edilmiş mi

dir? Edilmiş ise hangi tarihte, kimler eidil-
mistir? Eğer yeni açılan bu ortaokullara önü
dür ve •öğrsit.m'&n tâyin .©îîilürıı&ırıi-ş ise ne zaman 
yeni tâyinler yapılacaktır? 

'BAŞKAN — Millî Bğitisı Bakacı Sayın Or
han Oğuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler; Sayın Halil özmen'in 1968 
tarihinde vermiş olduğu sözlü sorusu, o gün
den bugüne orada bulunan ortaokullarımızda 
bâzı değişiklikler olduğundan âdeta ceva
bını bulmuş olmaktadır. Yani, o gibiden bu
güne sormuş oldukları ortaokullarda birçok 
öğretmenler görev vermektedir, tâyin edilmiş-

I tir. Ve bundan böyle di her öğretim yılı 
başında yeni öğretmenlerin gönderilmesi ko-

| nuannda da bâzı çalışmalar yapılmaktadır. 
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Kırşehir ili merkez ilçesine bağlı Boztepe 
Ortaokulunda halen dört öğretmen çalışmak
tadır. Bu dört öğretmene yenileri de ilâve 
edilecektir. Ancak, askerden dönen eğitim ens
titüsü mezunu öğretmen arkadaşlarımız gel
dikten sonra tahmin ediyorum, açık dersler 
varsa buraya da tâyinler yapılacaktır. 

Diğer taraftan, Akçakent Ortaokulunda da 
halen öğretmen mevcuttur, buranın müdürü 
de vardır, Halil Erdemli isminde bir arkadaşı
mızdır. Edebiyat derslerini Müdür kapat
maktadır. Ayrıca,, fen grupu dersleri için de 
öğretmen tâyin edilmiştir, Şener isminde bir 
arkadaşımızdır. 

Diğer taraftan Akpmar Ortaokulunda ede
biyat grupunda ders veren Müdür Vekili 
Bayram Bulut isminde bir öğretmen arkada
şımız bulunmaktadır. Fen grupunda da Erol 
Soylu isminde bir öğretmen meslekdaşımız 
görev vermektedir. 

Ayrıca, matematik ve ticaret dersleri 
için yeni bir atama da yapılmış bulunmakta
dır. 

ömerhacılı Ortaokulunda da yine edebiyat 
öğretmeni Ertan özeç isimli bir arkadaşı
mızdır. Fen grupunda ise, Bekir Kılak is
minde ayrı bir öğretmen görev vermektedir. 
O günden bugüne bu ihtiyaçlar hissedilerek 
yerin getirilmiştir. Bundan böyle artık olan 
dersler mevcut ise, bâzı yeni atanmalara gidi
leceği hususu da gayet açıktır. Bizim bakan
lık olarak tesfbit etmiş olduğumuz 1 - 2 öğ
retmene daha bu ortaokulların ihtiyacı var
dır. Bunları da tahmin ediyoruz en kısa 
zamanda yerine getirmiş ve bu ihtiyacı gider
miş olacağız. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın 

Başkanım, muhterem arkadaşlar; Sayın Ba
kanın da buyurdukları gibi 1988 seçimleri es
nasında incelemelerimiz sonunda bu sözlü so
ruyu vermiştim. 

Evet, kendilerinin de söylediği gibi, o 
günden bugüne kadar birçok değişiklikler 
oldu. 

Akçakent, Boztepe ve Akpms.r kasabala-
nmızdaki, Akpmar ve Akçakent nahiyedir, yal
nız Boztepe kasabadır, o tarihten bu tarihe 

Kırşehir ve ilçelerinde daha pekçok ortaokul açıl
mıştır. Millî Eğitim Bakanlığına çok çok te
şekkür ederim. Yani, istediklerimizi vermiş
lerdir. İnkâr edemem. Ve hiçbir zaman Millî 
Eğitim Başkanlığının Kırşehir'e karşı göster
diği iyi niyeti, oraya karşı olan, o vilâyete 
karşı olan hüsnüniyetini asla burada kötü bir 
dille ısöyliyemem, minnettarım. 

Yalnız Sayın, Bakanım, benim bütün eme
lim ve arzum bu memlekete ve bu millete 
eleman yetiştirmek, insan yetiştirmek, kültür
lü insan yetiştirmek. Benim bütün arzum, eme
lim bu. Bu sözlü soruyu verirken, herhangi bir 
art niyetle değil,, şu memlekete bir faydam doku
nabilir mi, diye verdim. 

1930 senesinde ilk mektebe başladık. Bizi 
okutan, bilhassa gece mekteplerinde okutan bir 
öğretmenimiz vardı, onu hatırlıyorum, önün 
talebesine karşı olan, vazifesine karşı olan cid
diyetini hatırlıyorum, onun bilgisini hatırlıyo
rum. O zaman okullar 3 ncü sınıfa kadardı. 
köyde. Bugün eğer imkân olsa onu mezardan 
.kaldırmak istiyorum, sayın bakanım. Ben isti
yorum ki, şu memlekete insan yetişsin. Çünkü, 
kültür herşeyin üstünde geliyor. Ekmekten, su
dan, uykudan evvel kültür geliyor, bilgi geliyor, 
teknik geliyor, eleman geliyor, teknisyen geli
yor. Okuma herşeyin üstünde oluyor. Benim en
dişem bu. Yoksa, teşekkür ederim, bu sene 
bir kaç tane okul açtınız, lütfettiniz; bir yeni
sini daha Mucur'da yapıyorsunuz. Birkaç gün 
evvel tebligat yapıldı, «şu ortaokul yapılıyor» 
diye. 

Arkadaşlar ortaokulların açılması gayet gü
zel birşeydir. Gelecek için, istikbal için, memle-
katiınisin ileriye gitmesi için. Çünkü biz sıfırdan 
bugünlere geldik, Bir zamanlar köylerde bir, iki, 
üçüncü sınıfa kadar okul vardı, başka yoktu. 
Ve ben üçüncü sınıfı bitirdiğim zaman kaldım. 
Yani, okuyamadım. Şehire gittim, şehirde iki 
kişi, üç kişi bîr ev tuttuk da o vesile ile oku
yabildim. Ama, bugün siz o hale geleliniz ki, bir 
kasabada ortaokul açıyorsunuz. Bütün ilkokul
lar yapıldı. Binaenaleyh memleket ileriye gidi
yor, Bu arada benim endişem şu: Bir ortaokul 
açtınız, Boztepe ortaokulu açılmış, tetkik etti
ğimiz 1968 yılında, daha evvelki zamanlara ait, 
Boztepe kasabasında bir ortaokul açılmış. Ama 
2 öğretmeni" var. Bunu sisin yüksek takdirleri-
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niza arz ederim. 2800 nüfuslu bir kasabanın or
taokulu olacak, onun 100-200 tane talebesi ola
cak ve orada o ortaokulu 2 tane öğretmen yö
netecek. İşte benim bütün endişem, bütün kor
kum buradan geliyor. Yani, istediğim bilgiyi, 
istediğim malûmatı şu devrin, şu 20 nci asrın 
bilgisini o çocuklara, o 2 öğretmen acaba vere
bilecek mi? Bana bir ilkokul öğretmeni bunları 
verdi,, sayın Bakanım. Bugün 2 tane öğretmen 
bunları verebilecek mi? Benim bütün endişem 
burada. Yoksa, sizin biraz evvel buyurduğunuz 
gibi, Boztepe kasabasında öğretmen adedi 4'e 
çıkmış, ilkokul öğretmenleri ile neticeleri kapı
yorsunuz, bâzı dersleri onlar paylaşıyor ve bun
lardan istifade etmeye çalışıyorsunuz, bunları 
ben gördüm. 

Geçenlerde Kargın, Yenice kasabamıza git
tim, oraya da açtınız. Bir ilkokul öğretmeni o 
okulu idare ediyor. Başka yok, bir tane. Şimdi 
bir ortaokula bir öğretmen tâyin edilmiş, o öğ
retmen bütün dersleri okutacak ve oradan me
zun olacak bir çocuğumuz gelip liseyi okuya
cak. Ben buradan korkuyorum. O çocuk yarım 
yamalak aldığı tahsilin neticesinde lisede mu
vaffak olamaz arkadaşlar. Bilgiyi eğer esaslı 
verirsek, o zaman âmenna. Yine de teşekkür 
ediyorum, çok çok teşekkür ediyorum, Millî 
Eğitim Bakanlığına, istediğimiz bütün ortaokul
ları verdiniz, ileride öğretmenlerin de verilece

ğine inanıyorum. Yalnız, biraz daha elinizin ça
buk tutulmasını istirham ediyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiVin, Kâhta İlçesi Göçeri Kö
yünde kurulan ziraat okuluna dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/555) 

BAŞKAN — (Sayın Dikeçligil?.. Yok. iSaym 
Bakan?.. Burada. Soru başka soru gününe kal
mıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldrz'ın, Akdeniz Gübre Sanayii Anonim 
Ortaklığına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/556) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız?.. Yok. Sayın Ba
kan?.. Yok. Soru gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
At alay'in, Bakanlar Kurulu karaflarının Resmî 
Gazetede yayınlanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/557) 

6. 

BAŞKAN — Sayın Atalay?.. Yok. Sayın 
Başbakan?,. Yok. Soru gelecek soru gününe kal
mıştır. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —- 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maa
rif Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddosinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/227: Cumhuriyet Senatosu 1/1171) 
(S. Sayısı : 1526) (1) 

ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Orhan Oğuz 

îMillî Eğitim Bakanı 
Eskişehir Milletvekili 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz. Gündeme 
alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN 
efendim. 

Bir önerge var, okutuyorum 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Basılıp üyelere dağıtılmış olan 1526 S. Sa

yılı, 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair kanu
nun 2X nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili 
kanun tasarısının gündeme alınarak, öncelik ve 

(t) 1526 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın şo
vu, ndadr, . 

öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın üye
leri kaydediyorum. 

Sırada bir yanlışlık olmaması için söz isti
yen sayın üyeleri sırasiyle okuyorum, efendim. 
Sayın Atmaca, Sayın Hazer, Sayın Tanyeri, 
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sayın özgüneş, Sayın Karavelioğlu. Başka söz 
istiyen sayın üye? 

