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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Yapdan yoklama sonucunda Genel Kurulda 
gerekil çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

7 . 12 . Î976 Sah günü saat 15.90'te toplanılmak 
ü/ere Birleşime saat 15,1 Crds son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Muş 

Ezgim Ertem huıai! İlhan 
Divan Üyesi 

Burdur 
Ekrem Kobay 

BıRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekiîl Raknı! Erdem 

UATİPLL.İ1 : Sabahattin Savcı (Diyarbakır), Mehmet Çamhcs (Kastamonu) 

BAŞKAN - - 11 nci Birlerimi açıyorum. 

IIL — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yokbma yap;iacaktîr. 
(Yoklama yapı!d>) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere 
başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KUIiULA SUNUŞLARI 

1. — Van ili ve yöresindeki depremde canlarım I olarak Gene* Kurulumuza bilgi vermek fecre söz is-
kaybeden vat and adarımızın ruhlarını taziz için bir 
dakikalık saygı duruşu. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, kısa bir süre ence 
Van ili ve yüresiradek! depremde canlarım kaybeden 
vatandaşlarımızın hâtıralarına susulmak üzere, Yüce 
Gene! Kurulu bir öaklkakk saygı duruşuna davet edî» 
yorum. 

(Saygı dunışusıda bulunuldu) 
BAŞKAN — Ruhları sad olsun. 

lemz^eıarr. 
Buyuran, Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 

(Ç::r;!::n Milletvekili) — Cumhuriyet Senatosunun 
deleri! Başkam ve üyeleri, hepinizi saygı ile selâm-
k yorum. 

Milletimizi çok büyük üzüntüye sevk cüen 24 Ka
sım 1575 2'lnll vak^bulnıuş Van ve Ağrı iîlerünlz do-
krlarmdaki depremin vukuundan bir gün sonra ora-

ı da gllrev almış, on gün müddetle bütün olay mahal-
2. — İmar ve İskân Bakam Nurettin Ok'ım, Van j ferinde bizzat müşahadeîerde bulunmuş bir arkadaşı-

ve yöresindeki deprem konusunda gündem dıeı de- j ; ı ı z olarak, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyelerine 
m?ct- i kusa bir açıklama yapmayı gerekli gürdüm. 

BAŞKAN — Eıendlm. Sayın fmar ve İskân Ba- j Hepinizce malum ok'ugu üzere, gerek saba itiba-
kam, Van ve yöresinde vukabulan depremle ilgili * r^yle, gerekse kaybetmiş olduğumuz vatandaş itiba-

— ±OK> 
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rıyie ve şiddet itibariyle Erzincan depreminden sonra 
en üzüntü verici bir deprem halinde afet vücut bul
muştur. 

Kışın uygunsuz koşullan içerisinde mesele daha 
da girift bir durum arz etmiş; bana ilâveten, bölge
de yaşayan insanların İnsan - hayvan ilişkisi yönün
den biraz daha girift bir hal alınış ve bütün bu men
fi unsurların bir arada birleştiği düşünülürse, bölge 
üzerinde fevkalâde kötü şartlar kentlisini hissettirmiş, 
depremin acdanm süratle giderebilmek büyük zaman 
isteyen bir durum arz etmiştir. 

24 Kasım 1976 günü saat 17.00 civarında, Bakan
lar Kurulu toplantısında iken depremi haber ahr al
maz gerekli irtibatları sağlamış, onu takiben hemen 
acilen alınması gerekli kararları tespit etmiş, muayyen 
direktifleri vermiş ve Kayseri havaalanmda mevcut 
askerî uçakların Ankara'ya gelmesi suretiyle hazırlan
ması yönünde meseleyi muayyen bir kaideye raptet
miş, ertesi sabah da dört askerî uçakla Van havaala
nına gitmiş bulunuyordum. 

On gün zarfında bu büyük problemin, bu cidden 
fevkalâde girift olayların muayyen bir düzlüğe ka
vuşabilmesi için askeriyle, sivüiyle ve bütün kuru
luşlarla cidden Van'da çok büyük bir çalışma, büyük 
bir uğraşı görmüş bulunuyorum. 

Ezcümle, şimdiye kadar Bakanlığım sırasında 
dört deprem yaşamış bir arkadaşınız olarak bu kür
süden samimeten, cidden ve vicdanen ifade etmek 
isliyorum ki, Türk Si-âhh Kuvvetleri her depremde 
bunun gibi yardımlara koşmuştur; ama ba gördü
ğüm dört deprem içerisinde bu defa fevkalâde, gö-
rev şuurunu da aşan insanî duygularla, görev hudu
dunu da taşan insanî duygularla meseleye dört el
le sarılmıştır. On gün - içlerinde yaşamış olduğ-jm, 
başlarında Korgeneral Aysan olmak üzere; yükle
mede, indirmede - bindirmede çalışan en küçük rüt
bedeki erine kadar, önce Hükümet üyesi ©Tarak ve 
ondan da önemlisi bir Türk vatandaşı olarak, şük
ranlarımı ifade etmek istiyorum. 

Bu sıraladığım kategori içerisinde depremin 
büyük fecaati huzurunda meseleyi üç safhada müta
laa etmek mecburiyeti hâsıl olınuşhjr; planlaması 
o şekilde teceîli etmiştir. 

lîk on gün zarfında, her şeyden önce depremin 
birinci periyodu, birinci safhası olan kurtarma, en
kaz kaMırma, öîüîeri defnetme, yaralıları tedavi et
tirme ve çok âcil mahiyet arz eden, birkaç gün içe
risinde vatandaşları gıdasız bırakmama, aynı Kaman
da başlarını sokabüecekreri bir çadırın kendilerine 

verilebilmesi idi. On gün zarfında yapılan çahşma-
lar sosunda, Allalıa şükürler olsun ki, enkaz kaldırma 
üsleri tasaanıfenımş, bütün yaralıların, gerek ilçe 
merkezlerinde vücut bulan seyyar hastanelerde ve 
gerekse Van ilinde mevcut askerî ve sivil hastane
lerde ve ilâveten yapıDımş oîan sağlık merkezlerinde 
tedavileri intaç edilmiş, ulaşılamayan 18 - 20 köy da-
hii! olmak üzere, (ki, bu köylere devamlı gıda ve ça
dır yardımı helikopterlerle yapılmıştır.) bütün köy
lere ekipîer göml erik bilmiş, çadır ve gıda yardımı 
intikal edebilmiştir. 

Depremin ikinci safhası, kati hasar tespitlerinin 
yapılabilmiş o'masıyîe başlayacaktır, ki Van, Mu
radiye, Çaldıran, Özarp, Erciş ve civarındaki 118 kö
yü kapsayan hasar tespitkri on gün zarfında ismen 
yapılabilmiş, netice alınmıştır. 

Bu neticeye göre, maalesef her şeyin onarılma
sı mümkün olsa bile; bu dünyayı terkeden vatan
daşlarımızın geri gelmesi mümkün olmadığından, 
eserle kaydederim ki, 3 790 vatandaşımız hayatını 
kaybetmiştir. 

Kail hasar tespitlerine göre, 8 267 aile evsiz kaî-
J;-Î»ŞÜ.Î'. 1 784 bina orta hasar görmüştür. 2 696 bina 
da az hasar görmüştür. 

Bu birinci safha Lİa, sıralamış olduğum şekilde on 
Ahi içerisinde erişemeyen köy kalmamıştır. Kızı-
Taym büyük yardımîanylc üçe merkezlerinde sıcak 
yemek dağıtılmasına devam edilmektedir ve her köye 
çadırlar intikal cttlriîe bilmiş durumdadır.. 

Şa aiîa kadar, dünkü rakamlara göre, yalnızca 
re anî olarak, kayıtlarda mevcut 17 bin çadır gönde
rilmiştir. Suna ilâveten, özel kuruluşlar ve bazı ha-
nıiyetpervcr vatandaşlarımız da köylere blzat kendi 
vasiîaTtfiyîa çadır, giyecek ve diğer gsda maddeleri
ni götürmüş bulunmaktadırlar. 

Değerli senatörler; 
Bu arada kutup t?pi dediğimiz 1 140 çadır, Van 

Havp.a'anma getirilebilmiş, kendi evsafı içerisinde 
40 kişiyi sıkıştırmak suretiyle, 30 kişiyi rahatlıkla 
alabilen bu çadırlar, kendisine has, orijinal iki soba-
siyle ısıtılmaktadır. 

Buna göre, birinci kademe yerîeşme böTgesi ola
rak, köylerde mahrutî çadırlarda yaşamaları zor 
olan vatandr-ş'anmızın, hu köy gruplarının ortaszn-
ıla, âdeta uzriiian köylerini görürmüşçesine, lojis
tik imkânları sağlayabilmek amacıyla yol kenarla
rında kurulması düşünülen toplu yerleşim bölge
lerinde, ellişer üniteyi ihtiva etmek üzere, 1 000 ça
dır kurulmuş ve afetzede vatandaşlarımızın hizme
tine arz edilmiş bulunmaktadır. 

187 — 
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Çadırların çok önemli bir kısmı 12 bölge dahi-
Ifede (630 çadır) Çakîıraıfda ksımlmuş, kapasitesi 
38'nrdan 36 bini bakmaktadır. Büyük çadır, orta yer
den branda besiyle ayrılmak suretiyle iki aile gru-
puîiu istiap edecek şekilde düzenlenmiştir. Mura
diye'de üç, Erciş'te dört, Özslp'ta bir ve Van mer
kezinde düşünüden iki tane üniteden bîr tanesi ku
rulmuş bulanmaktadır. 

Bu şekl<iy!3î içinde gemici fenerler", sobaları ha
zır he'de, şu anda 1 100 çadırın 30'ardan hesap edi
lirse, alacağı adet 33 bin afetzedeyi barındırabile
cek bir halde rezerv sahalar tutulmuştur. 

Eö"g2Hİ2i özei*i5i fesan - hayvan ilişkisine da
yanmaktadır. Bölgede bütün geçim potansiyeli hay
van iTşkislne dayandığı için, vatandaşîarunız baLm-
dukian merkezlerden, yerlerden, köylerden başka ye
re gitmeye fazla heves göstermemektedirler. E unu 
tanzim ve koordine için, hayvanların Devlet tara
fından satm ahnması mekanizması kurulmuş, ayrıca 
hayvanım üretme çiftliklerine, bu k̂ ş? geçirmesi mak
sadıyla vermek isteyen vatandaşların hayvanları alın
mak suretiyle, üretme çiftliklerinde beslenip daha 
sonra mevsim sonunda iadesi düşünülmüş ve bu me
kanizma da çakışmaya başlamıştır. 

İkinci kademe yerleşme bÖ'geieri; Muradiye, 
Çp.'dıran, Özalp, Erciş ve Van merkezinde kurulan, 
b!raz önce zikrettiğim kutup tini çadırlaria düşünü!-
muştur. Ayrıca, Van bölgesinde ne kadar resmî ku-
ru .̂-jş varsa, hepsi de depremden zarar görmüş va-
tardaşlarmuzin hizmetine arz edii:Kî°ş bulunmaktadır. 
Dünkü verilen rakamlara göre, yedi bine yskm afet
zede vaiandaşiîîuz Van bölgesinde devlet kuruiuşîa-
r-nda ikâmet etmektedirler. 

Bu on günün sonunda kati hasarlar tespit edil
miş olduğu için, artık bundan böyle deprem komite
leriyle isimleri kati hasar listelerinde yazılmış olan 
şahıslar muhatap olacaktır. 

Değerli senatörler. 
Nasıl, âfet ne zaman geleceğini, nasıl olacağuı: 

bell etmiyorsa, bir büyük sarsıntı, bir büyük olaysa, 
o olayın tabiatında mevcut bazı meseleleri bilmekte 
zaruret ve fayda var. 

«Gelen malzemelerin depolara konulduğu, orada 
hsfzediHiğJ, afetzedelere kasar intikal eimediğL.» 
gibi bayanlar; güveninize istinaden söylüyorum, cid
den ve gerçekten gerçek dsşı bayanlardır. Diğer dep-
rem1!ere nazaran bu defa, hiç depoianma meselesi 
bahse konu olmamıştır. Kış olduğu için, mevsimin 
çok soğuk günler içerisinde geçmesi dolayısıyle, ha

vaalanından ne gelmişse, taE depoya bazı hallerde 
indirilmeden dahi, köylere ulaştırılmak için çalışıl
mıştır. Bilhassa çadır ve battaniye yönünden buna 
çok dikkat ve itina gösterilmiştir. 

Van havaalanı; gerçekten söylüyorum yapılmış ol
masının faturasını ödemiştir. Gece ışddı bir uman 
olmamış olsa idi, bu kadar büyük hava trafiği, hava 
köprüsü başarılı bir indirme yapmak imkânından 
mahrem kalacaktı. 

Görünmeyen o kadar olay zuhur etmiştir ki, bazı 
hallerde yukarıdaki uçaklar, apronîar yükle dolu ol
duğa için, onu çekecek mekanizma, onu çekecek va
sata adedi yetmediği için, havada 1 saat, 1,5 saat tur 
etır;ek ırtecbariyetiiîde kalmıştır. 

Özellikle, askerî kuvvetlerin bü*ün vasıtaları bir 
kolordu komutanının emrinde bu işle görevlendiril
miş, bana insîma^en Van'da ne kadar bölge teşkilâtı 
varsa; Karayolları, Devlet Su İşleri, Yol Su Elektrik, 
Toprak Su, Toprak İskân Bölge müdürlüklerinin elin
deki bütün vasıtalar bu amaçla çalıştırılmıştır. 

Uçaktan yükü Silâhlı Kuvvetler indirmiştir. Aşağı 
yukarı havaalanında 5C0 er devamlı olarak bu hiz
meti görmüştür. Kamyonlara yine böyle bindirilmiş
tir. Muradiye, Çaldıran, Özalp depolarına kamyonla
rın şevkinde bir silâhlı er nöbetçi olarak kamyonun 
yanında gönderilmiştir. Orada tekrar er gücü ile indi
rilmiş, köylere gönderilmek üzere tekrar kamyonlara 
bindirilmiştir, Bu, büyük bir gücü, büyük bir frisan 
Tstans'yelini gerektiriyordu. Biraz evvel de bahsetmiş 
olduğum gibi, hiç bir çekingenlik göstermeden, Silâh
lı Kuvveller mensupları cidden meseleyi tam kendi 
problemi addederek, bu hususta büyük heyecan ve 
gayret göstermişlerdir. 

Birinci safhayı bu şekilde takdim ettikten sonra, 
ikinci safhada yapılması gereken işlere hemen başla
nılmış bulanmaktadır. Kati hasar tespitleri muvacehe
sinde, bu kurulmuş birinci kademede yaşaması düşü
nülen toplu yerleşim üniteleri şayet vatandaştan rağ
bet görmezse, o zaman onların Van'da ikametim te
min için çareler düşünülmüş; onu da dileği ile, ar
zusu ile aşmak isteyen vatandaşlarımız, isterlerse, 
arzu ederlerse Van dışında, Türkiye'nin neresinde 
olursa olsun, kendilerine prespektüslerle bildirmiş 
olduğum, İmar - İskân Bakanlığına ait yurdun muh
telif bölgelerinde mevcut sosyal konutlara yerleştiril
mek üzere araç temin edilmiştir. «İster İstanbul'da, 
ister Ankara'da, ister Antalya'da, ister İzmir'de olsun, 
vatandaşlar nerede kışı geçirmek için oturmak dili
yorlarsa, vasıtalarla yükleri ve kendileri oraya nak
ledilecektir» diye açıkça ilân edilmiştir. 
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_ Bunun yanı başında, İmar-İskân Bakanlığının 
mevcut sosyal konutlarının kapasitesi de yetmez ise, 
o zaman isterse Antalya'da bir devlet kampa olsun, 
orada ikamet eiiinlecekien, nereyi beğenirlerse ora
da oturtulabilecekleri açıkça beyan edilmiştir. Bakan
lığın dışındaki Devlet imkânları da bir liste dahilinde 
vatandaşlarımıza ilân ve tebliğ edilmiş bulunınakta-
dır. 

Bu atmosfer içerisinde hayvan - insan ilişkisi yö
nünden alınması muktazi tedbirler yanında, hayvanını 
Devlete satmış veya üretme çiftliklerinde bir kış ge
çirmek üzere teslim etmiş oîan vatandaşlarımız, bu 
saydığım geçici yerleşme bölgelerinde oturmak iste
dikleri takdirde, kendilerine 4 kişilik bir aileye ka
dar; (olabilir ki, bir insan eşini kaybr.'imişsir, bir ço
cuğu kalmıştır; olabilir ki, çocuklarını kaybetmiş, eşi
ni de kaybetmiş, ama bu bir insandır, aile saymak 
gerekir.) 4 kişiye kadar oîan aile ünitesine ayda net 
olarak 1 500 lira yardım yapılması, 4 kişiyi aşan her 
çocuk başına 100 lira ilâve etmek suretiyle buluna
cak rakamla; 5 kişilik 1 600, 6 ldşîRk 1 700, 7 kim
lik 1 800, 8 kişilik 1 900, 9 kişilik ai!c!ere 2 000 Kra 
net yardım yapılması dün karara bağlanmıştır ve b ı-
nu intaç edecek mekanizma Van'da kurulmuş bulun
maktadır. 
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kil, zoraki bîr tehcir, zoraki bir göç bahse konu oîa-
Bicyacağı için, listelerden beğendikleri yerlerde yer
leşme arzuları tespit' edilecek va vasıtalarla isîediîderi 
yerlere ulaştırılacaktır. 

Üçüncü safha ise, bu bölgenin yeni baştan ihya-
s\ depreme mukavim konutların yapılmasının ki, 
çak büyük bir proje, şimdiye kadar reaiize edileme
yen bir proje olacaktır) süratle sağlanması için bu 
kâdisc'er, bu olaylar; bir yandan, geçim meseleleri, 
bîr yandan, enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken o 
işin de servise- konulması gerekirdi. Onan da tedbi
rini almak suretiyle jeologlar, harita mühendisleri 
müstakbel yerleşim yerlerinin programa nasıl bağ
lanması gerekeceği, yönünden deprem merkezine 
uk^tm!ra;şt!r, çalışmalar cereyan etmektedir. Umu-
yortum, Marttan evvel tüm bu değerlendirmeler ya
pılarak, Yüce Senatoya ve Yüce Meclise düşündüğü
müz bölgenin yeni kuruluş planlarını takdim etmeye 
çalışacağını. 

Asknda en mühim mesele, Türkiye'de 1 milyar 
malî portesi olan bir büyük yerleşme projesidir. Var
to'da, maalesef yıllar zarfında bunu yerine getirmek 
İmkânı oimadi; ama burada mutlak yerine getirmek 
mecburiyetindeyiz, hem de bir mevsim içerisinde ye
line getirmeye mecburuz. Çünkü, vatandaşlarımız 
yazı geçirdikten sonra ksşm başlarını sokacak yuva
lara sahip olmak durumundadırlar, bunun başka tür
lü izahı mümkün değildir. Bölge, büyük hayvan po-
t?.nsiye!i bölgesidir, bunun mîllî ekonomiye dahi za
rarı çok büyük olacaktır. O sebeple onları da halle
deceğiz. 

Değerli senatörler; 
E ütün bu çalışmalar sırasında birtakım dedikodu-

hır, birtakım gerçek dsşı beyanlar da maalesef olmak-
''adsr. Bundan, hem sorumlu yetkili Bakan olarak 
üzüntü duyuyorum, hem bu miiletin fevkalâde duy-
jiıiaria mücehhez bir unsuru olarak büyük üzüntü 
doyuyorum. Dış basında da bu gibi, iç basında veya 
ç dünyamızda vücut bulan haberler mesnet yapıl
mak suretiyle; İngiliz Kızılhaç'ından, Alman yardım 
hey etine varıncaya dek birtakım haberler yayınlan
makta, bundan da fevkalâde müteessir olmaktayım. 
Âdeta, verdikleri yardımı da kontrol edermiş gibi bir 
hava estirmek durumunda görünüyorlar; ondan da 
büyük üzüntü duyuyorum. 

Gelen yardımların hepsi yerlerine ualştırıîmıştır. 
Biraz evvel söylediğim gibi, depremin natürelinde, 
depremin bünyesinde, dağıtımda zorluk vardır. Bu, 
en küçük ünitede vücut bulan bîr olaydan, en büyük 

Değerli arkadaşlarım; 
. İkinci safha üzerinde bu şskiide kademeli p'r.nlaır-
la yerleşmeyi süratle intaç edebilmek için, Sliâhh 
Kuvvetlerle Van Valiliği fevkalâde koordlne, fevka
lâde rabıtalı bir çalışma içerisindedir. 10 gün içerisin
de, sabahtan akşama kadar yapılan çalışmalar sona 
erdikten sonra sat 20.00'de Tugay merkezinde, ba
zen viiâyet merkezinde, durumun dcğerlcnJirifc-c^ 
ve günlük olayların neticeye bağlanarak ertesi gün ne 
yf;7>?!aca§5, türlü kuruluşların bölge müdürleri muva
cehesinde düzene, tertibe sokulmuş ve askerî bir stra
teji gibi, kimin ne zaman, nerede, neyi, ne Rekiide yır» 
pacağı tespit edilmiş, plana bağlanmış bukîi'?mnktn*!r 
10 gün zarfında, her gün akşam bu 2,5 - 3 saa4 sürer 
brifing devam etmiştir. Her bölgenin sorumlusu tek
mil vermiştir ve ertesi gün yapacağı hizmetleri o ko
mite huzurunda beyan etmiştir. O şekli ile 10 gü" 
sonunda, biraz önce anlatmış olduğum gibi, b?şer da
hilinde yapılabilecek her şey, hilâfsız gerçek bayanım" 
odur ki, yerine getirilmiştir. 

İkinci safha, bu şekli ile süratle gerçekleştirilmek 
için çalışılmaktadır. Bu safha, belki bilinci safhadan 
daha zor şartlar içinde cereyan etmektedir. Vatandaş
ların burada dileği önemli olduğu için, zoraki bir na-
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kapsamh, yurdun dörtte birini işgal eden bir olaya 
varıncaya dek böyle cereyan etmektedir. Kefen bezi 
isteyen vatandaşa, 3 çocuğuna kaybettiğini beyan 
ederek kefen bezi isteyen vatandaşa, «3 tane çocu
ğunu ma kaybettin, 2 mi kaybettin, 1 mi kaybettin, 
hiç mi kaybetmedin?» diye sormak mümkün olma
ya çağma göre, onun, «3 tane çocuğumu kaybettim, 
kefen bezi istiyorum.» beyanına sadık olarak, ne is
terse vermeye mecbursunuz. İlk günün şaşkınlığı içe
risinde çadır isteyen vatandaşa, «Soğuktan donuyo
rum» bu gece, öleceğim.» diyen bir vatandaşa; bak sa
hibi olup olmadığım araştırmak, o anda mümkün ol
madığına göre, onu vereceksiniz. O sebeple, muayyen 
bir süre içerisinde bu meseleler fevkalâde zorluk arz 
etmiştir. Şimdi hasar tespit raporlan yapılmıştır; 
Aiiah'a şükürler olsun diyorum, bu işin teknik yö
nüne vakıf arkadaşlarımız bunu çok iyi bilecektir, 10 
gün zarfında bu kadar köyün ismen, cismen tespiti
ni yapmak kolay demi; onda da Silâhlı Kuvvetlere 
teşekkür ediyorum. 1 8 - 2 9 köye helikopterlerle uîaş-
ınışlardır. 

Değerli senatörler; 
Demokratik rejim içinde ve her şeyin açıklık için

de sergilendiği bir ülkede her şey kayıtlara dosyaya, 
muayyen vesikalara dayanılarak cereyan etmektedir. 
Dedikodular, gerçek dişi beyanlar ve iddialar aşk 
ile, şevk ile hizmet gören kimselerin heyecanım kös-
tekîememeüdir. Milletçe buna çok değer vermeliyiz. 

Bu vesileyle, dış ülkelerden yardımda bulunan 
bütün dost ve müttefik deviet'ere ve esasen hamiyeti 
müsellem olan; fakat bu deprem sırasında çok da
ha büyük yardımlarım, hamiyetini esirgemeyen Bü
yük Milletimize; Van deprem bölgesinde görev şuu
runun dışında, görev hudutlarıma dışında insanî ve 
vicdanî bir kanaat ve duygu içerisinde çahşımş olan, 
gecesini gündüzüne katan Silâhlı Kuvvetlerimize ve 
bütün bölge kuruluşlarında bulunan çalışkan arkadaş
larıma huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Yain;z, bir noktada bîr ilâve yapmak istiyorum. 
Varto depremi olduktan, tahmin ediyorum üç gün 
sonra, Meclis ve Senato adına iki Başkanvekili, Sena
toyu temsüen o zaman Senato Başkanvekili olan Sa
yın Sırrı Aiaîay arkadaşımız ve Meclisi temsik-n o za
man Meclis Başkanvekili olan bendeniz Varto'ya 
ulaşmıştık. Bu defa bu biraz gecikti, ö sebeple Cum
huriyet Senatosundan bir heyetin Divandan tertip 
edilerek gönderlknesinin fevkalâde yararlı olacağı 
kamamı taşıyorum. 

Bu doygularla Yüce Senatoyu saygrv'e selâmlıyo
rum. (Alkışlar.) 

KEMAL KILÎÇOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, 
müsaade buyururlarsa Sayın Bakana bir som sora
cağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kıhçoğîu. 
KEMAL KILÎÇOĞLU (Hatay) — Efendim, bu 

elim kaza yahut hadise sonunda, hepimizi yüreği
mizden sarsan ve yakan bu hâdisenin akabinde Tür
kiye'deki en büyük yardımı yapan kuruluş Kızdaydır 
ve Kızı'sym dışında da hamiyetperver vatandaşları
mızın oradaki bu elim kazaya uğrayan felâketzede 
vatandaşlarımıza gönderdiği gıda maddesi, giyim, ba
rınak ve diğer araç ve gereçlerin haricinde dış ülke
lerden hangi devletlerden nelerden ne miktar geldiği 
hakkında da bize bir bilgi verirlerse medyunu şük
ranı olurum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI ?4URETTİN OK 
^Devamla) —Ben, evvelki akşam döndüm, 215 uçak 
gelmişti. Omm hamulesini; şimdi bütün aymıtılarıyle, 
şu kadar bakla, şu kadar kakao, şu kadar süt diye 
vermem mümkün değil, ama arkadaşıma cevaben arz 
ederim, Kîzılaydan bir görevli, bir vilâyet memuru 
ve bir de asker üçlü sistemi dahilinde orada kayıtla
nın tutuyorlar. Talep ederim, talep gelir ve o za
man kendilerine talebi o vaziyette takdim ederim. 

iç yardımlar 26 milyon lirayı bulmuş ve Emlâk -
Kredi Bankasında yatmaktadır. Dış yardımların he-
nü:- beyanlarını, lâflarım, sözlerini işitiyoruz; ama 
EmTfîk - Kredi Bankasında şu anda yatar hale gel-
memiştk'. Bu konuda, da tabiî zaman zaman Yüce 
Senatoyu aydınlatacağım. 

KEMAL KILÎÇOĞLU (Hatay) — Teşekkür ede
rim Sayın Bakan. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, benim de Sayın Bakana sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen

dim, Saym Bakanımız her yeri gezdiğini söylediler. 
Kıza zamanda bu kadar büyük bir bölgeyi ne ile gez
mişler anlayamadım? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Silâhlı Kuvvetler lütfetti, helikopterler
le gezdim. 

EKREM KABAY (Burdur) — Havadan mı gez
diniz? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — İndim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir saniye müsaade buyu
run, müdahale etmeyin, çok rica ederim. 

190 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Helikopter ha
yadan gidiyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ederim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Enka
zın tamamen kaldırıldığım, yaraların sarıldığını da 
söylediler. Acaba bu kadar zamanda enkazın kaldı
rılması mümkün mü? Gerçi yaralann sarılması müm
kün; ama enkazın kaldırılması mümkün mü? 

Üçüncüsü, çadırlar nasıl ısıtılıyor? Galiba çadır
lar sobalı... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Orjinal sobadır, gaz, tezek ve kömür 
yakıyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sonra, 
bir çadırda 30 kişi yatırıldığım söyledi ki, demin de 
buyurdukları gibi, bir aileden bir kişi, bir aileden 
iki kişi, diğer bir aileden üç kişi kalmıştır; bunlar
dan 30 kişinin bir çadırda yatırılması nasıl mümkün 
görülüyor? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Sayın Nalbantoğlu, bir dakika. «Çadır 
30 kişi alabilecek kapasitede. Ortasından branda be
ziyle ayırdığımız takdirde 15'er kişilik iki aile, eğer 
aile adedi azsa 10'ar kişilik iki aileyi barındırabilecek 
kapasitede» dedim; iki aile... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Soma 
bir temennim olacak. Gerek evvelce uygulanmış olan 
prefabrik konutların, gerekse kendine mahsus olmak 
üzere kendi evini yapana yardım metoduyla oîan uy
gulamalardan gayri uygulamanın o yörede şimdiden 
planlanmak üzere bir projenin yapılmasını öneriyo
rum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Büyük, çok büyük, fevkalâde büyük 
bir proje düşünüyoruz. Ne kendi evini yapana yar
dım, ne prefabrik, ne küçük müteahhitlere iş verme
yi düşünmüyoruz. Büyük, global mahiyette ve büyük 
müteahhitleri işe sokarak bunu süratle bitirmek isti
yoruz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bina 
planı bakımından da başka bir tip düşünsek iyi olur. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Başka tip düşünüyoruz. Bölgede hay
vancılık olduğu esasına göre, ahırlanyle bitişik ola
rak meseleyi düşünüyoruz. Bunun için süratle ve ya
kın zamanda, tahmin ediyorum iki ay içerisinde Cum
huriyet Senatosuna bir takdimde bulunmak mümkün 
olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Bakan. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sorum var efen

dim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gündem dışı 

soru sorulmaz efendim. 
BAŞKAN — Bir saaiye efendim, müsaade buyu

run. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sizi Tüzüğe uy

maya davet ediyorum. 

BAŞKAN — Bendeniz Tüzüğe uyuyorum Sayın 
Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gündem dışı 
sora sorulmaz. 

BAŞKAN — Memleketin elim bir meselesi var, 
büiün dünyanın ilgi duyduğu bir mesele var. Mille
tin temsilcileri Sayın Bakanından bilgi istiyorlar. Ba
kana sual sormak için burada bulundular. Bakan iza
hat verdiler, suallere cevap vermek istiyorlar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Böyle soru so
rulmaz. «Helikopterlerle havadan mı gittin?» diye 
sual sorulmaz. 

BAŞKAN — Efendim, onları ikaz ettim Sayın 
Ucuzal, gördünüz. Bendeniz onlan sadede davet et
tim, nezakete davet ettim. 

Buyurun Sayın Kabay. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, 
Ucuzaî'ın bu hassasiyetini anlayamadığımı ifade edi
yorum önce. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz niye gülü
yordunuz peki? 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Biz ge
rekli ikazı yaptık Sayın UcuzaL Müsaade buyurun 
efendim. 

Buyurun Sayın Kabay. 

EKREM KABAY (Burdur) — Eğer her gülme
den alınıyorsan, sana her zaman güümek imkânım 
bulabileceğimi düşünüyorum. i 

BAŞKAN — Sayın Kabay, size bir hususu ha
tırlatmak istiyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Gülemezsin. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. Müsaade buyu
run Sayın Ucuzal. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bakana say
gılı olalım. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim. 
Sayın Kabay, sizden rica ediyorum; üyelerimize 

hitap ederken İçtüzüğün gösterdiği kurallara uyarak 
hitap edin. Buyurun sorunuzu sorun efendim. 

— 191. — 
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EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, ba
sında, deprem bölgesinde bazı yolsuzlukların olduğu 
yolunda haberleri birlikte okuduk. Sayın Bakana 
bu konuda bir ihbar gelmiş midir ve Sayın Bakanın 
bu konuda aldığı tedbir var mıdır? Lütfederlerse 
memnun olurum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — Şu anda hiçbir ihbar gelmemiştir. Za
ten mesele vilâyetle vaîiiîin Başkanlığs altında kurul
muş olan komitelerin sorumluluğu alımdadır. Vilâ
yette, Van Valisi Başkoordinatör, sorumlu kişidir. 
Aynca, yıllardan beri tecrübe kazanmış Mülkiye 
Başmüfettişi Sami Bey isminde bir zat aynı gün ocak
la biz?e beraber gitmiş, Muradiye ve ÇaMıran'da işe 
el koymuştur. Demek Mülkiye Başmüfettişi Sami 
Bey Çaidıran'da İşin başında amirdir. Muradiye'de 
Mülkiye Müfettişi Alîan Bey işin başında amir ola
rak çalışmaktadır. Kayıt, hesap; hepsi ileride araştır
ma, soruşturma meselesi olur, mesele ortaya çıkar; 
ama şu ana kadar yolsuzluk, suiistimal konusunda 
hiçbir ihbar vâki olmamıştır. Öyie bir şey vâki oldu
ğu takdirde, takdir edersiniz ki araştıracağız. Bu de
dikodudan ileri gitmemektedir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

3. — C. H. P. Grup Başkanvekili İstanbul Üyesi 
Fikret Giindogarim, Van ve yöresindeki deprem ko
nusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayra üyeler, gündem dışı görüşme
lere geçiyoruz. 

