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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk, 
Kahramanmaraş Üyesi Adnan Karaküçük, 
Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylara dair 

gündem dışı birer demeçte bulundular. 

İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın görevinden çe
kilme isteğinin kabulü ile İçişleri Bakanlığına, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu' 
nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanının riyasetinde bir 
Cumhuriyet Senatosu heyetinin Kahramanmaraş'a 
gitmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Başkan
lık tezkeresi onaylandı. 

Dışişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, İs
tanbul Üyesi Besim Üstünel seçildi. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl ve 
bir yedek üye; 

Dilekçe Karma Komisyonuna üye; 
Seçimleri sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun 

bulunmadığı anlaşıldığından; 
9 . 1 . 1979 Sah günü saat 15.00'te toplanmak 

üzere Birleşime saat 16.20'de son verildi. 
Başkan Divan Üyesi 

Başkanvekili Afyonkarahisar 
Cengizhan Yorulmaz Mustafa Çelik 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

DÜZELTME 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

22 NCİ BİRLEŞİM 

28 . 12 . 1978 Perşembe 

Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit Dalo-
kay ve arkadaşlarının, başta Eğitim Enstitüleri olmak 
üzere milli eğitimimiz üzerinde (8/10) bir Genel Gö

rüşme açılmasına dair önergeleri okundu, İçtüzüğün 
128 nci maddesine göre gerekli işlemin yapılacağı 
bildirildi. 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Yazılı Soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker'in, 25 . 12 . 1978 günü Hacettepe Üniversite

sinde meydana gelen olaya dair yazılı sorusu. (7/1028) 
(Milli Eğitim ve İçişleri bakanlıklarına gönderilmiş
tir). 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (CumHi^b^tamnca S. Ü.), Osman Nuri Oaapolat (Konya) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 24 ncü Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

/ . —- Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'ın, Hüküme
tin üreticiden teslim aldığı pancar bedellerini ödeme
mesi sebebiyle pancar müstahsilinin sıkıntılı durumu 
hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Efendim, iki tane gündem dışı söz 
isteği vardır, okutuyorum; sırasıyla ikisine de söz ve
receğim. 

Sayın Başkanlığa 
Pancar paralarının ödenmemesi sebebiyle, pancar 

müstahsilinin sıkıntısını arz etmek üzere, gündem dı
şı kısa bir konuşma yapmama izninizi dilerim. 

Ömer Ucuzal 
Eskişehir 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
30 Kasım 1978 günü bu konuyu yüce huzuru

nuza getirmiş, pancar müstahsilinin büyük sıkıntı için
de bulunduğunu, bu sebeple Hükümetin müstahsilden 
teslim aldığı pancar bedellerinin ödenmesini Hükü
metten talep etmiştik. Aradan geçen 40 güne rağmen 
bugüne kadar hâlâ müstahsilden aldığı pancar para
larını Hükümet ödememektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Memlekette pahalılık almış yürümüş, enflasyon 

son hızla devam etmekte, her aybaşı maaş alan, üc
ret alan bu memleketteki insanların sıkıntısı; ancak 
ayın 10 günü içinde ortadan kalkıyor, 20 gün devam 
ediyor. Bu ağır şartlar altında 1 Ağustostan 30 Ekime 
kadar pancarlarını teslim eden müstahsil, teslim ettiği 
pancarların hâlâ karşılığı olan parayı alamamıştır. 
Bu müstahsilin sayısı milyonları geçmekte, bakmak-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

la, geçindirmekle mecbur olduğu kişinin sayısını na
zarı itibara aldığımızda da, bu 5 - 6 milyonu bul
maktadır. 

Karakışın ortasında bütün yoklukların hüküm sür
düğü bir zamanda Devletten alacağını alamayan va
tandaşın sıkıntısını takdirlerimize bırakıyorum ve ye
niden Hükümeti huzurunuzda uyarıyor, pancar müs
tahsilinin parasını biran evvel ödemesini istiyorum. 