Sayın Atmaca buyurunuz efendim. Hükü
met ve Komisyon yerlerini lütfen alsınlar. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; konuya aydın
lık vermek için evvel emirde bugünkü ilkokul 
müdür ve yardımcısı tâyin sistemim kısaca arz 
edeyim. Her hangi bir köyde veya şehir, kasaba 
ilkokullarında okul müdürlüğü veya müdür 
yardımcılığı boşaldığında o ilin bütün öğret
menlerine duyuru yapılır. «Falan okul müdür
lüğü açılmıştır, isteklilerin müracaat etmesi» 
diye. Bu müracaatlar Millî Eğitim Müdürlü
ğünde toplanır. Millî Eğitm Müdürlüğünde 
millî eğitim müdürünün başkanlığında kuru
lan, bir ilk öğretim müfettişi, bir öğretmen, 
merkez ilk öğretim müdüründen müteşekkil bir 
komisyon bunları çeşitli yönlerden değerlen
dirmeye tabi tutar. Bilgi yönünden, tecrübe yö
nünden, kıdem yönünden, köyde çalışma yönün
den her ögTetmene bir puan verir. Bu puanlar 
toplanır, en yüksek puan alanlardan 3 kişi Mil
lî Eğitim Bakanlığına tâyin için teklif edilir. 
Millî Eğitim Bakanlığı, bu 3 kişi aıâsından bi
risini müdür olarak tâyin eder ve ile bildirir. 
Bütün bu formaliteler için kilolarca kâğıt sarf 
edilir ve en as 3 - 4 ayda bu formalite tekem
mül eder. Ve bu 3 - 4 ay içinde de o okulun 
müdürlüğü vekâletle idare edilir, eğer bulu
nursa. Bu puanlama usulü gayet objektif esas
lara dayanmıştı, fakat maalesef sonradan ba
kanlığın - şimdi kişilerin üzerinde durmıyaca-
ğım - bir tamimi ile en yüksek puan alan de
ğil, valiliğin şu veya bu mülâhazalarla teklif 
ettiği kişinin kabul edilebileceği şeklinde de
ğiştirildi; bu öğretmenler üzerinde bâzı şüp
heler yarattı. Geçmiş bir uygulamadır, yeni bir 
kanun gelmiştir, asıl konumuz budur, onun için 
esasa gireceğim. 

Millî Eğitim Bakanlığı başlangıçta merke
ziyetçi bir sistem üzerine kurulmuştur. Bu mer
keziyetçilik, Millî Eğitim Bakanlığının esas eği
tim ve öğretim üzerinde çalışmasını, araştırma
sını büyük ölçüde aksatmaktadır. Millî Eğitim 
Bakanlığı, 200 bini aşan öğretmenin tâyini okul 
açma, okul müdür tâyin etme gibi işlerle uğraş
maktan, yani nakil ve tâyin konularını ön plâ
na almaktan, diğer konulara ayıracak zamanı 
çok az bulabilmiştir. 

Bakanlığın esas amacı, yani Millî Eğitim 
Bakanlığının merkez örgütünün esas amacı, 
Türk eğitimini geliştirecek konular üzerinde 
geniş bir zaman ve salim bir kafa ile çalışabil
me fırsatını bulmaktır. İşte bu kanunun, Millî 
Eğitim Bakanlığını ilk öğretim konusunda mer
keziyetçilikten kurtaracaktır ve İlk öğretim 
Genel Müdürlüğünün yükünü kısmen azaltacak 
bir tasan olması bakımından olumlu karşılıyo
rum. Meslekî Teknik öğretim ve Orta öğretim
de de bu merkeziyetçilikten kurtulmanın zaru
retine işaret etmek isterim. Ancak, hazırlana
cak, kanunda bahsi geçen, yönetmeliğin kayır
maları önliyecek şekilde hazırlanmasını ve ba
kanlık denetimine imkân verecek yolun açık 
tutulmasını temenni ediyorum. 

Bugün öğretmen tâyinlerinde ve müdür se
çimlerinde bir kısım illerin Millî Eğitim müdür
lerinin maalesef objektif ölçüler dışına çıktığı 
bir gerçektir. Hele bir kısım il eğitim idareci
lerinin başarısızlığının, zayıf idaresinin netice
si olarak iktidarın, o ilde sözü geçen insanla
rın sırtım dayayıp icraatını yürütmeye yelten
meleri zaman zaman görülmekte ve üzücü olay
lar?, sebebolmaktadır. Meselâ oğlunu sahte bir 
>e]o-e ile köle i e kaydettirmek istiyen bir mil
lî eğitim müdürünün eline, o ilin öğretmenleri
nin kaderini terk etmiyeceğini Millî Eğitim Ba
kanından istemek her halde hakkımız olacak
tır. 

Sn-yın Millî Eğitim Bakanı ve değerli Oğuz'
dan bu, yönetmeliğin hazırlanmasında ve hazır
lanmasından önce illerin eğitim idarecilerinin 
karakterli, şahsiyet sahibi ve gerçek tarafsız 
kişilerden seçilmesi konusuna eğilmesini ve ko
nuda çalışma yaptığını da yakından bildiğim 
için burada bir defa daha tekrar etmek isterim. 
Yönetmelikle bir komisyon kurulmalı, tâyin ko-
misyonu, daha doğrusu seçim komisyonu, ancak 
bu komisyonun seçiminde objektif ölçüler kul-
lamlmalı ve komisyonun tarafsız üyeler arısın
dan seçilmesi açıksa belirtilmelidir. Müdür se-
oiminde puanlama usulü en doğru yolu, en ta
rafsız seçimi ve en isabetli neticeyi bildirmesi 
yönünden puanlama usulünün yönetmelikte 
yer almasını bilhassa rica edeceğim. 

ilkokul müdürü deyip geçmemeliyiz, arka
daşlar. Bugün okullarımızdaki verim veya ve
rimsizliğin, huzur veya huzursuzluğun birinci 
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nedeni idarecilerden gelmektedir. Hattâ özellik
le köy okullarında ilkokul öğretmenlerinin köy 
ile bağdaşmalarını sağlıyaoak okul müdürleri
dir. Eğer bir okulda iyi bir okul müdürü var
sa, o okulun köylü ile, veli ile bağlantısı sağ
lam köprülerden geçmektedir. Eğer bir okulda, 
karakterli, mazbut, çalışkan, tarafsız bir mü
dür varsa, o okulda huzur vardır öğretmenler 
arasında, huzur olan yerde de verim vardır. 
Huzursuzlukta verimli bir öğretim yapmanın 
imkânı yoktur. Bu bakımdan müdür seçimleri 
üzerinde çok titiz davranılmasınm zaruret ol
duğu kanısındayım. 

Netice itibariyle bütün bu hassasiyetler Türk 
çocuğunun daha iyi yetişmesine ve daha olgun, 
bilgili, karakterli, mazbut bir eğitim çarkından 
geçmesini sağlaması bakımından yararlı olacak
tır. 

Bu kanunu olumlu karşıladığımı, iyi bir 
adım olduğunu ifade etmiştim. Onun için olum
lu oy vereceğimi ifade ederken, bir hususu be
lirtmeden geçemiyeceğim. Sayın Oğuz'un öğret
menlere yapılan saldırılara dair dün akşam 
TRT den öğrendiğimiz tamimini Türk öğretme
nine, Millî Eğitim Bakanlığının sahip çıkmaya 
başladığının bir işareti olarak kaydetmek iste
rim. Bu yolda kendileri ile beraber olduğumuzu 
ve başarı dileklerimizi sunduğumuzu ifade ede
rek, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, siz komisyon üye
sisiniz, bir meşruat yok, raporda. Lehte mi 
konuşacaksınız efendim? Lehte. Buyurun efen
dim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, bizini idare hayatımızda ve eğitim ha
yatında yıllardan beri özlenen, beklenen bir 
yeni anlayışın belirtisini görüyorum, ben bu ye
ni kanun tasarısı ile. Malûm bulunduğu üzere 
biz de tâ Meşrutiyetten ben hizmetlerin merke
ze toplanması bir temayül halinde gelişmiş, fa
kat ihtiyaçlar, itirazlar ve şikâyetler de bu öl
çüde çoğalmıştır. Onun için zaman zaman ka
nunlar yapılmış hizmetler illere, taşraya dağı
tılmış ve dağıtıldığı nisbette, illere hizmetler 
verildiği nisbette de merkezin yükü azalmış 
asıl merkezin, bakanlığın genel görevi olan de
netime imkân hazırlanmıştır. Bir bakanlık bü
tün işleri kendi eli ile yürütmek isterse, asıl 
denetim görevini yeteri ile yapamamaktadır. 

işte bu ilkokul müdürlerimin, müdür muavinle
rinin tâyinlerinin mahallindeki Hükümet otori
telerine bırakılması, Millî Eğitim Bakanlığını 
hem bu yükten kurtaracak, hem de denetim im
kânını daha da geniş bir şekilde elde etmek fır
satı bulunacaktır. 

Bu kanun, arz ettiğim üzere, İl İdaresi Ka
nunu ile başlamış olan bir uygulamanın geliş
miş bir tezahürü olacaktır. Asıl önemli olan 
kaideleri korken, yönetmeliği çıkarırken çok 
objektif davranmak lâzımdır. Umumiyetle ma
alesef yönetmelikler kanunlarda vadolunan 
zamanda çıkarılmamaktadır. Bu bakımdan en
dişe duyuyorum. Yönetmeliği vaktinde çıkar
malı, bir, ikincisi, valilerin yetkilerinden faz
la ela korkmamalıdır. Valiler daha çok mahalli 
murakabe altındadır, mahallî ilgililer, öğret
menler, iste demin Sayın Atmaca arkadaşımı
zın temas ettiği hassasiyetlerin hepsini daha 
yakından hisseden bir mevkidir, bir makamdır. 
O itibarla ondan ben endişe duymuyorum, 
olumlu karşılıyorum. Ancak, bir, yönetmelik 
çabuk çıkmalı, iki objektif esaslara dayanmalı
dır. Aksi takdirde yarın korktuğumuz bir şey 
yeniden başımıza gelebilir. O da şu, bu sefer 
mahallinde Meclis umumi âzalarının, parti teş
kilâtının bu işlere karıştığı iddiası ortaya çıka
bilir. Onlara mahal vermemek için, il genel 
Meclis âzası, parti başkanı, parti teşkilâtı va
liye gitti, millî eğitim müdürüne tesir yaptı 
gibi şikâyetleri büsbütün önlemek mümkün de
ğil Ama, bunlara imkân vermiyecek kesin bir 
yönetmelik çıkarılabilir. Aslında belki bu yö
netmelik yerine bir tüzük düşünülebilirdi ama, 
tüzüklerin çıkmadığını, çok uzun sürdüğünü de 
biliyoruz. Maalesef, tüzükler de kanun kadar 
kesin hükümlü olmakla beraber, çıkarılması, 
yürütülmesi güçtür. Ama, yönetmeliği bakan
lık kısa zamanda hazırlıyabilir, çıkarabilir. Bi
zim il idaresi kanunu emsali hizmetlerde, ben
zer hizmetlerdeki tâyinleri zaten valiye bırak
mıştır. Maliye de böyledir, diğer idareler de 
böyledir, öğretmenlerin hususiyetleri filân var 
ama, adedleri çoktur, ihtiyaçları çoktur, şikâ
yetleri vardır: fakat valilerle hiç olmazsa bir 
yakın bağlantı kurmaya da bu kanun vesile ve
recek, sebebolacaktır. 