Cumhuriyet Kalk Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grup Başkanvekili Sayın Fikret Gündogan, Cumhu
riyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Lûîfi Doğan, 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın Kamii 
özer, Van ilimizde ve çevresinde vukua gelen dep
remle ilgili olarak gündem d?şı görüşme talebinde bu
lunmuşlardır. Gündem dışı görüşmelerde aynı konuda 
birden fazla sayın üyemize söz vermek imkânımız bu
lunmadığından ve söz isteyenlerden bir üyemiz Grup 
Başkanvekili sıfatıyle Grupu adına sez istemiş oldu
ğundan, Sayın Fikret Gündogan'a bu konuyla ilgili 
olarak gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Gündoğan. 
C. H, P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
çok değerli üyeleri; 

Bütün insanlığa ve bu arada Türk Ulaşıma, yürek
lerinin derinliklerinde büyük acı doğuran feci dep
rem felâketinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Se

nato Grupu adına bir kaç söz söylemek maksadı ile 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Gerçekten şiddet, alan, can kaybı ve mal kaybı 
ölçütlerine göre ülkemizde vukua gelen doğal yı
kımların en büyüklerinden biri olan Van ve Ağn 
dolaylarındaki depremde canlarım kaybeden vatan-
daşlarımızın ruhlarım şadetnıek ve Tanrı'dan onlara 
Grupunı adma rahmet dilemek görevini insanlık adı
na burada ifa ediyorum. Canlarını kaybeden yurt
taşlarımızın yakınlarına da sabır, başsağlığı dilekleri
mizi iletiyorum. Aynı depremde yaralanan vatandaş-
laniEîZîü da bir an önce sağlığa kavuşmalarını yine 
Tanrı'dan diliyorum. 

Ve hemen ilâve edeyim ki, deprem felâketinden 
sonra Kurban Bayramı günlerinde deprem bölgesine 
giden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın 
Bülent Ecevit, bu sabah Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Cumhuriyet Halk Partisi Grupları Genel Kurul 
toplantımda yaptığı incelemelerin ve edindiği izlenim
le *in tümünü Grup üyelerimize naklettiler. Samyo-
nv\ bugün bassna da intikal etti; yarm tüm vaian-
dnş^a"'r?î»z, herkes, bu izlenimlerin ve bu gözlemlerin 
ne kadar büyük bir iyiniyetle ve insancıl düşünceler 
içinde yapdmsş bir görev olduğunu anlayacaklardır. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu deprem 
afeti karşısında Hükümet yetkililerinin ve diğer so
rumluların gözler önünde cereyan eden hareketleri
ni fayassya eleştirerek bir siyasî istismar yolu aramak 
ihtiyacında değiliz. Ancak, büyük bir siyasî parti ola
cak deprem bölgesinde uzun süre inceleme yapmış 
Genci Başkanımızdan öğrendiklerimiz ve tabiî basın
dan öğrendiklerimizle o yöre halkına ve Türkiye'ye 
yardım etmek için, Türk halkına yardım etmek için 
gerekli katkıları da yapmayı görev biliyoruz. 

En itibarla, biraz önce burada dinlediğiniz Sayın 
Bakarım söylediklerinin büyük ölçüde yapıldığına 
inanmakla birlikte, deprem sonrasında Hükümet yet-
'ırllleri ve düğer sorumlular tarafından alman önlem
lerin, yapılan işlemlerin bir çoğunun depremin gerek
tirdiği önlemler ve işlemler olmadığı, ya da önlemle
rin ve işlemlerin isabetle alınmadığı, hele zamanında 
ve bir plana bağlı olarak icra edilmediği bir gerçek. 
Bısnu, tekrar ediyorum, hiçbir siyasî maksat gütmek-
sizin, sadece bu uğurda çalışanlara yardım maksadı 
İle arz ediyorum. 

Bildiğiniz gibi, depremin vukua gelmesinden he
men sonra deprem bölgesine gitmek için harekete 
geçen Hükümet adamlarının, âdeta deprem sonrası 
yardımların, diğer işlemlerin kendi partilerinin önce-
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lik kazand-ğı işlemler olduğunu halka öı^ıırmak için 
bir garip yarışma içinde bulundukları müşahade edil
miştir. Giden • her bakan, Hükümetin değil de, ken
di partisinin bakanı olarak görev yapmaya çalışmış ve 
meselâ orada herhangi bir icraatta bu!unmuşsa ve 
herhangi bir işlemi, işlevi yürüünüşse, onu Hükümete 
değil, kendi partisine maletmeye çalışmıştır. Bir kar
gaşa yaratılmıştır. Bu, tabiî Hükümetin tabiatından 
gelen bir kargaşadır. Ancak, böyle hallerde, Hüküme
tin tabiatı ne olursa olsun, hükümetlerin kişiliklerine 
uygun davranmaları gerekir ve en üst düzeyde bir or
ganizatörün, bir koordinatörün görevi üslenmesi ve 
tüm hükümet adına görevi yüklenmesi gerekir. 

Oysa, bildiğiniz gibi böyle olmadı, her bakan, 
biraz evvel arz ettiğim gibi, işlemleri ve işlevleri ken
dine maletme yarışına girdi. 

Ondan başka, depremin vukuundan ancak iki gün 
sonra Hasar Tespit Komisyonu deprem bölgesine 
gönderiîebildi. Depremin vukuundan hemen sonra dep
rem bölgesine gitmesi kanunî görevi olan kurulun gön
derilmediği, gönderilemediği bilinen bir gerçek. Buru 
da Hükümetin tabiatına bağlamak lâzım; hatta Hükü
metin daha önceki icraatına da bağlamak mümkün. 
Çünkü Hükümet, Cephe Hükümeti olarak kurulduğun
dan bu yana bir çok işlemler yanında, Devlet dairele
rinden yetkili ve yetenekli ve görevi eskiden beri yürüte-
gelmekten doğan kolaylıkları kendinde toplamış kişile
ri dağıtmış, oraya buraya serpiştirmiş olduğundan, Dep
rem Hasar Tespiti Kurulunda görev yapacak adam 
kalmamış; hiç değilse Hasar Kurulunda görevi hak-
kıyle başaracak insan bulma güçlüğü ile karşı kar
şıya kalınmış ve Deprem Hasar Tespit Kurulu iki 
gün sonra 55 kişi olarak gönderilebilmiş bulunmakta. 

Sayın Bakan burada dediler ki, «Hükümet olarak 
elimizden gelen her şeyi yaptık.» Şüphesiz, Hükümet 
olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıkları iddiasını 
ileri sürmeye hakları vardır; ancak yaptıkları hiçbir 
şeyin bir plana, bir rasyonel sisteme bağlı olmadığı 
da yine kendi ifadelerinden belli olmakta. Çünkü, 
sözlerinin bir yerinde «Konuyu, plana bağlamak zo-
runluğa hâsıl olmuştur.» demişlerdir ve yapılan iş
lemlerin çoğunun plansızlık, programsızhk, kargaşa ve 
verimsiz çalışmalar görünümünden öteye bir görünüm 
kazanmadıkları belli olmuştur. Hele, Türkiye'de Hü
kümet eden partilerin veya partinin, deprem gibi, su 
baskını gibi doğa! afetler sonunda ne yanacağını bil
mez bir durumda bulunması, doğal afetlerin hükü
metleri aniden yakalaması Türkiye'de kabul edilebi
lecek bir durum değildir. Çünkü, Türkiye'de deprem

ler ve diğer doğal yıkımlar öyle biliniyor fci, hemen 
hemen birbirini takip eden, âdeta bu ülkenin tabia
tında mevcut birer gerçek. 

Öyle ise hükümetlerin, deprem veya buna benzer 
doğal yıkımlar sonunda hemen alda gelen ve olabil
diği kadar, alınabildiği kadar önlemlerle yerinmeme
si lâzım; daha önceden bu ülkenin herhangi bir böl
gesinde doğal yıkım olabileceği bilinerek âdeta; var 
sayılarak demiyorum dikkat buyurun, bilinerek ön
ceden tedbirler alınması, bir doğal yıkım olur olmaz 
da hükümetlerin âdeta otomatik olarak o mekaniz
mayı harekete geçirmeleri lâzım. 

Görüyoruz ki, bugünkü Hükümette (Dünkülerde 
de öyleydi) böyle bir mekanizmaya kumanda etme du
rumu yok; çünkü böyle bir mekanizma yok. Türkiye' 
de sanki doğal afetler çok nadir cereyan ediyormuş 
gibi bir tutum ve durum içinde Türk hükümetleri ve 
yetkilileri. 

Bu itibarla, bugünkü Hükümetin görevidir ve bun
dan sonra geleceklerin de tabiî görevi olacaktır. Do
ğal yıkımların Türkiye'de birbirini takip ettiği bilinen 
bir gerçek oldağuna göre, önceden hazırlıklı bulun
manın ve bir mekanizma kurmanın gereği bir kere 
daha ortaya çıkmış bulunuyor. 

Yine Sayın Bakanın iddia ettiği gibi, bütün ön
lemlerin alınmış olması veya bütün işlemlerin yapıl
mış olması iddiası, tam gerçeği aydınlatmıyor. Çün
kü, deprem bölgesinde gezen arkadaşlarımız Sayın Ba-
baroğîu ve Sayın Genel Başkanımız Ecevit'in bize an-
laîfrklarına göre ve diğer basın ve belgelerden öğren
diğimize göre; değil depremi takip eden günlerde, 
daha bugün bile henüz yarası ellenmemiş yaralının 
mevcut olduğu, henüz enkazı kaldırılmamış köylerin 
bulunduğu, henüz yerleştirilmemiş yüzlerce, binlerce 
vatandaşın perişan halde bulunduğu bir gerçek. 

Tekrar ediyorum, bütün bunlar Hükümeti suçla
mak ve siyasî istismar konusu olsan diye tarafımdan 
ifade edilmiyor; sadece ve sadece bu felâketten za
rar gören yurttaşlarımızın, tüm Türk halkının bu fe
lâketlerden önemli ölçüde kurtarılması, ya da felâket 
sonunda vukua gelen zararların önemli ölçüde azaltıl
ma»! maksadına matuftur. 

Yine Sayın Bakanın ifade ettiği gibi, kutup tipi 
çadırlarda bir kaç aileyi bir araya toplamak ve o se
beple barındırmak belisi mümkün olmuştur; ama öyle 
anlaşılıyor ki, uzun sürecek yaşam sarasında 3 - 5 aile
nin bir çadırda oturmasının olanağı yok gibidir. Çün
kü bu, hiçbir yerde hiçbir zaman sürekli bir yerleş
me biçimi değildir. 
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Yine Sayın Bakanın ifade ettiği bir hususu biraz 
gerip de olsa söylemek istiyorum. Kendileri., «Çadır
larda onlarla birlikte gelen yabancı kökenli ve kar
büratörlü gaz sobalarının yakıldığını» ifada ettiler. 
Oysa, biz oraya giden arkadaşlarımızdan öğrendik ki» 
omda gaz bulmak mümkün değil. Zaten gaz çok pa
ha*!, bu işi görecek bir kuruluş da yok. 

HİLMİ NALBANTÛĞLU (Erzurum) — Tezek 
yakıyorlar. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
GAN (Devamla) — Ama, o karbüratörlü gaz sobala
rında tezek nasıl yakılır diye bir teknik geliştirme 
yolunda bulunuyorîarrmş bir çok kişiler, bir çok yet
kililer. Bu, biraz garip, garip olduğu kadar da hü
zün verici bir durumdur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tespit çalışmalarının yapıldığı, bütün enkazın kal

dırıldığı, hemen hemen her şeyin yokma girdiği iddia
larım da kabul etmek mümkün değil. Çünkü, meselâ 
Erc/ş'de hasar ve zarar tespitinin sadece havadan 
kuşbakışı yapıldığı gerçeğini gözleriyle görenler bize 
naklettiler; ama oraya gidenler, Erciş'in içinde, evle
rinde inceleme yapanlar, Erciş'de hasar tesp.it çalış
malarının havadan yapıldîğuu kanıtladılar. Bu da ga
yet tabiîdir ki, doğru bir iddia olarak ileri sürülemez. 
Bakanın bunda yanılmış olduğunu kabul etmek gere
kir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Nereden bakılırsa bakılsın, Van ve Ağrı illeri ve 

dolaylarında vukua gelen bu feci afet, Türk halkı
nı hakikaten son derece müteessir etmiştir, çok bü
yük can kaybma uğraniîşızdsr, mal kaybı ona göre 
büyüktür. Bütün bunlardan duyduğumuz üzüntüyü 
tekrar tekrar arz ediyorum ve Tanrı'dan ölülere rah
met, sağlara da sabır ve başsağlığı diliyorum. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her zaman 
olduğu gibi, bize düşen görevi yapmaya kararlıyız. 
Bu görevlerin başında, deprem bölgesinde devamlı 
olarak Parlamento üyesi arkadaşlarımızdan kurullar 
bulundurmak, oradaki teşkilâtımızın halkla birlikte 
önlemlerin alınmasında çalışmalarım sağlamak, meşe" 
lâ belediye başkanlarımızı mümkünse bu işin içine 
katıştırmak, teşkilâtımızı bu işin içine karıştırmak ve 
bjylece halkla Hükümet arası bir diyalogun karu'-
masına çalışmak niyetindeyiz ve naçiz olarak Grupu-
muz da bu sabah ittifakla aldığı bir kararla deprem 
felâketzedelerine yapacağımız yardımı kararlaştırdık. 
Şimdiden komitemiz çalışmaktadır. Bileğimiz, Hükü
metin, tabiî afetler beldesi olan ülkemizde bir tabiî 

afetten sonra ne yapacağını bilemez halden kurtu
lup, afc-î sonunda derhal harekete geçecek mekaniz
maları kurmayı sağlamak ve afet sonunda gelen yar
dımların, yapılması gereken işlemlerin önceden bilin
mesini (tekrar ediyorum) sağlamak ve halkla birlikte 
halkın j'ördendirdiği istikamette önlemlerin alınması
na önderlik etmektir. Görevimizi yaptığımızı sanıyo
rum. 

Bu itibarla, tekrar hepinizi saygıyîe selâmlıyorum, 
sağolan. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gündoğan. 

I 4. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Selâhaddin Babür-
j oğlunun, son günlerde Danıştay kararlarım mııvaza-
! alı uygulayarak hukuku ağır biçimde zedeleyen, yar

gı kararlarını kişi onurunu rencide edecek biçimde 
I yürüten Hükümetin tutumu konusunda gündem dışı 
, demeci. 
) BAŞKAN — Sayın üyeler; 
I Cumhurbaşkanı tarafından seçilen Üye Sayın Se-
; lâhaddin Babüroğlu, «Son günlerde Danıştay kararîa-
| rmı muvazaalı uygulayarak hukuku ağır biçimde ze-
j deSeyen, yargı kararlarını kişi onurunu rencide ede» 
i cek gibi uygulayan Hükümetin tutumu hakkında gün

dem dışı konuşmamı müsaadelerinize arz ederim.» 
diyerek söz istiyor. 

Yine p.ym konuda Sayın Hilmi Naîbantoğlu, «Hü
kümetin Damşiay kararlarını uygulama tutumu üze
rinde gündem dışı olarak konuşmak arzusundayım. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.» 
d'yeıe"; gündem dışı söz istemiş bulunmaktadırlar. 

Aynı konuda bir üyeden fazla sayın üyeye söz 
vermek imkânımız olmadığına göre... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Bab'iroğlu konuşsun efendim. 

BAŞKAN — Siz vazgeçiyorsunuz Sayın Naîbant
oğlu. 

Buyurun Sayın Babüroğîu. 
SELÂHABDÎN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Sayın Nalbantoğlu'yîa paylaştığımız konuyu arz 

etmek için huzurunuzda bulunuyorum. 

Size kısaca sunmaya çalışacağını bu skandal ko
nu, cadece muhalefet parlamenterlerini değil, iktidar 
parlamenterlerini de ilgilendirecek önemdedir. 

Keşke tuzu bile kokuşturan yüz kızartıcı bu olay 
altında yatan sakar zihniyetten hem tiksinti, hem de 
gelecek için ürküntü duyarak söz etmeye mecbur kal-
masaydım. 

http://tesp.it
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Ne çare ki, bu tür bir konuyu Yüce Senato kuzu- j 
runa getirmek ve burada eşelemek bir görev haline 
gelmiştir. 

Sayın senatörler; 
1971 yılında bazı Tekel maddelerine zam yapıla

rak bir Deprem FOKU kurulmuşta. Bu Fon, amacın
da kullanılsaydı Lice'nin, Mardin'in bugün ve dün sa
kıncalı olan yerinden, 1975 yılı Lice depreminden önce 1 
daha güvenli bir yerleşme yerine taşınma olanağı ola
caktı ve 2 400 vatandaşımız şehit olmayacaktı. Yine 
bu Fon yerinde kullanılmış olsaydı, bugün Muradiye 
ve Çaîdıran'daki depreme dayanıksız konutlar değiş
tirilmiş olacağından, bir sürü vatandaşımız Hak'kın 
rahmetine kavuşmayacaktı. 

Şu anda ben, bu faciadan, ne de ihmal edilen kı
yılar sorunundan, ne İstanbul SİT bölgesinin unutu
luşundan, kent topraklarının yağmasından söz etmeye
ceğim. Hatta ben, abartmalı bir rüya ürünü olarak 
1976 yılında Devlet tarafından 100 bin kem:iun yapı
lacağı vaadinin yüzde 50'ye yakınının dahi gerçekleş
tirilmediğinden de söz etmeyeceğim. Halka söylenen 
bu sözün, gerçekleşmediği için, halka saygısızlık o! -
duğunu da söylemeyeceğim. 

Ben, Devlet Başkanımıza da bir yolunu bu'up onay
lattırılan atama kararnamelerinin çok hazin olan uy
gulama biçiminden söz edeceğim. 

Dürüst, kamu görevinin kutsallığı bilincine eriş
miş, isinde uzman, Devlet hizmetini kapıkuüuğundan 
ayırma eğitimini almış olan bir kaç yüksek derece
li memura, görevliye ve bunların kişisel onuruna, yar
gı mercilerinin onuruna Hükümetçe yapılan yakışık
sız saldırıyı sergilemek istiyorum. 

Değerli senatörler; 
Anayasamızın 2 nci maddesindeki, insan haklarına 

dayalı hukuk devletine ve onurlu, dürüst, kamu görev
lilerine karşı çok hunharca tezgâhlanmış işlemin, bir 1 
bakıma Devletin ciddiyetini de zedeleyecek kertede 
yürütüldüğünü elem duyarak söylemek isterim. Bu 
olay, bir kompleksten kaynaklanmaktadır. Bu komp
leksin kökeninde, 1962 - 1963 yıllarında cereyan et
miş bir işlem yatar. I 

İller Bankasından 3 yahut 5 küçük işin müteah
hitliğini yapan birinin, bugün icracın üst kademeleri
ne gelen birinin, o gün objektif davranmış olan Dev
let memurlarına karşı dinmez kininin öyküsüdür bu 
olay. 

Bu olay, şimdi de Afet Işied Genel Müdürü Snym 
Suat Kum basa** üzermde oynanmaktadır ve bu OJ'ÜKU 
içermektedir. Sayın Kunıbasar, 1962 yılında tiler Ban- I 

kasında göreve başlamıştır. Bu Bankada, Fen Kurulu 
Müdürlüğü, Fransa'da meslekî çalışmalar ve Tip Pro
jeler Dokümantasyon Müdürlüğünü beceriyle üste
lemiş bir kamu görevlisidir. Sayın Deniireî'in Başba
kanlığı dönemlerinde ise Kumbasar'ın başı dertten 
kurtulmamıştır. 1969 yılında, hangi hukukî dayanağa 
ve yetkiye dayandığı bilinmeyen bir gerekçe ile Sayın 
Kunıbasar, Elâzığ Bölge Müdürlüğünde 30 gün mec
burî hizmete, ya da 30 gün mecburî görev yapmaya 
zorlanmıştır. Danıştay bu kararı bozmuştur. 

197Î yılında, şimdi Japonya'da çalışmakta olan 
Yüksek Mimar Selâhaîiin İüter'in Genel Müdürlüğüy
le kurulacak olan Prefabrike Konut Fabrikasının Ge
nel Müdür Yardımcılığına tarafımdan, konut yenile
melerinin yapılması için getirilmişti. Bu görev de akim 
kahmşiır; ama 15 Nisan 1972 tarihinde Sayın Serbü-
Ient Bingöl tarafından, Say m Kunıbasar Afet İşleri 
Genel Müdür Yardımcılığına tekrar getirilmiştir. 

Aradan zcınan geçmiştir, Sayın Turgut Toker İmar 
ve İskân Bakam olunca, Sayın Kunıbasar İller Ban
kacına iade edilmiştir. 

Kızjunhk, kin, aklı aşınca, şaşkınlık kişilerin özle-
rsyle beraber gelir. Sayın Kunıbasar İstanbul Tek
nik Üniversitesi Elektrik Fakültesinden mezun ol
muş Elektrik Yüksek Mühendisidir, ama Sayın Toker 
yönetimi, Sny?n Kumbasar'ı îîler Bankasında Uzman 
Jeolog kadrosuna atamıştır. 

Sayın Mehmet Nebil Oktay İmar ve İskân Baka-
m ©kınca, Snym Kumbasar tekrar Afet İşleri Genel 
Müdür Yard'mcihğı görevine getirilmiştir, 23 Hazi
ran 1973 tarihinde de Genel Müdürlüğe vekâlet et
miştir. 31 .12.1974 tarihinde Sayın Kunıbasar, Sa
yın Cumhurbaşkanımız Korutürk'ü.n, eski Başbakan 
Sayın Irmak'ın ve bendenizin imzaîanyîe Afet İşleri 
Genel Müdürlüğüne getirilmiştir. 

Devletin bir taahhüdü olan, 1966 yılı büyük Doğu 
Depremi Projesinin, geçici iskândan daimî iskâna ge
çirilmesi; önceden başlamış o'an geçirilme programı 
1972'de durdurulunca, 1974'te 2,5 milyar liralık bu 
projenin uygulanmasına başlanıldığı sırada Sayın 
Kumbasar'ın başına tekrar bir oyun gelmiştir. Sayın 
İmar ve İskân Bakanı Ok, Sayın Kıımhasar'ı aynı 
Gen?! Müdürlükte İnşsat Amirliği emrine atamıştır. 
Yukarıda Sayın Kumbasar'ın Elektrik Yüksek Mü
hendisi olduğunu arz etmiştim. 

Bu bir, hırsh, kin'i müteahhit intikamıdır arka-
dF.^ar;m; ezecektir, kıyacaktır, haysiyet cellâtlığı ya-
pneakür. Olayın diğer safhalarım arz ettiğim zaman 
bana hak vereceksiniz. Uzmanlık kime ne?.. 
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Şimdi, tablonun asıl acıklı ve hazin yanım arz 
ediyorum. Damştayın Sayın Kumbasar'ı görevine ia
de etmesinden sonra, Hükümet bir safdillik gösterisi 
senaryosu düzenlemiştir. Aynı günde 3 naylon karar
name; üçlü kararname düzenlemiştir. 

Sayın Kumbasar, 1 .11.1976 günüi, 17175 sayılı 
üçlü, düzmece bir kararname ile 657 sayıh Yasanın 
68 ve 76 ncı maddeleri uyarınca Afet İşleri Genel 
Müdürlüğüne atamıştır. Genel Müdür Saym Faruk 
Kaygusuz açığa alınmıştır. 

Yine aynı günlü; 1 .11.1976 gün ve 17176 saydı 
üçlü bir başka uyduruk kararname i!e yine 657 sa
yılı Yasanın 68 ve 76 ncı maddeleri uyarınca Saym 
Kumbasar İkinci Derece Tetksk Kurulunda bir göre
ve atanmıştır. 

Saym senatörler; 
Yine aynı günlü; yani 1 .11.1976 gün, 17177 sa

yılı başka bir düzmece kararname ile aç;kta bulanan 
Saym Faruk Ksygusuz, yine 657 sayılı Yasanın 68 ve 
76 ncı maddeleri uyannea Afet İşleri Genel Müdür- | 
Mğüne atanmıştır. Bu senaryoda, soyadı Kaygusuz 
olan Sayın Teknisyen arkadaşımız, hiçbir kaygu duy
madan piyoniuk rolünü kabul etmiştir. Sayın Kum
basar da bu senaryoda oyun kurallarına ciddiyetle uy
muş ve makamına gitmiştir; örgütüne genelge yapmış
tır. Saym Kumbasar 6 saat 22 dakika görevde kaldık
tan sonra, bir başka naylon üçlü kararname ile gö
revden alınmıştır. 

Saym senatörler; 
Bu, Devlet adına oynanan bir dramın öyküsüdür. 

Aynı günde imza edilerek bir anda uygulamaya ko
nulan bu çocuksu nitelikli ve çocuksu aks! taşıyan üç
lü kararnamelerde, 657 sayılı Yasanın 68 ve 76 ncı 
maddelerini, takdir hakkının re objektif değer yara
larının ötesinde, her türlü keyfîliğe elverişli hüküm
ler olarak yorumlamakla ve bu maddelere dayanı
larak, Hükümet bir «görülen lüzum» müessesesi ihdas 
etmektedir. Oysa, bu Yasa hükümleri; 657 sayıh Ya
sanın 68 ve 76 ncı maddeleri hizmetin daha etkin, 
daha verim'i ve daha yararlı işlemesini sağlamak sma-
cıyîe getirilmiş maddelerdir. İki kişiye, üç kişiye 6 sa
at içerisinde bu maddeler uygulanabiliyor: Hükümetin 
takdiri bu. 

Müsteşar Yardımcılığından, İşçi Genel Müdür Mü
şavirliğine atanan bir başka kamu görevlisinin ve 
Emekli Sandığı Yönetim Kuruluna atanan başka ka
mu görevlilerinin öyküleri de buna benzeyen biçimde 
cereyan etmiştir. 
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Danıştay kararlarını yerine getirmemek bir hiz
met kusurudur. İdare aleyhine Danıştay Yasasımn 95 
nci maddesi uyarınca dava açılabilir. Olayımızda Türk 
Ceza Kanununun 240 ncı maddesindeki «görevi kö
tüye kullanma» suçu ve Anayasa ihlâli açık ve seçik 
olarak ortadadır. Bunun yanında, Danıştay Üyelerin
den Sayın İhsan Olgun'un bir süre önce yayınladığı 
bir makalede dile getirdiği biçimde bir uygunluk var
dır olayımızda. 

Saym İhsan Olgun; «Türk Ceza Kanununun 146 
ncı maddesinin sınırladığı müeyyideler vardır. 146 ncı 
maddedeki cebir unsurunu yalnız maddî cebir anla
mına almak doğru değildir; manevî cebir de vardır...» 
demektedir. 

Şimdi ben, olayımızda bu yönden bir suçüstü du
rumu o!ı;p olmadığını hukukçu arkadaşlarımın takdir
lerine bırakıyorum. 

Saysa senatörler; 
Olayımızda bu eylem bir kabadayılık edasıyle 

Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarım da içine almış
tır. Tecrübeli bir kamu görevlisi olması gereken Sa
yın Müsteşarın bu senaryoda rol kabul etmesini, ka
pı kulluğu istemi ya da hukuk nosyonu eksiğine ve
remeyiz, İdareyi temsil eden Hükümetin, yargı deneti
mi yönünden hukukun egemenliğini kaldırıcı bu oyun
da demokrasimize kıyarken suç ortakhgma Müsteşar 
ve yardımcılarının katılmaları, siyasî angajmanların
dan Beri gelen bir gaflet olarak nitelendirilebilir. Her
kes yasalarımızın önünde bir gün hesap verecektir. 

Sayın senatörler; 
Bu tür olaya faşist İspanya'da, Portekiz'de, Gü

ney Amerika'da ve bazı faşist Afrika ülkelerinde, hat
ta hatta İd! Amin yönetiminde dahi tanık olunamaz. 
En olay, demirperde gerisi ülkeler metotlarına bile 
taş çıkartacak kadar zulüm kokulu bir olaydır. Bu 
atama skandali değil Devletin, sıradan yurttaşların 
bile vakan ile bağdaşmaz. Bu olay değil Danıştayı, 
ssfdiEleri bile kandıramaz. Hatta bu olay Hükümete 
de bir şey kazandırmaz; savunanlarım sadece komik 
eder. 

Bu alaturka kurnazlık ne denli kamufle edilirse 
ed'Mn, bitkisel yaşam dönemini yaşayan Hükümet 
hariç hiç kimseyi ikna edemez. Bu muvazaalı devlet 
yönetimini öagören, hukuka karşı hile düzenleyen, 
çocuksu mantığı düzenleyenler araşma, bir açıklık re
jimi olan demokrasilerde devletin büyük sorumluluk
lar, yetkiler ve kendisine görevler emanet ettiği üst 
dereceli kamu görevlilerinin katılmalarına zorlanma
sı hazindir. 
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Hukukçuların keyfîlik, yetki gasbı ve görevi kö
tüye kullanmak kusurlarıyîe muallel tuttukları olayla
ra ders kitapları için en acemice bir örnek olmuştur 
bu olay. 

MC Hükümeti Devlet yönetim kadrolarını taru
mar etmeye hızla devam etmektedir. Bakanlar karşıla
rında yetenekli, bilgili ve kişilik sahibi memur her
halde aramıyorlar ve bunu istemiyorlar. Çünkü bu tür 
memurlarla diyalog kuracak yetenekte kendilerini gör
müyorlar. Bugün yeteneksizler kaîabalüğı ile Devleti
miz zarar görmektedir; üzüntümüz bundandır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bakanlar için 
yeteneksiz diyemezsiniz. Bakanlar yeteneksiz değildir
ler, yeteneksiz olduğunu söyleyemezsiniz. (C. H. P. 
sıralarından «Otur yerine» sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, müsaa
de buyurun. Biz dinliyoruz, müdahaleyi gerektirecek 
bir hal görmüyoruz. 

Buyurun efendim. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — De

ğerli arkadaşlarım; 
Yerinden bu tip sözlerle... 
BAŞKAN — Sayın Babüroğîu, Says.n Babüroğüu 

bir saniye... 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — De

vam edeyim Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Karşılıklı konuş
mayınız lütfen. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — Bu 
kararnameleri Resmî Gazeteye yazan Resmî Gazete
nin Müdürü, mürettipler dahi bu olaydan utanmışlar
dır. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Ama onlar utanmaz
lar... 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
özetliyorum Saym Başkan. 

Yalanım varsa çıkar birisi bunlara yalan der; bel
geler bende. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Denetilir > ka
dar basit mi görüyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim lütfen. 
Devam edin Saym Babüroğîu. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Devamla) — 

Anayasamızın emrine uymamak, Damştay Yasasını 
dinlememek, yargı kararı ile alay ederek muvazaalı 
yoldan yargıç kararının tam tersini yapmak kime ya
rar sağla; arkadaşlarım? Hangi günü yaşıyoruz?.. 

Anayasa hükmü ile saklı olan kişi onurunu ko
rumak görevi, en başta Hükümetin görevidir. Oysa 
olayımızda bilerek, kasdî, merasimli ve senaryo dü
zenleyerek naylon kararnameler yoîuyle, düzmece ata
malar oyunuyla kamu görevlilerinin onurunu, kamu
ya teşhir ederek kırmaktadırlar. 

Bu işlem, insanlık duygusundan nasibini almış her
kesi üzer, üzülmemek mümkün değildir. Her türlü 
işlem yapılabilir; ama böylesine bir komedyaya şahit 
olmak başka ülkelerde, hatta XV nci asırda var mıdır? 

Değerli arkadaşlarım; 
Bazılarımız iktidarların her istedikleri memurla

rı değiştirebileceklerinden söz ederler. Bu konuda ba
na 1972'de sual sormuşlardı, bu arkadaşları biliyo
rum; bavulla evrak götürmüştüm, cevaplarını orada 
akışlardır. 

Siyasî iktidarların değişmelerinde her istedikleri 
kamu görevlilerini değiştirileceğini zannederler, uygar 
ülkelerden örnekler verirler. Kayır değerli arkadaşla
rını; uygar ülkelerde hangi postların siyasî iktidarlar 
paralelinde değiştirileceği önceden bellidir. Uygar ül
keler devlete ve kendilerine zarar verecek olan ka
mu görevlilerini tarumar edecek biçimde, hele böyle 
cumhurbaşkanına dahi aynı günde imzalattınlabilen 
bu tür kararnamelerle, bu tür oyunlarla ülkelerini yö-
netselerdi uygar olamazlardı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Amerika Birleşik Devletlerine ait bir doktora te

zini okumuştum. Amerika Birleşik Devletleri perso
nel politikası aşamadan aşamaya geçmiştir; doğrudur. 
Gsiîimet sistemini yaşamıştır Amerika, siyasetin et
kili olduğu yetenek sistemini yaşamıştır personel po-
Iitîkas?nda; ama şimdi, Amerika'da olumlu sistem 
yaşanmaktadır ve Amerika tarihinde, hiç temenni et
mediğim, bizimkinin benzemesini istemediğim bir 
olay olmuştur : Buna benzeyen hakaretten daha hafifi 
bir kamu görevlisine yapılmıştır ve Amerika Cumhur
başkanı James GarfieM makamında bu memur tara
fından öldüresiye yaralanmıştır. 