Yüce heyete saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
2. — Sivas Üyesi Tahsin Türkay'ın, birçok yurt

taşlarımızın hayatına sebep olan tren kazalarına dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — İkinci bir gündem dışı konuşma ta
lebi vardır, önergeyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Üstüste gelen tren kazaları münasebetiyle gündem 

dışı konuşmama müsaadelerinizi dilerim. 
Sivas 

Tahsin Türkay 

BAŞKAN — Sayın Türkay, buyurun efendim. 
TAHSİN TÜRKAY (Sivas) — Sayın Başkan, de

ğerli senatörler; 
Vatandaş tahammül edilmez hayat şartları altın

da ezilirken, anarşi ve terörist hareketler ulusumu
zu topyekûn elem ve ıstıraba garkeden vahim M araş 
olayları ile zirvesine ulaşırken, şimdi de peşi 
peşine vahim olan, vukuu bulan ve birçok yurt
taşımızın hayatına mal olan, yüzlercesinin yaralan
masına, Devlet malının ve milli servetin heba olma
sına sebebiyet veren tren kazaları bütün bu olup 
bitenlere tüy dikmiştir. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Çok kısa zaman içinde evvela Kayaş'ta, Fener-
yolu'nda ve 1979'un ilk haftası Esenkent'te, nihayet 
bugün Esenkent'in ıstırabını ulusça bütün acılığı ile 
duyduğumuz şu günlerde Behiçbey kazası meydana 
gelmiştir. 

Birçok sıkıntılar içinde bulunan ulusumuzun ve 
ülkemizin uğradığı maddi zararlar büyüktür, Esen-
kent kazasında bu zararın 200 milyon lira civarın
da bulunduğunu basından öğrenmiş bulunuyoruz. 
Maddi zararların telafi edilebileceğini kabul edelim. 
Halbuki, Esenkent'te 16 vatandaşımız, Behiçbey'de 
şimdilik 30 vatandaşımız hayatlarını kaybetmişlerdir. 
Yaralanan, sakat kalan yüzlerce insanın ıstırabı de
vam etmektedir. 

Önemli olan, bilhassa bu kazalar ve felâketler 
üstüste çok kısa zaman içinde bir Devlet kuruluşun
da meydana gelmektedir. Bir ay gibi kısa bir zaman 
içerisinde meydana gelen 4 - 5 kazayı bir tesadüfe 
bağlamakta veya mücerret kaza olarak kabul etmek
te zorluk çekmekteyiz. 

Esenkent kazasında idarenin kusurlu olmadığını 
söyleyen Sayın Ulaştırma Bakanı, şahsi hizmet ku
suru ve hatanın kabulü ile bu elim kazayı örtbas 
edemez. Şahsi kusurların ve hataların niçin devam 
ettiğini, bu kusurların sebep olacağı büyük felâket
leri nazara alarak, önlemenin de görevleri bulundu
ğunu kabul etmeleri zorunludur. 

Ankara'nın yakınında ve gün ışığında, göz göre 
göre 30 vatandaşımızın hayatına mal olan Behiçbey 
kazasının nasıl izah edileceğini merak etmekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Gerek Esenkent kazası, gerekse bugünkü kaza ve 

hatta Feneryolu kazası, bir hatta duran katara di
ğer katarın gelip çarpması ile meydana gelmişlerdir. 
Kazaların oluş şekilleri aynı mahiyettedir. Bu ben
zerlikler bizi endişeye sevk etmektedir. 

Sayın senatörler; 
Kurulduğu tarihten bir yıl geçmesine rağmen, 

Cumhuriyet Halk Partili ağırlıklı bugünkü Hükümet, 
Devletin bütün kuruluşlarında; icraatı, tutum ve dav
ranışları, partizanca tasarrufları ile huzursuzluk kay
nağı, karışıklık nedeni olmaktan öteye geçmemiştir. 

Muhalefetin iyi niyetli uyarıları, felaketlerin ön
lenmesi için ikaz ve tenkitlerini iktidar partisinin yet
kilileri felaketlerin istismarı şeklinde kabul ederek, sa
kim zihniyetlerini bir defa daha meydana koymuş
lardır. 