Bu itibarla olumlu karşılıyorum ve başarılı 
olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Tanyeri. I 
Sayın üyeler, Sayın Tanyeri ile birlikte 8 

arkadaşımız söz istemişlerdir. Hepsinin konuş
masını temin sadedinde konuşan arkadaşların, 
gerçi müddete tabi değil ama, kısa konuşmala
rını istirham edeceğim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; Hükümet Parlâ
mentoya sunduğu bir kanun tasarısı ile bugüne 
kadar ilkokul müdürlerinin tâyin usullerinde 
bir değişiklik yapmış ve şimdiye kadar, sayın 
arkadaşlarımızın deminden beri izah edegeldik-
leri gibi, duyuruları müteakip puanlama neti- j 
cesinde en fazla puan kazanan üç kişinin bakan
lığa teklifi ve bakanlıkta bunların birinin ter
cihi ve tâyini yerine, bu işi valilere bırakmak [ 
yolunu tercih etmiştir. Bu yerinde bir keyfi-
yettir. Şimdiye kadar olan uygulama da bu 
uzun boşluklara ve bâzı iltibaslara meydan 
veriyordu. Şimdi, valiler, millî eğitim müdür
lüğünde kurulacak bir komisyonun yapacağı 
puanlama neticesinde, en fazla puan kazanan 
kimseler arasında tercihini yapacak, - bu suret
le iş uzamıyacak ve mektepler de müdürsüz 
kalmıyacaktır. Aslında, artık merkeziyetçilik 
zihniyetinin yavaş yavaş terk edilerek yetki 
genişliği esasına müstenit bir yola gidilmesinde 
isabet vardır. Memleketimizde her yıl yüzler-
ce, binlerce ilkokul açılmaktadır. Bunların 
müdürleri tâyin edilecektir, birtakım kırtasi 
muameleler, zaman kaybına sebebiyet vermek
te ve bu arada da mektepler müdürsüz kalmak
tadır. Bu yolun tercih edilmesinde isabet var
dır. Bu itibarla kanunu benimsediğimi arz et-
mek isterim. | 

Yalnız, tabiatiyle her yetkinin kullanılma
sında, bu yetkinin suiistimal edilmesi ya da 
bâzı düşüncelerle bu istikamete yönelmesi teh
likesi de vardır. Bu itibarla yapılacak tanzimi 
tasarrufta; yönetmelik diyelim, tüzük diyelim 
hattâ kanun diyelim, bu takdiri asgari kötüye 
kullanma kapılarını açık bırakmıyacak - tama-
miyle kapamak imkânı maalesef yoktur - şe
kilde, objektif kriterlere bağlamak lâzımdır. 

Bu objektif kriterler de, yapılacak yönet
melik de Sayın Millî Eğitim Bakanı ve değerli 
Talim Terbiye Heyeti ne düşünür bilmem. Fa
kat bunun imtihan şeklinde olması her halde 
puanlama gibi takdiri tasarruflardan daha ka
tı bir neticeye ulaştırır, kanaatindeyim. | 

Yalnız burada değinilmesi zaruri görülen 
nokta; bu kriterler arasında,, son zamanlarda 
maalesef öğretmenlerimiz arasında bâzı çev
relerin yapmış olduğu sağ - sol ayırımının mü
essir olmaması noktasıdır. Yani fikir özgürlü
ğünün yanlış kavranması ile, yanlış tefsir ve 
telâkkisi ile değerli kimselerin yanlış anlaşıl
masından mütevellit bir ayrımla bu imkândan 
yoksun bırakılmamasını bilhassa işaret etmek 
isterim. Bu vesile ile Sayın Atmaca'nın da bir 
nebze temas ettiği, Sayın Bakanın son günlerde 
yaptığını öğrendiğimiz ve memnuniyetle karşı
ladığımız genelgesine sözü getirmek istiyorum. 

Üzülerek ifade etmek lâzımgelir ki, bu ge
nelge geç kalmış bir genelgedir. Bununla bera
ber yerindedir, öğretmenlerimiz büyük bir hu
zursuzluk içinde bulunmaktadır. Bu itibarla 
bunun bu huzursuzluğu bir dereceye kadar gi
dereceğini ummak isteriz. 

Sayın arkadaşlarım, herkesin ve hepimizin 
bildiği gibi, öğretmenlik kutsal bir meslektir. 
öğretmenler, önüne gelen hammaddeyi şekil
lendiren sanatkâr makammdadır. Eğer öğret
menlerimiz iyi yetişmiş, sağlam karekterli, hu
zur içinde yaşıyan kimseler halinde çalışırlar
sa, bu formasyonda muvaffak olurlar ve mem
leketin istediği kuşağa, istediği nesli başarı ile 
yetiştirirler. Bu itibarla bu feragatli çalışma
larında kendilerine yardımcı olmak, onlara ça
lışma olanaklarını, çalışma yollarını açmak bil
hassa lâzımdır. 

Yine üzülerek ifade edelim ki, bu meslek 
mensupları, özellikle ilköğretim mensupları, 
bâzı çevrelerde çok kötü muamelelere mâruz 
kalmakta, dövülmekte, evlerine hücum edilmek
te, bomba konmakta hattâ boyunlarına yular 
takılmaktadır. Bu aslında öğretmenlerin şahsi
yetinde devrimci, Atatürkçü, Türk gençliğine, 
Türk nesillerine yapılmış bir davranıştır. Bu
nu asla tasvibetmiyoruz. 

Eğer iyi bir cemiyet yaratmak, cemiyetimi
zin kalkınmasını biran evvel gerçekleştirmek, 
Atatürk'ün emanetini iyi ellerde bir bayrak 
gibi dalgalandırmak istiyorsak; «Fikri hür, vic
danı hür» öğretmenleri yetiştirmek ve onlara 
çalışma olanakları sağlamak mecburiyetindeyiz. 

Buffüa artık öğretmenlerimizi skolâstik bir 
zihniyetin içinde Aristo mantığı içinde ders ve-

— 248 — 
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rir kimseler olarak görmek istememize imkân 
yoktur. 

Sayın arkadaşımız, buradaki hitabelerinde 
«Ben de öğretmenlerini rahmetle anarım.» Ken
di öğretmenlerini mezardan çıkarmak ihtiyacı
nı duyduklarını ifade ettiler. Hepimizin feyz 
aldığımız bugünkü olanaklarımızı kendilerine 
medyun olduğumuz öğretmenlerimizi her za
man hürmetle, rahmetle yadetmek vazifemiz
dir. Fakat, ben kendi görüşlerine iştirak etmi
yorum. 

Öğretmenlerimizi; zamanın, ilmin, fennin 
terakkileri istikametinde mütemadiyen kendile
rini yetiştirmiş, oluşturmuş ve öğretim vetiresi
nin vardığı en son merhalede ders verir seviye
de görmek arzu ediyoruz. Eğer böyle yapmaz
sak, bu takdirde nesillerin bir evvelkine naza
ran daha müterakki, daha ileri bir seviyede ye
tiştirilmesine imkân yoktur. Ama bugün ilerici
lik, devrimcilik ve ilmin, terakkinin ifadesi 
olan dersleri vermek, maalesef bâzı çevrelerde 
o dersi veren öğretmenleri solculukla nitelen
dirmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, babası tutmuş araplar 
gibi her gün «sol sol sol...» demekle solculuk 
ölmez. Solculuk izale edilmez. Eğer solculuk 
bir tehlike haline gelirse, bu tehlikeyi önlemek 
lâzımgeliyorsa, o takdirde solcuların söyliye-
cek lâflarını bırakmamak, bunun için de sos
yal, ekonomik tedbirleri almak, sosyal adaleti 
ve sosyal devlet ilkesini mutlaka gerçekleştir
mek lâzımdır. Aksi takdirde ne kanunla, ne 
şidetle, ne kafa ezmek tehdidi ile fikir öldü
rülmez. Bu itibarla, Sayın Millî Eğitim Baka
nının bu genelgesini memlekette hakikaten hu
zursuz bir vaziyette bulunmuş olan öğretmen 
camiası içinde bir huzura kavuşturacağı ümidi 
ile, memnuniyetle telâkki ediyorum. Bugün tâ
yin yetkisini verdiğimiz sayın valilerimize, öğ
retmenleri bu istikamette yani «fikri hür, vicda
nı hür» bir öğretim ordusu istikametinde çalış
ma olanakları yaratacak ortamı sağlamaları te
mennisinde bulunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın özgüneş, buyurunuz 
efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, hemen hemen bü
tün dünyada ilköğretimin mahallileştirilmiş olu-

*şu bir gerçektir. Bizde eğitimin vazgeçilmez 
dört anaunsurundan; personel idaresi, eğitim 
idaresi, eğitim murakabesi, donatımın ancak bâ
zı kısımları mahallileştirilmiş fakat, büyük kıs
mı merkezde tutulmuştur. 

Bu kanun personel idaresini hemen hemen 
tamamen mahallileştirmekte, vilâyetler emrine 
vermektedir. Kanaatimizce isabetlidir, ancak 
eksiktir. Bu adımı devam ettirmek eğitim ida
resi, eğitim murakabesi ve donatımda da mahal-
liliği artırmak gerekir. Birçok bölgelerin ilköğ
retimi müfredat bakımından, murakabe bakı
mından diğer bölgelerden fark eder. Tek müf
redat, mutlaka tek murakebe sistemi bütün 
bölgeler için aynı olmıyabilir. Bundan dolayı
dır ki, personel idaresinde atılan bu adım daha 
da ileri götürülmeli, vilâyetlerde küçük birer 
talim terbiye kurulu gerektiğinde toplanıp, gö
rev yapıp, gerekmediği zalim görevi başına gi
decek kimselerden müteşekkil küçük birer ta
lim - terbiye kurulları, eğitim 'kurulları meyda
na getirmek ve bunlar vasıtası ile eğitim idare
sini devamlı bir murakebede tutmanın faydalı 
olduğu kanısındayım. 

ikinci husus; gönlümüz isterdi ki, yönetme
likte yer alacak esaslardan bâzıları kanunda 
zikredilmiş olsun. Çünkü kanun hudutsuz bir 
yönetmelik salâhiyeti vermektedir. Bu hususta 
gayet tabiî ki Bakanlığa büyük güvencimiz var. 
Eminim ki, hüsnüniyetine yüzde yüz inandığım 
Sayın Bakan, bu hususta bütün dikkatini kul
lanacak ve yönetmelik iyi çıkarılacaktır. Ama 
yine de gönül isterdi ki, kanunda bâzı mesnet
ler verilmesi faydalı olabilirdi. 