Kuşkusuz Türk memurunun geçmişten gelen onur
lu, saygılı alışkanlığı ve geleneklerimiz bu tür bir ola
yı bizim memurlarımızın işlemesine izin vermez. Ön
ce geleneklerimin ve Türklüğümüz buna manidir. Bu 
tür memurlara lâyık hükümetleri Tanrının bize verme
si ve b!zi ona kavuşturmasını diler, saygılarımı suna
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Babüroğîu. 
5. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Fethi Çelikbafın, 

Cumhuriyet Hükümetince takip olunan para ve kre
di politikası konusunda gündem dışı demeci. 
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BAŞKAN — Saysa üyeler, Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Sayın Üye Fethi Çelikbaş, Cumhuriyet Hü
kümetince takip olunan para ve kredi politikası hak
kında gündem dışı görüşme arzusunda bulunmuşlar
dır. 

Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
7 Kasım 1976 tarihli Resmi Gazetede bir karar

name çıktı. Bu kararnamenin metnini aynen okuyup, 
bilahare maruzatta bulunacağım. 

«Karar Sayısı : 7/12563 
Banka kaynakîannm Üçüncü Beş Yıllık Kaikm-

ma Planında öngörülen ekonomik gelişme hedefleri
ne yönlendirilmesini sağlamak amacjyle genel ekono
mik konjonktür, para ve kredi durumu gözönünde 
alınmak suretiyle mevduat munzam karşshğı tesisi. 
hükümlerinde yapılan değişiklik hakkındaki Yüksek 
Planlama < Kurulunun 29 . 6 _. 1976 tarihî! ve 51 sayılı 
Rapora ile uygun görülen Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez Bankası, Banka Meclisinin 2 , 1 . 1975 tarihli ve 
1337/10936 sayılı Kararının yürüdüğe konulması; 
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının 29 . 6 .1976 
tarihli ve 6.1,5-71-76-3139 sayılı yazısı üzerme, 
14 . 1 . 1976 tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 43 ncı 
maddesinin î î - b fıkrasına göre, Bakanlar Kurulun
ca 21 . 7 , 1976 tarihinde kararlaştırılmıştır.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu, 

Merkez Bankasının organlarına ba?î yetkiler ve eko
nomi, para, kredi politikasında hükümete müşavirlik 
yapma konusunda vazifeler vermiştir. Merkez Ban
kası Meclisi, 1976 yılımn birinci aynını 2'sinde, ban
ka mevduat munzam karşılıkları i.-e alâkalı olarak 
enflasyonda yakından tesiri olacak bir teklifte bulun
maya karar vermiş, Kanunu gereğince bunu Yüksek 
Planlama Kurulu kanalıyla Devlet Planlama Teşki
lâtına intikal ettirmiş. 

Merkez Bankası Meclisinin birinci ayda aldîğı bu 
kr.rar, Yüksek Planlama Kurulunda 29 . (s . 1976'da 
karara bağlanmış; 6 ay sonra arkadaşlar... Bu da ka
fi gelmemiş; 21 gün sonra Hükümet bir kararname 
kabul etmiş, 21 Temmuz'da. 7 Kasun'da da kararna
me neşredilmiş; yani aradan 10 &y geçtikten sonra, 
Merkez Bankasımn enflasyon!a mücadeleye matuf 
olarak yaptığı bir teklif Hükümetçe karara bağlan
mış. 

Muhterem arkadaşlar; 
Para ve kredi politikası bu kadar zaman içerisin

de, fevkalâde büyük değişik şartlar içerisinde bulu

nur. Eğer Merkez Bankasında, kanunun bu Bankaya 
verdiği vazifelerden olumlu birtakım neticeler çıkart
mak kararında ve düşüncesinde isek (ki, öyle olmak 
lâzım gelir) onun karan süratle ilgili çevrelerde; Yük
sek Plan!ama Kurulunda, Devlet Flanîama Müsteşar-
hğında ve sonunda Bakanlar Kurulunda müzakere 
edil*ı> karara bağlanmalıdır veya belki, şartlar o gün
den bu güne değişmiş de olabiiirs dikkata aluunama-
hdir. 

Bu itibarla, Türkiye'de maalesef Merkez Banka
sının çalışmaları yeterince hükümetlerce değerlendi
rilmediği için, sîk sık para ve kredi politikasında 
umumî vatandaş kities'ni zarardide eden, onları müş
kül duruma sokan fiyat tereffularma kolaylıkla gidi
lebilmektedir. Bir kararın Hükümette ele alınıp bu 
kadar geç meriyete konulması cidden üzerinde du
rulmaya değer. 

Bc-n bu konu ile bilhassa Hükümetin dikkatini 
çekmek istedim. Eğer Hükümet işleri bu ölçüde ele 
ahrsa, yann vazifeli kurumlar yeterince hassasiyet 
göstermemek itiyadım kazanırlar. Bu da memleket 
için büyük zarardır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelikbaş. 

6. — Erzincan Üyesi Niyazi Unsalın, Erzincan 
Devlet Hastanesinde gördüğü bir durum konusunda 
gündem dışı demeci. 

BAŞEAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu 
Erzincan Üyesi Sayın Niyazi Ünsaî, «Erzincan Dev
let Hastanesinde gördüğüm bir durum hakkında gün
dem dışı konuşarak Yüce Senato'ya ve ilgililere bil
gi vermek istiyorum.» demek suretiyle gündem dışı 
söz isiemiş bulunmaktadır. 

Buyurun Sayın Ünsaî. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

9 KRSÎKÎ gecesi «yerli SS mangaları» Erzincan Ça
yırlı ilçesinde evlerine dönen 1 1 - 1 8 yaşlan arasın
daki 5 kardeşin önünü keserek ikisini öldürdüler, üçü
nü de komaya sokacak biçimde yaraladılar. Olayı 
yerinde görmek üzere Çayırh'ya gittim. Benzerlerini 
h^iîien her gün dinlediğimiz, okuduğumuz korkunç 
Olaylardan, korkunç cinayetlerden biri... ölen ve ya
ralanan 5 gencin suçu, Ecevst'in fotoğrafını kahvele
rine asmaları ve saldırganların «indirin bunu bura
dan» demelerine rağmen, indirmemeleri. 

Saldırganlar okra gayet rahat, planlı olarak ger
çekleştirmiş ve ortadan çeîdlrnişîir. 
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BAŞKAN — Sayın Unsal, önergeniz Erzincan 
Devlet Hastanesinde gördüğünüz bir hususla ilgili 
idi... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bir cümle sonra 
hastaneye getireceğim; hastanedeki durumlarına bağ
lamak üzere bu girişi yaptım. 

BALKAN — Lütfen efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bir saat önce, 

ölen ve yaralananların çalıştıkları kahve polisçe aran
mış, herkesin silahsız olduğu sapüımhktan sonra saat 
24.00 sıralarında evlerine dönerken ara sokakta ön
leri kesilmiş ve anlattığım durum uygulanmıştır. 

Olayda güvenlik kuvvetlerinin eli vardır, savcının 
el5 vardır. Bir ölü, 4 yaralı olan bir olay için savcı 
çağrıldığı halde gelmemiştir. Göreve ikinci gün saat 
9,30'da gelmiştir. Olayın birinci derecede içinde olan 
bay savcının göreve gelir gelmez yapağı ilk iş, Em
niyet Müdürünün, Jandarma Komutanının, İlçe Kay
makamının ve halkın gözüönünde 2 çocuğu ölen, 3 
çocuğu yaralanan baba Hasan Akdemiri tokatlamak 
olmuştur. Bugün Türk halkı böylesine milliyetçi, böy
lesine insancıl yöneticilerin elinde. Zaman zaman 
«yapılanların hesabı sorulacaktır» dediğimiz zaman 
kızan, çileden çıkan arkadaşlarımız oluyor. Böyle bir 
olayda 2 çocuğunuz öldürülsün, "3'ü komaya sokul
sun, baş vurduğumuz savcı yine sisi tokatlasın; bu
nun hesabını bakalım sordurmak istemez misiniz?,.. 
Bu konuyu başka bir zaman de almak üzere hastala
ra dönüyorum. 

Yaralıları görmek üzere Erzincan Devlet Hastane
sine geldim. Hastane çevresinde dikkati çekecek öl
çüde kalabalık vardı. Rastladıklarıma, «Nedir, hay
rola?» diye sorduğum zaman hemen herkes, hastası 
olduğunu ve onu beklediklerini söylediler. Yaralı ço
cukları gördükten sonra, diğer hastalarla ilgilendim. 
Bunların hemen hepsinin bağırsak enfeksiyonundan 
yattığım öğrendim. Yaptığım kısa b'.r incelemede ko
nunun uzun süredir sürdüğünü, 91 vakarım geldiğini, 
halen 46 vakanın tedavide olduğunu; bunlardan bir 
kısmının öldüğünü ve alüminyum tabutlar içinde aile
lerine verilmeden gömüldüğünü, Hükümetin hastalık 
hakkında bilgi vermeyi kesin olarak yasakladığını 
öğrendim. Hastane yetkilileriyle görüştüm, iş daha da 
değişti ve yaygınlaştı. 

Bağırsak enfeksiyonu sadece hastane dışındaki 
halkta değil, hastane içindeki doktor ve personelde 
de yaygın durumdadır. Tedavi gören mütehassıs dok
torlar ve hastabakıcılar vardır. Sadece devlet hasta
nesinde değil, Sosyal Sigortalar Hastanesinde de baş

hekiminden işçisine kadar herkesin «portör» olduğu 
söylenmektedir. Ölenlerin, alüminyum tabutlar için
de gömülenlerin, tedavi olanların portör durumunda
ki doktor ve personelin adları, adresleri ve fotoğraf
ları elimdedir. 

Şimdi olayın sonuna geliyorum, bu bölümü biraz 
daha dikkatli dinlemenizi istirham ediyorum. Çünkü, 
inanabileceğiniz şeyler söyleyemeyeceğim, (altını çi
zerek söylüyorum) çünkü sayın senatörlerin inanabi
leceği; fakat tamamı tamamına gerçek olan ve fotoğ-
raflarsyle. de saptanmış, tutanaklarıyla da saptanmış 
inanamayacağınız konular söyleyeceğim bu bölüm
de. 

Hastane Başhekimi ile görüşüyorum. Pek çok ek
siklikten söz ediyor ve devam ediyor : 

«Hastanemizin en önemli sorunu şu anda fossep
tik çukurudur. Fosseptik çukuru emicilîğini kaybet
miş. İki günde bir belediye arabalarına çektiriyorum; 
ama hemen doluyor. Soğuk hava depomuzdan ve 
mutfaktan sızıntı yapmaya başladı. Günde birkaç 
kez kovalarla, tenekelerle personel lâğım sularını dı
şarıya taşıyor. Bakanlıktan bu iş için 84 bin lira iste
dik, gönderilmedi. Bu para gelse, belediyenin yeni 
yaptırdığı kanalizasyona bağlayacağız.» dedi ve du
rumu yerinde görmemi istedi, O anda yanımızda bu
lunan Millî Selâmet Partisi Merkez İlçe Başkanı ile 
Cumhuriyet Halk Partisi Çayırlı İlçe Başkanını da 
yanıma alarak söylenen yere gittim. Gittiğimiz yer 
mutfaktı. Hani harıl kazanlar kaynıyor, yemek da
ğıtıcılar, temizlikçiler ellerinde tenekeler et dolabının 
altmdan (evet, çengellerde et asılı et dolabının altın
dan) lağım sularını dışarı taşıyordu. Taşınan lağım 
suları tam giriş kapısının önündeki bahçeye; yani 
hastane duvarının dibine dökülüyordu. Her taraf pis 
su ve lağım artıklarıyle dolu idi. Durumu bize göste
riyorlar; et buzdolabının tabanından, duvarlarından 
devamlı pislik fışkırıyor, tam kazanların yanındaki 
köşede ana kanal şişmiş pislik düzeye yayılıyor. Göz
lerim açıla açıla, insan olduğumuzdan tiksine tiksine 
durumu izledim. Derhal bir foto çağırıp renkli fo
toğraflarla durumu saptadım. Fotoğraflar yanımda-
dır, şimdi her gruba bu renkli fotoğrafları dağıtaca
ğım, arkadaşlar incelerlerse memnun olurum. 

Bir de tutanak yapıp yanımda olan iki partili baş
kana ve orada bulunanlara imzalattım. Evet, bütün 
bunlar 84 bin lira olmadığı için. yapılıyor. Bir taraf
ta yemek pişiriliyor, diğer taraftan pislik akıyor. Ye
mek pişirenler, taşıyanlar, dağıtanlar, aktarıp kota-
ranlar pislik taşıyor ve hastanenin tam önüne yayı
yor. 
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Buraya kadar olanları anlıyorum. Hürriyetlere am
bargo koyan MC Hükümeti, hastalığa da ambargo 
koymuş; «Devlet sırrıdır, açıklayanın icabına baka
rım» demiş. Bu nedenle de kimse hastalığın durumu
nu açıklayamamış, hastalığın gerçek adını, mikropun 
türünü kimseye söyleyememiş, ama hastanenin duru
muna ne denfr? Böyle bir hastanede tedavi yapan 
doktorlara ne denir? İçinden lağım akan bir mut
fakta yemek pişirten doktorlara ne denir? Ben bunu 
anlayamıyorum... 

Saysn senatörler; 
Erzincan Hastanesinde korkunç insanlık suçu iş

lenmektedir. Bu suç sadece Erzincan'da değil; ülke
nin her yanında da yaygındır. Eğer insanlık suçu iş
leyen bu Hükümet derhal harekete geçmezse, ülke
nin her yanında yaygın ve etkin tedbirler almazsa; 
özellikle Erzincan'daki bu durumu en kısa zamanda 
gidermezse, bu kürsüden bildiklerimin İlenişini tüm 
dünyaya açıklayacağım ve bu Hükümeti insanlık suç
lusu olarak ilân edeceğim. 

Savaş yıllarında bile Erzincan'daki durum olma
mıştır. Savaş yıllarında fafîe Erzincan'daki doktorlar
dan halkın çektiğini maalesef kimse çekmemiştir. İki 
yıl önce bu hastanenin durumunu Milletvekili Hasan 
Çetinkaya ile Bakan Cizrelioğlu'na 11 sayfalık bir 
yazı ile rapor ettik. Değişen, değiştirilen bir şey yok. 
Siyasetin çirkin oyunlarını Bakanlığına pek yaklaş
tırmayan Sayın Kemal Demir'in nasıl oîup da bu ko
nuda atladığını ben gene de anlayamıyorum. 

Erzincan'daki duruma Senato kürsüsünden 
«S.O.S.» çekiyorum. Önce Sağlık Bakanını ve insan
lık suçlusu Hükümeti harekete geçmeye çağırıyorum. 
Küçük hesaplarla insanların yaşamlanyle oynanamaz. 
Dünyanın hiç bir ülkesinde Erzincan'daki sağlık per
sonelinin içine düştüğü durum görülmemiştir. Dokto
rundan hastabakıcısına kadar bir hastane portör du
rumuna gelecek ve böyle bir durum gizlenecek... Bu 
hepimiz için ayıp; hesabı zor verilecek ağır bir suç
tur. Her grupa, pislik dolduranların, taşıyanların ve 
yayanların renkli birer fotoğrafım sunuyorum. Gör
menizi ve bu konu üzerinde düşünmenizi ve biraz da 
hep birlikte durmanızı diliyorum. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Unsal. 
7. — Antalya Üyesi Reşat Oğuz'un, Millî Eğiti

mimizde görülen yozlaşmanın nedenleri, Eğitim Ens
titüleri olayları, Öğretmen Okulları Genel Müdürü
nün Sayın Millî Eğitim Bakanına isyanı, okul kitap- \ 
lavının yarattığı problemler, üniversitelerimizin acık- i 

it durumu konularında gündem dışı konuşması ve 
Millî Eğitim Bakam Ali Naili Erdemin cevabı. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Senato
su Antalya Üyesi Sayın Reşat Oğuz, «30 . 11 . 1976 
tarihine rastlayan Sah günü Genel Kurul toplantısın
da, Millî Eğitimimizde görülen yozlaşmanın nedenle
ri, Eğitim Enstitüleri olayları, Öğretmen Okulları Ge
nel Müdürünün Sayın Millî Eğitim Bakanına isyanı; 
okul kitaplarının yarattığı problemler, üniversiteleri
mizin acıklı durumu konulu gündem dışı bir konuş
ma yapmak istiyorum,» demek suretiyle gündem dı
şı söz istemişlerdir. 

Aynı konu ile ilgili Sayın Mehmet Feyyat da 
söz İstemiş bulunmaktadırlar. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben vazgeçi
yorum. 

BAŞKAN — Vazgeçiyorlar,.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Haftaya dep
remle ilgili olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki Sayın Feyyat. 
Sayın Feyyat vazgeçmiş olmalarına göre, buyurun 

Sayın Oğuz. 
ALÂETTİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 

Başkan, gündem dışı konuşmalar âört olda. Sözlü so
rular ne olacak? 

BAŞKAN — Efendim bir saniye izahat vereyim. 
Sayın üyeler; 
Gündemimizde herhangi bir kanun teklifi veya 

tasarısı olmadığı ve bundan evvel de Yüce Senato
nun ekseriyeti bulamayarak toplanma imkânını elde 
edemediği için elimizde kalmış, birikmiş, hâlâ da gün
celliğini muhafaza eden gündem dışı konuşmaların 
yapılmasını teminen Divanda bu hususu tespit ettik. 
Son görüşmedir. Çok rica edeceğim, bu görüşmeden 
sonra sorulara geçiyoruz efendim, 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Saym Başkan, sayın 
senatörler; Sizleri saygı ile selâmlarım. 

Gündem dışı konuşmamın konusu «Millî eğitimi
mizde görülen yozlaşmanın nedenleri» başlığım ta
şımaktadır. Bu konuşmamla millî eğitimimizde gün
cel olmaktan çok, tarihsel bir niteliğe oturan Eğitim 
Enstitüsü imtihanlarının geçersiz sayılması ve Millî 
Eğitim Saym Bakanının kararına isyan bayrağını kal
dıran Öğretmen Okulları Gene! Müdürü olayını, Hü
kümet Başkanının tutumunu, herhangi bir ulusun 
millî eğitim tarihinde ancak bk çöküntünün son ne
fesini alıp veren döneminde raslanacak ve ta
rihinde bir güçsüzlük belgesi olarak nefesini 
alıp veren döneminde belgesi olarak görünen 

)0 — 



C. Senatosu B : 11 1 . 12 , 1976 O : 1 

yumuşak dönüşten çok uzak, yakışıksız bir dönüşün 
hikayesini; okul kitaplarının gelecek kuşaklara ve ye
tişmekte olanlara çağ dışı bir eğitim ve öğretime araç 
olacak perişanlığını huzurlarınıza sermek istiyorum, 

Eğitim Enstitülerinin, öğretmen liselerinin Başba
kan Yardımcısı Sayın Alparslan Türkeş'in faşizan bir 
metotla adım adım iktidara tırmanışının birer karar
gâhı haline getirilmek istenildiğinden kimsenin kuş
kusu kalmamıştır sanırım. Nitekim Türkeş'in Sayın 
Eşlerinin adlarının, dokuz ışık ilkelerinin açıklanma
sının, «Başbuğ» kelimesinin taşıdsğa anlamın ideolo
jik vasıflarının soru konusu yapılmaları; yarın Tür
kiye millî eğitim tarihini okuyanlara devrin akla dur
gunluk verecek bir pısırıklık devri olarak damgalan
masına neden teşkil edecek hadsizliğin sınırına daya
nan sorumsuzluk karnavalı karşısında Saysn Cum
hurbaşkanının enerjik müdahalesiyle olaya el konul
muş ve kuşkusuz Millî Eğitim Bakanı da, Hükümetin 
başı Sayın Demirel'e danışarak ve kendilerinden di
rektif alarak sınavların yenileneceğini bildirmesi üze
rine, Sayın Türkeş'in büyük dayanağı, komandoların 
pervasız delikanlısı Öğretmen Okulları Genel Müdürü 
Sayın Ayvaz'ın, yeniçeri isyanlarının kana susamış 
sergerdâniliğini hatırlatan bir kafa tutuşla Millî Eği
tim Bakanına; «Emrinizi dinlemeyeceğim ve Eğitim 
Enstitüsü imtihanlarının yenileneceğini teşkilâta bil-
dirmeyeceğim» diyerek başkaldırmışür. 

Sayın senatörler; 
1976 malî yılı Bütçesi görşülürken, Partimizin bu 

husustaki görüşlerini yansıtarak; tecrübesiz, öğretmen
liğin çilesini çekmemiş, idarî bilgiden yoksun biri
nin Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne tayinin
de isabet gösterilmediğine değinmiş, Sayın Bakanı 
uyarmıştım. Sayın Genel Müdür görevi devam ettik
çe, Sayın Ali Naili Erdem'den yüz buldukça ayçiçeği 
gibi açılmış, Türkiye Millî Eğitimine komando han
çerini saplamak için 1976 yılının Şubat ayından iti
baren «Program Gelişme Seminerleri» adı altında 
yaptığı toplamlılarında maskesini çıkarmış ve nane
ne bir mal olduğunu göstermiştir. 

Bu konuşmalardan sadece birkaç pasaj sunacağım 
sizlere. Genel Müdürün sizlere aktaracağım konuş
malarım ses bandından, Milliyet Gazetesi yazarı Sa
yın Orsan Öymen tespit etmiştir. «Bakınız Sayın Ay
vaz, Millî Eğitim Enstitüsü ve öğretmen liselerinin 
öğretim elemanlarına neler söylemiştir» diyor Sayın 
Öymen. 

,«Bu okullarda biraz ondan, biraz bizden olma
yacaktır; hep bizden olacaktır. Sonuna kadar mü

samahamız vardır; ama benim hizmet arkadaşlarımın, 
milliyetçilik iddiasında bulunan kimselerin hata yap
ma hürriyetleri yoktur.» Başka bir pasaj: 

«Ben varken hiç kimse size zarar vermeyecektir, 
ama hata yaparsanız kafanızı kırmak hakkını da ken
dimde görüyorum. Hata yapmayacaksınız. Davaya 
zarar verecek, hizmete zarar verecek kaide ihlâlleri 
olduğu zaman hiç kimse başka şey beklemesin.» 
Devam ediyor: 

«Asker değiliz; ama askerî formasyoniu bir insa
nım. İnsan idaresinde, kalabalıkların idaresinde as
kerî prensiplere ne kadar yaklaşırsak, o ölçüde rahat 
edeceğimiz, düze çıkacağımız inancı var bende. Hiç 
kimse kendinden bîr kademe üstünü atlamasın. 

Bugün devletin varlığı, yokluğu üzerinde bir ku
mar oynanmaktadır. Ateşi elimde hissediyorum. (Al
tını çizerek okuyorum) «Milleti kurtarmak için ge
rekirse bazı kelleler kesilir.» demiştir. 

Sayın senatörler; 
Görüyor musunuz, Sayın Genel Müdürün gözünü 

faşizmin katili olmak hırsı bürümüştür... ibretle ve 
dehşetle dikkatlerinize sunarım. 

Sayın Genel Müdürün bir sadistlik özentisine de
linmek isterim. 

Biliyorsunuz, geçen yıl, 1975 - 1976 öğretim yılın
da Gazi Eğitim Enstitüsünü komandolar işgal etmişti. 
Hatta çok Sayın Bakan Ali Naili Erdem Beyefendi 
burada, böyle bir işgalin mevcut olmadığını beyan 
buyurmuşlar ve arkadaşlarım da kendilerine, oraya 
kadar beraber gitmenin lütfunu istirham etmişlerdi; 
bu gerçekleşmemişti, işgaldi, talebe devam edemiyor
du, ettirilmiyordu. 2 500 öğrenci devamsızlıktan sınıf
ta kalma durumu içine girmişlerdi. 

Sayın Ayvaz bir yazı yazmış, yanına da, faşizan 
idarenin susuzluğunu, «aman gelse» diyen bir isteğin 
içinde feryat haline getiren bir eğitim enstitüsü mü
dürüyle beraber talim terbiyeye gitmişlerdir. Ayvaz 
aşağıdan yukarıdan; «Bu çocuklar kalmalıdır» demiş. 
Yanındaki Eğitim Enstitüsü müdürü de «Tabiî kal
malıdır, çünkü devamsızlık gösterdiler.» Ama neden 
devamsızdılar? Çünkü, devamları sağlanmadı, çünkü 
içeriye bırakılmadı... Bunlar millî eğitimimizin yara
lan. Bunu açıklıkla, bunu yüreği yanarak ve bunu 
inanınız hiç bir art düşüncenin arkasına gizlenen sin
si bir maksadın şenaatından kendimi tenzih ederek 
konuşuyorum. Orada bir üye vardır, Sayın Ali Naili 
Erdem oraya getirmiştir; zekî, çalışkan, dürüst bir 
arkadaştır. Edirne'de beraber çalışmıştık. «Hayır ol
maz, haksızlık olur» demiştir. Üzerinde durmuşlardır; 
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Talim ve Terbiye Başkanına; «İmza atamazsm» demiş
tir. Çünkü Talim ve Terbiye Başkanının çalışmasını be
ğenmemektedir ve nitekim bir toplantıda da (Saym 
Bakan da burada hazır bulunmaktadırlar, benim için 
büyük bir mutluluktur) Talim ve Terbiyenin verim
sizliğinin başlıca nedeninin, Talim ve Terbiye Başka
nının gerici tutumunda olduğunu, çalışmadığım beyan 
etmesi üzerine Sayın Bakan kızmışlar, «Neyle ispat 
edersiniz?» demişler. O da uzatmış kâğıdı, «Buyurun 
efendim, ispatım buradadır, her türlü emrinize amade
yim» demiş. Sayın Bakan meselenin ihtilâf gösterece
ğini düşünerek, zamanında gayet güzel viraj dönme
sini bilen Bakan, Talim ve Terbiye Başkam gelmiş, 
işlerin içine girmiş. Kaç defa da söyledim, Talim ve 
Terbiye Başkanı, Atatürkçü bir görüşün millî eğitim 
heyecanına oturmadıkça millî eğitime istikamet vere
mezdi. Nitekim verememiştir, birçok kusurlar kendi
lerini göstermektedir ve tabiî geriye dönmüşlerdir, 
Ayvaz Bey yazısını geriye istemiştir ve o teklif de 
gerçekleştirilmemiştir; yani Şûrayı Devlet kararlarına 
bağlı kalmış ve gençler, «devamsızlıktan 2 500 genç 
kalacaktır» diye bir ilâna, bir resmî tebliğe imkân ve
rilmemiş. 

Sayın arkadaşlarım; 

Yeni öğretim yılının ders kitapları büyük bir ko
nu olmaktadır. Umarım Sayın Bakan da bundan bir 
ıstırap çekmektedir, bunun bir telâşını çekmektedir. 
Bu kitapların tertipçisiırin baş aktörü Saym Talim ve 
Terbiye Başkanıdır. 

Bilirsiniz, kitaplar bir ilân ile yarışmaya vazedilir. 
Yazarları Talim ve Terbiyenin bir kararıyle seçilir. 
Millî Eğitimin, satışta bulunan tek kitap usulüyle or
taya çıkarılan kitapların yazarlarının tespiti Talim ve 
Terbiyede bir karara bağlanmamıştır. Bu kararı gös
teremezler. Kendi arzularına göre ve tabiî Sayın Ba
kan biliyor, çok şeyi biliyor; ama bilmiyor. Orada 
bir üçlü idare vardır. Kaderi birbirine bağlamışlar
dır. Seçilen adamlara daha önceden tespit edilerek 
vazife verilmiştir kitap yazmak için. Müfredat prog
ramı sonradan çıkmıştır ve bu arkadaşlara yazdırılan 
kitaplar, bugün dedikodu konusu halindedir. Bakan
lık koridorlarından fısdtriar büyük sesler haline gel
mektedir. Fiyatlar üzerinde, ödenen paralar üzerinde 
dedikodular vardır. Bunlardan arkadaşlarımı tenzih 
etmek isterim, ama sağlam temele dayandırılmayan 
binalar heyelana maruzdurlar. 

Saym arkadaşlarım; 
Bir gün okul Jütaplarınm durumunu bizzat ince

leyerek ve yetkililerin İncelemelerinden faydalanmak 

ı suretiyle Senatoda huzurlarınıza getireceğim ve her 
yönüyle tek kitap usulünün her partinin ideolojisine 
göre genç yetiştirmek taktiğinin kokusunu alacaksınız. 
Anayasamn amaçlarından kaymaya imkân yoktur, 
müsaade edilmez. 

Sayın senatörler; 
Türkiye millî eğitiminin yozlaşmasına, millî eği

timin Anayasadaki amaçlarından kaydırıîmasıyle 
Atatürk devrimlerine ters düşmekle (dikkat buyurun) 
ırkçı bir öğretimin çukurunda hayalî eğitim şatola
rında serdengeçtiler yetiştirilmek çabasıyle, Atatürk
çü gençliğin kanlarının dökülmesinin helâl olacağı 
cînnetiyîe başlanmıştır. Lütfen, Öğretmen Okulları 
Genel Müdürü Sayın Ayvaz'ın, sizlere okuduğum he
zeyanlarım hatırlayın ve ders kitaplarım zahmet edip 
bir karıştırınız. 

Bir yüksekokul sınavında, Hükümetin Başbakan 
Yardımcısının özel hayatının bölümlerinin soru ko
nusu yapılmasındaki çılgınlığı düşünün. Smav Ko
misyonu görevini kötüye kullanmıştır. Resmen, Sa
ym Millî Eğitim Bakam tarafından, görevi kötüye 
kullanışı dile getirilmiş ve imtihanlar geçersiz sayıl
mıştır. Sayın Bakan imtihanları iptal ediyor ve yeni 
sınavların tarihini belirtiyorlar. Değil Türkiye Cum
huriyetinin Millî Eğitiminde, şerefli Türk tarihinin 
hiç bir döneminde Mîllî Eğitim Bakanına, eski devir
de nazırına baş kaldıran bir genel müdür gelip geçti 
mi, hatırlıyor musunuz? Bu olay Türk eğitiminin 
yüzkarasıdır. Bu yüzkarası otorite tanımayan, kendi 
başına buyruk olma şaşkınlığına düşmüş Saym Tür-
keş'in faşizme sapm:ş çarpık ülküsünün yürütücüsü 
bir gençten geliyor. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ali Naili Er
dem, söylesene... 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin Saym 
Feyyat. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Çok rica ederim, 
kerem buyurun da konuşmama devam edeyim. Ko
nunun heyecanı sarmıştır, saygıyle konuşuyorum, et
rafıma da saygıda kusur etmiyorum; lütfen konuşma
ma imkân veriniz. 

Ülküsünü okullarda yürütmcyenlerin kafalarını 
kıracağını çekinmeden söyleyebilen bir Genel Mü
dürden geliyor bunlar. Saygı duvarları yıkılarak, 
Millî Eğitimin temiz, dürüst ve şerefli geleneği ayak
lar altına alınarak Bakana meydan okunuyor. 

İsyanın ertesi günü5 gazetelerde, saym Şaban Ka-
| rataş'm Televizyonunda, Genel Müdüre Bakan ta-
j rafından ders verileceğini, şerefli Genel Müdür koî-
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tuğundan buyur edileceğini düşünerek ve eski bir 
millî eğitimci olarak sevinmek heyecanı içine gire
rek, Millî Eğitim Bakanımn ve Bakanlığın haysiyeti 
korunmuş olarak ceza bekledik. Bir de ne görelim? 
Sayın Bakanla Genel Müdür sarmaş - dolaş olmuş
lar. Bir müsalâhanın altına imza koymuşlar. Yazık
lar olsun. 

Ciddî ve çizgili alınlarında tefekkürün, ağarmış 
saçlarında memlekete şerefle verilmiş hizmetlerin çi
lesini taşıyan, sükûtun vakarında yurt ve idare hay
siyetinin koruyucu olgunluğunu kişiliklerine toplamış 
bulunan sayın senatörler; Hayatınızın hangi bir dö
neminde Hükümetin bir üyesinin adaletli davranışına 
başkaldıran, kafa tutan bir Genel müdüre rastla
dınız mı? Bu barışmada Türkeş'in tehdidine teslim 
olmanın yüz kızartıcı zaafım bulmuyor musunuz? 
Türkiye Millî Eğitiminin, Atatürk Cumhuriyetinin 
Millî Eğitiminin öldürücü yara almış bir arslan gibi 
başının önüne düştüğüne hiç tanık oldunuz mu? 

Hükümetin siyasî atmosferinde maneviyat ve ah-
lâkiyat banisi olarak da görev yapan, koalisyonların 
paslanmaz anahtarı M. S. P.'ııin sayın Genel Baş
kam; maneviyatı allak bullak eden, ahlâkiyatı geç
mez akçeye çeviren bu hareketi nasıl tasvip edebil
diniz? Hükümetinizin üç üyelik parti ortağınızın 
böylesine komandoları şımartan, daha da saldırgan 
yapan, Hükümet itibarına kapanması zor bir gedik 
açan, haysiyeti korkunç derecede zedeleyen, Bakana 
rağmen zafer sağlamasına nasıl göz yumabildiniz? 
Bunu, bütçedeki yatırım çabanızdan daha geçerli 
bulmuyor musunuz? 