Sayın senatörler; 
Muhalefet olarak felâketleri istismar etmek aklı

mızdan geçmez. Ancak, iktidarların da felâketleri ön-
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lemesi görevleri icabmdandır. Talebimiz, kusur kim
de ise aranmalı ve bulunmalıdır. Görevini yapama
yan veya yapmayan yetkili, kim olursa olsun, hesa
bını vermeli, cezasını görmelidir, 

Saygı ile arz ederim. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
3. — AP Grup Başkanvekili Cahit Dalokay'ın, 

gündemdeki seçimlerle ilgili maddelerin ertelenerek, 
milli eğitimimiz üzerinde Genel Görüşme talep eden 
önergenin birinci sıraya alınmasına ve müteakiben 
Türkiye'nin dış ilişkileri üzerindeki Genel Görüşmeye 
geçilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Bugünkü Gündemimizin ilik sırasında bulunan se

çimlerde, bir uzlaşma sağlanmamış olması sebebiy
le netice alınması mümkün görülmemektedir. 

Bu nedenle, seçimlerden sonraki sırada bulunan 
ve milli eğitimimiz üzerinde bir genel görüşme ta
lep eden önergenin görüşülmesinin birinci sıraya alın
masını ve müteakiben de genel görüşmesine karar 
verilen Dış İlişkilerimiz üzerinde müzakerelere baş
lanmasını arz ve teklif ederim. 

Adalet Partisi Grup Başkanıvekili 
Cahit Dalokay 

BAŞKAN — Önergenin lehinde, aleyhinde söz 
isteyen sayın üye?. Yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Önerge
min mahiyetini anlayamadık efendim. 

BAŞKAN — Anlatayım efendim.: 
Gündemimizde birinci madde, Anayasa Mahke

mesine Üye Seçimidir. İkinci madde de, Dilekçe 
Karma Komisyonuna Üye Seçimidir. Üçüncü mad
de, Cumhuriyet Senatosu Elazığ üyesi Cahit Dalo
kay ve arkadaşlarının, başta eğitim enstitüleri ol-
rrdk üzere Milli Eğitimimiz üzerinde bir genel gö
rüşme talebinden ibarettir. Ondan sonra, Cumhu
riyet Senatosu Elazığ Üyesi CaMt Dalokay ve ar
kadaşlarının, Türkiye'nin dış ilişkileri üzerinde bir 
genci görüşme isteği ki, zaten kabul edilmiştir. 

Şimdi burada şu isten'iyor: 
Birinci sırada bulunan Anayasa Mahkemesine Üye 

Seçimi yerine, üçüncü maddenin getirilmesi istenili
yor. Yani, Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Sa
yın Dalokay ve arkadaşlarının, başta eğitini ensti
tüleri olmak üzere, Milli Eğitim mevzuunda istedik
leri genel görüşme, onu takiben de «Sorular ve Ge
nel Görüşme» dizisindeki Cumhuriyet Senatosu Ela
zığ Üyerli Sayın Dalokay'ın dış ilişkilerimiz üzerinde
ki genel görüşme isteği yer almaktadır. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Gündemde değişiklik yapılmasını öngören bu 
önergenin gerekçesi bulunmamaktadır. Bildiğiniz 
gibi Anayasa Mahkemesine... 

BAŞKAN — Gerekçesini dinlemediniz her hal
de. Bir daha okutayım mı? 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Dinledim. 
Ben kabul etmiyorum yahutta... 

BAŞKAN — Olabilir. Siz şimdi aleyhinde mi 
konuşmak istiyorsunuz?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Söylüyo
rum buradian. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Şimdi, bi

zim gündemimizde Anayasa Mahkemesine üye seçi
mi var. Aylardan beri, hatta yıllardan beri bu 
görevi ifa edemiyoruz, kamuoyunca bu iyi karşı
lanmıyor. Bu itiıbaıla 5-10 dakika yahut yarım 
saatlimizi alacak bu seçimi yapmamızda bir mahzur 
yoktur. Ondan sonra tabii ki, genel görüşme öner
gesi görüşülecelktir. Binaenaleyh, biz verilen bu 
önergeyi isabetli görmüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Dalokay, şu anda salonumuz
da yeter sayıdan fazla arkadaşımız vardır. Sayın 
Fikret Gündoğan Bey «Seçimi yapalım, ondan sonra 
bu önergeyi kabullenelim» diyorlar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Tabili. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Arkadaşlar sa

lonu terk etmesinler; seçimi yapabilirsiniz. Öner
geyi oylayınız. 