Arkadaşlarım, kanun isabetli olarak inha 
salâhiyetini maarif müdürlerine, tasdik ve onay 
salâhiyetini valilere vermektedir. Ancak, tat
bikatta bu iş böyle olmıyacaktır, eğer mura
kabe iyi yürümezse. Yani bu âdemi merkezi ic
raat karşısında merkezi murakabe sağlam işle-
tilmezse, tatbikat böyle olmıyacaktır. Valiler 
fiilen emirlerini maarif müdürlerine verecek
tir. Şahsiyet sahibi, ki epeyce vardır memleket
te, bunlar valilere karşı direnecek fakat, şahsi
yetleri zayıf, bâzı valilerin eğitim emirsubaylı-
ğını yapan birtakım maarif müdürleri bu emir
leri aynen telâkki edip, inha edecek ve vali de 
kendi emrini onaylıyacaktır. Arkadaşlar, bunun 
için bir misal vermek isterim. Malûmdur ki, 
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Bakanlık yeni çıkan ilkokul öğretmenlerini vi-" 
lâyetler emrine gönderir, tahsis eder, vilâyette 
bir komisyon toplanır, tâyin komisyonu, Bu ko
misyon kız veya erkek oluşlarına göre, köylerin 
durumlarına göre ayırmalar yaparak ve so
nunda da kur'a çekerek bunları tâyin eder. Va
linin sureti katiyede bir salâhiyeti yoktur. Ya
ni bu tâyinler üzerinde valinin mevcut yönet
meliğe göre hiçbir salâhiyeti yoktur. Vilâyet
lerimizin birisinde bir, İM yıl evvel Millî Eği
tim Bakanlığının o vilâyet emrine gönderdiği 
öğretmenler için hemen mahallî poltikacılarm 
vali üzerine tazyiki başlamıştır, sayıları 28 i 
bulan akrabaları için «Aman bizim şu akraba
larımızın uzak köye gitmelerine imkân yok, şeh
rin yakınında sabah gidip, akşam gelebilecek
leri yerlere gitsinler.» demişlerdir. Vali, yılla
rın verdiği tecrübe ile işin pundunu gayet iyi 
bilen bir validir. «Siz hiç merak etmeyin.» de
miştir. 28 tane yakın yeri kur'aya dâhil etme
miştir, herkesin önünde âlâyı valâ ile kur'ayı 
çektirmiştir, ondan sonra bu hatırlı kimseler, 
ki demin dedim sayısı 28 tane, açık kalan kı
sımlara bunları tâyin etmiştir. Bunun karşısın
da n3 maarif müdürünün, ne de tâyin komisyo
nunun sesi çıkabilmiştir. Elimde tâyin komis
yonu üyelerinin, «Vali bu işi yaparken topla
mak şöyle dursun., adımızı bile anmadı» diye 
yazılar, altında imzalar var. Sayın Bakan arzu 
ederlerse, ilköğretim genel müdürlüğünün dos
yalarında vilâyetin de. valinin de bütün tefer
ruatı ile mahallî gazetelerde manşet haline ge
len bu haberi görebilirler. Yani valinin hiç sa
lâhiyeti olmadığı halde rahatlıkla zayıf şahsi
yetli bir maarif müdürüne etki yaparak onu 
daleveresine iştirak ettirebilmiş ve böylelikle 
mahallî politikacıların adamlarını rahatlıkla ka-
yırabilmiştir. Eğer bu durumda böyle gitmeye 
başlarsa, böyle olursa bunun dedikodusu çok çı
kar ve ilköğretimde büyük bir huzursuzluk ga
yet tabiî ki, meydana gelir. 

Bu huzursuzluğun meydana gelmemesi için 
yönetmeliğin gayet itina ile hazırlanması ve 
mutlaka komisyon tarafından tâyin edilecek 
kimselerin, belirtilecek kimselerin ortaya koy
dukları şahısların, vali veya maarif müdürü ta
rafından değiştirilebilmesi için gerekçe göster
meleri lâzımgeldiği mutlaka ortaya konulmalı
dır. Çünkü, bütün bunlar eminim ki, büyük de

dikodulara sebebolacaktır. Şu benim bahsetti
ğim vali gibi marifetli valiler Türkiye'de az 
değildir. Bu valilerin icraatı geniş ölçüde hu
zursuzluğa sebebolacaktır. Binaenaleyh, yönet
melik hazırlanırken buna büyük itina edilmesi, 
bugünden faydalı olur kanısındayım, 

Arkadaşlarım, bir diğer nokta daha; yine 
kanunda büyük bir isabetle yürürlük maddesi 
6 ay sonraya atılmıştır. Benim bundan anladı
ğım ve Sayın ilköğretim Genel Müdüründen so
rarak teyidettirdiğim nokta şu: Kanun çıktık
tan sonra, 6 ay içerisinde nasıl olsa yönetmeliği 
hazırlarlar ve böylelikle yönetmelik çıkmadan, 
neşredilmeden kanun tatbika girmesin. Bu, Ba
kanlığın büyük bir iyi niyetini ortaya koymak
tadır. Ancak, şimdiye kadar bizim memlekette 
yönetmelik çıkartmakta, tüzük çıkartmakta hiç 
de aceleci olmadığımızın misalleri vardır. Me
selâ, 4489 sayılı Kanun, şu görgü ve bilgi artır
ma ile ilgili kanun, bir nizamname çıkarılma
sını emreder. 25 yıldır bu nizamname çıkarıl
mamıştır. Daha da çıkarılacağını pek zannetmi
yorum. Çünkü nizamname çıktımı birçok insan
ları kayırma imkânları elden kaçar. Bu imkâ
nın kaçmaktansa bu nizamnameyi çıkarmayıp, 
devam etmek en iyisi denir. 

1965 te çıkmış olan Diyanet isleri Teşkilât 
Kanununun emrettiği yönetmelikler çıkmamış
tır, yani 6 senedir yönetmelikler çıkmamıştır. 
Özel okulların çıkarılması lâzımgelen yönetme
liklerinin benim bildiğime göre bugüne kadar 
hiçbirisi veya hiç değilse büyük kısmı çıkarıl
mamıştır, hattâ tüzük dahi çıkarılamamıştır. 

Şu halde, misalleri uzatmak istemiyorum, 
yönetmelik çıkarılmasında bizim bakanlıklar 
pek aceleci değildir, ama ben yönetmeliğin 6 ay 
içerisinde çıkacağı için iki büyük istinadgâh 
görüyorum birisi saym Bakanın şahsiyeti, diğe
ri de İlköğretim Genel Müdürünün şahsiyetidir. 
İnşallah ben bu ümidimde yanılmam. 

Kanunun eğitimimiz için hayırlı olmasını di
ler ve emeği geçenleri tebrik ederim. Saygıla
rımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Karavelioğlu?.. Yok. Sa
yın Ucuzal. 

ÖMER UCÜZAL (Eskişehir) — Vaz geç
tim. 

— 250 — 
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BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kanım, değerli arkadaşlar; Millî Eğitim Bakan
lığının, ilköğretim müdürlerinin ve yardımcıla
rının tâyini için ele aldığı, kanundaki bu deği
şikliği, olumlu karşılıyorum. Yalnız, yılların 
tecrübesinin verdiği son zamanlarda büyük ha
talarla dolu olan atamaların daha da bir yönü 
düe çoğalacağı ve Bakanlığın kontrolundan ka
çacağı kanaati var, bende. 

ilkokul müdürlerinin ve müdür muavinleri
nin tâyinlerinde sicili, başarısı, kıdem durumu, 
her türlü ahlâkî kişilikleri filân dikkate alınır, 
buna göre puvanlanır, puvanlarma göre de ata
nırken millî eğitim müdürlüklerine bir de Ba
kanlığa ayrıca puvan hakkı veriliyordu. Yani, 
onlar da öğretmenler üzerindeki kendi görüş
lerini puvanla belirtiyorlardı. Bu belirtilişte 
bâzı hatalar olmuştur. Çok dedikodusu yapılan 
Türkiye'de öğretmenler arasında istemediğimiz 
durumlar ortaya çıkmıştır. Meselâ, şu teşekkü
lün veya bu teşekkülün üyesi olmak gibi. Hat
tâ öyle olmuştur ki, Milliyetçi Öğretmenler Der
neğine üye olursanız okul müdürü olursunuz, 
TÖS'e üye olursanız, olamazsınız. Çünkü aynı 
puvanlara sahibolan iki öğretmenden birisine, 
yani Milliyetçi Öğretmenler Derneğine kayıtlı 
olana millî eğitim müdürü veya Bakanlık pu-
vanmı kullanabiliyordu. Bu o kadar kötü etki
ler yaptı ki, halk çocuk velileri, yıllardır tanı
dığı öğretmenlerin, - ki, çocuk velileri kadar 
hiç kimse bir öğretmenin başarısını takibede-
mez - başarılı gördüğü öğretmenin okul müdürü 
olacağı yerde, başka birinin oluşunu politika
ya bağlamıştır. Politik durum bu tâyinlere hâ
kim olmuştur ve böylece de tatsız, bir atama ve 
ilkokul müdürleri ve muavinleri arasında bir 
dedikodu Türkiye'ye yerleşmiştir, yayılmıştır. 
Bu bakımdan kanundaki değişiklik Bakanlığın 
da konitnolünidaaı çıkacak gibi. Çünkü, Bakan
lık biraz daha objektif hareket ediyordu, kanaa
tim o. 

Şimdi, bâzı arkadaşlarımın belirttikleri gibi 
zayıf kişilikli millî eğitim müdürleri, hattâ bi
raz daha çevrenin politikasının etkisi altında 
(bulunan kişiler, bu atamalarda hakikaten biraz 
daha lâyusel bir hareket içerisine giriyorlar, bir 
yetki içerisine giriyorlar ki. bu hataların önlen
mesi için yönetmeliğin çok iyi hazırlanması ge

rektiği kanaatindeyim. Yani hazırlanan yönet
melikle bütün objektif esaslar iyi tesbit edilme
lidir. Orada aldığı puvan, öğretmenin aldığı 
puvan ne millî eğitim müdürü tarafından, ne 
komisyon tarafından, ne vali tarafından hiçbir 
şekilde değiştirilebilmelidir. Yani, öğretmenin 
sicili ve başarısı, aldığı puvan ne ise onun üze
rinde başkasına puvan verme hakkı, tercih hak
kı kullanılmamalıdır. Çünkü, eğer böyle bir şey 
olacaksa, yapılacak iş; aynı puvanlara sahibo
lan insanlar arasında yapılacak iş, bence sı
navla almaktır. Yani o anda. o idarecilikle il
gili, okul müdürlüğü ile ilgili çeşitli mevzuat
tan sorular hazırlanmalı, bir kurul önünde im
tihan edilmelidir, imtihanı başaran gelmelidir. 
Nasıl diğer yerlere tâyin ettiğimiz müdürlerde 
veya çeşitli görevlere verdiğimiz kimselerde bu
nu arıyorsak, eşit puvanlara sahibolanlar üze
rinde de başkası hiçbir şekilde tercih kullana
mamak, imtihanlarla tesbit edilmelidir, yani 
objektif olmalıdır. 