Atatürkçülüğü korumaya ve onun için savaş ver
meye ant içmiş, mesleğe ikbâl avcılığı içinde ihanet 
eden üç - beş döneğin dışında yüz binlerce öğret
menin sessizliğindeki kınamanın müstakbel öfkesin
den nasıl oluyor da korkmuyorsunuz? Dört başlı 
Hükümetin büyük başı, kıratın cesur süvarisi sayın 
Başbakan? Hükümetinizin Millî Eğitim gibi önemli 
bir dalın Bakanına kamuoyu önünde başkaldıran bir 
Genel müdürü nasıl bir endişe ve nasıl bir hesapla 
kanadınızın altma alabildiniz? Komandolar tarafın
dan can güvenliğinden, okuma özgürlüğünden yok
sun bırakılan üniversitelerimizin senato karar ve bil
dirilerinden de mi ürpermiyorsunuz? Üniversiteler 
suçu kendilerinde değil, Hükümetinizde bulmuyorlar 
mı? Beyanlarını yoksa size göstermediler mi? Türk 
gençlerinin her gün bir kurşuna, bir kanlı saldırıya 
hedef olmasına eğer siyasî hayatınızı yok etmek is
temiyorsanız, lütfen eğiliniz. Bu sizin, ifasından ka
çınamayacağınız önemli bir görevinizdir. 

{ İktidarlarında zamanında uyanıp toparlanmayan-
I lara tarih, acımasız davranır. Memlekete, üniversite-
j lere, gençliğin yaşantısına, liselere, ortaokullara hu

zurun avdetine zorunluk vardır. Siz Hükümetsiniz, 
I güçlü olmanız gerekir. Bu çılgın akışı durdurunuz. 
I Adalet, suçluların huzuruna getirilmesini bekliyor. 
j Bu cinnet salyaları içinde gençliği boğazlamayı amaç 
I sayanların kimler olduğunu sizden başka kim bile

bilir? Hükümetsiniz ve Başbakansınız; işte Ziraat Fa-
I kültesi de öğrenime süresiz son verdi. 

İkide bir, «Bülent Ecevit devrinde anarşistler sa-
I Iıverildi, hadiseleri onlar çıkartıyor» diyorsunuz. Kol

luk kuvvetleriniz yok mu? Yakalatınız, adaletin hu
zuruna sevk ediniz. Türkiye katillerin, gençlik katil-

I lerinin, azılı komandoların elini kolunu sallayarak 
I gezdiği'garip bir diyar oldu. Birbirimizi ve hele yüce 

Türk Ulusunu aldatmayalım. Türkeş'in kanlı elinin 
sizin elinizde olduğu kuşkusunu kamuoyundan sili-

I niz Sayın Başbakan. Millî Eğitim Bakanı Sayın Ali 
I Naili Erdem'i ne yazık ki, siyasî bir mevta haline ge-
I tirdiniz. 
J ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Arkadaşımız bu-
I rada. 

REŞAT OĞUZ (Devamla) — Bari kendi siyasî 
hayatınızı da ısrarın inatçı tahakkümünden kurtarı
nız. Her zaman başbakan olmak mümkündür. Şimdi 

I siz imkânın koşullarım yaşıyorsunuz. Siz de siyasî 
mevta haline gelmekten çekininiz. Şu memleketi, 

I ulusu, gençliği ne olur kendiniz kadar, yakınlarınız 
I kadar seviniz ve düşününüz. Sorumluluğunuzun bi

linci içinde Sayın Başbakan tarihî sınavınızı artık ve- . 
I riniz. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
I Sayın Ali Naili Erdem, buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, saygıdeğer se-

I natörler; 
I Genellikle gündem dışı konuşmaların neler olaca-
I ğım vekil arkadaşlar daha önceden bilmek lüzumunu 

hissederler ve her toplantı sabahında Başkanlık Di
vanına müracaat etmek suretiyle kimlerin konuşma 

I yapacağını öğrenirler. Bugünkü müracaatımızda be-
j yefendinin böyle bir konuşma yapacağı tarafımıza 
I bildirilmemiştir. Şahsen müracaat etmemize rağmen 
I bu böyle olmuştur. Şu anda huzurunuzda bulunnıak-

hğım, üç tane sözlü soruya cevap vermek münasebe-
I tiyledir. Bu sebeple değerli arkadaşımızın yapmış ol-
1 duğu konuşmayı dinlemek fırsatına sahip oldum. 
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Konuşmayı tespit edebildiğim kadarı ile nihayet 
kulak hafızasının bana vermiş olduğu imkân içerisin
de tespit edebildiğim kadarı ile cevaplandıracağım. 

Evvelâ eğitim enstitülerinin imtihanlanyle başla
yan, sonra eğitim enstitülerinin içinde bulundukları 
duruma taalluk eden, daha soma Öğretmen Okul
ları Genel Müdürünün tutum ve davranışı ile ilgili, 
daha sonra da kitapların yazılmasıyle ilgili dairelerin 
bazı bölümlerinde geçen konuşmaları, bir nevi gali
ba evlere kadar intikal eden konuşmaları beyefendi
nin kendine has üslubundan dinledim. 

Evvelâ eğitim enstitüleriyle ilgili bir hususu, im
tihanların yenilenmesiyle ilgili bir hususu huzurları
nızda açıklığa kavuşturmak isterim. Basında zaman 
zaman şimdi ifade edeceğim husus yer almıştır. Eği
tim enstitülerinde yapılan imtihanlarla ilgili ola
rak Sayın Cumhurbaşkanının müdahalesinin bah
se konu olduğu ifade edilmiş, yazılmış ve on
dan sonra Sayın Başbakanın vaki direktifleriyle 
tarafımdan bu meselenin iptali cihetine gidildi
ği burada sayın senatör arkadaşımız tarafın
dan da dile getirilmiştir. Huzurunuzda belirti
yorum; Sayın Cumhurbaşkanının belli bir müdaha
lesine bendeniz sizler gibi sadece gazetelerde ıttıîâ 
kesbettim. Bunun ötesinde bir bilgim yok. 

Hadisenin imtihanlara taalluk eden kısmına ge
lince: 

İmtihan sualleri, uzun zaman eğitim ve öğretimde 
görev yapmış sayın arkadaşım bilirler, Talim - Ter
biye Dairesi tarafından hazırlanır. İmtihan sualleri 
Talim - Terbiye Dairesi tarafından hazırlanmıştır ve 
bu sualler gizli olarak tespit edilmiş, zarfa konulmuş, 
mühürlenmiştir. Her imtihan sualinin hazırlanışında 
mahremiyetine nasıl saygı gösteriliyorsa, aynı itina 
bu suallere de gösterilmiştir. 

Gazetelerde muhtelif tarzda haberler çıktıktan 
sonra 16 ayrı eğitim enstitüsünde tarafımdan; gaze
te haberlerini dikkate almak, doğruluk derecesini tes
pit etmek için 16 eğitim enstitüsünde ayrı ayrı tespit 
yaptırdım. 16 eğitim enstitüsünde yaptırmış olduğum 
tespitler sırasında gördüğüm şey; bir taraftan yönet
melik, bir taraftan Temel Eğitim Kanununun ilgili 
maddelerine göre sınav heyetlerinin, imtihan heyetle
rinin usulüne göre teşekkül etmediği noktasında top-
lanmasıdır. Zannediyorum senatör arkadaşımızın sual 
olarak, yok dokuz ışık, yok bilmem ne tarzında di
le getirdikleri ve gazetelerde zaman zaman yer alan 
hususlar esasında yazılı imtihan adı altında adlandı
rılan kısma ait olmasa gerek. Olsa olsa mülakat adı 

altında bir nevi değerlendirmeye, bir nevi seviye tes
pitine matuf yapılan karşılıklı bir diyalogun sonunda 
ortaya öğrencinin durumunu, öğretmen okullarına 
ahnıp alınmayacağını, ne derecede bir öğrenci olabil
diğini, kültürünü tespit konusunda, her halde bir kar
şılıklı konuşma neticesinde ortaya çıkan keyfiyete 
aittir. Bunları sordurttum. 16 eğitim enstitüsündeki 
müfettiş arkadaşlarımızın isimlerini, arkadaşım bir 
eski başmüfettiştir, bendenize müracaat ederse ken
disine takdim edebilirim; bana gelen raporların içe
risinde iddiaların hiç birisi varit değil. Bana gelen ra
porlar bu şekilde. 

Saygı değer senatörler; 
Son yılların içerisinde sözlü sorular ve yazılı so

rularda ve gündem dışı konuşmalarda bir yeni üslup 
gittikçe belirgin hale gelmeye başladı. İddia isnat ha
line geldi, isnat giderek itham haline geldi, ithamlar 
giderek suçlama haline geldi. Bir hüküm bina edildi 
ve onun üzerinde de kurallar işlemeye başladı. Bu ke
re de öyle oldu. Hüküm bina ediliyor, suçlandırılıyor 
ve ondan sonra da gazeteden almış olduğu bilgilere 
istinaden kanaatler izhar ediliyor. 

Şimdi lütfediniz, kerem buyurunuz; Talim - Ter
biyede benim zamanımda getirilmiş bir şahıs arka-
d.ışıynnş, değerli bir arkadaşmış; teşekkür ederim. 
Bu değerinden bahsettikleri arkadaş acaba böylesine 
sıkıntı içinde bulunduğu bir hali, Devletin itibarını, 
vazifenin mahremiyetine karşı duyduğu hassasiyeti 
acaba dostlarının evine kadar getirmek nezaketini his
sediyor da, Devletin çalışmaları içerisinde bir idarî 
mekanizmada meydana gelecek haysiyetşiken bir hal 
var ise, onu ilgili bakana götürmek lüzumunu niçin 
hissetmez de, adetâ bunu resmî dairelerden alıp aile 
sohbetlerine kadar getirmek lüzumunu hissederler?. 
Bunu hemen huzurunuzda belirteyim; bu tarz alışkan
lıkların... 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Size vermiş, alma
mışsınız. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Oğuz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Bu tarz alışkanlıkların devlet hayatı
mıza güç getirmediği kanaati içindeyiz. Devlet me
muru Devlet haysiyetiyle itibarıyla ilgili çalışmaları 
yapar. Haksızlıkları gördüğü anda amirine intikal et
tirir, İntikal ettirmek şifahen de olur, yazı ile de olur. 
657 sayıh Personel Kanunu kendisine bu imkânı ta
nımıştır. Eğer bu karar ilgili amire intikal ettirilir, 
amir kararında ısrar ederse, onu yazılı hale getirir ve 
kendisine tevdi eder. Bunu uygulamak mecburiyetin-
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dedir. 657 sayılı Kanunun işleyişi budur; ama siz bu
nu böyle yapmaz da Devletin çalışma tarzını alır da 
bir dostunuza, bir ahbabınıza intikal ettirseniz ve dost
larınızın, ahbabınızın konuşmalarıyle Devletin idaresi
ni düşünürseniz, Devlet ondan güç kazanmaz. Hele 
modern devlet anlayışıyîe uzaktan yakından irtibatı 
hiç olmaz. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Beyefendi size ver
miş, almamışsınız. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun Sayın 
Oğuz, müsaade buyurun efendim, 

Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Orsan Öymen'in bantından pasaj
lar okudu. Lütfetsinler o pasajları bende banttan din
lemek isterim, 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Bende var. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Hay hay, dinlemek isterim. 

Şunun katiyetle bilinmesini isterim; ortaya konu
lan çalışma tarzımızdan memnun olmayanlar vardır, 
doğrudur. Memnun olanlar da vardır. Memnun ol
mayanları çalışmalarımızla, baştan peşin memnun ol
mama keyfiyetini kendisine kabul etmiş olan insanlara 
kendimizi kabul ettirmekliğimiz mümkün değildir. 

Ders kitapları konusu uzun yıllardır Türkiye'nin 
fevkalâde önemli bir meselesi olarak, millî eğitimde 
üzerinde durulan bir konu olarak devam edegelmiş 
çalışmaların sonucu. Temel Eğitim Kanununun 54 
ncü maddesinin (B) bendinin konuşmayı yapan değer
li arkadaşım bilir. Araçlar ve gereçler şahıslara, ko
misyonlara ve yarışmaya tabi tutulmak suretiyle tan
zim edilir. Eğer şahıslara verme keyfiyeti bir suçlu
luk hali ise, o zaman Kanunu ortadan kaldırınız. Eğer 
kanundan neşet eden bir hakkı istimal ediyorsanız, 
bühtanda bulunmaya hakkınız yoktur. Dedikodu key
fiyeti... Dedikodu keyfiyeti hukukta itibar bulmaz. 
İddia edilen hususatın doğru olabilmesi keyfiyeti an
cak ve ancak iddia edilen hususların bir delile istinat 
etmesi halinde mümkündür. Dedim, dedim, dedik tar
zındaki hadiselerle meseleleri yürütmek mümkün de
ğildir. 

Ne yapılmıştır kitaplar konusunda: Kitaplar ko
nusunda Mecliste bir soruşturma var, bir araştırma 
konusu var, bunun hakkında geniş izahatlarda bulu
nacağım. Onun için ben, gündem dışı konuşmanın 
kendi hudutları içerisinde kalarak, onun esprisine, 
maksadına uygun olarak söylemekle yetineceğim. 
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Bu kitapların hazırlanmasında şahsen üç unsuru 
bir arada düşünmelerini kitap yazarlanndan rica et
tim. Ben bir kitap yazarı değilim. Zannetmiyorum ki, 
Millî Eğitim bakanları da kitap yazan olsunlar. Ta
rih yazılacaktır, sosyoloji yazılacaktır, coğrafya yazı
lacaktır, mantık yazılacaktır, felsefe yazılacaktır, türk-
çe yazılacaktır, edebiyat yazılacaktır... Söylediğim üç 
şey şudur; geleceği geçmişe tercih edici bir üsluba, 
bir muhtevaya itibar ediniz. Tekrar ediyorum, istik
bali maziye tercih ediniz. Geleceği geçmişe tercih 
eden bir manaya, bir üsluba itibar ediniz. Söylediğim 
birinci telkin bu, 

İkinci telkinim; ezberciliği ortadan kaldıran bir 
anlayışa itibar edin. Bir tarihi, eğer kronolojik, sade
ce filânca tarihte şu olmuş, falanca tarihte bu olmuş 
tarzında öğrencilerimize verirsek, bununla gencimiz
de Türk tarih tefekkürünü, dünya tarih tefekkürünü 
yaratmak, meydana getirmek mümkün değil. Öyle 
ise, çocuk bu kitabı kapattığı zaman aklında sadece 
tarihler değil; ama bunun sonucunda bir Türk tari
hi tefekkürü imajının kalmış olması lâzımdır, bunu 
vermeye çalışınız dedim. İkinci söylediğim, kendileri
ne telkin ettiğim şey bu oldu. 

Üçüncüsü, vereceğimiz bilgiler çocuklar okuldan 
ayrıldıkları zaman değil, dersten teneffüse çıktıkları 
zaman kendilerinden kopmuş bilgiler olmasın. Bu 
bilgiler hayatta geçerliliğini muhafaza eden bilgiler 
olsun. Telkinlerim bunlar oldu. 

Bütün bu çalışmaların içerisinde hududunuz, Te
mel Eğitim Kanununun 2 nci genel amaç maddesi 
olacaktır dedim. Temel Eğitim Kanununun 2 nci 
maddesi, 1739 sayılı Temel Eğitim Kanununun genel 
amaç maddesi. Bu genel amaç maddesinde millî dev
letin maarifinin millî olmasında takip edilecek yol or
taya konulmuştur. Bu konuşta, kitabın hazırlanma
sında millî devlete, millî okulla gidileceğine göre, 
millî okulun temelinde de millî terbiye, millî ülkü
ler ve millî kültür olacağına göre, bu üç anakaynakla 
beslenen kitapların yazılması gerekmektedir telkini 
tarafımızdan yapılmıştır.; 

Bu maksada uygun kitaplar bu amacın hudutları 
içinde mi kaldı, bu hudutların içine mi giremedi, ta-
mamıyle bunların dışında apayrı manada bir kitap 
mı ortaya çıktı tenkidi şu anda dahi yapılmaktadır. 
Bu konuda yaptığımız şey, bütün basında çıkmış 
olan yazıları aldık, müspetinden yaklaşanlar, menfi
sinden yaklaşanlar, üslubuyla, diliyle, terkibiyle, ki
tapla kim ne diyor : Tutucu, bağnaz diyenler var. 
Doğrudur, millî anlayışı benimsemiş diyenler var. 
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Bunlar oturulacak değerlendirilecektir, bunun için de 
Başmüşavirim Sayın Necip Aşkın'a tarafımdan görev 
verildi; «size görev veriyorum, bütün bu gazetelerde 
çıkan havadisleri, haberleri, makaleleri, fıkraları otu
runuz heyetinizle birlikte değerlendiriniz» demişim
dir ve daha dün akşam kendisiyle konuştum, «çalış
malarımızı sürdürüyoruz» demişlerdir. Bununla kalı-
nıimayacak, bununla kahnılmayacaktır. Elbetteki bir 
kitabın hazırlanması, bir kitabın yazılması pek kolay 
bir hadise değildir. 

Mümkündür ki, Saym Prof. Mehmet Kaplan'ın 
yazmış olduğu edebiyatı bir diğer edebiyatçı arka
daşımız beğenmeyebilir. Yliie nıüıukündür ki, Faruk 
Timurtaş Hocanın yazmış olduğu bir kısmı diğer bir 
hocamız beğenmeyebilin Yine mümkündür ki, İbra
him Kafesoğlu'nun Türk tarihi hakkında yazmış ol
duğu bir kısmı, diğer bir kimse beğenmeyebilir... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Nereden seçip 
buluyorsunuz bunları? 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, müdahale etmeyin 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Anlamadım efendim?.. 

BAŞKAN — Efendim, siz devam buyurun sayın 
Bakan. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hayır seçi
yor. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun efen
dim, müsaade buyurun saym Feyyat müdahale etme
yin efendim, tekrar rica ediyorum. 

Buyurun sa3'in Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Kitaplarla ilgili izahat veriyorum, yap
mış olduğum konuşmanın içerisinde... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Lüzumsuz 
adamları seçiyorsunuz. 

BAŞKAN — Saym Feyyat çok rica ediyorum. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Bir daha sefere lüzumlu adamları siz 
bana takdim ederseniz memnun edersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim, kar
şılıklı konuşmayınız. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Siz de lüzum
suzsunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Zatıâliniz için söyleyecek başka bir şe
yim yok. 

Bu itibarla, kitaplar konusunda söylenen sözleri 
bir çırpıda kötülemek pek kolay olmasa gerek. Zan-
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nediyorunı ki, insanlar her aklına geleni söyleyecek
leri yerde, her söyleyeceklerini düşünseler, zannedi
yorum çok daha isabetli, sıhhatli konuşmalar yapar
lar. 

Bu arada bir şey söyleyeyim, beyefendi bendenize 
layık gördü, musalla taşma yatırıp siyasî mevta yap
tılar, çok teşekkür ederim. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Allah korusun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Ama, ben kongreden yeni çıktım ve af
federsiniz en yüksek reyi aldım yani, siyasî mevta ol
madığımı hatırlatmak istiyorum. 

Bu arada bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum 
kendilerine... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Seçimde görürüz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Görürsünüz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Evet, tabiî... 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum lütfen 
karşılıklı konuşmaya fırsat vermeyin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Saym Başkan, zannediyorum bu, işin 
biraz garnitürü oluyor, arkadaşlar takılmaktan hoş
lanıyorlar. 

Sayın Ayvaz Gökdemir'e gelince, emri ifa etmiş
tir. İsyankâr olma halini 657 sayılı Personel Kanunu-
nen Devlet memuruna tanımış olduğu hakla karıştır
mayalım. İsyankârlık verilen emri yerine getirmeme 
halidir, ona isyankârlık denir... 

HASAN İLDAN (Elâzığ) — Mantıksız olursa?.. 
BAŞKAN — Sayın İîdan, çok rica ediyorum efen

dim, istirham ediyorum. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Affedersin. Ama, eğer 657 sayılı Dev
let Personel Kanununu biraz evvel sayın senatör, 
Devlet memurunun yetenekleri içerisinde amirine 
karşı düşündüğünü açıklıkla söyleme cesaretini ken
dinde bulamayan Hükümet ithamıyla başladı konuş
masına ve bizi modern devlet telâkkilerinin dışında 
b'r devlet anlayışının içerisinde tammladdar, öyle 
bitirdiler saym senatör arkadaşımız, zatıâlinizden ev
vel konuşan arkadaşımız. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Adını bilmiyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Affedersin, affedersin. 

Sayın Babüroğlu'nun bu konuşmasını sadece size 
verilmiş cevap olarak söyler ve yetinirim. 657 sayılı 
Kanun da, Devlet memuru kendisine bir vazife veril-
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diği zaman onun hukukî yapısında tereddütleri var- ; 
sa, amirine o tereddütlerini yazıyle bildirir ve onun 
üzerine de bakan yerine getirilmesini istiyorsa yazıy
le kendisine bunu bildirir, 657 sayılı Kanunun amir 
hükmüdür. 

Bu itibarla, yapılan işlem aksine bu tarz Devlet 
memurundan korkma, bu tarz Devlet memurundan 
çekinme, bu tarz Devlet memurunu isyankâr mütalaa 
etmek hiç de yakışmıyor. Aksine, düşüncesini kâğıda i 
dökecek derecede Devlet memuriyetinin haysiyetini I 
muhafaza eden bir anlayışın içindedir; ama emir ken- \ 
dişine veriîdiği zaman ona ittiba edecek derecede de 
Devlet memuriyetinin haysiyetinin idraki içerisinde 
olduğunun ifadesidir. 

Saygılar arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, Ba

kana soru soracağım. 
BAŞKAN — Sayın Oğuz, gündem dışı konuşma

larla ilgili... 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Konuşmamla ilgili... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyuran. Sayın 

Oğuz, müsaade buyurun. Gündem dışı görüşmelerle 
ilgili müzakere açma olanağımız yoktur. 

REŞAT OĞUZ (Antalya) — Ayvaz Beyi ilân j 
ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 

8. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - j 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a, içişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/914) 

BAŞKAN — Gündemin sunuşlar kısmına geçiyo-
ruz. 

Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Prof. Korkut Özal'ın dönüşü
ne kadar: Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, 
İçişleri Bakam Oğuzhan Asiltürk'ün vekillik etmesi
nin, Başbakanm teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

M. Tekin Arıburun 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
9. — Görev ile yurt dışına giden Bayındırlık Ba

kanı Fehim Adak'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab-

dülkerim Doğru'nun vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/916) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tezke
resi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Bayındırlık Bakanı 

Felîim Adak'm dönüşüne kadar; Bayındırlık Bakan
ağına, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğ
ru'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

M. Tekin Arıburun 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

10. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı - Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş'e, 
Devlet Bakanı Mustafa Kemal Erkovanın vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/815) 

BAŞKAN — Bir diğer Cumhurbaşkanlığı tez
keresi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Baka

nı - Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş'in dönü
şüne kadar; Devlet Bakam - Başbakan Yardımcılı
ğına, Devlet Bakanı M. Kemal Erkovan'm vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

M. Tekin Arıburun 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 

önergede açıklanması lâzım gelen bir husus var. 
Görevle mi yurt dışına gitmiştir? Yoksa şahsî işi 

için mi gitmiştir? Bunun açıklanması lâzımdır. 
BAŞKAN — Efendim, bizler Cumhurbaşkanlı

ğından gelen tezkereleri... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Orada «Görev ile», 

diyor, Sayın Başkan. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Önergede 

«Görevli» deniyor. 
BAŞKAN — Tezkeredir efendim bu. Önerge de

ğildir. 
SIRRI ATALAY (Kars) — «Görev ile» diyor 

Sayın Başkan. Görevli değildir, ama... 
BAŞKAN — Sayın üyeler, benim görevim bura

ya, bana intikal eden Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
ni okutmaktır. İstirham ederim. Bunun dışında baş-
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ka bir şey yapmamıza maddî o-anak yoktur efen- ! 
dini. 

Buyurun okuyun efendini. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, I 

gazetelerde yayınlanan fotoğraflar var. Cumhurbaş
kanı nasıl yalan yazıyor, Senatoya? 

BAŞKAN — Müsaade buyuran, Sayın Unsal. 
Saym Ünsa?, bu sözlerden Sayın CumhurbaşkanTîğı 
makamım tenzih ederim. Sureti kafiyede böyle bir 
şeye ihtimal vermiyoruz. Ancak... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — O'nun adına ge
liyor. tekrar ediyorum... 

BAŞKAN — Bir saniye efendini. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ya?an, sahte ya- I 

zıyı buraya yazamaz, Cumhurbaşkanlığı makamı. 
BAŞKAN — Bir saniye Saym Unsal. Bu sorula

rın muhatabı bugün burada bMeşimi idare eden 
Başkan değildir. Biz, bize intikâl eden Cuınlıurbaş-
kanhğı tezkerelerini Genel Kurulumuzun bilgilerine 
sunuyoruz. Bu sorular, ilgili makamdan saym par
lamenterler tarafımdan yazı iîe sorulabilir.. Buıdar 
için İçtüzüğümüzde... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Saym Başkan, Cura-
hurbaşkam Vekilinin yazısı gerçek dışıdır. 

BAŞKAN — Bir saniye efendin?., ben sözümü bi-
tirmedim. Efendim, bunların... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhurbaşkanı Ve
kilinin yazısı bir kâğıt parçasından başka bir şey 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın Ataîay, bu suallerin tevcih 
edileceği makam, şu anda birleşimi yönetmekten 
başka bir yetkisi olmayan Başkanlık Divanınız değil
dir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhurbaşkanı Ve
kili gerçekleri yansıtmıyor. 

BAŞKAN — Bunların sorulacağı mskaiîî'ar var
dır, usulleri vardır. O usullere göre lütfen sorarsınız 
efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sorana kadar 
burada Cumhuriyet Senatosunda okutanıazsınız. 

BAŞKAN — Saym Ünsaî, sizi ıssu'iine uygun ko
nuşmaya davet ediyorum. Başkanlık Divanı göre
vini biliyor. Başkanlık Dîvanı görevini sizden öğre
necek değildir. Okutmaya - devanı ediyoruz efen
dim. 

Buyurunuz. 
11. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı Seyfi Öztürk'e, Devlet Bakanı Gıyasettin Ka
racanın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, (J/911) j 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev iîe yurt dışına gidecek oîan Devlet Baka

nı Seyfi Öztürk'ün dönüşüne kadar; Devlet Bakan
lığına, Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nm vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sayın üyeler, şu anda ileri sürmüş olduğunuz iti

razlara evvelce muttali idi iseniz, bunu daha evvel 
ilgililerden sormak imkân ma maliktiniz. Sizin şu an
da öğrenmiş olduğunuz meselelere benim ne içinde 
bulunduğum hukukî statü, ne de şu andaki fiilî du
rum cevap verecek yetkiyi, imkânı bana tanımamak
tadır. Takdir buyurursunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz verirsiniz. 
BAŞKAN — Efendim, tezkereler üzerinde her

hangi bir şey yapılmaz. Bunlar sunuştur. Çok rica 
ediyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sırrı Ataîay da 
Başkanvekilliği yapmıştır. Bunları bilmesi gerekir. 

12. — Cumhurbaşkanı Fahri S. Korutürk'ün, 29 
Kasım 1976 tarihinde göreve başladığına dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/918) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tez
keresi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

18 Kasım 1976 tarih ve 4-947 sayıîı yazımızda be-
iirtiidiği üzere, lüzumlu görülen cerrahi müdahale 
19 Kasım 1976 Cuma günü Gülhane Askerî Tıp Aka
demisinde yapılmış olup şifa ile 27 Kasım 1976 Cu
martesi günü hastaneden ayrıldığımı ve 29 Kasım 
1976 Pazartesi günü göreve başladığımı bilgilerine 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN —- Bilgilerinize sunulmuştur. 

13. — Görev ile yurt dışına giden İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'e, Adalet Bakanı İsmail Müftüoğ-
lu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/917) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tez
keresi vardır, okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanîığma I 
Görev ile yurt dışına giden İçişleri Bakam Oğuz-

han Asiltürk'ün dönüşüne kadar; İçişleri Bakanlığı
na, Adalet Bakam İsmail Müftüoğru'nun vekillik et- • 
meşinin, Başbakanın teklifi ü/erine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
14. — Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Korkurt Özal'a, Çalışma Ba
kanı Şevket Kazan'ın vekillik etmesinin uygun görül- \ 
miiş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/912) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Gıda - Tarım ve Hay

vancılık Bakam Prof. Korkut Özal'ın dönüşüne ka
dar; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanhğma, Ça
lışma Bakanı Şevket Kazan'ın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görüîmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
15. — Görev ile yurt dışına giden Kültür Baka

nı Rıfkı Danışman a, Gençlik ve Spor Bakanı Ali 
Şevki Erek'in vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/913) 

BAŞKAN — Bilgiye sunulacak bir başka Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi daha vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Kültür Bakanı Rıfkı 

Danışman'm, dönüşüne kadar; Kültür Bakanlığına, 
Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
16. — Yozgat Üyesi Veli Uyar'a, mazeretine bi

naen 15 gün izin verilmesine dair Başkanlık tezkere
si. (3/922) 

BAŞKAN — Bir Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Veli Uyar 

m mazeretine binaen, 24 . 11 . 1976 tarihinden iti
baren 15 gün müddetle izinli sayıüması hususunun 
Genel Kurula arzı Başkanlık Divanının 24 . 11 . 1976 
tarihli toplatısımla kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 
Rahmi Erdem 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanvekili 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu 
Yozgat Üyesi Sayın Veli Uyar, 24 . 11 . 1976 tari
hinde 15 günlük bir seyahat için yurt dışına çıkaca
ğından bahisle, kendisine izin verilmesini talep et
miş, Başkanlık Divanı kendilerinin mazeretini ka
bul ederek, kendisine izin verilmesi hususunun Ge
ne! Kurula arzına karar vermiştir. 

Sayın Veli Uyara 24 . 11 . 1976 tarihinden iti
baren 15 gün süre ile izin verilmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Çoğunlukla kabul edilmiştir. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı
nın 24 Kasım 1976 tarihli toplantısında alınan 1 sa
yılı Karara dair Başkanlık tezkeresi. (3/924) 

BAŞKAN — Bir başka Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının 24 Ka

sım 1976 tarihli toplantısında alman 1 saydı karar 
ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun yüksek tasviplerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Rahmi Erdem 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 

1. — Özel kanunlan gereğince her yıl yapılması ge
reken Dilekçe Karma Komisyonu Ue Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Karma Komisyonuna yapılacak üye se
çimine ait oran ve dağıtım cetvelinin ilişik şekilde 
tanzimine, 

2. — Komisyon oranlarının ve dağıtım cetvelleri
nin tanziminde; Danışma Kurulunca evvelce alman 
kararlar doğrultusunda olmak üzere, Danışma Kuru
lunun toplanmasına ve karar almasına gerek kalmak
sızın bu işlemlerin yapılması için Başkanlık Diva
nının yetkili kılınmasına, 
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3. — Danışma Kurulu Sözcülüğünün, Divan Üye
si Sayın Mehmet Çamhca tarafından yapılmasına,. 

Karar verilmiştir. 

C. Senatosu Başkanı 
Rahmi Erdem 

Başkanveküi 
Ergün Ertem 
Divan Üyesi 

Ekrem Kabay 
(Bulunmadı) 

Başkanveküi 
Mehmet Ünaldı 

(Bulunmadı) 

Divan Üyesi 
Mehmet Çamlıca 

Divan Üyesi 
Abdülgani Demirkol 

(Bulunmadı) 

Divan Üyesi 
Hüsamettin Çelebi 

(Bulunmadı) 
Divan Üyesi 
İsmail İlhan 
(Bulunmadı) 

İdare Âmiri 
Mehmet Ali Arıkan 

A. P. Gr. Başkanveküi 
Nazım İnebeyli 

M. B. Grupu adına 
Muzaffer Yurdakuler 

Divan Üyesi 
Sabahattin Savcı 
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Suphi Karaman 
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İmadetin Elmas 
C. Bşk. Seç. Üyeler Grupu 

adına 
Şerif Tüten 

CUMHURÎYET SENATOSU KARMA KOMİSYONLARI ORAN ÇİZELGESİ 

Komisyonlar 

S t. 
O 

Düekçe Karma 
Komisyonu 2.92 
Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri 
Karma Kom. 6.27 

4.-P. 

77 

A
de

t 

3 

6 

C. H. P 

62 

s 
2 
O 

2.3S 

5.05 

M. B. Gr. 

18 

A
de

t 

O
ra

n 

I 

2 0.68 

5 1.46 

C. Bşk. S. Ü. Gr. 

1 A
de

t 

1 

2 

12 

O
ra

n 

0.45 

0.97 

1 A
de

t 

— 

1 

Bağımsızlar 

O
ra

n 

0.57 

1.22 

15 

A
de

t 

1 

1 

Münhal 

O
ra

n 

— 

A
de

t 

T
op

la
m

ı 
O

ra
n 

6.97 

14.97 
üy

e 
sa

yı
ş 

K
om

. 

7 

15 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Kurulunun 
karan ve ilişikteki dağıtım cetveli Yüce Genel Ku
rulun bilgilerine sunulmuştur. 

Danışma Kurulu kararı ve dağitîm cetveli üze
rinde söz isteyen grup sözcüleri var mı efendim? 

Olmadığına göre, biraz evvel okunan Danışma 
Kurulu kararım ve ilişikte sunulan dağıtım cetvelini 
Yüce Genel Kurulun oylarına sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

EKREM KABAY (Burdur) — Saym Başkan, 
Cumhurbaşkanlığımızca gönderilen ve Genel Kuru
lun bilgisine sunulan bir konuda söz istiyorum. Su
nuşlar bölümü şimdi bitti; onun için söz İstiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sunuşlarla ilgili müzakere 
açmamıza imkân yoktur; bu sebeple Sayın Kabay'a 
söz vermek imkânım olmadığını arz ederim, 

EKREM KABAY (Burdur) — Saym Başkan, tu
tumunuz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tutumum hakkında buyurun efen
dim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Saym 
Başkan, peşinen söyleyeyim, istismar ediliyor. Mak
sat apaçık ortada. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale buyurmayın, 
çok rica edeceğim. 

Buyurun Sayın Kabay. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

Biraz önce Cumhurbaşkanlığından gelen ve Yü
ce Genel Kurulun bilgisine sunulan bir konuda ar
kadaşlarımızın itirazım Sayın Başkan kendisine has, 
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uygun bîr biçimde susturdu. Ancak biz Sayın Baş
kanı, sadece burada Cumhurbaşkanlığından gelen 
tezkereleri okutup geçen bir makam olarak görme
mekteyiz. Sayın Başkanı, aynı zamanda Cumhuriyet 
Senatosunda şu anda bizi yöneten, gerekli istek ve 
ihtiyaçlarımıza cevap vermekle görevli bir makam ve 
o makamı ehliyetle yürüten bir kişi olarak görmek
teyiz. 

Düşünün; Türkiye Cumhuriyetinin, layik Cum
huriyetin devlet bakanları, bazı bakanları hacca gi
decek ve bunlara devletin kasasından, kesesinden pa
ra ödenip ödenmediğini öğrenme imkânımız olma
yacaktır; olmaz böyle bir şey... 

Görevle yurt dışına gidiyor. Nereye gidiyor? Ga
zetelerde resimlerini görüyoruz, hacca gitmiş. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Hacca 
gidiyor; evvelâ Müslüman olalım. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun, lütfen! 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yalan söyleyen 
adamdan Müslüman olur mu?.. Daha hacca gider
ken sahtekârlık başlıyor. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, rica ediyorum. 
Devam edin Sayın Kabay. 

EKREM KABAY (Devamla) — Hacca gittiğini 
gazetelerden resmini görerek öğrendiğimiz bakanla
rın durumunu öğrenme imkânını bize tanımayacak
sınız... Bu olamaz Sayın Başkanım... Siz, aynı za
manda bizim bu isteğimize cevap vermek durumun
dasınız. 

Sayın bakanlar resmî görevli olarak mı Hacca 
gitmişlerdir; bunu öğrenmek istiyoruz. Devletin ka
sasından kaçar para almışlardır; bunu öğrenmek is
tiyoruz. Lütfedeceksiniz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Yüce Senatonun sa
yın üyeleri milletin temsilcileridirler. Muhakkak İd, 
icrayı murakabe etmek ve denetlemek Anayasal gö
rev ve haklarıdır. Ancak, icrayı denetlemenin hangi 
yollarla yapılacağı yine İçtüzüğümüzde açıkça belir
tilmiştir. Ben, şu anda burada ancak birleşime baş
kanlık eden bir Başkanvekili olarak bulunmaktayım : 
Yüce «Senatoyu temsil yetkimiz yoktur. Birleşimi ida
re etmekten başka şu anda bir görevimiz, sıfatımız 
yoktur. Sayın üyeler İçtüzüğün kendilerine vermiş ol
duğu hakları kullanarak o mekanizmayı çalıştırdık
ları takdirde, herhalde icra kendi üyelerinin bu tu
tumlarıyla ilgili gerekli açıklamaları sayın üyelerimi
ze yapacaklardır, 
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Sorulan sordukları yahut araştırına istedikleri za
man gereken mutlaka Başkanlık Divanı tarafından 
yapılacaktır. Omm için tutumumuzda herhangi bir 
aykırılık olmadığı kanaatindeyiz. 

75. — Adalet Partisi Grupu Başkanlığının dep
rem felâketi yerinde incelemek ve felâkete uğrayan 
vatandaşlarımıza Senatomuzun başsağlığı ve geçmiş-
olsun dileklerini iletmek üzere gruplardan birer üye
den teşekkül- edecek bir heyetin Van'a gönderilmesi
ne dair tezkeresi. (3/923) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi Grup Başkanvekili tarafından verilen 
bir tezkere vardır; okunacak ve gereği yapılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Van ve dolaylarında çok sayıda vatandaşın haya

tım kaybetmesine, yurtsuz, yuvasız kalmasına sebep 
oîan elim deprem felâketi için; 

1. — Senato Genci Kurulsunun iki dakikalık say
gı duruşuna davet edilmesi, 

2. — Deprem felâketini yerinde incelemek ve fe
lâkete uğrayan vatandaşlarımıza Senatomuzun baş
sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere grup
lardan birer üyeden teşekkül edecek heyetin Van'a 
gönderilmesini arz ve teklif ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi Grup 

Başkanvekili 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önergede yerine getiril
mesi istenen hususlardan birincisi yerine getirilmiştir. 
Ancak, önergede iki dakika saygı duruşu talep edil
miş oSmas:na rağmen biz bir dakika olarak yaptık. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — «Bir dakika» 
olacak efendim, düzeltiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Efendim, Yüce Genel Kumlun 4 Ocak 1966 ta

rihli 25 nci Birleşiminde alman bir karar gereğince 
bir dakika olarak saygı duruşu yerine getirilmiştir. 

Önergenin ikinci maddesiyle ilgili olarak söz iste
yen sayın üye var mı efendim?.. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üçok. 
BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Efendim, îkhıcl maddesiyle ilgili değiî de bîr ÜÇÜECÜ 
madde eklenmesiyle ilgili olarak ben bir ricada bu
lanmak istiyoniEîo Senato olarak yahut Parlamento 
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olarak bir yardım kampanyası açsak da biz de yar
dım etsek... 

BAŞKAN — Efendim, bugün Başkanlığımıza 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu tarafından böyle bir 
karar alındığı konusunda bilgi geldi. Sayın Senato 
Başkanımızın kendilerine bu hususta yardımcı ola
cakları vaadi benim yanımda verildi. Herhalde diğer 
gruplar da kendi aralarında bu hususu mutlaka dü
şüneceklerdir ve bu husus yerine getirilmiş olacaktır. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
izin verir misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz grup olarak 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının bu husus
ta; yani yardım hususunda kararını bekliyoruz. 

BAŞKAN — Efendim... 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym Baş
kan, biraz eve! Genel Kurula arz ettiğiniz gibi, biz 
grup o!arak, yani Büyük Millet Meclisi grupu olarak 
yardım yapmayı kararlaştırdık ve şimdi çalışmalar 
devam ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, gruplar kendi aralarında 
temas? ederlerse, herhalde yeknesak bir karar çıkar. 

Efendim, önergenin ikinci maddesi üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ben söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş

kan, saym senatörler; 
İkinci madde anlayabildiğim kadarıyle Yüce Se

nato adına başsağlığı dileğinden ibarettir. 

Yüce Senato üyelerinden ve Sayın Başkandan tek 
istirhamım, bu başsağlığının, Van yönetimine, Hü
kümet temsilcilerine değil de doğrudan doğruya, Çal
dıran, Muradiye, Diyadin ve Erciş ilçesinin kssmen 
de olsa toplu halkına yapılmasıdır. Çünkü, geçen gün 
yaptığımız incelemede, gerek Saym Generalin ve ge
rekse Saym Valinin yaptığı açıklamaların yüzde 90' 
mın hilâf-ı hakikat çıktığı anlaşılmıştır. Ben bunu 
deîaylanyle tespit ettim ve önümüzdeki günlerde Y7ü-
ce Senatoda dile getireceğim. 

Şunu arz etmek isterim size : 3u memlekette en 
muzır cereyan, çok solda idda eriğiniz «komünizm» 
mi dersiniz, «Kürtlere âzadi» mi dersiniz, ne derse
niz deyin; bu tip kimseler orada köylüye kendisini 

kabul ettirmiş, namuslu devlet görevlileri kendisini 
kabul ettirmemiş. Bir memlekette hükümet iflâs eder
se, komünizm neşvünema bulur. Demek orada komü
nistlerin kendisini halka kabul ettirmesi bu Hüküme
tin iflâsı, gayri meşruluğunun belirgin bir ifadesidir. 

BAŞKAN — Saym Feyyat, bir dakika efendim. 
Siz verilen önergenin... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Saym Feyyat, bir önerge var, bu 
önergenin ikinci maddesi ile ilgili söz istediniz. Öner
genin ikinci maddesinde deniyor ki, «Gruplardan bi
rer kişiden ibaret 5 kişilik heyet gitsin, mahallinde fe
lâketzedelere başsağîsğı dilesin» Konuşmaîannızîa 
bunlar arasında bir irtibat kurabiliyor musunuz?... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Arz ediyo
rum. Mahallî halka gidip bu başsağlığı intikal etti
rilirse, Yüce Senato üyelerinin bu memlekette felâ
keti kimlerin istismar ettiğini, istismar edenlerin Dev
let yönetiminden daha çok sempati topladığını, o 
kör gözleri ile göreceklerdir. 

Halen gözleriniz kör olmaya devam edecek, mi
dir? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, söylemiş olduğunuz... 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Bu 

ne yahu. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın 

Başkan, ne biçim iş bu. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Edep 
dışı. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, bir saniye din
leyin. Senatonun üyelerini kör göz olmakla itham 
ettiniz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Hükümeti 
kastettim. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. 

ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Ne biçim 
iş bu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. Hükümet dahi 
olsa Yüce Senato kürsüsünden ne gibi bir dille ko
nuşulacağını İçtüzüğümüz açıkça tarif etmiştir, va
sıf landırmıştır. Çok rica edeyim, bu şekilde konuş
malarla, karşılıklı sataşmalara, karşılıklı söz atmala
ra fırsat vermeyiniz. Çok rica ediyorum efendim. 

Saym üyeler; 
Bu konuda başka söz isteyen var mı?.. 
ALÂEDDİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Zabıtla

rın tashihi gerekir. 
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BAŞKAN — Çok rica ediyorum, müsaade bu
yurun. Efendim, bu konuda başka söz isteyen saym 
üye var mı?.. Olmadığına göre, biraz evvel okunan 
önergenin ikinci maddesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Genel Kurulun karan paralelinde gereği yapıla
caktır. 

19. — 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğra
dıkları çeşitti mağduriyetlerin saptanması ve bir çö
züm yolu bulunması hakkında kurulmuş olan Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının görev bölümüne dair 
tezkeresi. (3/910, 10/44) 

BAŞKAN — Bir araştırma Komisyonu tezkeresi 
vardır, bilgilerinize sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık yapan 

ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradıkları 
çeşitli mağduriyetlerinin saptanması, ve bir çözüm yo
lu bulunması hakkında kurulmuş bulunan Araştırma 
Komisyonumuz, 25 . 11 . 1976 Perşembe günü saat 
16.30'da sekiz sayın üyenin iştiraki ile toplanmış ve 
aşağıdaki şekilde Başkanlık Divanını seçmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Komisyon Başkanı 

Niyazi Unsal 

Başkan : Niyazi Unsal (Erzincan) 
Sözcü : Hasan Fehmi Güneş (Sakarya) 
Kâtip : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
20. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hüsamettin Çe

lebinin Divan Üyeliğine seçilmesi nedeniyle (10/13) 
numaralı Araştırma Komisyonunda boşalan üyeliğe 
seçim. 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var, okunup oy
lanacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hüsamettin Çelebinin Divan üyeliğine seçilmesiy

le boşalan 10/13 noîu Öğretmen Tayin ve Nakilleri 
hakkındaki Araştırma Komisyonuna Bahriye Üçok 
Grupumuz aday üyesidir, gereğini arz ederim. 

Prof. Nihat Erim 
Grup Başkanı 

caklarından, Sayın Çelebi'den boşalan Araştırma Ko
misyonu üyeliğine Grupumuzca Saym Bahriye Üçok 
aday gösterilmiştir. Başka aday olmadığına göre, Sa
yın Bahriye Üçok'un seçimini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

21. — Erzurum Üyesi Sakıp Hatunoğlu'nun Di
van üyeliğine seçilmesi nedeniyle (10/32), 10/42) 
numaralı Araştırma Komisyonlarındaki boşalan üye
liklere seçim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Adalet Parti
si Grup Başkanlığı tarafından gönderilen iki tezke
re, var, okunup gerekli oylama işlemi yapılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Erzincan üyesi Niyazi Ün-

saFın, Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan Kalkın
ma Fonuna ayrılan 400 milyon liranın dağıtım şekli 
hakkında kurulması kabul edilen Araştırma Komis
yonunda görevli bıı!unan Grupumuz üyesi Erzurum 
Senatörü Sakrp Hatunoğlu'nun Cumhuriyet Senato
su Başkanlık Divanında görev alması nedeni ile bo
şalan Araştırma Komisyonuna Cumhuriyet Senatosu 
Çankırı üyesi Gürhan Titrek aday gösterilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi 
Grup Başkanvekili 

Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Di
vanına seçilmesi sebebi ile Sayın Sakıp Hatunoğlun-
dan boşalan Devlet Planlama Teşkilâtınca kurulan 
kalkınma fonuna ayrılan 400 milyon liranın dağıtım 
şekli hakkındaki kurulması kabul edilen Araştırma 
Komisyonuna aday gösterilen Gürhan Titrek'îen baş
ka aday olmadığına göre, Saym Gürhan Titrek'in 
adı geçen komisyona seçimini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler,. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grup Baş
kanlığının başka bir tezkeresi vardır, okunup oyla
nacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nal-

bantoğlu ve arkadaşlarının, Lice'de depremden son
ra yapılan konutlar hakkında kurulması kabul edilen 
Araştırma Komisyonunda görevli bulunan Grupu-
r.mz üyesi Evzu^um üyesi Sakıp Hatunoğlu'nun 
Cuîîîburşyct Scr.atcsıı Başkanlık Divanında görev al
ması nedeniyle, boşalan Araştırma Komisyonuna, 

BAŞKAN — Sayın üyeler, İçtüzüğümüzün 17 
nci maddesinin son fıkrası gereğince, Başkanlık Di
vanına seçilen üyeler, komisyonlarda görev alamaya-
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Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Mustafa Deliveli 
aday gösterilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Adalet Partisi Grup 
Başkanvekili 

Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Di
vanına seçilmiş olması sebebi ile Sayın Sakıp Ha-
tunoğlu'dan boşalan, Lice'de depremden sonra ya
pılan konutlar hakkında kurulması kabul edilen Araş
tırma Komisyonuna aday gösterilen Mustafa Deli-
veli'den başka aday olmadığına göre Sayın Mustafa 
Deliveli'nin adı geçen komisyona seçimini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

22. — Ankara Üyesi İbrahim Öztürk'ün, Eğitim 
Enstitüleri giriş sınavları ve bu kurumların durum
ları hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10J58) 

BAŞKAN — Bir araştırma önergesi vardır, bil
gilerinize sunulacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Özü: Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve bu ku

rumların durumları hakkında Senato Araştırması. 
1976 - 1977 öğretim yılı eğitim enstitüleri giriş 

sınavlarında Ülkü Ocaklı ve M. H. P. yanlısı öğren
cilerin kazandırıldıktan yolunda yoğunlaşan ve Cum
hurbaşkanlığı makamına ulaştırılan şikâyetler üze
rine, konuya Sayın Cumhurbaşkanının eîkoyduğu, 
Başbakandan bu meselenin incelenerek sonucun bil
dirilmesi istendiği, Cumhurbaşkanına ulaştırılan ve 
Başbakanlığa gönderilen yazıya eklenen fotokopide, 
Enstitülere giriş sınavlarında (Dokuz ışık doktrini 
nedir, Türkeş'in hanımlarının isimleri nedir, en bü
yük önder kimdir, Ülkü Ocaklarına gidiyor musu
nuz, okuduğunuz gazete nedir, Nazım Hikmet millî 
bir şair midir, öğle namazı kaç rekâttır, Millet ile 
halk arasında fark nedir?) gibi soruların sorulduğu 
yer almıştır. 

Sayın Cumhurbaşkanının konuya gösterdiği du
yarlılık sonucu; Millî Eğitim Bakanı; imtihan ko
misyonlarının 29 . 5 . 1970 tarih ve 18552 sayılı Eği
tim Enstitüleri Yönetmeliğinin 15 maddesine göre 
kurulmadığım belirterek yapılan imtihanların iptal 
edildiğini ve yeniden imtihan yapılacağını kamuoyu
na açıklamıştır. Sayın Bakan; gerekçe olarak sorulan 
soruların niteliğini değil, komisyonların kanunsuz bi
çimde kurulduğunu göstermiştir. 

I Bundan sonraki olaylar dizisini Türk Kamuoyu 
büyük bir dikkat ve üzüntü içinde izlemiştir. Hepi
mizin bildiği gibi en büyük tepki M. H. P. lideri 
Türkeş'den ve M. H. P. Başkanlık Divanından gel
miş «Bu kararın hukuka aykırı ve Hükümetin hay-

I siyetini kırıcı nitelikte olduğu, aşırı sola boyun eğen, 
I sorumsuz, tehlikeli ve partizanca bir mahiyet taşı

dığı» belirtilerek Millî Eğitim Bakanının istifası ge
rektiği ileri sürülmüştür. Türkeş ve Erkovan 11 Ka-

I sim 1976 da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısına 
I katılmamışlar, buna paralel olarak Eğitim Enstitüle-
I rinde Komando ismi verilen M. H. P.'li gençler bü-
I yük olaylar çıkarmışlardır. 

Başta C. H. P. Genel Başkanı olmak üzere, di
ğer siyasal parti yöneticileri ve meslek kuruluşları 

I Eğitim Enstitüleri giriş sınavları konusunda çok ağır 
I ve etkili demeçler vermişler ve bunun özgür düşünce

yi yasaklama ve militan yaratma girişimi olduğunu 
I belirtmişlerdir. 

Bu olaylar dizisi içinde, Millî Eğitim Bakam; im
tihanların iptali nedeniyle enstitülerin birinci sınıf
larında derslere ara verildiğini ve imtihanların yenile
neceğini Valiliklere ve Enstitü Müdürlüklerine res
men bildirmişse de başta öğretmen okulları genel 
müdürü Ayvaz Gökdemir olmak üzere, pekçok 
Enstitü müdürü bu emre uymayacaklarını bildir
mişlerdir. 

I Gazete sütunlarına yansıyan Bakan - Genel Mü
dür çatışması Devlet otoritesi yönünden çok ilginç 
ve ibret verici boyutlara ulaşmış ve Devletin gele
neklerini sarsmıştır. Bu hal Millî Eğitim Bakanlığının 
ilgili bakandan daha etkili çağ dışı kafalar tarafın
dan yönetildiğini ortaya koymuştur. Böyle bir tartış
ma sonucunda; Bakanı tehdit eden bir Genel Mü
dürün görevden alınması beklenirken, Sayın Bakanın 
boyun eğdiğini ve Ayvaz Gökdemir isimli çağdışı bir 

j kafaya Eğitim Enstitülerini ödün olarak verdiğini 
görmek, tüm Atatürkçüleri ve uygar düşünceye ina-

I nan herkesi derinden yaralamıştır. 

Şimdi Sayın Bakanla Genel Müdür arasında ya
pılan bir anlaşma sonucu imtihanlar yenilenmiştir. 
Bu imtihanlar 18552 sayılı Yönetmeliğe uygun ola-

I rak yürütülmüş müdür, yazılı ve sözlü sınavlarda 
sorular, sualier nelerdir, imtihan komisyonlarında 
kimler yer almıştır, ilk ve şimdi yapılan sınavlarda 

\ kimler kazanmıştır, Eğitim Enstitülerini kimler yö-
! iletmektedir, bu kurumlarda bugün uygulanan eği-
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tim kendi mevzuatına ve Atatürk ilke ve devrimleri
ne uygun olarak yapılmakta mıdır? İşte, bütün bun
ları saptamak, kamuoyuna duyurmak ve gereğini 
yapmak üzere Anayasanın 88 nci maddesine göre bir 
(Senato Araştırması)'na gerek vardır. 

Bu amaçla, Eğitim Enstitülerinde yapılan sınavlar 
ve bu enstitülerin durumu ve tutumlarım saptamak 

/. — En az geçim indiriminin yükseltilmesine iliş
kin yasa önerisinin Millet Meclisince reddolunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 2/335; C. Senatosu : 
2/108) (S. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi: 30 . 11 . 1976) 
(Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresi 
13 . 12. 1976) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemin sorular kıs
mına geçiyoruz; ancak Cumhuriyet Senatosu Trab
zon Üyesi Sayın Hasan Güven tarafından Başkanlı
ğımıza bir önerge verilmiştir. Bu önergede, günde
mimizde bulunan En az Geçim İndiriminin Yükseltil
mesine İlişkin Yasa önerisinin gündemdeki bütün iş
lere takdimen görüşülmesi istenmekte ise de; bu gi
bi taleplerin Komisyon tarafından yahut Hükümet 
tarafından gelmesi halinde muameleye konulacağı 
malumunuzdur. Komisyon şu anda Yüce Senatoda 
değildir, Hükümetin de bu konuyla görevlendirmiş 
olduğu yetkili yoktur. Bu sebeple esasen görüşülme
sine de imkân yoktur. Yüce Genel Kurulun bilgile
rine sunuyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Genel Ku
rulda şu anda Hükümetin Bakanları var. 

BAŞKAN — Efendim, bu konunun görüşülme
sinde görevlendirilmiş, yetkisi olan, onu bize beyan 
eden bir Hükümet üyesinin olması lâzım Sayın Gün-
doğan, takdir buyurursunuz. Komisyon da mevcut 
değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, öyle ise Başkanlık Divanına bir görev düşüyor. 
Bu Kanunun müzakeresinin Senatoda bitimi belli 
bir gün. Pek kısa bir süre sonra bitecektir. 

BAŞKAN — 13 . 12 . 1976'da bitiyor efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Çok az 

süre kalmıştır. Bir tek Perşembe günü kalmıştır, önü-

(1) — 613 Sıra sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

üzere, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Se
nato Araştırması yapılmasını saygılarımla rica ede
rim. 23 .11 ,1976 

Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
134 ncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince gerekli 
işlem yapılacaktır. 

müzdeki Salı gününe kadar süre bitmiş olacaktır. 
Bu itibarla Başkanlık Divanı lütfen bu konunun Ko
misyona bildirilmesi görevini üzerine alsın. 

İkincisi; Hükümet burada iken kanunlar görü
şülebilir. özel görevlendirmelerle ilgili hususlar ta
biî Tüzüğümüzün içinde yer almıştır. Önce Komis
yonun değerlendirmesi lâzım bunu. Komisyona bu
nun bildirilmesi gereği vardır. 

BAŞKAN — Hay hay, gereken yapılacaktır efen
dim. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Güven. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, gö
rüşünüze katılıyorum. Benim önergem, A. P. Gru-
pu Başkanvekili arkadaşıma da belirttiğim gibi ikaz 
mahiyetinde idi. Bu öyle bir konu ki, bütün siyasî 
partiler bu konuda birleşmişlerdi. Bu konu öyle de
ğişim gösterdi ki, Komisyonda müzakere süresi 3 
gün kala bize duyuruldu. Şimdi ise bitiş tarihi 
13 . 12 . 1976 olarak görünüyorsa da, bunun Sena
toda müzakeresi için sadece Perşembe günü var. 
Şimdi ise Hükümetimizi temsil eden Sayın Bakan
ları görüyoruz aramızda. Komisyon Başkanı yoksa, 
Komisyon Başkanvekili burada bulunmaktadır. Bu 
Kanunun müzakeresine kanımca bir anlayış havası 
içinde başlayabiliriz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuza!. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Tüzüğün gereğini arkadaşlarımıza bildiriniz. Her ne 
kadar Komisyon Başkanvekili varsa da, kendisi Ko
misyon raporuna muhaliftir ve muhalif olduğu bir 
kanunun müzakeresini yapamazlar. Onun için bunu 
görüşmek imkânı yok. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bundan evvel bu konu
da Genel Kurulumuzda müzakereler oldu. Komis
yonu, Başkanının veyahut sözcüsünün temsil edece
ği; aksi halde Komisyonun çoğunluğunun Genel Ku-

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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rulda hazır bulunmasının lâzım geldiği kabul edildi, 
karar haline iktiran etti. Onun için bugünkü bu öner
ge ve bu görüşmeler Komisyonu ve Hükümeti bir 
ikaz mahiyetinde kabul ediliyor. Başkanlıkça da her 
iki makam nezdinde gerekli teşebbüsler derhal ya
pılacaktır efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, benim bir araştırma önergem vardı. 

BAŞKAN — Efendim, araştırma önergeniz Se
nato Başkanını direkt olarak ilgilendirmesi sebebiyle 
Senato Başkanına verilmiştir. Kendisi önergenizi tet
kik ediyor, Perşembe günkü Birleşimde gereken ya
pılacaktır efendim. 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz efendim. 
1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Arıkan'm, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş tari
hi : 18 . 7 . 1974) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Efendim, İçtüzüğümüze göre soru sahibi olma

yıp, saym Bakan bulunduğu takdirde, bir defaya 
mahsus olmak üzere soru ertelenir. İkincisinde de 
soru sahibi sayın üye yoksa, sözlü sorusu yazılı soru 
haline getirilir. Onun için Tüzüğümüzün bu hükmü
ne uyarak soru ertelenmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Mem-
met Ali Arıkan'm, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi : 18 . 7 . 1974) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan?.. Yoklar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Biraz evvel bahsetmiş olduğum şekilde soru sahi

bi olmayıp, Bakan olduğundan, soru bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Ozmen'in, buğday ithaline dair Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) (Veri
liş tarihi: 18 . 5 . 1974) 

BAŞKAN — Saym Halil Özmen?.. Yoklar. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil

genin, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim Mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) (Veriliş tarihi: 30 . 6. 1975) 

BAŞKAN--/Sayın Bilgen?.. Buradalar. 
- Sayın Başbakan?., Yoklar. 

Soru bu sebeple ertelenmiştir. 
5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/61) (Veriliş tarihi : 1 . 11 . 1975) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?.. Yoklar. 
Sayın Ticaret Bakam?.. Yoklar. 
Soru bu sebeple ertelenmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga
zetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/62) (Veriliş tarihi: 3. 11 . 1975) 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!?.. Buradalar. 
Saym Başbakan?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Başbakan ad ma ben bulunu
yorum. 

BAŞKAN — Başbakan adına Millî Eğitim Baka
nı Sayın Ali Naili Erdem bulunuyorlar. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, ben de Baş
bakandan soru sormuştum. Başbakan burada yoktu. 
Yalnız, aynı Bakan Başbakan adına benim soruma 
da cevap verebilirdi. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Tuna, bir saniye efendim. 
Ben arkadaşımla anlaşırım. 

Sayın Bilgen, öyle anîaşıhyor kî bu konuda Sa
yın Başbakan, sayın Bakana talimat vererek kendisi
nin bu soruyu cevaplanmasını istemişler. Her halde 
ona dayanarak saym Bakan burada bulunuyorlar. 

Sayaı Bakan, yalnız müsaade buyurursanız, önce 
soruyu okutalım. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yeniden seçilmem sebebiyle evvelce ârz ettiğim 

sözlü sorunun yenilenmesi dileğiyle, 
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Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına aracı olmanızı say
gı ile dilerim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal 

Soru : 
1. 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Gazete

sinin ikinci sayfasında Anadolu Ajansı Genel Mü
dürü tarafından «Paristeki Türkler ve Komünizm» 
başlığı altında neşredilen makelesinde bahis mevzu 
burslu elli öğrenci hakkında Millî Eğitim Bakanlığın
ca ne gibi işlem yapıldı? 

2. Bu talebelerin her türlü faaliyetleriyle görev
li olan Paris Talebe Müfettişimiz hakkında keza 
Millî Eğitim Bakanınca ne gibi muamele yapıldı? 

3. Bahis mevzu talebelerin kurdukları derneğe 
Sayın Cumhurbaşkanımızca Paris'teki Türk - Fransız 
Dostluk Cemiyetine gönderilen 90 bin liralık paranın 
yarsının verildiği yolundaki iddia hakkında ne gibi 
muamele yapıldı? 

4. Bu talebelerin dernek kurup memleketimiz 
aleyhine çalışmalarına ve eski Başbakan Sayın Nihat 
Erim'in Fransa seyahati sırasında yaptıklan aleyhe 
tezahürat ve neşriyatlan ve bu yoldaki faaliyetleri 
Türkiye'yi temsil eden Büyükelçiliğimiz mensupları 
ve ateşelerimizin gözü önünde cereyan ettiğine göre 
başta Büyükelçi olmak üzere Türkiye'yi temsil eden 
diğer görevliler hakkında ne gibi bir muamelenin 
yapılmış olduğu, 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanıza başla
madan evvel size bir hususu hatırlatmak istiyorum; 
İçtüzüğümüzün 125 nci maddesinin ikinci fıkrası, 
konuşmanızı en çok 15 dakika olarak kısıtlamıştır; 
gözönünde bulundurulmasını rica edeceğim. 

Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Teşekkür ederim, Sayın Baş
kan. 

Esasında sözlü soru, 1972 yılında meydana gelmiş 
bir olayın aydınlığa kavuşturulmasını amaçlamış du
rumdadır. Geçen seneler içerisinde değişik hükümet
ler gelmiş geçmişler. Bu konuda ilk günden bu yana 
yapılmış olan tetkikah; elimdeki mevcut dosyaya, 
Dışişleri Bakanlığı ile bu konuda yapılmış olan ya
zışmalara ve keza öğrenci müfettişliği ile bu konuda 
Bakanlığımın yapmış olduğu yazışmalara istinat etti
riyorum, 

Bir: 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Gaze
tesinde Anadolu Ajansı Genel Müdürü Atillâ Onuk' 
un, «Paris'teki Türkler ve Komünizm» başlıklı ma
kalesinde söz konusu olan Maoist ve ekzistansiyalist 
fikirli.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ekzistan
siyalist?... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — «... Ekzistansiyalist.» 

FİKRET GÜNDOĞAN — (İstanbul) — Affedersi
niz, samimî olarak anyalamadım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Anladın; ama an-
lamamazlıktan geldin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Teşekkür ederim. 

.... 50 kişiden ancak 2'sinin Bakanlığımız öğrencisi, 
diğer 48'inin başka yollarla Paris'te kalan Türk vatan
daşı ve yabancılar olduğu yapılan incelemelerden an
laşılmıştır. Birisi resmî burslu, birisi özel, dövizsiz öğ
renci olan iki kişinin öğrencilikle ilişkilerinin kesilme
mesi hakkında müfettişlik mütalâası gelmiş. Bunun dı
şında bir işlem yapılmamıştır. 

İki: O tarihten hemen sonra Fransa Bölgesi öğ
renci Müfettişi ve Kültür Ateşesi yurda geri çağrıl
mıştır. 

Üçüncü suale cevabım: Fransa'da lisans ve dokto
ra yapan 1 449 öğrencimizin, gerektiğinde, çatısı al -
tında toplanarak millî ülkü ve amaçlarımıza uygun 
düşecek kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunabilecek
leri bir lokale kavuşmaları öteden beri süregelen bir 
ihtiyaç olarak hissedilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımızca Paris'te Türk - Fran
sız Dostluk Cemiyetine gönderilen 90 bin TL.'sımn ya
rısı olan 45 bin TL.'sımn; 24 500 Fransız Frangı ola
rak Paris Öğrenci Derneğine verildiği, Paris Büyükel
çiliğinin, Dışişleri Bakanlığının 13 Mayıs 1970 tarih ve 
1004 sayılı yazılarına ekli yazısından anlaşılmıştır. 

Sözü edilen Türk Öğrenci Lokali, Bakanlığımız ile 
Dışişleri Bakanlığının birlikte tespit ettikleri ilkeler da
hilinde Türk öğrenci Birliği Yönetim Kurulunca yö
netilmektedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Ucuzal. 
Sayın Ucuzal, sizin de düşüncenizi bildirmek için 

Tüzüğümüz 15 dakika süre tanımıştır; haürlatryo-
rum efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan, 
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Değerli arkadaşlarını; 
Soruyu vereli dört yıla yaklaşan bir zaman geç

ti. Sorunun mevzuu Gazeteye şöyle intikal ediyor, 
hatırlatmak babından kısaca arz etmek mecburiye
tindeyim : 

Sayın Erim Başbakan iken Fransız Hükümeti
nin resmî davetlisi olarak Paris'e gidiyor. Bu ziya
reti bir fırsat bilerek Fransa'da bulunan sol tandansh 
Türk talebeleri, hepinizin bildiği gibi Saym Erim'e 
karşı aleyhte büyük bir gösteri yapıyorlar, Paris'te. 
Aleyhine gösteri yapılan zat, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin Başbakanı; aleyhte gösteri yapan ki
şiler, Türkiye Cumhuriyeti tebasından olan, orada 
bu fakir Milletin dövizi ile tahsil yapan kişiler. Üs
telik, bu kişiler orada bir de dernek kuruyor. Bu 
derneği Sayın Erim'in ziyaretinde, yanında bulunan 
kişilerce de tespit edildiği gibi, dernekte hepimizin 
medyun-u şükran olduğu ve yürekten bağîı bulun
duğumuz Büyük Atatürk'ün bir resminin bulunma
dığını üzülerek görüyorlar. Fakat, Mao'dan tutun 
bilmem neye kadar kimlerin resimleri ile bu dernek 
binasının salonlarının süslendiğini üzülerek görüyor
lar. Bu sebeple bendeniz bu soruyu takdim ettim. 