Bu son zamanlarda hakikaten dikkati çektiği 
için arz ediyorum, öyle oluyor ki, ister istemez 
tâyin olan, bir yere atanan müdür dahi bir kuş
ku altında, bir dedikodunun altında ezilmekte
dir, bakkiyle gelse bile. O bakımdan bunu daha 
objektif hale sokmak için yönetmeliğin çok iyi 
hasırlanması; su teşekkülün, bu teşekkülün üye
si olma durumu kaldırılmalıdır. Daha eskiden, 
üyesi çok olan derneklerden de temsilci almı
yordu. Yani, öğretmenleri temsil eden teşekkül
den, - ilköğretim müfettişi, merkez öğretim mü
dürü alınırken maarif müdürünün yanma - üye
si çok olan teşekkülden, yahut o teşekkül içe
risinde tanınmış kimselerden namzetler göste
rilerek, onlar da seçiliyor, onlar da kurulda bu
lunuyordu. Son zamanlarda onu da kaldırdılar. 
Tamamen bir gizlilik altında hazırlanırken, bi
raz da partizanlık yapıldığı kanaati yayılmıştır 
bu yüzden. Çok dikkat ediyorum, kuruluşunda 
daha çok üyesi bulunan milliyetçi öğretmenler 
derneği üyeleri günden güne azalmıştır. Sivas'
ta kurulmuştur 40 - 50 üyeye sahipken, ondan 
sonra gelmiş üye sayısı % 9 - 10 a düşmüştür. 
Yani, bu dedikodu halkın arasına yerleşince 
ki, öğretmenin bir kişiliği var, kendisini bir 
şahsiyet kabul ediyor, böyle bir ezginin altın
da kalmak istemiyor. Bu balamdan bu yönde 
çok titiz davranmalı. Yani, öğretmenin hiçbir 
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şekilde bir etki altında kalmadan buraya seçil
me işi mutlaka sağlanmalıdır. İlkokul öğretmen
lerinin bilhassa içinde bulunduğu durum.. Sayın 
Bakanın da son günlerde uyanarak tamimi ile 
hakikaten el koyduğu durum, çok önemlidir. 
İlkokul öğretmenlerinin bu £rIİ5İ özlük işlerine 
eğilirken, öğlük işlerinin daha iyi yürütülebil
mesi için, ilkokul öğretmenlerinin içinde bu
lunduğu maddi ve mânevi durumu da çok iyi 
kollamak lâzım. Bugün hakikaten Cumhuriye
tin ilkelerini en iyi benimsemiş, demokrasinin 
bu ülkede yayılmasında en büyük rolü oynıya-
cağma inandığımız Türk öğretmeninin bilhassa 
eğitim özgürlüğü içinde çalışamadığını görüyo
ruz. Özlük işleri buna da ulaşmalı. Yani, öğret
menin özgürlük içerisinde çalışması temin edil
meli. Eğitimde özgürlük olmadan, ki eğitim bir 
bilimdir, eğitimde özgürlük olmadan, bilimsel 
çalışma yapamaz öğretmen. Öğretmen çeşitli 
etkilerin altından kurtarılmalıdır. Öğretmen bu
gün birçok baskıların altındadır. Bu baskıdan, 
kanunun bu maddesindeki değişiklikle öğret
menin özlük iğlerine giderken, öğretmeni biraz 
daha huzursuz etmek değil, huzurlu kılacak du
ruma götürmelidir. 

Bugün Türk öğretmeni bu çeşit1! haksız
lıklara uğradıkça -her gün gazetelerde görü
yoruz, çeşitli derneklerin yayınlarında görü
yoruz, bildirilerinde görüyoruz- öğretmenler 
bu haksızlıklara uğradıkça, dünün öğretmeni 
gibi daha ideal olma imkânlarından yavaş ya
vaş geri bırakıldığı görülmektedir. Yani, ide
alist öğretmen yavaş yavaş azalmaktadır. 
Dün köye giden öğretmen, köyde yıllarca kal
manın zevki içerisinde iken, bugün köye gi
den öğretmen kısa samanda şehre dönmenin, 
hattâ şehirde oturan öğretmen daha iyi imkân 
bulduğu zaman öğretmenliği bırakmanın anla
yışı, inancı içine girmiştir. Öğretmen mesleki 
bırakıp Almanya'ya gider olmuş, öğretmen 
mesleğini bırakıp çeşitli işlere gider olmuş. 
Öyle ise, bugün öğretmenin maddi, mânevi du
rumu hakikaten üzücüdür, çok acıdır. Ben 
Millî Eğitim Bakanından bir sözlü soru ile bu
nu istemiştim. Personel Kanunu çıkacak bun
lar hallolacak denmişti. Gördük ki, Personel 
Kanunu da ilkokul öğretmenlerinin meselelerini 
çözememiştir. Bu bakımdan, kanunda yapıla
cak bu değişikliği iyi bir yönetmelik ile, ob

jektif esaslara dayatamaz&ak, bugün hakika
ten bir yönü ile sahipsiz bırakılmış ilkokul öğ
retmenlerini biraz daha huzursuzluğa, biraz 
da birbiriyle itişmeye, biraz daha gruplaşma
ya götürürüz. Bunları, çcçuldan okutacağı 
yerde birbirleriyle uğraşmaktan, siz haklı, ben 
haksız duruma düsürüldüm ve buraya atan
makla şu haklarım 'kayboldu demekten kurtar
mak yerinde olacaktır. Kanunun bu değişik
liği, bilhassa çevresel şartlara göre durumun 
tesbiti, Bakanlıkta aylarca uzayan bu atama
ların belki kısa zamanda atanma işinin sağla
ması yönü ile gayet olumludur. Bu olumlu yö
nü objektif esaslara bağladığımız sürece fay
dalıdır, bağlıyamadığımız sürece de faydalı 
gördüğümüz yönü kadar tehlikelidir. 

Saygılar sunarım, hayırlı olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk. 
FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler; maarifin başında 
bulunan değerli Bakan arkadaşıma ve bu ka
nunda emeği geçen arkadaşlarla, sayın İlk Öğ
retim Genel Müdürüne teşekkürle söze bağlıya
cağım. 

G-erekçe şu: Bütün arkadaşlarımın ifade 
ettiği gibi pek çok kırtasiyeyi önleyen ve mer
keziyetçi zihniyetten kurtularak bölgeye hiz
met verecek bir kanunu getirmeleri, bütün iç
ten arzuladığımız ve her zaman beklediğimiz 
bir hizmetin ilk numunelerini vermiş olmala
rından dolayı teşekkürle söze başlamak ve şük
ranımı ifade etmek bir vazifedir. 

Konuşan bütün arkadaşlar her konuya te
mas ettiler, vaktin azlığını da düşünerek ben 
temas edilen noktalara dsğinmiyeceğim. Yal
nız şuna işaret etmek isterim; bugün 40 bin 
okulumuz var ve her sene aşağı - yukarı baş
öğretmen nakli de 10 bine yakın. Arkadaş
larımın da ifade ettiği gibi, tâyinlerde, vilâ
yette hazırlanıp gelmesi, Bakanlıkta tasdiki 
gibi uzun zaman alması ve kırtasi muamele ön
lenmiş oluyor ve okullarımız şu kanunla derhal 
idarecisine kavuşuyor. Binaenaleyh, böylece 
bu kanun, müspet bir kanun olarak huzuru
muzda 

Bâzı arkadaşlarım kanunun bu yönüne işa
ret ettikten sonra, bâzı arkadaşlarım endi
şelerini belirttiler; kanunu müspet görmekle 
beraber endişeleri olduğunu belirttiler. Bura-
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da ben endişe edilecek bir husus görmüyorum. 
Eskiden de öyle olmuştu yine tahmin ediyo
rum ki, Muhterem Bakanlık başka şeyler de ek-
liyecektir. Yönetmelik hakikaten önemli bir 
konudur, yönetmeliğin titizlikle hasırlanması 
önemlidir. Ama yönetmeliğin hazırlanmasın
da kanaatimce o bölgedeki okul müdürlerinden 
bir üye olacaktır, öğretmenlerden bir üye ola
caktır, müfettişlerden bir üye olacaktır, tef
tiş heyeti başkanı olacaktır, maarif müdürü ve
ya vekili olacaktır. Binaenaleyh, burada en 
küçük bir tereddüt, valiye şu veya bu gibi 
politik tesirlerle bir yetki verilmiş durumu 
ölmıyacaktır. Çünkü, bütün muvaffakiyetleriy-
le çalışmasında, ahlâkında, yöneticiliğinde nu
mune olmuş o okulun başöğretmenliğine tali-
bolmuş arkadaşlar arasında, bu beş kişilik seç
kin grup kanaatimce o grup da kendiliğinden 
gelmiş ölmıyacaktır seçilerek gelecektir, o üye
ler, binaenaleyh, eğitimci olan bu grupun se
çeceği bir veya iki arkadaşın maarif müdürünün 
inhasiyle, vilâyetin tasdikiyle artık bir dedi 
kodu kaynağı olmıyacağı kanısındayım. Bura
da bir nokta aklıma gelir. Acaba bu nasıl düşü
nülür, bilmiyorum. Çok sevdiğim kıymetli vekil 
arkadaşım ve genel müdürlük, acaba okul aile 
birlikleri başkanları bu heyete alınabilir mi? 
Çünkü, bir arkadaşım temas etti, o bölgenin o 
hizmetini görecek, yetki alacak, idareye otur
tulacak şahsın her yönüyle mükemmel vasıfları • 
olmasını belirtti. Binaenaleyh, okul aile birlik
leri kanaatimce okulun içine girmiş, halkın eği
time iştirak etmiş temsilcileridir. Binaenaleyh, 
hatırıma geldiği için ifade ediyorum, yönetme
likte acaba okul aile birlikleri başkanlarının da 
bulunması, okullarda yönetime fiilen katılan 
okulun her türlü hizmetinin yürütülmesinde hiz
met veren, seçilerek gelen kimselerin de bu
lunmasında fayda düşünürler mi, düşünmezler 
mi? Tabiî takdir yüksek bakanlığındır, acaba 
bundan fayda umulur mu düşüncesiyle buraya 
da işaret etmek isterim. 

Tümüyle bu kanun hususunda ne kadar ko
nuşulsa değer taşır. Binaenaleyh, fazla vakti
nizi almak istemiyorum. Bu kanunun eğitimi-
cmlze, mille'timlize ve maarif camiasına hayırlı 
olmasını temenni eder, kısa zamanda yine çalış
kan Bakan arkadaşımızdan ve genel müdürlük
ten yönetmeliğin de kanunun yürürlüğe girme- j 

sinden evvel çıkarılmasını ben de temenni eder; 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Melen buyurun efen
dim. 

PERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; ben meselenin bir başka 
yönüne temas edeceğim. Dikkatimi çektiği 
için dayanamadım söz aldım. Bir defa işin ma
hiyetti ilkokul müdür ve yardımcılıklarına seçi
lecek olanların sadece kimin tarafından in
ha ve tâyin edileceği değil; aynı zamanda bun
larda aranacak niteliklerin, seçme esaslarının 
ve hattâ seçme usullerine ait analhükümlerin 
kanunda yer alması gerekir. Bunları yönetme
liğe bırakmak mahzurlu görülebilir, zamanla 
çeşitli tesirlerle bir daire objektif olmaktan 
çıkabilir. Bu sebeple sık sık değişikliğe de uğ
rayabilir. Bu esasların, temel esasların hiç ol
mazsa kanunda yer alması daha faydalı olurdu 
ve daha doğru olurdu. Bir defa meselenin mahi
yeti bunu gerektirir, kanaatindeyim. Kaldı ki, 
bizim Anayasamızın 113 ncü madesi, «Bakan
lıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alan
larını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykı
rı olmamak şartiyle, yönetmelikler çıkarabilir
ler, hükmünü koymuştur. Yönetmelik ne ola
caktır şu halde; yönetmelik kanunların ve ko
nan esasların uygulamasını sağlıyacaktır. Bir-
şey koymuyoruz ki, bu kanuna. Bu kanuna ne 
nitelik koyuyoruz, ne vasıf koyuyoruz, ne seç
me esası koyuyoruz. Şu halde yönetmelikte neyi 
tâyin edeceğiz? Sanıyorum ki, bu haliyle ya
ni, yönetmelikler dediğim gibi uygulama için, 
uygulama şekillerini tesıbit için çıkarılır. Yok
sa esasları yönetmeliğe bırakamazsınız; esaslar, 
şartlar, nitelikler bunlar kanunda yer alır. An
cak, bunların uygulama suretini göstermek üze
re yönetmelik çıkarabilirsiniz. Korkuyorum ki, 
bu yüzden Anayasa Mahkemesi haklı olarak bu 
kanunumuzu da bozacaktır. Çünkü, bizim Ana
yasamıza göre yönetmelik bu şekilde bâzı esas
lar, vasıflar, şartlar olmadan müsait değildir; 
bunların kanunda yer alması lâzımdır. Yönet
melik ancak uygulama şekil ve sureti için çı
karılabilir, Anayasamızın yönetmelik için tâyin 
ettiği esas budur. Tüzük denseydi, beM bir de
receye kadar olurdu. Kaldı ki, tüzük için de 
yine kanunda bâzı esaslar tâyin etmek lâzım. 
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Anayasamızda şöyle diyor; «tüzüklerin uygu
lanmasını sağlamak üzere ve bunlara ayları 
'olmamak sart'iyle». Esas koymuyorsunuz M, 
bunlara aykırı olmamak şartı yerine gelsin. Her 
hangi bir vasıf koymuyorsunuz, nitelik koymu-
yorsunus, şart koymuyorsunuz. Çıkaracağınız 
şey o halde, tamama aykırı sayılmak icabeder. 
Bana kalırsa Anayasa Komisyonumuzun bu ta
sarıyı alıp incelemesi yerinde olur, faydalı olur. 
Çünkü, Anayasa Mahkemesinin bunu arz etti
ğim sebeple bozması ihtimalini ben gelip görü
yorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayet takriri var, yalnız sı
rada bir arkadaşımız var, Sayın Bakan konu-
şacakmısınız, konuşacaksanız o arkadaşa son 
sözü vereyim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, konu
şacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. Sayın 
özden, size son sözü vereceğim. Millî Eğitim 
Bakanı Sayın Orhan Oğuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler; bu kanun münasebetiyle şah
sım ve şahsımda.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika sil-
sile-i kelamınızı bozmayın. Bir takrir var, mü
zakerelerin tasarının bitimine kadar devamı
na mütedair. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiiyenler... Ka
bul edilmiştir. Buyurun Sayın Balkan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — Sayın Başkan, muhterem sena
törler; şahsıma ve bakanlığıma karşı, konuşan 
değerli senatörlerin göstermiş oldukları lûtuf-
lara, iyi ifadelere teşekkürle sözlerimle başla
mak istiyorum, özet olarak şunu bilhassa belirt
mek istiyorum ki, geçen yıl Yüce Senatoda 
yaptığım bütçe konuşmam da Millî Eğitim Ba
kanlığının o gün arz etmiş olduğu durumu bü
tün samimiyetimle ve bütün açıklığiyle ortaya 
koymuştum ve demiştim ki, «Millî Eğitim Ba
kanlığını bâzı detayla uğraşır halden kurtar
mak, Millî Eğitim Bakanlığını degaje etmek ve 
bu suretle bakanlık merkez teşkilâtını millî 
eğitim politikasını yürüten ve aynı zamanda 
denetliyen bir kuruluş haline getirmek istiyo
ruz. Bunun için 200 binin üstünde öğretmenleri-

I mizin tâyin ve nakil işlerini belli ölçüler içeri
sinde illerimize devretme kararındayız.» Bu
gün aradan şu kadar müddet geçtikten sonra 
Yüce Senatonun huzurunda beyan etmiş oldu
ğum bu sözü yerine getirebilmiş olmanın mut
luluğunu hissediyorum. Bu sadece ilk öğretim 
kademesinde kalmıyacaktır, aynı şekilde ortta 
öğretim, meslekî ve teknik öğretim kademesine 
de intikal edecektir. Bu suretle Millî Eğitim Ba
kanlığı gerçekten millî eğitim politikasına eği-
lebilen ve onu gereği gibi denetliyetoilen bir 
kuruluş haline gelecektir. Orta öğretim, kademe
sinde yapılacak ıslahat hareketi yine Yüce Mec
lislere intikal etmişitir; bir taraftan Hükümet 
tasarısı olarak, diğer taraftan bir arkadaşımı
zın vermiş olduğu teklifi benimsemek suretiyle 
yakın gelecekte Yüce Senatoda bunu da ince
leme imkânını bulacağız. 

Sayın Başkan, idarecilik bugün artık bir 
meslek haline gelmiştir. Şu halde her kademe
de görev alacak, sevk ve idarecileri yetiştirme 
durumundayız. Sadece onların ahlâkına ve sa
dece davranışlarına bakarak idareci seçme ye
rine, belli kaliteleri gösteren, belli sevk ve ida
re kurslarını bitiren ve oralarda başarılı olan, 
gerçekten bu idarecilik görevine lâyık insanla
rı seçerek, müdürlük vazifesini verme arzusun
dayız. Onun için, bu kanuna bağlamış olduğu
muz yönetmelikte mutlak objektif kriterler ge
tirilecektir ve gayet samimiyetle ifade etmek 
istiyorum ki, kanunun vermiş olduğu imkânı 
kullanmamak için yürürlük maddesi altı ay ge
ciktirilmiştir. Yönetmeliğin esasları aşağı - yu
karı tespit edilmiş bulunmaktadır, kanun çık
tıktan sonra derhal yönetmelik çalışmaları bağ
lıyacak ve yürürlüğe girme tarihinden önce yö
netmelikte mutlaka çıkmış olacaktır. Yönet-

! melikte objektif esaslar getirilecektir. Belirt
miş olduğum gibi, bu objektif esaslar puanlama 
lökünde de tecelli edebilir, bu objektif esaslar 
eğer muvaffak olabilirsek belli bir yöneticilik 
seminerinden, belli bir sevk ve idarecilik semi-

I nerinden başariyle çıkmış ve nitelikleri uygun 
olan insanlar arasından seçme, seçim yapma yol
larına da gidilebilir. 

Diğer taraftan, eğitim konusunda değerli se
natörlerimizin temas etmiş olduğu mahallî ida
relerin yetkileri ve valilerimiz konusu üzerinde 

I durmak istiyorum 
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Millî eğitim müdürlerini serbest bırakma dü

şüncesinde değiliz. Millî eğitim müdürlerinin el
lerine inha yetkisi verirken, nasıl seçim yapı
lacağına dair açık ve sarih yönetmelik hüküm
leri de belirtilerek kendilerine teslim edilecek
tir. Bu yönetmelikte gösterilen esaslar dahilinde 
seleksiyon yapılacak ve ondan sonra inha edile
cektir. Ne millî eğitim müdürü, ne de ilin valisi 
tamamen subjeklif unsurlara göre bir- seçim 
yapma imkânına sainibollmıyacakflardır. 

Sayın Öztürk'ün bir sözüne burada cevap 
arz etmek istiyorum. 

16 aydan beri Millî Eğitim'de hizmet veriyo-
rum«16 aydan beri uyuyan bir insan» olma sıfa
tını asla kabul edemiyeceğim. Biz, hergün millî 
eğitim hizmetleri konusunda titiz ve dikkatli 
bir davranış içerisinde bulunuyoruz. Onu, bir 
suç olarak kabul etme durumundayım. Ben, öğ
retmenime elbette sahibim. Ben, öğretmenimin 
yanındayım. Beni öğretmenden ayırmak zaten 
mümkün değil; çünkü, ben öğretmenim. («Bra
vo» sesleri) 

Diğer taraftan; Türk milletinin, öğreticile
rine karşı, her kademede ve her sektördeki öğ
reticilerine karşı daima saygılı olduğunu, daima 
ona hürmetkar bulunduğunu hepimiz kabul ede
riz. Bunu kabul etmek, bunu ifade etmek Türk 
Milletine karşı bir kadirşinaslık olacaktır. 

Millî Eğitim Bakanı olarak şehirleri, köyleri 
dolaşıyorum; en ücra köylerimizde dahi 18 ya
şını yeni idrak etmiş olan genç kızlarımızın li
yakatle görev verdiklerini görüyorum. Bu genç 
kızlarımızın dahi, köyün ve köylümüzün ve top-
yekûn Türk Milletinin âdeta himayesi ve kanat
lan altında bulunduğunu kıvançla müşahade 
ediyorum. 

Türkiye'de 200 000 öğretmen var. 200 000 lik 
bir camiada bâzı küçük hâdiseler olabilirse, o 
hadiselerin nedenine inmek zarureti vardır. 
Onun için, bilhassa ifade etmek istiyorum M, 
burada ifade edilmesi dahi güç olan nedenler 
yüzünden, bu meslek mensuplarına karşı bâzı 
kötü davranışları dahi hazmetmek güç oluyor. 
Ama, şunu belirtmek istiyorum ki, asil Türk 
Milleti, öğretmenine karşı her zaman saygılı ol
muştur ve bunun hergün bir örneğini vermek
tedir. Kötü davranışları Bakan ve Bakanlık ola
rak kınıyoruz haksız tasarruf ve davranışların 
karşısında oluyoruz ve öğretmenlerimizin gerçek 

sahipleriyiz. Öğretmenlerimiz bizim mcslekdaşla-
rımızdır. Ancak ve ancak bu milletin, bu memle
ketin gelecekte hak etmiş olduğu yeri alabilme
si, eğitim sektöründe kudretli ve kuvvetli 
öğretmenlerimizin gayretleri ile olacaktır. Buna 
inanıyoruz. 

Bu duydular içerisinde sayın senatörlerin, 
kanun tasarısına karşı göstermiş oldukları ilgiye 
ve tasvipkâr sözlere teşekkür eder, saygılar su
narım. (Şiddetli alkışlar) 

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

kan, muhterem arkadaşlar; bu konu üzerinde 
muhterem arkadaşlarım önemle durdular. Hak 
lan var. Çünkü mesele, mühim bir meseledir. 
Bence Türkiye'nin en mühim meseleleri, her 
zaman söylüyorum, eğitim ve sosyal adalet me
selesidir. Eğer Türkiye'de eğitim meselesi, bil
hassa ilk öğretim, yani temel eğitim konusu ele 
alınırsa, işlerin mühim bir kısmı halledilmiş olur 
kanaati bende daima mevcut olmuştur. 