Sayın Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı olduğu za
man, Fransız Devletinin resmî davetlisi olarak Pa
ris'e gittiklerinde, Türk - Fransız Dostluk Cemiyeti
ne ufak bir yardımda bulunmak üzere gördükleri ih
tiyaç karşısında 90 bin lira yardımda bulunmuşlar; 
Türk Devleti adına, Türk Milleti adına. 

Yine bu Gazeteden öğreniyoruz ki, gönderilen 
bu iyi niyet yardımının, az da olsa yarısının oradaki 
Büyükelçi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başbaka
nına, dolayısiyle Türkiye'deki rejime, dolayısiyle Mil
letin aleyhine yapılan aleyhte gösterinin sahiplerinin 
kurmuş olduğu derneğe bu 90 bin liranın yarısının 
(Saym Bakanın da biraz önce okuduğu gibi) tutarı 
olan 24 bin küsur Frank yardım olarak Türk - Fran
sız Dostluk Cemiyetine, yansı da bu anarşik hare
ketlerin sahiplerine veriliyor. 

Tabiî sonunda Türkiye'nin dövizleri ile orada 
tahsil yapan bu kişiler hakkında ne gibi bir muamele 
yapıldı. Vardır; Sayın Bakan elindeki dosyaya da
yanarak ifade ediyor. Bu 50 talebenin 2'si burslu 
imiş, diğer 48'î şu veya bu yoldan gitmiş. O iki kişi 
hakkında da muamele yapmaya tevessül etmemişler. 
Çünkü o iki kişiye muamele yapılırsa, onların kıza
cağı veya güceneceği gibi bir durumun yaratılacağı 
o zamanki Sayın Büyükelçi tarafından bildiriliyor. 

İkinci soruma cevap olarak, «Talebe Müfettişi 
Türkiye'ye geri çekilmiştir.» deniyor. Burada bir 

| çelişki var değerli arkadaşlarını. Birinci fıkrada 2 
1 tane talebeye her hangi bir muamele yapmaya lü-
j zum görmüyor oradaki Büyükelçi. Çünkü, iki kişi 
| Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Başkanına Paris so

kaklarında aleyhte gösteri yapıyor. Bu gösteri Bü
yükelçi tarafından çok mühim kabul edilmiyor. As
lında ifadelerinde ceza verilmesi gerektiğini kabul 
ediyor; ama bu cezayı verdikleri takdirde, onları gü-
cendirebileceğlni söylüyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ne hakkı var Büyükelçinin? Türkiye Cumhuri-

I yeti Hükümet Başkanına yabancı bir ülkede aleyhte 
gösteri yapılacak, hakaret edilecek. Gazeteci; ne
zaketi nedeniyle gazetesine ve Milletine olanları tam 

I anlatma ortamına giremiyor; ama her halde bir yer
de aleyhte gösteri yapılınca, niçin Cumhuriyet Hü
kümetinin haysiyetiyle uğraşan, küçük düşüren kişi-

j !cre karşı bu müsamahanın içerisine girer bu Büyük-
j elçi? Bunu anlamak mümkün değil. 

Saym Bakanm cevap olarak bildirdikleri ikinci 
husus, taîebe müfettişi geri çekilmesidir. Talebe 
müfettişinin Paris'ten çekilmesine sebep olan bir hâ
dise var ki, talebe müfettişi çekiliyor da hâdiseyi ya
pan kişiler affediliyor. Bunu anlamak mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım; 

O tarihte Türk Devletini temsil eden kişi, hepi
nizin bildiği gibi bugün Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Sekreter Yardımcısı olan Saym Hasan Esat 

j Işık'tır. Buradan bîr noktaya gelmek istiyorum, çok 
özür dileriiîi. 

Demek ki, Hükümet Başkanımıza aleyhte gösteri 
yapan kişilerle onların fikriyatıyle Saym Işık bir 
noktada birleşiyor ve onları affediyor, en ufak bir 
cesa vermiyor. Buna hakkı yoktur. Kaldı ki, Paris 
sokaklarında iki kişiyle nümayiş yapılmaz. Biraz son
raki cevaplarında Sayın Bakan diyorlar ki, «Millî 
ülkü ve a::ıaca yönelen kültürel çalışmaların sağlan
ması için Paris'te bulunan 1449 talebe ve doktora 

I yapan Türk çocukları vardır.» 

Bir yerde iki talebe, bir yerde 50 talebe, bir yer-
j de 1449 talebe; yani verilen cevapla yapılan hareke

ti bağdaştırmak mümkün değil. Saym Bakanımdan 
öşür dileihîî, tabiî kendisine giderek istika! eden bir 

j dosyadır. Verilen cevap bjni talinin etmemiştir. Ya-
İ pılan hareke! çok çirkindir. Ba çirkin hareketleri ya-
| pan kişileri cezalandırmayan, o zamanki Devletimizi 

temsil cdea Büyükelçiden huzurunuzda tekrar şikâyet
çi okluğumu arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurur musunuz?... 

Sayın Ucuzal sorusuna verilen cevap üzerinde söz 
aklılar ve biraz evvel burada dinlediğimiz konuşma
yı yaptılar. Dikkat buyursaydınız, (affedersiniz) da
ha dikkatli dinlemiş olsaydınız, daha evvel müdahale 
ederdiniz. Şöyle dediler; «O zaman Paris'te Türk 
Devletini temsil eden Hasan Esat Işık'tı. Şu anda 
aynı kişi Cumhuriyet Halk Partisi saflarında ve Ge
nel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyor. O iki 
öğrenciyi cezalandırmayan Büyükelçi, aynı düşünce
de olacak ki, bu hareketi ihtiyar etmiştir.» dediler. 
Bu alelade bir sataşmadır, doğrudan doğruya kişiye 
değil; daha ziyade onun mensup olduğu partiyedir. 
Müsaade ederseniz arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de siyaset yapmanın vardığı son noktayı 

belirleyen Sayın Ucuzal, konuşmasıyle sanıyorum ki, 
Türkiye'de halkı da usandırmış, hatta belki tîksindir-
miştir. 

Şimdi dört yıl evvel sorduğu bir soruya cevap 
alan, hem de kendi partisine mensup Bakandan cevap 
alan bir Senato üyesi, dahası \zr; Adalet Partisi Grup 
Başkanvekili Ucuzal, Hükümet üyesinin verdiği iza
hatla yetinmiyor, onun sözleriyle sorusunun cevap-
landınldEgı kanısına varamıyor, geliyor burada temel
den yanhş birtakım bilgiler ve düşüncelerle verilen 
cevabı boşa çıkarmaya çahşjyor. Ama, aslında haki
kî maksat ve niyetini bugün Cumhuriyet Haîk Par
tisinde vazife gören bir kişinin arkasına saklanarak 
yahuî kişiyi hedef alarak Cumhuriyet Halk Partisi
nin manevî kişiliğine hücum etmeye yelteniyor. 

Önce temelden yanlış bilgilere dayanan sözlerini 
açıklamam gerekir ki, biraz evvelki iddiam doğrulan
sın. Öyle sanıyorum, öyle biliyorum ve hepiniz öy
le biliyorsunuz ki, dış ülkelerdeki öğrencileri ceza
landırma yetkisi, tamamiyle ve her hareketlerine kar
şın büyükelçilerin değildir. Bu yetki daha ziyade ya 
gönderen Bakanlığa aittir ya Millî Eğitim Bakanlığı
na aittir; ama topyekûn herhalde Hükümete aittir. 

Bu itibarla Büyükelçiyi şu veya bu şekilde hare
ket eden ve özellikle Başbakana karşı gösterilerde bu
lunan kişileri cezalandırmadı diye kınamaya kalkış
mak yanlış bir yere dayanmak olur. Bu bakımdan 
senatör arkadaşımızın konuşmasında temel yok
tur. 

Bir başka yanlışlığı var temelde. Onu da söyle
mek zorundayım. 

Millî Eğitim Bakanı Sayın Erdem, burada verdi
ği cevaplarda öğrencilerin ekzistansiyalist oldukların
dan bahis buyurdular. Hatta bendeniz kelimeyi haki
katen anlayamadığım için tekrarını rica ettim, «Ek
zistansiyalist» diye de bildiğiniz gibi cevaplandırdı
lar. 

Demek ki, yapılan tahkikat sonunda gösteri ya
pan öğrencilerin eksiztansiyalist oldukları anlaşılmış. 
Ekzistansîyalizmin Türkçesâ, hepinizin malumu varo
luşçuluktur ve bir felsefî akımdır. Herhalde yine he
pinizin malumu sosyalizmle ve komünizmle bir gûna 
alâkası yoktur, tam karşıtı bir akımdır. 

Varoluşçular sosyalizmi ve komünizmi kabul et
mezler. Varoluşçular ferdî tek başına toplum içinde 
kabul eden ve Jaen Paul Sartre'nin, daha evvel de 
Alman bilginlerinin önderlik ettiği bu felsefî akım
da kişiden gayri amaç yoktur. Bütün hayat faaliyet
leri kişinin kendisine ne iyi geliyorsa, ne kolay ge
liyorsa, ne rahat geliyorsa onu yapmakta özgür ol
ması demektir. Hiçbir bilimsel doktrin ne kolay 
geliyorsa, ne rahat geliyorsa onu yapmakta özgür 
olması demektir. Hiçbir bilimsel doktrine, öğretiye 
bağlı değillerdir kendi bilimsel doktrinlerinden baş
ka. Hiçbir sosyal akıma da bağlı değillerdir. 

Demek ki, Sayın Ucuzal'ın söylediği ve Sayın 
Bakanın da ifade ettikleri gibi, bu öğrenciler hakkın
da takibat yapmaya gerek görüîmüyorsa, aslmda bun
ların söyledikleri gibi, komünist, Leninist, Maoist, 
değil de eksiztansiyalist oluşlarındandır. Öyle ise Hü
kümetin de yapacağı bîr şey yoktu; ama bütün bun
lar, ba yanlışlıklar, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, 
siyaset yapmanın, insanı eğer iyi bir kültüre sahip 
değilse, iyi niyete sahip değilse, sadece bir siyaset 
esnaflığından öteye gidecek bîr uğraş içine sokmu
yorsa derekesi, derecesi bu olur. Hem bu türlü yan
lışlıklar yapar, hem de burada bulunmadığı için sa
vunmasını yapamayacak bir kişiye isnatlardan bulun
durmaya sevk etmez. 

Şunu iyi bilmesi lâzım arkadaşımın: Hasan Esat 
Işık, Cumhuriyet Halk Partisinin bütün mazisiyle ve 
bugünkü haliyle beğenip kabul ettiği ve sinesinde ba
rındırdığı mümtaz bir şahsiyettir. Hasan Esat Işık 
Türk miliyetçiliğinin timsali olacak ölçüde büyük bir 
milliyetçi hareketin de yapıasıdır. 

Bildiğiniz gibi, Ermenilerin, Fransız Devletinin, 
Hükümetinin müsaadesiyle bir kilisede 1913'lerdeki 
Jeaoslîin hâtırasını taziz için bir anıt dikmelerine 
müsaade etmelerinden sonra, (neredeyse tek başına 
karar alarak diyebilirim), Türk milliyetçiliğim koru-
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ma atılımıyle, şevkiyle Paris'i terk etmiş ve zanne
derim ki, son ölüm hadisesine kadar Türkiye'nin Pa
ris'te temsilcisi dahi bulunmamıştır. Hasan Esat Işık 
bu denli milliyetçi bir kişidir; ama Hasan Esat Işık, 
ekzistansiyalistle Maoisti, Maoistle Leninisti, sosya
listle komünisti, sosyal adaletçiyle demokratik solla 
bilmem neciyi karıştırmayacak kadar da bilgi, tefek
kür ve irfan sahibidir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından, alkışlar 
«Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gündoğan. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan; 
Şahsıma tecavüz vardır, sataşma dolayısıyle söz 

istiyorum. Çünkü, söylenen sözler, biraz önce, Tüzü
ğe dayanarak edepli olmayı gerektiren sözler, onun 
hududunu aşmıştır. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sizin 
sözlerinizi tekrar etti. 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Nalbantoğlu, bir 
saniye müsaade ediniz. 

Sayın Ucuza!, sataşma olarak bahsettiğiniz cüm
lelerden bana biraz hatırlatma yapabilir misiniz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Gündo
ğan, «konuşma halkı tiksindiren, halkı usandıran bir 
konuşmadır.» dediler; konuşmanın sahibi benîm efen
dim. Yine Sayın Gündoğan; «Konuşma, iyi niyet ve 
kültüre sahip olmayan konuşmadır, siyaset esnafının 
konuşmasıdır.» dediler; konuşmanın sahibi yine be
nim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyurunuz. 
Sayın Ucuzal, çok rica edeceğim sizden, konuşa

caksınız, söz istediniz; yalnız mukabil sataşmalara 
imkân vermeyecek bir üslûp içerisinde lütfediniz 
efendim, buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sevgili arkadaş
larım; 

Biraz önce bu kürsüden bana şu veya bu kelime
lerle hitapta bulunan arkadaşımdan, Genel Sekreter 
Yardımcılarına karşı gösterdikleri hassasiyetin bir 
nebzesini, Türkiye Cumhıfiriyeti Başbakanının Paris' 
te maruz kaldığı hâdiseler sebebiyle göstermesini bek
lerdim ben. 

Paris'teki o çirkin olaya muhatap olan zat, Al
lah'a çok şükür aramızda, canlı şahit olarak duru
yor. 

«Efendim, orada bilmem neye mensupmuş da, bil
mem neye mensup düşüncenin sahibiymiş de...» Bizi 
alâkadar eden mesele işte burada düğümleniyor. Bu 
fakir milletin dövizleriyle gidip orada tahsil yapa

cak, ondan sonra da falan veya filân felsefenin mün-
tesibi olarak... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — «Münte-
sibü...» 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Anlayışınız bu, 
sizin anlayışınız bu... 

Şimdi, ben «temelde yanlış bir yere» dayanmı
şım, «Konuşma temelden mahrum» muş... Konuşma 
ciddî bir mevzu arkadaşlar: ama Türkiye Cumhuri
yetinin varlığına inanmak, Türk Devletinin yaşama
sını istemek şartıyle.,. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Biz kur
duk biz!... 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz, çok 
rica ediyorum. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Siz yık
tınız. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Siz yıktınız, can 
güvenliği bırakmadınız. 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum Sayın 
Alacakaptan, Sayın Kocaman; çok rica ediyorum 
efendim, lütfen müdahale buyurmayınız. 

Siz devam buyurunuz Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli arkadaş
larım; 

Temelde yanlışlık yoktur, Türkiye Cumhuriyeti Baş
bakanının Paris caddelerinde çirkin bir muameleye 
maruz kaldığı gerçektir.' 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Kim tasvip ediyor ki?... Uygun gören 
mi var ki?... 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, çok rica ediyorum 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Cumhur
başkanımızın gönderdiği 90 bin lira yardımın yarısı
nın verildiği derneğin içerisinde, talebe olarak geçi
nen kişilerin; Mao'nun, falanın, filânın resimlerini 
astığı bir gerçektir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Biz tasvip 
etmiyoruz ki... 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ediyorum, müda
hale etmeyiniz lütfen. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Dahası var; bu 
dernek hakkında benim kadar şikâyetçi olan, o der
neğin bulunduğu binanın sakinleri de var. O satınalı-
nan dairenin bulunduğu binada oturan sakinler, 
Fransız idarecilerine müracaat etmişlerdir, «bunlar 
bizi rahatsız ediyorlar, bunların tutumu tutum değil* 
dir, bunlar birtakım felsefî düşüncenin içerisindedir» 
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demişlerdir. Fransız yetkili makamlarının aldıkları 
karar, bizim Milletimizi orada temsil eden Büyük
elçiliğe tebliğ edilmiştir. 

Neresinden tutsanız, bu derneğe devam eden kişi
lerin tutar tarafları yoktur. 

Benim, Sayın Hasan Esat Işık'ın şahsına diye
ceğim yoktur; ama Türk Milletini orada temsil eder
ken, Türk Milletinin ekseriyetinin düşüncesine uya
rak, Türkiye Cumhuriyeti Devletine saygılı olarak gö
revini yapmasını beklerdim. Bunu yapmadığını gördü
ğüm için de ben şahsından bahsettim; yani görevin
den dolayı ben kendisinin isminden bahsetmek mec
buriyetinde kaldım. Şahsiyeti şu olur, bu olur, bilmem 
ne olur. Ermenilere karşı tutumundan dolayı kendisini 
tebrik ederim. Keşke bu hassasiyeti, oradaki o anarşist 
talebeîere karşı da göstermiş olsaydı da huzurunuzda 
yeri geldiği zaman onu tebrik etseydim. 

Saygılar sunarım efendim, daha fazla zamanınızı 
almak istemiyorum. 

NÎHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan; 

Adımdan bahsedilerek bir yanlış bilgi verildi. Za
bıtlara ve tarihe böyle geçmesi çok büyük kusur olur. 
Müsaade ederseniz düzelteyim efendim. 

BAŞKAN — Tavzih sadedinde, buyurunuz efen
dim. 

NİHAT ERİM (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan, değerli senatörler; 

Beş seneye yakın bir süre önce Paris'e, Başbakan 
olarak gittiğim zamana ait bir gazete yazısına da
yanan konuşmalar burada cereyan etti ve arada da 
benim adım tabiatıyle birkaç defa geçti. 

Şimdi, ben sarih olarak bildiğim noktalan or
taya koyayım. Önce Paris sokaklarında, benîm hazır 
bulunduğum bir yerde herhangi bir nümayiş olmadı. 
Bunu, gazetenin öyle yazması mutlaka onun olduğu
nun alâmeti değildir. Biliyorsunuz, gazeteler bazen 
doğru olmayan şeyleri de yazıyorlar. Ben Paris sokak
larında dolaştım; Belediyeye gittim, Türkiye'ye metro 
yapmak için metroyu gezdim, Champs - Elysees'i gez
dim; böyle bir nümayişe Taslamadım; ama Paris'teki 
öğrenciler arasında çeşitli fikirlerde bulunanlar yok 
muydu?. Olduğunu bana söylediler. Yalnız bir nokta 
var; o öğrenci derneğinin temsilcilerini ben büyük
elçilikte kabul ettim. Geldiler, yanımda ilgili me
murlar da vardı. Kendileriyle uzun uzun konuştum, 
kendilerini uyardım, nasihat ettim; ama benimle ko
nuşurlarken bana karşı tavırları gayet saygılı idi ve 
inandıkları fikirlerini söylediler, ben de kendileriyle 

gayet rahatça büyükelçiliğin üst katındaki bir oda
da tartıştım, ikaz ettim; nasıl yapmaları lâzım gel
diğini, neye dikkat etmeleri lâzım geldiğini kendilerine 
söyledim. 

Hasan Esat Işık'ın benim savunmama ihtiyacı 
yoktur. Yalnız bir noktayı söyleyeyim; Hasan Esat 
Işık orada büyükelçi olduğu zaman, bana Fransız 
Cumhurbaşkanı ile görüşürken bazı şeyleri ondan is
tememi telkin etti (ki,birisi Marsilya'da yapılan hey
keldir, diğeri de serafet civarında bir sokağa, Erme
nilerin «Jenosit dediği yalan etrafında, onu hatırla
tan bir sokak ismi vermek istediklerini söyledi.) Ben 
de bunu Fransız Cumhurbaşkanına aynen naklettim. 
Ölmüş olan Fransız Cumhurbaşkanı Pampidou'nun 
bana verdiği cevap, «Bu saçmadır. Ben bunlara mü
saade etmem» demek olmuştur. 

Ben görevden ayrıldığım zaman Dışişleri Bakan
lığından bir memur bana geldi, bunu ona yazılı ola
rak da intikal ettirdim. Sonradan Marsilya'daki abi
denin yapılmasına Fransa Hükümeti göz yumduğu 
zaman, Fransa Devlet Reisinin bana verdiği bu sözü 
arşivlere intikal ettirdim. 

Binaenaleyh, şunu belirtmek istiyorum: Paris so
kaklarında Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının hazır 
bulunduğu bir yerde, ona karşı herhangi bir nümayiş 
olmamıştır, ben böyle bir şey görmedim; ama teşeb
büs eftnişlermiş, yapmak istemişlermiş, hatta Alman
ya'dan insanlar getirtmek istemişler, hudutta Fransız 
Hükümeti onları durdurmuş,' mani olmuş... Bunları 
ben görmedim; yani benim hazır bulunduğum bir yer
de, («Hakaret» kelimesini kullandınız) öyle hakaret-â-
miz bir davranış yahut bir topluluğu ben müşahede 
etmedim. Bunu arz etmek istiyorum. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erim 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir Milletvekili) — Müsaade eder misiniz sayın 
Başkan?.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ikinci defa söz almak 
hakkınızdır. Soru sahibi zaten tatmin olmadığım söy
lediler, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler, 

Bu sözlü sorunun verilmesi neye istinat ediyor di
ye dosyayı tetkik ettiğimde, 30 Ocak 1972 tarihli An
kara Bayram Gazetesinde neşredilen Anadolu Ajan
sı Genel Müdürü Atillâ Onuk'un; başlık «Paris'teki 
Türkler ve Komünizm» adlı yazısıdır. 
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HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Ne tür bir 
yazı?.,, 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Makale. Ben sadece tarihleri veriyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca müsaade buyurun 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — «Paris'teki Türkler ve Komünizm.» 
Türkiye'yi Fransız efkârı umumiyesine bir zulüm ve 
işkence memleketi, haksızlıklar diyarı olarak takdim 
etmek için ne lazımsa yaptılar. Üzerinde «Türkiye' 
deki faşist idareye dur» yazılı ve Türkiye haritasını 
bir darağacınm altında gösteren afiş ise elden ele do
laştı durdu bütün bulvar kahvelerinde. 

Paris... Avrupa'nın ortasında bir başka diyor. Pa
ris'te ise bir başka insan. Ne İsviçre'nin demokrasisi, 
ne Almanya'nın protokolü, ne de İtalya'nın aristok
rasisi var orada. 10 milyon nüfus, 2 bine yakın cadde 
ve günün 24 saatinde daimî hareket halindeki yaşantı
nın baş döndürücü sürati sırasında kayboluyor in
san. 

Avrupa'nın bu kesiminde anlayışlar değişik, zevk
ler başka, iş hayatı ayrı; eğlence, zevk telâkkisi ise 
apayrı. 

Geride bıraktığımız hafta, Başbakan Sayın Prof. 
Dr. Erim ile birlikte bir seyahat yaptık Fransa'ya. 
Her yönü ile güzel, istifadeli dopdolu bir seyahat. 3 
gün 3 gece memleketimizin yüksek menfaatleri konu
şuldu, Türkiye'nin meseleleri tartışıldı, hür ve demok
ratik rejimin müdafaası için sarfedilen gayretlerin iza
hı yapıldı. Ancak, bu seyahati gölgelemek isteyen, 
Türkiye'yi bölmeye, Türkleri parçalamaya çalışan 
Anayasa dışı yıkıcı faaliyetlerle meşgul bir grup ora
da da çıktı karşımıza. 

Fransa'da tahsil gören, doktora yapan bine yakın 
gencimiz var. Biz bunlardan sadece ellisini gördük. 
Onlarla tanışabilme fırsatını bulduk, üzüntümüzün 
sebebi de sadece bu 50 Türk genci oldu. 

Maoist, bıyıkları birbirine karışmış, saç ve sakal
ları uzun, ekzistansiyalist fikirleriyle üzüntü duyul
mayacak gibi değildi bu gençlerimizin hali. Ne iste
dikleri belli değil, ne dedikleri belli değil, neyin mü
dafaasını yaptıktan ise hiç belli değil. Birtakım slo
ganlarla çıktılar karşımıza. Meselâ, «Türk halkları» 
deyimini âdeta dillerine pelesenk etmişler. Etmişler; 
ama «Nedir bu Türk halkları?..» dediğimiz zaman 
bir türlü izahı yapılamıyor. Fikir mücadelesi, fikir 
münazarası iddiasındalar bu gençlerimiz ve fakat «Fi

kir mücadelesinin usulü, metodu; adam kaçırmak, 
banka soymak, cinayet işlemek midir?» sualini bir
birlerinin yüzlerine bakarak cevapsız bırakmayı ter
cih ediyorlar. 

Burada Fransa'daki bütün Türk talebelerini kap
sayan ismin altında bir de dernek kurulmuş; duvar
ları Lenin'in, Stalin'in, Mao'nun, Gaevera'nın resim
leri, sözleriyle donatılmış bir dernek. Türk gencine, 
Türk talebesine ait bir lokalde büyük Atatürk'ün res
mini, onun sözlerini görmeye alışmış ve bu ümitle 
içeri girenleri sükûtu hayale uğratan tüyler ürpertici 
bir yuva. Ürperen tüylerimizin ötesinde kalbimizi sız
latan bir de hikâyesini dinledik bu derneğin. 

Halen tam bir komünist yuvası diyebileceğimiz 
bu yerin, Türkiye Cumhuriyetinin Hükümetinin pa
rası; yani bütçeden çıkan ve tahsisatla kurulduğu söy
leniyor. 

İşittiklerimizin doğru olmamasın! temenni ede
riz; ancak bugün Paris'te yaygın şekilde anlatılan hi
kâye bu. 

Saygıdeğer senatörler bu bir hayli uzun. 

Sayın sözlü soru sahibi arkadaşımız buna istinat 
ederek sualler tebliğ etmiş. O tarihten bu yana, ilk 
konuşmamda belirttiğim gibi, burada vekil olmuş ar
kadaşlar var. 4 - 5 sene evvel olmuş bir hadise. Bir 
yığın değişik müşavirler; Sayın Sefa Reisoğlu, onun 
yerinde Başbakanlık Müsteşarı Muslih Fer Bey yar
dımcı olarak... Gidip gelmiş dosyalar. Neticede ha
zırlanmış ve o tarihte yapılan işlem ne?.. Yapılan İş
lemi birinci defadaki konuşmamda ifade ettim. Ya
pılan işlem o. Bunun içinde Maoistler varmış, şu var
mış... Sayın Fikret Gündoğan'ın söylediği gibi, ken
dilerine Özgü ayrı, apayrı, hiç bir disipline tabi olma
mayı kabul eden ekzistansiyalfstîer de var. (C. H. P. 
sıralarından «ekzistansiyalist» sesleri). 

Siz de benim gibi 39 dedece ile çıkarsanız bura
ya... Onun için (C. H. P. sıralarından «Geçmiş ol
sun» sesleri). Yoksa bu kelimeler yabancım olan ke
limeler değil Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — R-ca ede
rim efendim, haddimize mi düşmüş, estağfurullah. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — O zarif mizahî edanızın altında sakla
nan bazı hususları tespitten aciz değilim. 

Yapdan şeyler ne?.. 50 tane genç.. 50 tane gen
cin içinde 2 tanesinin öğrenci olduğu tespit edilmiş. 
O tarihte Sayın Hasan Esat Işık'ın da burada ente
resan bir yazısı var. «Böyle bir hadisenin üzerine git
mek mümkün; ama bu hadisenin üzerine vardığımız 
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zaman cezalandırmak suretiyle sağlam, doğru, sıhhat
li bir sonuç mu alırız, yoksa âdeta karşımıza yeni 
mağdurları çıkarmak suretiyle onları kahraman mı 
yaparız?..» Hadise bu.. Okuyayım mı?.. 

HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Lüzum yok, 
dinledik efendini. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Kendisinin de bir yakısı var, diyor ki, 
«Neticede bu tarz demeğin içerisindeki çalışmalarda 
biz genellikle öğrenci müfettiş*iği ile Büyükelçilik de
vamlı işbirliği yapmiş ve dernek her defasında el de
ğiştirdiğinden, bu el değiştirmede yeni tabiata sahip, 
ayrı fikrin insanları geldiğinden, o gelen insanlarla 
münasebetleri düzerdeınek suretiyle bugüne kadar gel
dik.» Devamı bu ve şöyle devam ediyor : «Mağdur 
yara*maktan snhm^Fiîasîiım ne kadar faydalı okluğu 
sabittir.» Zannediyorum ki, pasajın en şey tarafı bu, 
«idare serinkanlılığı nispetinde müessir olmak imkâ
nını bulabilmektedir.» Esasında ortaya koymuş oldu
ğu görüş tarzı budur. 

Demek ki, bu uzun ve bun;» verilen cevap, tarihi 
de süyliyeyinı size; 24 . 2 . S 972 tarihinde. Buna da 
cevap verilmiş. Hr.disenin oluş şekli itibariyle öğren
ci müfettişlerinin ahrunası şekli; zamanın Hükümeti 
mevcut .şartlar içerisinde oinyj değeîieııdinîîiş, alın-
masuna karar vcvra'ş, Bunu da size arz ettim. 

Mevcut Oiiın öğrencilerin tu t amı böyle rni?... Ha
yır değil. Para yardan; yiîpdüiği ortada, aşikâr, du
varlarda bu rcsinıüprin okluğu sşikâr. işlem olarak ne 
yapıldığı keyfiyeti; o tarihte m ynpddîğim anlattınî. 
Bugünkü hadise değildir, bugün için sorulan bir sual 
değildir. Sual, bugün burada ne yapılıyor değildir. 
Sual, bahsedilen hadiseden dört se:*e evvel, beş sene 
evvel yapılan, meydana gelen bir olayın ne olduğu
na, ne butiğine, nasd sonuçlaîKhğma aittir. 

Bunların hepsini açıklamak için tekrar bir kere 
daha huzurunuzu aidim, bağ;şîayıınz; teşekkür ede
rim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan, bu

yurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskisen ir) — Sayıu Başkan, 

Sayın Erim'i dinledik. Şimdi arkadaşlarım Sayın Ba
kanın gazete neşriyatını da dinlediler. ••;Böyle bir ha
dise ile karçssaşnıadık» dediler. Bu beni sevindirdi; 
ama «Ben onlara nasihat ettim» deyince her halde 
bir şeyler gördüler. 

Ben Sayın Erlm'den şunu beklerdim... 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Siz onun avukatı mi

saliz?... 
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j BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun Sayın 
I Bilgen, konuşuyorlar efendim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Otur aşağı. 

ÖMER UCUZAL (Eskişheir) — Sayın Babüroğ-
lu, ben buraya milletin iradesi ile geldim lütfen hare
ketlerinizi tanzim ediniz. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, bir dakika efendini. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Zahmet edip sorsay-aınız. 

BAŞKAN — Saym Babiiroğiu... 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Siz onun avu

katı değilsiniz. 
BAŞKAN — Saysn Ucuzal, bir dakika efendim. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü,) — İhtiyacı mı var? 

BAŞKAN — Sayın Babiiroğiu, çok rica ediyorum 
Senatoda... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Senin ne hakkın 
var böyle konuşmaya? 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Kendi haline bak, 
BAŞKAN — Sayın Babiiroğiu, Sayın Babüroğlu 

çok rica ederim efendim. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — İhtiyacı mı var senin gibi bir 
Ucuzai'a?.. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, çok rica ediyo
rum, Ssym Babiiroğiu müsaade edin, İçtüzüğe göre 
konuşuyor Sayın Ucuza'. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Başkan bana bu
rada söz verdi, sana ne be. Hani nerede özgür
lük?.. Bir de özgürlükten bahsedersiniz. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Sayın 
Başkan, Senatonun nezaketine uygun konuşmuyor, 
«be» diye hitap ediyor. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim, buyurun Sayın 
Ucıazal. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Bununla ilgili bir şey 
soracağım Saysn Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Erlm'den 
şunu beklerdim : Türk kamuoyuna bir bayram ga
zetesinde bu konu intikal ettiyse, ilk fırsatta bunu 
tekzip etmeleri, hâdisenin böyle cereyan etmediğini 
burada ifade ettikleri gibi tekzip etmeleri gerekirdi 
ki; onu yapmadılar Sayın Başkan. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — 8ays.ii Başkan, bir sual 
soracağım. 

http://8ays.ii
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Bilgen, İçtüzüğümü
ze göre soru sahibinden ve Bakandan başkasına söz 
vermemiz imkânı yoktur. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sizden bir talepte bu
lunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkamm, bu 

müzakerelerin sonunda ben kendimde bir eksiklik 
hissettim ve bu eksikliğin giderilmesi gereksinmesini 
duydum. Bir zamanlar, bundan 5 - 6 sene evvel bir 
Fuîl - Time Kanunu görüşülürken bir arkadaşımız 
çıkmış, «Böyle komünist işleriyle işimiz yoktur» de
mişti. Bugün de bir ekzistansiyaiizm komünizmle ka-
nştınldı. Ben kendimde duyduğum bu eksikliği gider
mek için sizden bir ricada bulunacağım; lütfen bir 
lügat çıkarttırınız da hangi kelimeler yabancı, hangi
lerinin değil öğrenelim. Bunu rica edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Efendim çok rica ederim. 
Sayın üyeler soru cevaplandırılmıştır. 
7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 

Yıldız'm, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tarihi : 31 . 3 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız?. Yoklar. Sayın İçiş
leri Bakam-. Yoklar. Soru ertelenmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be
ler in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avrupa serbest 
güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/ 68) (Veriliş tarihi : 21 . 4 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Beliğ Beler?. Yoklar. Sayın 
Bakan? Buradalar. Sayın Beliğ Beler 16 . 11 . 1976 ta
rihli Birleşimde de bulunmamışlardır. Aynı Birleşim
de Sayın Bakanın bulunmuş olması hasebiyle İçtüzü
ğümüzün 124 ncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince 
soru yazılı soruya çevrilmiştir. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Hüsamettin Çelebinin, kurulması düşünü
len alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/69) (Veriliş tarihi : 27 . 4 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Çeîebi Avustralya'da görev
lidir. Sayın Bakan da yoktur. Soru bu sebeple erte
lenmiştir. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ya
pılan tayine dair. Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/70) (Veriliş tarihi : 13 . 5 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat?. Yoklar. Sayın 
Milîî Savunma Bakanı? Yoklar. Soru bu sebeple er
telenmiştir. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Özlürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bu
lunduğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/71) (Veriliş tarihi: 15 . 6 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk? Buradalar.. 
Sayın Başbakan?. Yoklar. Soru bu sebeple ertelenmiş
tir. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bazı teşebbüslerin is
tihdam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Ba
kanı Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. (6/63) 
(Gündeme giriş tarihi : 5 . 7 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?. Yoklar. Saynı Dev
let Bakam Başbakan Yardımcılarından bir Sayın üye? 
Yoklar. Soru bu sebeple ertelenmiştir. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'm, «TRT Genel Müdürü» ne dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/73) (Gündeme giriş 
tarihi : 2 . 11 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız?. Yoklar. Sayın 
Miilî Eğitim Bakanı?... Buradalar. Sayın Ahmet Yıl
dız olmadıkları için soru bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelenmiştir. İkinci defa Bakan hazır bulun
duklarında da bulunmazlarsa, sorulan yazılı soruya 
çevrilecektir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Oztürk'ün, ortaöğretim için hazırlanan kitapları dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/74) (Gün
deme giriş tarihi: 9 . 11 . 1976) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk? Buradalar. 
Sayın Miliî Eğitim Bakanı? Buradalar. 

Soru okunuyor efendim. 
Efendim, soru önergesi uzun olduğu için I>ivan 

Üyesi arkadaşımızın önergeyi oturarak okuması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 

yalnız 10 dakikalık bir zamanımız var. 

BAŞKAN — Efendim, biz bir teklif gelmediği 
için süre sonuna kadar çalışmak zorundayız. Sürenin 
dolması zamanında sayın üyeferden teklif gelirse ona 
göre muamele yaparız efendim. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Gelecek oturuma 
tehirini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, gelecek oturuma tehirini 
teklif ediyorsunuz. 

Sayın üyeler.. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
saat 19.0'3'a geldikten sonra ancak bir önerge sunabi
liriz, Bitsin veya bitmesin. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, bir teklif gelirse ona 
göre muamieie yaparız, O saate kadar çalışmaya de
vam edeceğiz efendim, 

Buyurun, önergeyi okuyun efendim, 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soıu önergemin Saym Millî Eğitim Ba
kam AH Naili Erdem tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

21 . 10 . 1976 
Sivas Senatörü 
Hüseyin Öztürk 

Soru 1. — Millî Eğitim Bakanlığı görevine baş
ladığınız günlerde yan Osmanlıca yan Türkçe bir ge
nelgenizle Türk dilinin arıtılıp özleştirilmesine karşı 
çaktığınızı, bugün de tutucu ve çağ dışıhkları kamu
oyunca kabul edilen yazarlara ortaöğretim için dil 
devrimimizi zedeleyen kitapçıklar hazırlatarak dev
rim düşmanhğı yaptığmız ve Anayasayı çiğnediğinizi 
biliyor musunuz? 

Soru 2. — Cumhuriyet çağı Türkçesinin, yabancı 
sözcük, terim ve kurallarından arındırılarak özleşip 
zenginleşmesine karşı oluşunuzun nedenlerini açakîar 
mısınız? 

Soru 3. — Atatürk'ün büyük devrimlerinden birisi 
olan dil devrimini sürdürmek için Türkçenin kendi 
özdeğeılenne dayanarak çağdaş bir kiıl&ür dili olgun
luğuna ulaştırılıp özleştirmek görevimizken bugün or
taöğretim için yazdırdığınız ısmarlama kitaplarda Os
manlıca dile dönüş özleminizin anlamı nedir? 

Soru 4. — Uîaslaşmarnî.îda Türk kültürünün ev
renselleşmesinde Türkçenin kendi özdeğerim işleyerek 
çağdaş bir kültür dişi oluşturulmasında, Atatürkçü bir 
çizgide sürdürülen savaşımızla gerçek Türk milliyet
çiliğinin güçlenmesinde olanaklar yaratıldığına göre 
buna karşı çıkışınızın nedenlerini açıklar mısınız? 

Soru 5. — Toplumumuzun, Törer, Hukuk - Eko
nomik, Tarih ve toplumsal yaşamını ve evrensel ba
kış biçimini içeren, ulusal duyguyu güçlendiren dil
deki gelişmeleri kırmak, bu özelliğinden uzaklaştır
mak isteyişinizdeki amaç nedir? 

Soru 6. — Devletin olanaklarım da kullanarak ıs
marlama yazdırdığınız tutucu kitaplarla lâik Cumhu
riyetin halkçı temelinin yıkılması için halka malol-
maş halk dilini gericilik aracı olarak Osmanlıca dile 
çevirerek kullanmaktaki amacınızın açıklanması gere
kir? 

•— 6 < —»»•a*! 

Soru 7. — Sizin gibi Millî Eğitim Bakanlığını ge
çici de olsa ele geçirenlerle çağ dışı kafaların işbirlik
çi gericilerin Anayasal güçleri aşarak Atatürk dev
rimlerini yoketmelerinin olanak dışı olduğunu bilmez 
görülmenizin anlamı nedir? 

Soru 8. — Ulusumuzun ulaştığı çağdaş aşamadan 
geri çevrilmesi, Atatürk devrimlerinin itici gücünün 
engellenmesinin düşünülemeyeceği gerçeğine rağmen 
bu ters yolda ısrarınızın nedenlerini açıklar mısınız? 

Soru 9. — Bilimsel gerçeklere aykırı yanlışlarla 
dolu olarak hazırlanmış ortaöğretim kitapları için 
devrimci tüm eğitimcilerin yasal ve ulusal bir görev 
olarak direneceklerini biliyor musunuz? 

Soru 10. — Devlet parası ile yazdırılan çağ dışı man
tık ve düşünce sistemini oluşturan bu kitapların çöp 
sepetlerini dolduracağım hiç düşünmüyor musunuz? 

Soru 11. — Ayrıca islamcı, ırkçı, turana ve ko
mandoca görüşleri telkin eden imgeci özellikleriyle 
bu kitaplarda kullanılan Osmanlıca dille de Anaya
sal ve Atatürkçü görüşe ters düştüğü, Cumhuriyet il
kelerini zedelediği için yasal soruşturmaların doğaca
ğını biliyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çakşına süremizin bit
mesine sekiz dakika vardır. Çalışma süresinin uzatıl
ması ile ilgili herhangi bir önerge yoktur. Aksine, so
ru önergesinin çok uzun olduğu ve Sayın Bakanın da 
cevap süresinin gözönünde bulundurulması lâzım gel
diği, saym soru sahibinin keza konuşmasını gözönün
de bulundurulması lazım geldiği mülâhazası ile görüş
melerin burada kesilmesini öneren bir önerge vardır, 
Yüce Genel Kurulun bilgilerine sunuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Okunmakta elan soru uzundur. Oturum süresinin 

bitmesine çok as zaman kalmıştır. Bu sorunun gele
cek oturumda görüşülmek üzere ertelenmesini say-
gdanmla arz ederim. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

BAŞKAN — Önergenin leh ve aleyhinde söz is
teyen saym üye var mı efendim? Olmadığına göre 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Bu soru önergesi
nin işlemi önümüzdeki birleşimde yapılacaktır. 

Saym üyeler, çahşma saatimiz dolmuş bulunmak
la 9 Aralık 1976 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.55 

m — — I ftifc ı ıın nı ı 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, hibe ve kredi yardımlarından alınan hisse
ye dair soru önergesi ve Başbakan adına Devlet Ba
kanı Gıyasettin Karaca'nm yazılı cevabı. (7/191) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İzmir - Bademler Kooperatifleri Başkam ve İz

mir Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliği Başkam 
iken, 14 Ekim 1973 tarihinde İzmir'den Milletvekili 
seçilen ve halen Gümrük ve Tekel Bakanı bulunan 
Sayın Mahmut Türkmenoğlu'nun Başkanı bulundu
ğu Bademli Köyü Kalkınma Kooperatifi ile İzmir 
Köy Kalkınma Kooperatifleri Birliğine bağlı bir 
kısım kooperatiflerden Köy İşleri Bakanlığı vasıtası 
ile yapılan işçi kontenjanı «hibe ve kredi yardımla
rından hisse aldığı» ve bunun 2 000 000 lira civarında 
bulunduğu iddia edilmektedir. Aşağıdaki hususla
rın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletinizi saygı ile arz ederim. 

12 . 2 . 1974 
Eskişehir Senatörü 

Ömer Ucuzal 

1. — Olay mahiyetinin açıklanması. 
2. — Olay yönünden bugüne kadar ne gibi işlem 

yapılmıştır? 
3. — Kooperatiflerin bir üçüncü şahsa bu şekil

de hisse verine yetkileri var mıdır? 
4. — Şayet hisse verilmiş ise hukuka uygunluk 

derecesi nedir? 
5. — Zikri geçen birliğe bağh kooperatiflere tah

sis edilen işçi kontenjanı adedi, ne kadardır. Hibe 
ve kredilerin kooperatifler itibariyle miktarı nedir? 

6. — Sayın Türkmenoğlu'na ödendiği istihbar edi
len «hisse namı» altında ödenen nıeblâğm tutarı 
ne kadardır? 

T. C. 
Başbakanlık 6.12.1976 

Parlamento İle İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 106-88/13478 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 12.4.1975 tarih ve 7/191-2670-1816 sayılı 

yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 

Ucuzal'ın İzmir Milletvekili eski Gümrük ve Tekel 
Bakanı Mahmut Türkmenoğlu'nun İzmir - Badem
ler Kooperatifleri ve İzmir Köy Kalkınma Koope
ratifleri Birliği Başkanı iken işçi kontenjanı, hibe 

ve kredi yardımlarından hisse aldığına dair Başba
kanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine Başbaka
nımız adına cevabımızı saygıyla arz ederim. 

Gıyasettini Karaca 
Devlet Bakam 

1. — İzmir Milletvekili Mahmut Türkmenoğ
lu'nun, İzmir Bademler Kooperatifi ve İzmir Köy 
Kalkınma Kooperatifler Birliği Başkam iken Birliğe 
bağlı bazı kooperatiflere Bakanlıkça yapılmış olan 
kredi ve işçi kontenjanı tahsisi, hibe gibi yardım
lardan hisse aldığı yolunda Köy İşleri Bakanlığma 
intikal ettirilen şikâyetler olmuştur. 

2. — Bu şikâyetler, Köy İşleri eski Bakanı Sa
yın Orhan Kürümoğlu tarafından Bakanlık Teftiş 
Kurulu vasıtasıyla tahkiki için ilgili (ARGEL) Ge
nel Müdürlüğüne havale edilmiştir. 

Ayrıca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 
90 ncı maddesi uyarınca kooperatifler ve birliklerin 
işlem ve hesaplarının denetiminin Ticaret Bakanlığı
na ait bulunması nedeniyle konu, 10.12.1973 tarih 
ve 77-73.2/1446 sayılı yazıyla Ticaret Bakanlığına 
intikal ettirilmiştir. 

Konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı Teftiş 
Kurulunca hazırlanan 15.4.1974 tarih ve 5 sayılı 
rapor, Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiş ve Ba
kanlık Teftiş Kurulunca, rapor üzerinde yapılan 
inceleme sonunda, alınması gereken tedbirler ve 
işlemler belirlenerek gereği için Kooperatifler Genel 
Müdürlüğüne havale olunmuştur. 

3. — 1163 sayılı Kanunun, 43 ncü maddesi uya
rınca, Kanuna aykırı olmamak kaydı ile koopera
tifin bütan ortaklarının ve faaliyetlerini temsil eden 
en yetkili organı genel kuruldur. Genel kurul yöne
tim kurulunu seçerek kooperatif işlerinin yürütül
mesi amacıyla yetkilerim, belirli esaslar çerçevesin
de yönetim kuruluna devretmektedir. 

Bu itibarla üçüncü şahıslarla anlaşma yapılması; 
bu anlaşmanın esaslarının tespiti; işin gereğine ve 
kapasitesine bağlı olarak genel kurul veya verdiği 
yetkiye istinaden yönetim kurullarınca kararlaştırıla
cak bir husus olup onların yetkisi dahilinde bulun
maktadır. 

4. — 1163 sayılı Kanun; kooperatiflerin idare
siyle tüm girişimlerdeki yetkilerini genel kurula ve 
genel kurulun verdiği yetki oranında yönetim kuru
luna vermiş olduğuna göre, bu organların yapılan 
her hangi bir iş karşılığında, üçüncü bir şahsa para 
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ve hisse vermeleri de kendilerinin karar vereceği bir 
husustur. 

Ancak, Bakanlık bütçesine konulan ödeneklerden 
köy kooperatiflerine yapılan hibe veya kredi şeklin
deki nakdi Devlet yardımlarının tahsis veya işlet
me sermayesi olarak kullanılması asıldır. Bu itibar
la kooperatiflerin anlaşmaları gereğince üçüncü şa
hıslara yapacakları ödemelerini, kendi öz kaynakla
rından veya Bakanlık yardımı dışında kendilerinin 
buldukları diğer kaynaklardan yapmaları gerekmek
tedir, 

5. — Adı geçen birliğe bağlı kooperatiflere tah
sis edilen işçi kontenjanı ve Devlet yardımlarının mik
tarı kooperatifler itibarıyîe ekK cetvelde gösterilmiş
tir. 

6. — Sözü geçen teftiş raporunun 16 ncı sayfa
sında; 

a) 26.3.1972 tarihinde mezkûr kooperatif ola
ğan genel kurul toplantısında; 

«Kooperatif Müdürünün (Sayın Mahmut Türk
menoğlu) 1971 yılında olduğu gibi, gerçekleştirilen 
yatırım maliyeti üzerinden % 10 ücret verilerek ça
lıştırılmasına, 

b) 29.8.1972 tarihinde yapılan olağanüstü genel 
kurul toplantısında «aynı kararın» devamına, 

c) 25.3.1975 tarihinde yapılan genel kurul top
lantısında ise « % 10'un % 8'e indirilmesine karar 
verildiği» 

d) Sayın Türkmenoğlu'na kooperatifçe ödenen 
ücretin tarihlerine göre; 

3.3.1972 93 500 (brüt) 14 025 stopaj 79 475 
net TL. 

31.3.1972 175 000 (brüt) 26 250 stopaj 148 750 
net TL. 

31.12.1973 180 000 (brüt) 27 000 stopaj 153 000 
nei TL. 

e) Ayrıca adı geçenin mühendislik ücretinin he
saplanmasında esas alman yatırım tutarları ve hesap
lanan mühendislik ve ücretlerinin de; 

1971 - 1972 yılında % 10 üzerinden 339 543,22 TL. 
1973 yılında % 8 üzerinden 229 604,46 TL. 
1.1.1974 - 24.3.1974 % 8 üzerinden 53 600,57 TL. 

olduğu, 
«1971 - 1973 yılları için hesaplanan toplam 

569 147,68 liranın 120 647,80 liralık kısmı ile 
1 .1 .1974 - 24 . 3 .1974 tarihleri için hesaplanan 
53 600„57 liralık mühendislik ücretinin kooperatifin 
maddî imkânsızlığı ve hak sahibinin de istemde bu
lunmaması sebebiyle henüz ödenmediği.» 

Belirtilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, öğrenci olaylarını önlemek için Hü
kümetçe alınan tedbirlere dair soru önergesi ve Baş
bakan adına Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/487) 9 . 1 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına ön olmanızı dilerim. 
Ankara Senatörü 
İbrahim Öztürk 

Milliyetçi Cephe adî altında Sayın Demirel Baş
kanlığında kurulan hükümet döneminde meydana 
geîen ve riinı ülkeyi saran öğrenci olayları artan bir 
hızla süregelmektedir.. 

Bu olaylarda her türlü silâh kullanılmakta ve 
gençler hazan pusuya düşürülerek bazan da karşılık
lı gruplar halinde çarpışarak öldürülmekte ve yara
lanmaktadır. Bugüne kadar öldürülen ve yaralanan 
gençlerin adedi sayılmayacak kadar çoğalmaktadır. 
Olaylar yalnız fakülte ve yüksekokul öğrencileri ara
sında değil liselere ve ortaokullara kadar sıçramış
tır. Kesin tedbirler ahnmadsğı takdirde durum okul 
dışı gençliğe, işçiye ve halka da yayılma istidadı gös
termektedir. Seydişehir ve Divriği çatışmaları bunun 
bir örneğidir. Hükümet ve İçişleri Bakanı tedbir ala
cak ve failleri yakalayacak yerde, olayların nedeni
ni kendi dışındaki siyasal örgütlerde aramaktadır. 
Böyle bile oîsa her türlü kanunî ve idarî olanağı 
elinde bulunduran hükümetin bu kaynaklara ve fail
lere el atması ve gereğini yapması lâzımdır. Hadise
lere seyirci kalmak ve güvensizliği yurt düzeyine yay
mak hükümetin ve özellikle asayişten birinci dere
ce sorumlu bulunan İçişleri Bakanını mesuliyetten 
kurtaramayacaktır. Bir ülkede ekonomik ve sosyal 
gelişme ancak güvenlik ortamında mümkün olabilir. 
Hükümet bazı icraatıyle öğünse de asayişi sağlaya
madığı takdirde tarih ve millet önünde başarısızlık
la damgalanacak ve suçlanacaktır. Ulu önder Ata
türk'ün rejimi ve ülkeyi kendilerine emanet ettiği 
Türk gençliğini bu derece ihmâl etmek ve ona layik 
olduğu değeri vermemek olayların başlıca nedenidir. 
Gerçekçi ve milliyetçi olmayan bir eğitim ve gençlik 
politikasının sonucu; bugün yüzbinîercc diplomalı 
genç işsiz - güçsüz sokağa terkedilmiştir. Üniversi
te kapılarının önünde ezgin ve bezgin onbinlerce in
san okuma olanağı ve istikbal beklemektedir. Sağda 
olsun, solda olsun bu kadar değerli vatan evlâdının 
kadere ve birbirlerini öldürmeye terkedilmesinin tek 
sorumlusu hükümettir ve o hükümetin asayişten so-
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rumlu İçişleri Bakanıdır. Sorumluluğu C. H. P.'de 
veya başka örgütlerde aramak çaresizliğin ve de özel 
maksat ve tertiplerin ta kendisidir. Hükümet asayiş 
bozukluluğunun nedenini kendi bünyesinde ve aczin
de aramadığı takdirde olayların üstesinden geleme
yecektir. Sayın Cumhurbaşkanının çok ibret verici 
beyanları hükümete yapılmış ağır bir ihtar niteliğin
dedir. Türk ulusu gün geçtikçe yayılan bu olaylar
dan son derece üzgün kırgın ve katta infial halinde
dir. Halkı patlama noktasına getirmeden sorumlu 
hükümetin ve İçişleri Bakanın devlet otoritesini ege
men kılacak çok etkin ve gerçekçi tedbirleri alma
sı gerekmektedir. Silâh araması yapmak gençleri ka
rakollarda dövmek yeterli ve geçerli bir tedbir de
ğildir. Her şeyden önce olaylara tarafsız bir gözle 
bakmak ve tedbirleri objektif ilkeler içinde almak 
lâzımdır. 

Sayın İçişleri Bakanından hükümetin diğer or
takları da şikâyetçidir. Daha bir süre önce İstanbul 
caddelerinde M. H, P.li gençler Bakam istifaya ça
ğırmışlardır. İçişleri Bakanlığı gibi çok önemli bir 
makamı işgal eden kişinin bilgili tecrübeli tarafsız 
ve iyi niyet sahibi olması gerekir. Sayın. Bakanın bu 
nitelikleri taşımadığını olaylar İspatlamıştır. 

. Bu düşüncelerle ; 

1. — Yetersizliği ortaya çıkan ve istifayı d:t dü
şünmeyen İçişleri Bakam hakkında hükümet başkam 
olarak bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz? 

2. — Bugüne kadar (iktidarınız döneminde) mey
dana gelen öğrenci ve işçi olaylarında ölen ve ya
ralanan vatandaşlarımızın sayısı ve kimlikleri nedir, 
olayların failleri yakalanmış mıdır, yakalandıysa 
bunlar kimlerdir, hangi siyasal eğilim ve örgüte bağ
lıdır ve haklarında ne işlem yapiImsşL'i?,-

3. — Hcrgün üdarak süregelen olay&n önle
mek için hükümetçe alman tedbirler nelerdir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top.Gl(Iİ) - 25253-1 1 . .12 . 1976 
Konu : Ankara Senatörü İbrahim öz-
türk'ün önergesi, 

Cumhuriyet Seııalos?.: Başkanlığına 
İlgi : 13 , 1 . 1976 tarih ve Genel Sekreterlik Ka

nanlar Müdürlüğü 3360 - 7805, 7/487 sayılı yazınız, 

7 . 12 . 1976 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın İbra
him Özüirk'üiî, Sayın Başbakana tevcih ettiği ve Sa
yın Başbakan tarafından cevaplandırılmasını tensip 
buyurdukları 9 . 1 . 1976 tarihli önergede yer alan 
hususlar incelenmiş, cevaplan aşağıda belirtilmiştir : 

Hükümetin kurulduğu günden itibaren önergenin 
verildiği 9 . 1 . Î976 tarihine kadar meydana gelen 
öğrenci ve işçi olaylarında toplam (18) kişi ölmüş, 
(487) kişi yaralanmış ve fcu olaylarla ilgili olarak 
(1 426) kişi adliyeye sevk edilmiştir. 

Olay sanıklarının eğilimine ve hangi örgüte bağlı 
olduğuma hnkümakszzm sadece fiilleri nazara alına
rak haklarında gerekli kanunî işlemler yapılmakta
dır, 

Olayların önlenmesi hususunda mevcut imkânlar 
kullaıularak gerekli bütün tertip ve tedbirler alın
ım ş ve tatbikine geçilmiş buSunmaktadu-. 

Arz ederim. 
ismail Müftüoğlu 

Adalet Bakanı 
İçişleri'Bakan V. 

S. — Cumhuriyet Senato?*! Adana Uy^si Kemâl 
Sarvbrahünooiunun. Ada;'a //; Tuianhcyh ilçesinde 
bir Silınerhank Salız Mağaza-;! açv.masmm düşünülüp 
düAinük:wd:zİ!:e dair soru önereesi re Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Abdidker'n Do^yı/nun yazdı cevabı. 
(7/62?) 

Cumhuriyet Senatosu BıviLanhğçna 
Aşa«?d?ıki sorunum Sanayi ve Teknoloji Bakank-

ğı tarafındrm yazalı olarak oi'Vf'pIn^dfnîmasj irin ge
reğini rica ederini. Saygıyla. î . 11 . 1976 

Adana Senatörü 
KervM Sanlbrahimoğiu 

Acl.'uuvnm Tuförhüy!.; fked. Adana ve Kayseri 
gibi illere çok uzak h.-î!kı fakirdir, 

ihtiyaçlarım ilçedeu temin etmek /orunda ve du-
runrtîndadırlfU', 

Bugüne kadar Sümerb^nk şaibesi açîhr^rmş olma
sı yiiriün'kn, giysncr*rt.? b'-"takını arse^rek":.^ f;-m?ş fi
yatta temin etmek zorur.dn kaktıaktedırİKr, 

Siirnerbank, bir yönü -ile de amme müessesesi olup, 
sosyal ve ekonomik himaye maksadım, pür kâr mak-
sadnmı önünde tutmak durumunda ve zorundadır. 

Bu görüş aacıiidas, TefanbeyM'de Sümerbank Şa
to Mağazası açılması düşünülmekte midir? 
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T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 30 . 11 .1976 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Dairesi Başkanlığı 
Dosya No. : 1605 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
8 . 11 . 1976 tarih, 103/5070 - 7/623 sayılı ya

zınız. 
İlgide kayıtlı yazınız ekinde Bakanlığımıza inti

kal ettirilen Adana Senatörü Kemâl Sarıibrahimoğ-
lu'nun Ada'na ili Tufanbeyli İlçesinde bir Sümerbank 
Satış Mağazası açılmasının düşünülüp düşünülmediği 
hakkındaki soru önergesi mevzuu tetkik edilmiş; 
muhtelif zamanlarda hazırlanan raporlarda, mezkûr 
ilçede açılacak bir mağazanın yılda vasatı 74 388 TL. 
zarar edeceği tespit edildiğinden mağaza açılması ci
hetine gidilememiştir, 

440 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin A bendi; 
İktisadî Devlet Teşekküllerinin kârlılığını ve verim
liliğini ön plana almayı amir olduğundan ve zikredilen 
ilçe nüfusunda herhangi bir gelişme olmadığı gibi 
umumî istihlâk ve bölge gelirlerinde bir gelişme gö-
lüîmedfğînden bugün için bir satış mağazası açılması 
düşünülmemekted ir, 

Bilgilerine arz ederim, 
Abdülkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Emekli Sandığının 1960 yılından 
bu yana seneler itibariyle üye sayısı ve tahsil ettiği 
prim miktarına dair soru önergesi ve Maliye Bakanı 
Yılmaz Ergenekon'un yazdı cevabı. (7/637) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanlığı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederini. 5.11.1976 
Adana Senatörü 

Kemâl Sarıibrahimoğlu 

1. — Emekli Sandığının 1960 yılının 1 nci ayı
nın 1 nci gününden bu yana seneler itibariyle üye 
sayısı ve tahsil ettiği prim miktarlarının toplamlan 
nedir? 

2. — O tarihten bu yana sandığın sosyal yardım 
olarak seneler itibariyle harcadığı miktar nedir? 

3. — O tarihten bu yana sandığın turistik tesis 
hizmet binası ve akar getirmesi için yaptırdığı tesis 
ve binalar nerelere kurulmuş yaptırılmış ve ne miktar 

paralar harcanmıştır? Bunlardan o tarihten bu yana 
seneler itibariyle elde edilen safî kâr miktarları ne
dir? 

4. — O tarihten bu yana sandık paralarından Ma
liye Bakanlığı ve Hükümetlere aktardan miktarlar se
neler itibariyle ne kadardır? Maliye Bakanlığı ve Hü
kümetler bu paralar karşılığında kuruma herhangi bir 
faiz veya temettü ödemiş midir? Miktarlan seneler 
itibariyle nedir? 

5. — O tarihten bu yana seneler itibariyle sandık 
para ve imkânlarından; Hangi kurum ve kuruluşlara 
veya hangi özel veya tüzel kişilere ne miktar borç 
verildiğinin yurt nemalandırılmak üzere yatırıldığının 
ve bunlardan beklenen faydanın ve miktarının açık
lanması? 

6. — Bu paralardan vadesi geçenlerin miktarları 
ile vadeleri ve tahsil edilmeyişlerinin sebeplerinin açık
lanması? 

7. — Tahsil edilmeyenler takip edilmekte midir? 
Takibatlar ne safhadadır? Halen Maliye Bakanlığı ve 
Hükümet zimmetinde kurum alacağı var mıdır? Mik
tarı nedir? 

8. — Plan tasarısında 3 ncü 5 yıllık plan dönemin
den önce sosyal güvenlik müesseselerinin tek elde ve 
tek idarede birleştirilmesi öngörülmüş idi. Bugüne ka
dar bu hüküm tatbikatına geçilmemiş olmasının se
bebi nedir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

6 .12 .1976 
ÖKA : 310000/3796 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 10 . 11 . 1976 tarih 7/637 - 10421 - 5098 

sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarı

ibrahimoğlu'nun, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdür
lüğüne ait yazılı soru önergesini tetkik ettirdim. 

1. — T. C. Emekli Sandığının 1960 yılından bu 
yana seneler itibariyle iştirakçi sayısı ile tahsil ettiği 
prim miktarı (kanunî gelirleri) ekli 1 No.'lu tabloda 
gösterilin iştira 

2. — T. C. Emekli Sandığının 1960 yılından bu ya
na seneler itibariyle sosyal yardım olarak harcadığı 
miktar (kanunî giderler) ekli 2 No.'lu tabloda gös
terilmiştir. 

3. — T. C. Emekli Sandığının 1960 yılından bu 
yana yaptırdığı. 

— Turistik tesislerin. 
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— Gelir elde etmek amacı ile inşa ettirdiği sair 
bina ve tesislerin, 

— Hizmet binalarının. 
adlan ile nerelerde yaptırıldığı, tesis ve binaların ma
liyeti, bunlardan yılda ne kadar gelir elde edildiği, ek
li 3 - 26 No.'lu tablolarda ayrıntılı olarak gösterilmiş
tir. 

4. — 1960 yılından bu yana T, C. Emekli Sandığı 
fonlarından Maliye Bakanlığına aktarılan miktarlar 
aşağıda gösterilmiştir. 

a) 1 . 3 . 1971 tarihinde yürürlüğe giren 1425 sa
yılı Kanonun geçici 14 ncü maddesinin birinci fık
rası hükmü ile Sandığın her tnrlii kanunî gelirleri 
ile kanunî giderleri ve harcamaları arasında ortaya 
çıkan gelir fazlasının genel bütçeye gelir kaydolunma-
SÎ öngörüldüğünden; 

1971 yılında 1 256 626 293,17 lira, 
1972 yılında 300 000 000 lira geür fazlası Ha

zineye devroluımraştur. 
Ancak 1425 sayılı Kanunun geçici 14 ncü mad

desinin birinci fıkrası, 3 . 3 . 1973 gün ve 14465 sa
yılı Resmî Gazetede yayımlanan Anayasa Mahke
mesinin 6 . 6 . 1972 gün ve Esas 1971/44, Karar 
1972/129 sayılı kararının 5 nci maddesi i'e iptal edil
diğinden bu tarihten sonra Hazineye herhangi bir 
miktar devrohmmanııştır. 

b) 1974 yılı Bü»çe Kanunusun 71 nci maddesi 
ile Gene! ve Katma bütçe!! kuruluşlara ait personel ay
lıkları tertiplerinde yer olan ödeneklerin Ma!iye Ba
kanlığına yatırılması ve sandığa üçer aylık devre
ler itibariyle % 17 nispetinde avans ödenmesi öngö
rülmüştü. 

Bu hükme göre Bakanlığa intikâl eder* 
3 759 858 040,66 h'ra, üçer aylık devreler itibariyle 
% 27 nispetinde avans şeklinde sandîğa ödenmiştir. 

Bu hüküm 29 . 1 . 1975 gün ve İ5133 sayılı Res
mî Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 
21 . 11 . 1974 gün ve Esas 1974/26, Karar İ974/4S 
saydı kararı i'e iptal edilmiş olduğundan, Şubat 1975 
ayından itibaren kesenekler eski usule göre sandığa 
gönderilmeye başlanmıştır. 

5. T. C. Emek'i Sandığının 1963 yi!-ncian bu ya
na iştirak ettiği kuruluşlarla, özel ve tüze! kişilere 
borç olacak verdiği paralar aşağıya çıkartılmıştır : 

a) Sandığın iştirakleri ve bunlardan, seneler İti
bariyle elde edilen gelirler ekli 27 - 41 No. îu tablo
larda ayrmim olarak gösterilmiştir. 

b) Sandık mevduatım nemalandîtnıak gayesiyle 
Maliye Bakanlığından Hazine ve Devlet Yatırım Ban

kası tahvili olarak 1960 yılından bugüne kadar 
8 384 038 558,23 lira tahvil atanmıştır. 

Mubayaa edilen tahvillerin seneler itibariyle mü
terakim mevcudu ve faizleri aşağıda gösterilmiştir : 

Sene Tahvil Mevcudu Tahvil Faizi 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
3965 
i 966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 

3 
3 

284 987 137,96 
144 559 941,36 
408 171 718,12 
617 006 865,92 ' 
770 396 
930 1.78 
033 529 
422 C91 
736 671 
821 6G7 
092 995 
083 972 
129 198 
243 C86 

867,72 
552,40 
916,68 
038,32 
268,00 
oıo.cs 
218,48 
150,28 
658,28 
653,28 

4 686 953 858,28 
6 
8 
108 725 
384 058 

458,28 
558.23 

12 854 505 
53 407 556 
75 608 481 
91 252 869 
102 209 902 
108 262 371 
119 266 809 
138 877 188 
158 550 670 
167 459 896 
186 303 428 
205 453 837 
216 766 281 
222 0C9 3?2 
327 622 632 
521 425 445 
543 557 855 

c) T. C. Emekli Sandiğmırı 1960 yılmdan bu yz* 
na iştirakçilerine verdiği ödünç paraların adedi ile 
îı\îP:Ti ve bımhrrd ('> e^'t f " 'k" îa'T i" s.- v ekli 42 
No. îu tabioda ayrmt'1- ^ sr^< '.ı,-JeriI'ı.V~. 

d) A'p.ıürk O. \*r> C^-TT :"> 

s :c.r 
• t- > 

ı e l ' , 'iş olan 
\ r .- Mi San-
^ 5 * »'yon li-
'J nispe-

Mpnr-a-a Uienn?: >•>. •> 
dîğı tarafından T. C. îu • 
rslık fon verilmi* o\; \ > : f"«ı IçY. ;* \< 
tinde faiz ahm^a? i; J>r. 