Bu eğitim de temeli, öğretmendir. Öğretmen
lere ne kadar bel bağlasak ve onlardan ne kadar 
hizmet beklesek yine de kâfi değildir. Zira on
lardan daha çok hizmetler bekleriz. Fakat öğ
retmenler, bugün TüıHye'nin geçirmekte oldu
ğu ve çok derin niteülrbr arzeden bir buhran içe
risinde ölüp, en fazla kötü hareketlere muhata-
bolan ve bunların ezici kudretleri içerisinde ken
dilerini kaybetmiş bulunan kişilerdir. Bu ka
nun tasarısının görüşülmesi vesilesiyle bu ba
kımdan da onları yâdetmek isterim. 

Hakikaten öğretmen, kentte ve köyde bir
takım gerici, birtakım aşırı solcu insanların 
elinde müşkül bir hale düşürülmekte; hattâ, 
yer yer büyük vakıalar içerisinde, hayatlarını 
korumak mecburiyetinde kaldıkları da görül
mektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, sabahleyin kanun 
tasarımı metnini incelemek için ele aldığım za
man gördüm ki, bilhassa 21 nci madde değişir
ken, 4 satır konmuş. Bu 4 satır ile ilgili olarak 
arkadaşlarım da görüşlerini belirttiler. Bunlar
da talimata, tüzüğe, yönetmeliğe tesir edecek 
ne gibi bir 'direktif vardır? Zira, kanun tasarı
sı eksik tedvin edilmiştir. Allah rahmet eylesin, 
istanbul Hukukunda bizim bir idare Hukuku 
hocamız vardı, Muslihittin Âdil Bey, o öyle söy
lerdi, «talimatnameler...» o zamanki tâbir ile ni-
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zamnameler, «kanunun çerçevesinde kalmalı ve 
vâzıı kanun...» yani, kanun koyucusunun 
«... maksadını aşmamalıdır.» 

iyi, güzel, ama maksat nedir, burada? Sayın 
Bakan bize bası teminat verdi. Dediler ki, «bu 
yönetmelik, objektif kriterler içerisinde kala
caktır.» Ama, sayın Bakanın verdiği bu teminat 
beni tatmin etmez. Biz meseleyi kûl halinde mü
talâa ederiz. Şu kürsüye geldiğim zaman düşü
nüyorum, taşınıyorum da, bu kanunun tatbi
katı istanbul'da ne şekilde cereyan edecektir, 
diye? Kendi muhitim olarak şöyle bir düşünü
yorum, İstanbul Valisini de nazarı dikkat alıyo
rum, eğitim işlerini yürütenleri de şöyle bir dü
şünüyorum da, bu kanunun tatbikatını dejene
re edileceğine kanaat getiriyorum. 

İSaym Bakan, yani ne kadar hüsnüniyetle, 
ne kadar iyi düşüncelerle bu talimatı hazırlar
sanız hazırlayınız, yine partizan idare alabildi
ğine gidecektir. Bu sağcıdır, bu solcudur; bu 
C. H. P. ne mütemayildir, bu A. P. nin adamı
dır, diye düşünen valiler olacaktır. Bundan hiç 
şüphemiz yoktur. Fakat, bu kanun tasarısını 
getirirken, bunun içine siz bâzı esaslar koysay
dınız, yani tanzim edeceğiniz yönetmeliğin esas
larını 4 satırda değil de, 15 - 20 satırda derpiş 
etssydmiz, belki daha iyi olurdu, kanaati var
dır, bende. Sayın Bakanın Bütçe konulmaları
nı dikkatle takibeden bir kişiyim; kendileri, 
200 000 öğretmenin tâyinlerini, yeni çıkarılacak 
bir kanun ile devredeceklerini belirtmişlerdi. 
Bu durum, bakanlığın maksadını açıklıyor. Ba
kanlık, tâyin işlerinden vazgeçmiş, ne yaparsa
nız, yapınız, diyor. 

Bâzı idareci arkadaşlara sordum, onlar, öğ
retmenlerin buna muarız olduklarını söylüyor
lar. Kanun tasarısı metni şimdi elimize geçti
ği ve pek tetkik fırsatını da bulamadığım için 
söylüyorum; acaba, öğretmen camiası buna ne 
diyor? Bir plebisit yapılmış mıdır, bir tetkik 
yapılmış mıdır? Çünkü, kendi mukadderatları 
ile ilgili olan bir konudur. Elbette ki, onların 
da fikirleri alınmalıydı. Maalesef, Hükümet ka
nun tasarılarını getirirken, ilgililerin fikirlerini 
almadığı için bâzı noktalarda aşırı hareketler 
görüyoruz. Sayın Bakanı fazla tenkid edemiyo
rum, bir öğretmendir, bir profesördür, hürmeti
miz vardır. Ama, biz bu kürsüde kendisini gör
meyip, yalnız ve yalnız Hükümeti gördüğümüz 
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için, yaptığımız tenkidlerimizle kusura bakma
sınlar; tenkidlerimiz, kül halinde Hükümete 
aittir; şahsını ayrıca mütalâa ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, her zaman söyledi
ğimiz ve arkadaşlarımızın da ifade buyurduk
ları gibi, bu yönetmelik meselesinde Bakanın 
çok titiz davranmasını hassaten rica ediyoruz. 
Meseleleri dikkatle ele alıp geniş bir yönetme
lik tanzim ederlerse ve valilerden harfiyen icra
sını temin ederlerse ve bunu yapmıyan valiler 
hakkında muamele yapacak müeyyideleri de 
vaz'ederlerse, belki bir dereceye kadar mahzur
lar izale edilmiş olabilir. 

Sonra, komisyondan bahis buyurdular. Bu 
komisyon, valinin inha ettiğiı tâyin ettiği şahıs
lardan ibaret oluyorsa veya olacaksa o zaman 
hiçbir kıymeti kalmıyor. Tıpkı, savcıların tâyi
nini yapan komisyon gibi olur. Biz onun üzerin
de çok durmuştuk. Ne oldu? Yine ekseriyet, Ada
let Bakanlığının elinde oldu. Yine yönetmelikte 
bir komisyon teşkil edeceksiniz, her halde; bu 
teşkil ettiğiniz komisyondaki üyelerin tâyin ve 
nasıpları işinde, tâyin edilenlerin vali taraflısı 
bir ekseriyet temin etmeleri halinde, bu komis
yon çalışmalarından hiç şüphesiz ki hayır gel
mez. 

Muhterem arkadaşlarım, madem ki, kanun 
tasarısının tümü üzerinde görüşüyoruz, ben bi
raz daha meseleyi açmak istiyorum. 

Sayın Bakana bu kanun tasarısını getirme
sinden ötürü bir teşekkür borcumuz var, ama 
kendisinden istediğimiz asıl ve en mühim me
sele, bugün Türkiye'de bir bunalım halini alan 
üniversiteler meselesini halletmesidir. Hiç şüp
hesiz, Türkiye'de bir üniversite bunalımı var
dır ve bu buhran Türkiye sathına yayılmıştır. 
Ve yer yer... 

BAŞKAN — Sayın Özden, lütfen sadet için
de bulununuz, efendim. Kanun, üniversitelere 
kadar sıçramıyor. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, dediğiniz doğru, evet; ama, ne zaman 
konuşacağız? Müsaade ediniz.. 

BAŞKAN — Yani, vaktin darlığı dolayısiyle 
rica ediyorum. 

EKREM ÖSDEN (Devamla) — Ben bir te
mennide bulunacağım, öyle uzun boylu olarak 
da üniversitelerden başlayıp, öğretmenlere ka
dar inecek veya çıkacak değilim. Yalnızca bir 
temennimi izhar edeceğim. 
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Demek istiyorum ki. Bakandan, üniversite

lerin içine düştüğü bu buhranı ortadan kaldı
rıcı mahiyetteki idari ve hukukî tedbirleri al
masını temenni ediyorum. Bu tedbirler, yalnız 
ve yalnız idari makamların alacağı tedbirler de
ğildir. Hükümet, yanlış yoldadır. Yani, içişleri 
Bakanının alacağı tedbir ile dâva hallolmaz, 
getireceğiniz tedbir kanunlariyle de dâva hal
lolmaz. Hiç hallolmıyacak. Ama siz, bir profe
sör olarak, bu eğitim camiasının içinden yetiş
miş bir kimse olarak üniversite meselelerine va
ziyet ederseniz çok daha iyi olur. Zira, üniver
sitenin içinde bâzı dâvalar var, gençliğin haklı 
olduğu dâvalar var. 

Bu haklı olduğu dâvaları Hükümet ele ala
rak kısım kısım halletmeye çalışırsa, eminim ki 
fbuhranın büyük bir kısmı izale edilmiş olur. 
'Getireceğiniz tedbirler işi kamçılamaktan baş
ka hiçbir tesiri olmıyacaktır. Bu benim fikrim-
dir, inşallah ben tekzibedilmiş olurum, siz ted
birler kanununu getirmekle muvaffak olmuş 
olursunuz. Ama dâva halledilmez. Edilecek ka
naatte değilim. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Orada bunun müza
keresini yaparız, Sayın Özden. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Evet, ben re
form tasarısı hakkında görüştüm ve bunu bir 
temenni olarak izhar ettim. Bu kanunun böyle 
olması beni üzmüştür. Bu kanuna ben müspet 
rey veremiyeceğim kusura bakmayınız. Çünkü 
kâfi görmüyorum, yeterli değildir, yönetmelik 
hakkında hiçbir kelime yoktur, nasıl bir yönet
melik yapılacaktır, vazıh olmadığı için kusura 
bakmayınız reyim menfi olacaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Kifayeti 
oylamadınız Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Son sözü konuştu Sayın Özden 
efendim. O şartla oylamadım. Sayın Özden'in 
fikrini aldım, mütalâasını beyan ettiler, ona gö
re oylamadım. 

Tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. * 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşki
lâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin 

değiştirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 21. — ilkokul müdür ve müdür yar
dımcıları, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlana
cak yönetmelik gereğince Millî Eğitim Müdü
rünün inhası ve valinin onayı ile atanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Şark
ça!:;, buyurunuz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; Tüzüğün açık 
hükümleri karşısında Sayın Başkanın bundan 
sonra emsal olabilecek bâzı hususlara kaymış 
olması şüphesiz ilerde emsal olarak kullanıla
bilir. Yüce Senatonun karşısına yeni yeni me
seleler çıkarabilir. Bu hususu kaydettikten 
sonra madde hakkındaki görüşümü beyan edi
yorum. 

Tümü üzerinde yapılan müzakereler sırasın
da arkadaşlarımızın açıkça beyan ettikleri gibi, 
Millî Eğitim Bakanlığı hiç şüphesiz büyük bir 
cesaretle ve köklü bir hareketi ve değişikliği gö
ze alarak yeni bir tadilât getirmiştir. 

Şüphesiz iyi niyetle hazırlanmış ve iyi ni
yetle tatbik edileceği beyan olunmuştur. Ama 
iyi niyet kâfi değildir, bu taahhüt kâfi değildir. 