Ayrıca Marmara Otelinin faal durumda tutulma
sın! temînen Sandıkça Emek Turistik Tes'sler İşi?t-
mesi Ltd. Şirketine 2,5 milyon Hra borç verilmiştir. 

e) 1960 yıhnds ç ıka ran 154 sayılı koiîso'lde Ka-
Ktıiiurş.a göre İller Bankasında bulunan 127 milyon 
liralık T. C. Emekii Sandiğı vadeli mevduatının va
desi 25 yıl nz&tıhıvşhr. Bu alacak 1985 yılında tah
sil edilecektir. Bu paraya mezkûr kanun gereğince 
tahakkuk ettirilen % 6,5 faiz her yıi tahsil edilmekte
dir. 

6. Yakanda belirtilen Sandık alacakları içinde 
vadesi geçmiş veya tahsil edilmemiş bir para yok
tur. 

7. T. C. Emekli Sandığının 17 Kasım 1976 ta
rihî itibariyle ' yalmz Maliye Bakanlığımdan 
2 117 095 084 lira faturalı alacağı vardır. Bu miktar 
içerisinde bulunan 1301 sayılı Kanuna göre ödenen 
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yaş tazminatı bakiyesi 5 401 3S4 lira i*e 1GÖS sayılı 
Kanuna göre ödenen Şeref Aylddan bakiyesi 
284 943 218 ikaya faiz hesap ediskneınekte, bısnlar 
dışında kalan diğer aüacakiara % 5 oranında faiz he
sap edilmektedir. 

8. 3 ncü Beş Yıllık Kaikmma Pîanı devresinde 
sosyal güvenlik kuruluşiarımn tek elde ve tek idsre
de birleştirilmesi konusunda bazı adımlar atı'ıraştır. 

Önce Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurularak Sos- i 
yal Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur bu Bakani ğa 
bağlanmıştır. 

Daha sonra planda öngörülen veya Hükümet 
Programında yer a'an diğer hedeflerin gerçekleşti
rilmesi cihetine gidilmiş, 2022 sayılı Kasnınla 65 ya
şını doldunmış muhtaç güçsüz ve kimsesiz Türk va
tandaşlarına ayhk bağfaama^ı imkânı sağlanmış, 
1992 sayılı Kanunla bankalar, sigorta şirketieri, tica
ret ve sanayi »daları emekli sandıklarının Sosyal 5i-
gortaüar Kurumuna devredilmesi gerçekleştirilınişîlr. 
Aynca (Geneî Sağlık Sigorta Kanara?) ile (Meyak 
Kanunu) tasarısı Farhiraentoya saınünuşhîr. 

Hükümet Programımızda sosyal refah ve güven-
Eikîe ilgili taahhütlerin gerçekleşmesini sağlayıcı ta
sarıların çok büyük kısmı T. Büyük MiSet Meclisi
ne sunulmuş bulunmakta ve bir çoğu da kanunla
şıp uygulamaya girmiş bulunmaktadır. 

Biîgiüertne arz eder, saygılar sımarmı. 
Doç. Dr. Yıîrcaz Ergenckon 

Maliye Bakam 

5. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Bc-
ler'in, Futbol Federasyonu Başkanına dair .soru öner
gesi ve Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek'in ya
zdı cevabı. (7/639) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruîanmm Sayın Spor ve Genç'le Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevap?andın:ıması husu
sunda tavassutunuzu rica ederim. 

Saygılarımla. 
îzınir Senatosu 

Beliğ Beler 

1. Eski dava arkadaşınız. Siyasî hapishane ar
kadaşınız, Türk sporuna politikayı karıştırmamaya 
büyük gayret sarfetmiş ve banda muvaffak olmuş 
rahmetli Orhan Şeref Apak Federasyonunda bznim 
de İzmir temsilcisi olarak vazife gördüğüm Futbol 

Not : 

(x) Yazılı cevabın ekleri Kanunlar Müdürlüğün
deki dosyasındadır, 

Federasyonunda başkanlık vazifesini.7 seneye yakın 
b!r EHîîiaııdasîbed büyük bir fedakâmk ve di* ayetle 
ifa etmiş huhraan Sayın Hasan Porafm îsîifasmı Türk 
sporu adına bir kay;p görmüyor masunuz? Bıı istifa
yı nassl karşıladınız? 

2. Spor esmiasmdaa ve gazete haberlerinden öğ
rendiğimiz Ankara'daki teşkilât üst kademelerinin 
uzun zamar.danbcri hazırladıkları bîr tazakten ha
berdar mısınız? 

Po'a't'ın istifasına teşküâhmza olan dargınlığı mı 
yokss hakikaten yaşa mı sebep olmuştur? 

3. Tüık sporunun spordan anlayan hakikî oîo-
riteîenn idare etmesi prensibim bizim gibi benim-i-
yorssa:-z, Karıaa Poüat gün işinin ehli dürüst ve ah
lâklı spor otoritelerinin bazı sebepîerüe teçki'âîîan 
yok edilmelerine seyirci mi karacaksınız? 

4. Spor ve Gençiik Bakashğîm idare eden üst 
seviyedeki memurlarıma arasına, spordan anlayan 
hakikî spor otoritelerinin alınmasını Türk sporu adı-
na faydalı görmüyor musunuz? 

5. Bir işe yaramaz hrJe gelen hsTcn meriyette 
bulunan eskimiş spor mevzuatını değiştirmeyi düşü
nüyor musunuz? 

Bunu temin ederek Türk sporuna arzulanan ham
leyi yaptıracak ve -yepyeni b'r istikâmet verdirecek 
o'an «Türkiye Spor Gene? Müdürlüğüm Kanun tek
lifimizin süratle çskanlmasına yardımcı olacak mı-
sımz? 

6. Gaz?te!?re msnşei ve spor camiasına büyük 
üzüntü oran Avrupa'da bizi kabul ettiren Ifeîra Po-
fet'm istifasını geri a^krarak ksrgmhğı giderici ge
rekli tedbirleri albayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
GençUk ve Spor Bakanağı 

Sayı : Qöl-A/MM/352 
1 . 12 . 1976 

Konu : Sayın Beüğ Beler'in sor
duğu sorulara verilen cevap Kk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Türkiye Büyük Miüci Meclisi 
tfcp : 11 . 11 . 1976 tarih ve 10413-5083-7/639 sa

ydı yazılarınız. 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Sayın Beliğ 

Beler'in, tarafımdan vazıh olarak cevaplandırılma-
Eim istediği soruların cevapları aşağıya çıkarılmıştır. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Ali Şevki Erek 

Gençlik ve Spor Baltam 
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6. — Cumhuriyet Se.".ato:;u Erzurum Üyesi Hil
mi Ncübar.îc^fu'ıv.'.^, Mr.u Piyano i::rrmr el>rine 

12 . 11 . 1976 

7 . 12 . 1976 O : 1 

1. MİZÎ Piyango ikramiyelerinin % 50'sİ Dev
let Tahvili şeklinde verilemez mi? 

2. Bankalar eskiden olduğa gibi nıevdoat teşvi
ki için Devlet Tahvili olarak ikramiye koyamaz mı? 

3. Eaı^alar her yıl ki kârlarının % 50'si ile Dev-
k i TahviL" akmaya veya Kamu İktisadî Kuruluş ya-
tiriiivsnua veya ha kuruluşlarca kurulmuş şirket ya-
üraiVîinss kaîılamazîar mı? 

4. Türkiye dahilinde çakşan bankalardan üç 
fc:-ş cdet şube açmak suretiyle başka gelişme göste
rememiş bankaların (örneğin; Osmanlı Bankası, Es-
k'şslıjr, Eliteğ tMlszt, Banlrbank, Paroukbaiîk v.b. 
~':b:} b'r d;ğer Devîct Bankası tarafından (yani ano
nimi şkkeü terafından:} szim alınması mümkün değil-
ml? 

5. T. C. Ziraat Bankasından verilen Tarım Kre
dilerinden her seferinde % 10 oranında kesilip pay 
senedi vcrlksek suretiyle Tarım Kredisi kullanan
ken bankanın hissedarı yapmak yoluna gidilemez 
mî? 

6. Diğer bankalardan verilen krediler içinde ay
nı şsy .di'ışiinül'çmez mil 

. T» C. 
Maliye Bafcanbğı 6 . 12 . 1976 

OKA : 310000/3795 

Cumhuriyet ScnrvsGsu Baş^anliğına 
E"-l : 17 . U . 1976 tarih 7/646-10526-5132 şayia 

yr^;kın, 
Curnkrîrlyef Senatosu Erzurum Üyesi îlikni Naî-

bcîi'cğlu'nan, banl:a!ar ve Millî Piyango ikramiye-
Iy,l île Frjüi yrzdı SOTU önergesini tetkik ettirdim. 

1. Milli Piyango ikramiyelerinin % 50'sini Dev-
M Jzhvllî şekünde verilmesi cebri istikraz malıi-
ysa IsTŞ'.ycc^^uîdan 02e! bîr kanuna ihtiyaç göster
mektedir. Diğer taraftan Devlet Tahvilleri heran 
nzrvya. çevrlüme özelliğine sahip olduğundan, bü yol
la tr.hvîl Ersnr?--m bo tahvilleri bankalarda paraya 
çekmeleri mümkündür. Bu takdirde Hazineye Iıer-
b-ngi bir nakit girişi olmayacağı gözönündc buiun-
drj'-;:!nîfî*,dır. 

2, Bankalarca dağıtman tasarrufu teşvik ikra
miyeleri kcMınkoadan önce ikramiyelerin bir kısmı 
B ^ k î Tahvili olarak dağıtılıyordu. Ancak Kalkın
ma püaırarmda ve yıllık programlarda yer aîan kre
di mak:yeth:l olumsuz yönde etkileyen giderlerin sı-
nsrktndîViînıaKKa il'şkin tedbirlere uyularak T. Ban-
ka'ar Birliğl-ce, diğer tedbirîer arasında, tasarnıf 
mevduatın! teş'-'ik ikramiyeleri de 1976 yıümdan iti-
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Bilâhara banka ikramiyelerinin 1977 yılında ye
niden ihdas edilmesi için Merkez Bankası Banka 
Meclisince alınan 22 . 9 . 1976 tarih ve 1560/11159 
No. lu karar, İktisadî Kurulda görüşülmek üzere 
Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına intikal et
tirilmiştir. Bu karara göre ikramiyeler Devlet Tahvi
li olarak dağıtılacaktır. 

3. Bankalar, Bankalar Kanununun 36 ncı mad
desi gereğince, her ysî kârlarından ayırdıkları kanu
nî ihtiyatlar ile ilerde vukuu muhtemel zarar karşı
lıklarını esasen Devlet Tahviline yatırmakFa yiiküm-
2üdür?er. Bankaların bu zikredilenler dışında kaFan 
ihtiyatlarını ise Devlet Tahviline yatırmaları husu
sunda ne bir mecburiyet ve ne de bir engel bulunmak
tadır. 

4. Bilindiği gibi mevcut Devlet bankalarından 
her birinin gerçekleştirmek zorunda olduğu bir ama
cı mevcuttur. Bu bankalar diğer bankaların kredi 
vermediği sektörîere hitap eden bankalardır. Örne
ğin T. G. Ziraat Bankası, Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası ve Türkiye Halk Bankası gibi. 

GeJJşmemiş özel ve mahalli birtakım bankaların 
Devkt bankaları ile birleştirilmesi yukarda helirtiî-
d"ği gibi amaçlarının farklı oîması nedeniyle müm
kün görülmemektedir. Beş Yıllık Kalkınma Planında 
ve yıSik programlarda yer alan ve özel sektör için 
yol! gösterici niteliği dışında herhangi bir mecburi
yet ifade etmeyen bazı tedbirler dışında esasen bu 
konuda alınmış bir karar da mevcut değildir. 

5. 6. T. C. Ziraat Bankasının hisse senetleri 
tamamen satılmış durumdadır. Bu itibarla anılan 
banka tarafından verilen kredilerden her seferinde 
% 10 oranında kesilip pay senedi verilmek suretiy
le Tanm Kredisi kullananları banka hissedarı yap
mak mümkün bulunmamaktadır. Esasen bu müm
kün olsa biîe aşağıda belirtilen nedenle öneriye ka
tılmak mümkün değildir. 

Şöyleki bir bankanın maîî bünyesinin kuvvetlen
mesi ve bankacıhk muamelelerini gereği gibi ifa ede-
bi'mesi için sermaye artırımının banka bünyesin
den değil dış kaynaklardan karşılanması gerekmek
tedir. 

Bu bakımdan bankaca verilen kredilerin serma
yeye dönüştürülmesi işletmecilik prensiplerine oldu
ğu kadar yürürlükteki mevzuata da uygun bu-unma-
msıktcdır. Banka bünyesinden karşılanan bir serma
ye artırımının öz varîıkta gerçek bir artışı ifade et
meyeceği İse izahtan varestedir. 

ö t e yandan, bilindiği gibi T. C. Ziraat Bankası 
bir kamu hizmeti görmek üzere kurulmuş bir mües
sese olduğundan kâr gayesi ikinci planda kalmakta
dır. Böyîe bir müessesenin hisse senetlerinin banka
dan kredi alan ziraat erbabı için cazip görüleceği 
de şüpheîidir. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunarım. 

Doç. Dr. Yılmaz Ergenskon 
Maliye Bakam 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu' 
da işlenmeyen maden yataklarına dair soru önergesi 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdiilkerim Doğru' 
nun yazılı cevabı. (7/649) 

15 . II .1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Teknoloji Ba
kam tarafından yazılı olarak cevapîandırıStnasına 
aracılığınızı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Erzurum Senatörü 
Hilmi Nalbantoğlu 

Memleketimizin her yöresinde ve özellikle Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu'da çeşitli ve çok miktarda 
madenlerin olduğu ve banların gereğince işîeneme-
diği ve bu nedenlede bazı madenlerin ocaktan çı
karıldığı şekilde işîenemeden dış memleketîere yok 
pahasına satıldığı gerçek olduğuna göre; 

1. Memleketimizde ve özellikle Doğu ve Güney
doğu Anadolu'da bu gibi madenlerin toplu halde kü-
me!eştiği böîgeîerde ve merkezî yerlerde bu maden
lerin işlenmemiş olarak dışarıya satmak gereği ne-
deniyîe günlük kapasitesi 50-100-150-200 ton kapasi
teli İzabe tesisseri kurmanın faydalı olacağına ina
nıyor musunuz? 

2. Uzun süreden beri Çin'de uygulanan bu gibi 
İzab2 tesislerinin Bakanlığınızca incelenmesi yapıl
mış mıdır? 

3. Az paralarla kurulabilecek böyle İzabe tesir
lerinin (Fabrikacık) maden hammaddesini kendi sa
hasında cev'ı» oranına göiı madpn çıkaranlarından 

minesi su-*tiy;ö uğraşıya g ç;riime!crinin ya':in r a 
don yniaklarınm harekete geçirilmesine ve A-iinîs1-
ket ekonomisine istihdam ve döv;Z katkıları bakı
mından yararlı olacağına inanıyor musunuz? 
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C. Senatosu B : 11 7 . 12 . 1976 O : 1 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Sanayi Dairesi Reisliği 29 . 11 . 1976 
Sayı : 47323 

-..>.. 

Önergede bahsi geçen 50 iîâ 200 ton kapasiteli 
îzaba tesisleri ancak hususi teşebbüs tarafından ku-
ralir.asî halinde ekonomik olmaktadır. Esasen bu ka
pasiteler Bakanlığımızca uygun görülen sınırlar için
de buluşmakta ve bu şekilde teşyik tedbirlerinden 
faydalanmak üzere Bakanlığımıza yapılacak bütün 
müracaatlar tetkike alınmaktadır. 

Nitekim Î974 ve 1975 senelerinde iki şirket Elâ
zığ'da cevherden hareketle metaSk bakır, metalik çin
ko, ve vasıflı çeMk istihsal edecek fabrika kurmak 
üzere Bakanlığımıza müracaat etmiş projeleri sürat
le değerlendirilerek kendilerine teşvik belgesi veril
in iştir. 

Ayrıca mer'i dış ticaret rejimi esaslarına göre ge
rek daimî ve gerekse geçici olarak cevher ihraç et
mek isteyen ve bu maksatla müsaade almak üzere 
Bakanlığımıza müracaat eden ihracatçılara hamcev-
her yerine konsantre edilerek zenginleştirilmiş veya 
daha iîeri kademelerde işlenerek nlsbeten mamul ha
le getirilmiş cevher ihraç etmeleri telkin edilmekte 
bu şekilde hsmcevher ihracı mümkün okluğu kadar 
önlenmeye çalışılmakta ve neticede izabe tesisleri
nin kurulması teşvik edilmektedir. 

Arz olunur. 
A. Doğru 

Sanayi ve'Teknoloji Bakam 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

îlgi : 17 . 11 . 1976 tarih ve Kanunlar Müd, 
10544-5140-7/649 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Sayın Hil
mi Nalbantoğlu'nun Doğu ve Güneydoğu Anadolu' 
da işlenmeyen maden yataklarına dair Bakanlığımı
za vâki yazılı soru önergesi hakkındaki görüşümüz 
aşağıda arz edilmiştir. 

Hızla sanayileşen memleketimizde maden arama 
ve işletme faaliyetleri dikkatle takip edilmekte ve bir 
çok sanayi kuruluşlarının en önemS hammaddesi
nin teşkil eden çeşitli metallerin istihsaline büyük 
önem atfedilmektedir. Bu cümleden olarak Üçüncü 
Beş Yıiak Plan döneminde bilhassa ithal ikâmesi sağ
layacak metaSerin istihsali yakından takip edilmiş 
ve «1976 programı» iFe «1976 ydı programının uy-
guranınası, koordinasyonu ve iz'snmesine dair karar» 
gereğince incelenmesi Bakanlığımıza verilmiş bulu
nan ve genel teşvik tablosunda yer alan madencilik 
sektörüne ait yatırım konuîarı süratle değerlendi-
rî5m?ş ve belrtüen teşvik tedbirlerinden istifade et
tirilmiştir. 

>€»-< 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

11 NCİ BİRLEŞİM 

7 . 12 . 1976 Salı 

Saat : 15.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T.PA.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vuku bulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) (Veriliş ta
rihi : 18 . 7 . 1974) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) (Veriliş tarihi : 1 8 . 7 . 1 9 7 4 ) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) (Veriliş ta
rihi : 18 . 5 . 1974) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
ge'nin, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim Mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) (Veriliş tarihi: 30 . 6 , 1975) 

.5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan ti
carî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) (Veriliş tarihi: 1 . 11 . 1975) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga-
zatesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/62) (Veriliş tarihi: 3 . 11 . 1975) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, yurt dışındaki bir doktor öğrencinin asker
lik durumuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/67) (Veriliş tarihi: 31 . 3 . 1976) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, Leningrad'ta yapılan 19 ncu Avrupa serbest 
güreş şampiyonasına dair Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/68) (Veriliş tarihi: 21 , 4 . 1976) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye' Hüsamettin Çelebi'nin, kurulması düşünü
len alkaloid fabrikasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/69) (Veriliş tarihi: 27 . 4 . 1976) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığına yapı
lan tayine dair. Millî Savunma Bakanından sözlü so
rusu. (6/70) (Veriliş tarihi: 13 . 5 , 1976) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/71) 
(Veriliş tarihi : 1 5 . 6 . 1976) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, bazı teşebbüslerin is
tihdam ettikleri yabancı uzmanlara dair Devlet Ba
kanı Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu, (6/63) 
(Gündeme giriş tarihi : 5 . 7 . 1976) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, «TRT Genel Müdürü» ne dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/73) (Gündeme giriş 
tarihi: 2 . 1 1 . 1976) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, ortaöğretim için hazırlanan kitaplara dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/74) (Gün
deme giriş tarihi: 9 . 11 . 1976) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 10 yıllık 
araç ihtiyaçlarına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/75) (Gündeme giriş tarihi : 
23 . 11 . 1976) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARıNDA IVEDILIK KARARı 

VERILEN İŞLER 
B ., TÜZÜK GEREĞINCE BIR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy-
le ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 



2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vuku bulan yangınlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, Keban Barajı hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/50) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, belediyelerin malî durumları hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/52) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, son altı ay içinde 
temeli atılan tesislere dair Senato Araştırması iste
yen önergesi. (10/53) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi Ekrem 
Kabay'ın, traktör satışları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/54) 

7. —Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
ların, Kars ilinde temeli atılan Şeker Fabrikasına 
dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/55) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DİSK'e kayıtlı işçiler hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/56) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi "Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk Sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/57)-

10. — En az geçim indiriminin yükseltilmesine 
ilişkin yasa önerisinin Millet Meclisince reddolunan 
rnetni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Ko
misyonu raporu (M. Meclisi: 2/335; C. Senatosu : 
2/108) (§. Sayısı : 613) (Dağıtma tarihi: 30 . 11 . 1976) 
(Cumhuriyet Senatosundaki görüşme süresi : 
13 . 12 . 1976) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Topiant,: i6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 613 

En Az Geçim İndiriminin Yükseltilmesine İlişkin Yasa Önerisinin 
Millet Meclisince Reddolunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 2 /335 ; C. Sena

tosu : 2 /108) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 273) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16.6. 1976 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1688 

CUMHUR t YET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 15 . 6 . 1976 tarihli 111 nci Birleş'.minde görüşülerek işaret oyuyle reddedilen, En Az 
Geçim İndiriminin Yükseltilmesine İlişkin Yasa önerisi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 31.12. 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
29. 4; 1, 8, 15 . 6 . 1976 tarihli 95, 105, 108 ve 111 nci birleşimlerinde görüşülerek reddedilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 273) 

MÎLLET MECLİSİNİN REDDETTİĞİ METİN 

En Az Geçim İndiriminin Yükseltilmesine İlişkin Yasa Önerisi 

MADDE 1. — 31 . 12". 1960 gün 193 sayılı Gelir Vergisi Yasasının 31 nci maddesi aşağıdaki biçimde 
değiştirilmiştir : 

Madde 31. — Mükelleflerin günde 15, ayda 450, yılda 5 400 lirayı aşmayan gelirleri vergiye tabi tutu
lamaz. 

Mükellef evli ise ba miktara eş için günde 9, ayda 270, yılda 3 240 lira, çocukların her biri için günde 
6, ayda 180, yılda 720 lira ilâve edilir. 

Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde özel indirim günde 10, ayda 300, yılda 2 160 lira. Yukardaki in
dirim hadlerine ilâve edilir. «Haftalık ücretlerde yedi gün» üzerinden indirim yapılır. 

Ana ve babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturan ve Gelir Vergisine tabi geliri bulun
mayanlar bu maddenin uygulanmasında öz çocuklar gibi hesaba katılır. 

Vergiye tabi gelirler, yukarıdaki hadleri aştığı takdirde bu hadler için hesaplanan vergiler mükellef
lerin vergilerinden indirilir. 

MADDE 2. — Bu Yasa yayımı gününde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 



— 2 — 
Bütçe ve Plan Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu 18 . 11 . 1976 

Karar No. : 33 
Esas No. : 2/108 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 15 Haziran 1976 Tarihli 111 nci Birleşiminde görüşülerek işaret oyu ile reddedilen,. 
En Az Geçim İndiriminin Yükseltilmesine İlişkin Yasa önerisi, Millet Meclisi Başkanlığının 16 Haziran 1976 
tarihli ve 1688 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Komisyonumuzun 18 Ka
sım 1976 tarihli Birleşiminde Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Öneri, Gelir Vergisi Kanununun - En az geçim indirimi - başlıklı 31 nci maddesinde yer alan nispetlerde 
değişiklikler yapılmasını öngörmektedir. 

Usul hakkında tartışma : 

Komisyonumuz görüşmelerinde «En Az Geçim İndiriminin Yükseltilmesine İlişkin Yasa» önerisinin, Mil
let Meclisi tarafından - ret - edilmiş olduğu keyfiyeti gözetilmiş ve bu ret keyfiyetinin, ha^en Millet Mec
lisi gündeminde bulunan ve metninde - en az geçim indirimi - hakkında gerekli düzenlemeleri de ihtiva 
eden «Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesinle dair kanun» tasarısının görüşmelerini de 
etkileyip etkilemeyeceği ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 77 nci maddesi hükmünün bu tasarı hakkında uygu
lanıp uygulanmayacağı hakkında tartışma açılmış ve Hükümet tarafından getirilen «Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun» tasarısının, kapsamı itibarı ile Millet Meclisi tarafından 
reddedilen «En Az Geçim İndiriminin Yükseltilmesine İlişkin Yasa» önerisinden farklı olduğu, bu neden ile 
hiçbir şekilde, «Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun» tasarısının, Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosundaki görüşmelerini etkilemeyeceği, mevcut üyenin ittifakının görüşü ile tes
pit edilmiş ve önerinin, halen Millet Meclisi gündeminde bulunan tasarının ilgili hükümleri ile islâh edilme^ 
sine teknik yönden imkân bulunmadığı, ekseriyetin oyu ile karar altına alınmıştır. 

Esas hakkında tartışma : 

Öneri, Komisyonumuzda hazır bulunan Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü tarafından da açıklan
dığı üzere, 4 milyona yakın mükellefi ilgilendiren ve bütçeye yaklaşık olarak 14 milyar liralık malî bir yük
leme getiren karakterine rağmen, Gelir Vergisi Kanununda bir bütün olarak ele alınıp değerlendirilmediğin
den ve finansman kaynaklan ile ilgili düzenlemede de ihmal edilmiş olduğundan - yetersiz ve eksik bir me
tin - hüviyetinde görülmüştür. 

Ayrıca, yine Gelir Vergisi Kanununun bütünlüğü içinde ele alınmamış ve münhasıran tek bir madde 
üzerinde değerlendirme ve düzenleme öngörülmüş bulunması nedeni ile uygulamada; önerinin gerekçesinde 
iddia edilenin aksine özellik ile - memur -, - işçi -, - küçük esnaf - ve - küçük çiftçi - gibi dar gelirli mükel
lef zümrelerinin aleyhlerine sonuçlar doğuracağı ve hatta marjinal hadlerde, - büyük sermaye sahipleri - ve s 
büyük gayrimenkul ve menkul mâlikleri - lehinde uygulamalar ortaya koyabileceği, tespit edilmiştir. 

Özellikle - memur -, - işçi -, - küçük esnaf - ve - küçük çiftçi - gibi dar gelirli vatandaşairın himayesini 
sağlayacak ve bu kesimler hakkında daha yararh sonuçlar ortaya koyabilecek kanunî düzenleme, yukarıda 
sözü edildiği üzere, Hükümet tarafınüan teklif edilmiş olup, halen Millet Meclisi gündeminde bulunmakta
dır. 

Hükümet tarafından teklif edilen tasarıda, en az geçim indirimi uygulaması, Gelir Vergisi Kanunu 
içinde ve bir bütün halinde ele alınmış ve finansman kaynakları da temin edilmek sureti -'e uygulama ye
terliğine sahip kılınmış ve aynı bütünlük içinde yapılan düzenlemede, özellikle - memur -, - işçi -, - küçük 
esnaf - ve - küçük çiftçi - gibi dar gelirli vatandaşların gerekli himayeleri, bütün sonuçlan ile öngörülmüştür. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 613) 
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Arz edilen açıklamalar ve belirtilen neticeler nedeni iledir ki, - eksik bir yapıya sahip olun öneri - Komis
yonumuzca benimsenmemiş ve Gelir Vergisi Kanununun - en az geçim indirimine ilişkin hükümlerinde ih
tiyaca cevap verebilecek düzenlemeyi de öngören - ve Hükümet tarafından getirilen tasarıya kanunıyet ka
zandırılmasında, yarar mütalaa olunmuştur. 

tşbu raporumuz, Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Yiğit Köker 

Kâtip 
Balıkesir 
Raif Eriş 

C. Bşk. S. Ü. 
Fethi Çelikbaş 

Toplantıda bulunamadı 

Gümüşhane 
Ö. Naci Bozkurt 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Başkan V. 
C. Bşk. S. Ü. 

Komisyon kararma muhalifim 
Selâhaddin Babüroğlu 

Aydın 
Halil Goral 

Toplantıda bulunamadı 

Erzincan 
Niyazi Unsal 

Toplantıda bulunamadı 

Kahramanmaraş 
Adnan Karaküçük 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Toplantıda bulunamadı 

Sözcü 
Zonguldak 

A. Demir Yüce 

C. Bşk. S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

Gaziantep 
î. Tevfik Kutlar 

Toplantıda bulunamadı 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

Toplantıda bulunamadı 

Trabzon 
Komisyon kararına muhalifim 

Hasan Güven 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 613) 
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KARŞI OY GEREKÇESİ 

Aşağıda belirteceğimiz nedenler ile Komisyon kararına karşıyız. 

1. Yasal zorunluluk : 
Teklifin konusu, Gelir Vergisi Yasasının 31 nci maddesinde en az geçim indirimi nispetlerinin sosyal ada

let ilkesi içinde mükellefler lehine değiştirilmesidir. Bu ilke etrafında tüm partiler getirdikleri değiştirme tek
lifleri ile birleşmiş durumdadırlar. Bu hali ile sorunun kısa elden çözümü gerekiyor. Hal böyle iken bu yasa 
önerisi Millet Meclisinde ret edilmiştir. Cumhuriyet Senatosunda da ret edilir ise Anayasanın 92 nci ve 
Millet Meclisi içtüzüğünün 77 nci maddeleri uyarınca ret tarihinden itibaren 1 tam yıl geçmedikçe bu ko
nuda yeniden yasa teklifi verilemeyeceğine göre sorunun çözümü yıllar sonraya kalacaktır. Gerçi, bu görüşe 
karşı görüşler ileri sürülüyorsa da sonuç olarak bu teklif hudutları içerisinde yasalaşma olanağı olduğu gibi 
değiştirerek de yasalaşma mümkün olduğundan her türlü şüphe ve tereddütü aşmak sureti ile hükümet tekli
fi de aynı olduğu gözönünde tutularak Cumhuriyet Se natosunda önerinin günün şartlarına göre de değiştiri
lerek yasalaşması en tutarlı yoldur. Her türlü kuşku yenilmiş ve amaç da elde edilmiş olur. 

2. Bu konuda çelişkili gelişmeler de var. 5 . 3 . 1974 tarihli yasa önerisi ile Gaziantep Milletvekili Orhan 
Tokuz ve arkadaşları, mükellef için günde 30, eş için günde 10, her çocuk için günde 5 lira olmak üzere en 
az geçim indiriminden yararlandırılıp vergilendirilmemeyi öngörüyor. 

15 . 4 . 1976 günlü yasa önerileri ile Necmettin Erbakan ve arkadaşları, asgarî ücretin tamamını mükellef 
için geçim indirimi kabul ediyor, eş için asgarî ücretin yansı, her çocuk için % 10'nu geçim indirimi ola
rak keza vergi dışı bırakıyor. 

29 . 4 . 1974 tarihli yasa önerisi ile Adana Milletvekili Alparslan Türkeş ve arkadaşları, asgarî ücretin 
tamamının vergilendirilmemesini öngörüyor. 

Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve arkadaşları, asgarî ücretin tamamını vergi dışı bırakan yasa 
önerisi mevcut. 

31 . 5 . 1976 tarihli Hükümet tasarısı ile mükellef için günde 15, eşi için günde 9, çocukların herbiri 
için günde 6 TL. sini aşmayan gelirlerin vergiye tabi tutulmayacağı öngörülüyor. 

Reşit Ülker ve arkadaşlarının yasa önerisi de aynıdır. Ancak Reşit Ülker ve arkadaşlarının önerisi 
31 . 12 . 1974 tarihli olup para değerinin düşüşü nedeni ile günün şartlarına göre mükellef lehine arttırılma
sı gerekmektedir. Anayasanın 41 nci ve 45 nci maddeleri gereği, iktisadî ve sosyal hayatın düzenlenmesi 
«Devlet, çalışanların, yaptıkları işe uygun ve insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlamalarına 
elverişli adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri alır» biçiminde öngörülmektedir. İleri görüş as
gari ücretin en az geçim indirimi olarak saptanması ise de bütçe olanakları iie uyumluluk sonucu gerçek
leşeceğini kabul ediyoruz. Günün koşullarına göre asgarî geçim indiriminin mutlaka hükümet teklifinin üs
tünde saptanması gerekmektedir. Hükümeti oluşturan partilere mensup milletvekillerinin bunu doğrulayan ya
sa önerilerini de yukarıda belirttik. 

3. Vergi yasalarının değişikliğinin sistem içinde ele alınması gerçeği doğrudur. Bunu ısrarla savunduk. 
Ancak ziraî gelirlerdeki bağışıklık haddinin yükseltilmesi, esnaf bağışıklığının arttırılması gibi konularda iti
razlarımıza rağmen ilke hiçe sayılıp yasalar ezilen dar gelirliler aleyhine sonuçlar yaratacak biçimde çıktı. 
Burada bu ilkeden uzaklaşırken en az 3 000 000 mükellef (memur, işçi, esnaf ve dar gelirli) sosyal yönden 
ferahlığa kavuşacaktır. 

Bu nedenlerle bu yasanın gündeme alınıp yasalaşması gerektiğini saygılarımızla arz ederiz. 

Trabzon C. Bşk. S. Ü. 
Hasan Güven Selâhaddin Babüroğlu 

(İmzada bulunamadı). 
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