Ben kendi vilâyetimden misal getirmek su
retiyle ifade edeyim. Belki Balıkesir'de halen 
ve bundan evvelki Millî Eğitim Müdürleri ata
malarda ve öğretmenlerle olan münasebetlerde 
o derece aykırı ve o derece taraflı muamelelere 
tevessül etmişlerdir ki, bu yüzden vilâyetimde 
tahmin edemiyeceğiniz derecede büyük öğret
men hâdiseleri cereyan etmiştir. Bu mesele
nin bir yönü. Temenni ederim ki, bu yeni ka
nun bu türlü idarecilerin elinde suiistimal edil
mesin. Ayrıca disiplin kurullarında, siyasi se
çimler dolayısiyle gelmiş olan encümen üyeleri
nin söz hakkı olmasın. Bugün vilâyetlerde yü
rütülen ilkokul disiplin kurullarında, hep bildi
ğiniz gibi, vilâyet daimî encümen azalarından 
birisi üye olarak bulunmakta ve rey sahibi ol
maktadır. 
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Bugüne kadar şu veya bu partiyi ve siyasi I 

görüşü kasdetmiyorum ama bu müdahale ve di- I 
siplin kurallarındaki bu siyasi alâka objektif 
esaslar dâhilinde kullanılmış değil. j 

Şimdi, Millî Eğitim Bakanlığı bütün ilkokul 
öğretmen camiası içersinde müdür ve müdür 
vekillerinin tâyinleri hususunu kendi bünyesin
den çıkararak Ankara'dan aşağıya doğru vilâ
yetlere doğru aktarmak istiyor. Kanaatim odur 
ki, vilâyetler bu muamelelerinde objektif olmı-
yacaktır, olamıyacaklardır. Biz demokratik ha
yata, yeni intibak etmeye çalışan, ahşan bir 
memleketiz, bir milletiz. Binaenaleyh, vilâyet-
lerdeki münasebetler, bu muamelelerde hissi 
davranışların içine girilebileceği ihtimalini dai
ma kuvvetlendirmektedir. Ama son sözün Ba
kanlıkta bulunmuş olması meseleye bir ölçü 
içersinde objektiflik getirmektedir ve son bir 
senelik tatbikat da bunu göstermiştir. O sebep
le, ben Millî Eğitim Bakanlığı üzerinde topla
nan bu yetkinin vilâyetlere devredilmesinde isa
bet mülâhaza etmiyorum. Bu yüzden maddenin 
aleyhindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, usul hakkın
daki mütalâanıza arzı cevabedeyim. Kifayet 
takriri bütün arkadaşların konuşmasını temin 
sadedinde, bir arkadaşımız da kaldığı için oya 
konmamıştır. Zaten koyacak olsam bir kişi 
aleyhinde konuşsa, zaman geçecektir. Umumi 
Heyete zaman kazandırmak için o yolu tercih 
ettim. 

Arz ederim. 

Madde üzerinde başka söz istiyen sayın 
üye? Yok. Bir takrir var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
789 sayılı Kanunun değiştirilen 21 nci mad

desine şu esasların eklenmesiyle tamamlanması
nı arz ve teklif ediyorum. 

Sivas 
Hüseyin öztürk 

ilkokul Müdürü ve Müdür yardımcılarının 
seçiminde : 

1. Başarı durumu 
2. Kıdem süresi 
3. Köyde çalışma süresi 

2 . 3 . 1971 O : 1 
4. Her hangi bir ceza almamış olması ve

ya bu gibi cezaların affedilmiş olması 
5. idarecilikte geçen tecrübesi 
6. iştirak ettiği seminer ve kursların dik

kate alınması 
7. Çevrede ve arkadaşları arasındaki olum-

lr. tutumu 
8. Tahsil durumu 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet işltirak 
ediyor mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTME BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU ADINA FET
Hİ TEVETOĞLU (Samsun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayrancıdan altı ay 
sonra yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu İçişleri, Maliye ve 
Millî Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen sayın üye?.. Sayın Ucuzal, siz mi söz is
tiyorsunuz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhe* söz 

istiyen sayın üye?.. Yok. Tasarınm tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasan Kanunlaşmıştır. 

Çalışma müddetimiz dolduğundan 3.3.1971 
Çarşamba günü saat 15,00 te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma saati : 19,25 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

46 NCI BİRLEŞİM 

2 . 3 . 1971 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kamu İktisadi Teşekküsleri Karma Ko
misyonu ile Dilekçe Karma Komisyonuna üye 
seçimi. 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

3. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'ın, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo
lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün. İsmctpaşa Kız Sanat Enstitü
sünün isminin değiştirilmesine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul nâzım plânllarma 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/550) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunç kanat'n, 21 Ekim 1970 tarihinde 
Gümrii Hava Alanına inen U-8 Amerikan uçağı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/551) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, bir yürütmenin durdurulması ka
rarının yerine getirilmemesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/552) 

6. •— Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligirin, Tevfik Fikret Lisesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/553) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince ip
tal edilen Belediye Gelinler Kanununun bâzı hü
kümlerine dair Adalet Maliye ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/554) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Tilkilik Devlet Üretme Çiftliği 
ve Malatya Devlet Üretme Çiftliğinin orman ve 
ziraat fakülteleri haline getirilmesine dair Ta
rım ve Millî Eğitim bakanlarından sözlü soru
su. (6/522) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ilinin merkez ilçesine 
bağlı Boztepe kasabasına açılan ortaokula dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/525) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligirin, Kâhta İlçesi Göçeri Kö
yünde kurulan ziraat okuluna dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/555) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, Akdeniz Gübre Sanayii Anonim 
Ortaklığına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/556) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, Bakanlar Kurulu kararlarının Resmî 
Gazetede yayınlanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/557) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumrur'iyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm, İçtüzüğün 87 ve 88 nci 
maddelerinin ta dilli hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 1441) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 6 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Kâ
mil Karavelioğlu ve Ahmet Yıldız'm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
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Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ye Adalet Komisyonu raporu (3/868) 
(S. Sayısı : 1443) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1970) 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 ııci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatı ile Senatörlük sıfatının bağ
daşıp bağdaşamıyacağıııa dair, İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28 
sayılı Kararı. 

o. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ekrem Acuııerin, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/893) (S. Sayısı : 1465) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1970) 

6. —• Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şev
ket Koksalın, İstanbul'un Sağmalcılar ve Esen
ler mıııt akalarında vukubulan Kolera hastalı
ğına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/35) 

7. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, İstanbul'un Sağmalcılar ve 
Esenler mıntakalarında vukubulan kolera 
hastalığına dair Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/36) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lîıt-
fi Bilgen'in, İçel iline bağlı Gülnar ilçe bele
diyesinin gecekondu önleme bölgesi inşaatına 
dair Senato araştırması istiyen önergesi (10/37) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'iıı. üniversite ve yüksel;: okul
larda vukubulan boykot, işgal ve diğer hâdi
selere dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10, '38) 

10. •— Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Fahri özdilek ve arkadaşlarının TRT nin sta
tüsü ve kuruluşuna dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/39) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet ha

reketleri doğuran hususlara dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/40) 

12. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu (10/28) (Dağıtma tarihi : 14 . 12 . 1970) 

13. —• Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Amerikalı yazar Joım 
Hughesın basında çıkan Afyon kaçakçılığı ile 
ilgili bir demecine dair Senato araştırması isti
yen önergesi (10/41) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı At alay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
At alay'm, Bölgelerarasında artan farklıllık 
ve bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olma
dığı hususlarında Senato araştırması istiyen 
önergesi (10/43) 

16. — İller Bankası ve Banka tarafından 
tesis edilen Simel Şirketinin sorumlu kişileri 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araş
tırma Komisyonu raporu (10/31) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YARILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayelerinin artırılması hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/275; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1173) (S. Sayısı : 1522) (Dağıtma tari
hi : 22 . 2 . 1971) 

....>.. ^m< ..<.... 



Toplantı : 10 I E! O 4* 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | D İ O 

22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 
21 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 

Eğitim Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/227; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1171) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 119) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1271 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisimin 1 . 2 . 1971 tarihli 45 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 22 . 3 . 1926 taralı ve 789 sayıH Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 
21 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun taJsarısı, dosyası ile ıbirüikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 12 . 3 . 1970 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 1 . 2 . 1971 tarihli 45 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 119) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitim Komisyonu 26 . 2 . 1971 
Esas No. : 1/1171 

Karar No. : 12 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 . .2 . 1971 tarihli 45 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinm de iştirakiyle ko
misyonumuzun 24 . 2 . 1971 tariMji 'Birleşiminde tetkik ve müzakere ediüdi. 

Tasarının gerekçesinde de ifade edildiği üzere, ilkokul müdür ve müdür yardımcılarının tâyini 
vilâyetlerin teklifi ile Millî Eğitim Bakanlığınca yapılmakta fakat bu durum tatbikatta bâzı sa
kıncaların doğmasına sebebolm aktadır. 
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1. İlkokul müdür ve ımüdür yardımcılıklarına istekli olanlar, sicilleri ve başarı 'durumları göz 
önünde bulundurularak illerce seçilmektedir. Bu konuda bakanlığa kalan iş, isteklilerden birinin 
atanması ile ilgili formaliteyi tamamlamaktan ibaret kalmakta, bunun da objektif bir tutum oia-
mıyacağı açık olarak görülmektedir. Özellikle isteklilerin sicil ve (başarı durumları eşit olduğun
da, seçme işi büsbütün güçleşmektedir. Halbuki iller isteklileri bakanlıMan dalıa iyi tanıdıkla
rından en uygun adayı seçme durumundadırlar. 

2. Her yıl çok sayıda ilkokul müdürünün atanması için bakanlığa başvurulmakta, bu da 
uzun süreli işlemleri gerektirdiğinden hizmetin aksamasına sebebolmaktadır. 

Bu sakıncalı durumları önlemek amacına yönelik kanun tasarısı komisyonumuzca da benimsen
miş ve Millet Meclisi metni aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Bu raporda 
Başkan ve Sözcü 

Hatay 
E. Bahadırlı 

Denizli 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. Atmaca 

Kâtip 
Bolu 

A. Yilmaztürk 

Kars 
M. Ilazer 

Tabiî Üye . 

Çanakkale 
N. Altan 

Kırklareli 
A, Akkan 

Söz hakkım mahfuzdur 
S. Karaman 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
H. Dener 

Manisa 
R. Tunakan 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşki
lâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin 

değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sa
yılı Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 21. —• İlkokul müdür ve müdür yar
dımcıları, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlana
cak yönetmelik gereğince Millî Eğitim Müdü
rünün inhası ve valinin onayı ile atanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımından altı ay 
sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -— Bu kanunu İçişleri. Maliye ve 
Millî Eğitim bakanları vürütür. 

CUMHURİYET SENATOSU MİLLÎ EĞİTİM 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşki
lâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin 

değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi avneıı kabul edilmiştir. 

»d ^ » ^ • • 

(C. Senatosu : S. Sayısı . 1526) 