BAŞKAN — Efendim, ben önerge üzerine iş
lem yapacağım; bir arabuluculuk yapmak istedim. 
Mutabık mısınız efendim?.. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Seçimli yapalım 
efendim, sadece muhterem arkadaşlar salonu terk 
etmesinler. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdli efendim, herkes konuşma
sın. Önerge sahibi bu mutabakata «Evet» diyorsa, 
mesele yok. «Hayır» diyorsa, ben önergeyi oylaya
cağım, 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
evvela önergemizi oylayınız efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylamamı istiyorsunuz, 
öyle mi efendim?... 

Önergenin aleyhinde Sayın Fikret Gündoğan fi-
kirlenini söylediler efendim. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan mü
saade eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Burada bir söz verilemez efendim. 
Nedir efendim?.. 
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KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, biz
de bu gibi seçimler aynı ..zamanda yoklama sayıl
maktadır. Acaba bununla Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsü bu suretle bu Genel Görüşmeyi tah
rif etmek ve kaçmak mı istiyor? (CHP sıralarından 
gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, «Salonda ekseriyet vardır;» dediniz, «çok ko
layca yapabiliriz» dediniz. Bu bir isnat oluyor Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Ekseriyet fazlasıyla var. 
Efendim, önerge sahibi muvafakatini bildirmi-

yorlar. Ben önergeyi oylayacağım. 
Okunan önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedil
miştir. 

Buna göre Gündemimizdeki sırayı takip edeceğiz. 
Yalnız, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanveki-
lıinin de söyledikleri gibi, bilahara Genel Görüşme 
üzeninde işlem yapacağız. 

4. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
asıl ve bir yedek üye seçimi. 

5. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — Şimdi Anayasa Mahkemesi için üye 
seçimine geçiyoruz. Lütfen pusulalar dağıtılsın efen
dim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Kaç tur ola
cak Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Birinci turda çıkar efendim. 
Bıir yedek, bir asıl üyelik içlin seçim yapıyoruz. 

Her ikisi için ayrı ayrı oy kullarulimasını rica edi
yorum. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Dilekçe Karma Ko
misyonu seçimini de yapalım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır hayır, Dilekçe Karma Ko
misyonu değil, Anayasa Mahkemesi Üye seçimli. 

SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Beraber yapalım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu seçimi
ni de beraber yapalım. İkisi beraber dağıtılsın lüt
fen. Bir sepet daha lütfen. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Adayları 
lütfen okur musunuz? 

BAŞKAN — Okuyayım efendim. 
Anayasa Mahkemesi asıl üyelik için Sayın Şahap 

Kitapçı, Sayın Yekta Güngör Özden, Sayın Şemset
tin İyiol. Bunlar asıl üyelik için adaylıklarını koy
muşlardır. Bunlardan bir tanesi seçilecektir. 
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Yedek üyeler: Sayın Dr. Yılmaz Aliefendüoğlu, 
Sayın Mahmut Acar, Sayın Sacit Çetintaş. 

Dilekçe Karma Komisyonu için üyeler listesi 
matbu olarak basılmış; üyelere dağıtılsın. (AP sıra
larından «Dağıtılıyor mu?» sesleri) 

Dağıtılıyor efendim. 
Anayasa Mahkemesi! üyeleri için bir tasnif heye

ti, Dilekçe Karma Komisyonu için de bir tasnif 
heyeti seçmek üzere... (CHP sıralarından, «İkisi için 
bir olsun» sesleri) 

Güç oluyor efendim. 
Şimdi, Anayasa Mahkemesi için tasnif heyeti 

seçiyoruz. 
Sayın Orhan Öztrak?.. Burada. 
Sayın Ekrem Kabay?.. Burada. 
Sayın Orhan Vural?.. Burada. 
Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimi için üç kişilik 

tasnif heyeti seçilmiştir. 
Dilekçe Karma Komisyonu için tasnif heyeti: 
Sayın Hamdi Özer?.. Yok. 
Sayın Şerafettin Paker?.. Burada. 
Sayın Ahmet Cemil Kara?.. Burada. 
Sayın Erdoğan Bakkalbaşı?.. Burada. 
Efendim, Anayasa Mahkemesi tasnif heyeti için, 

Sayın Orhan Vural, Sayın Ekrem Kabay, Sayın Or
han Öztrak seçulmiiştir. 

Dilekçe Karma Komisyonu tasnif heyeti için, 
Sayın Erdoğan Baikkalbaşı, Sayın Ahmet Cemil Ka
ra, Sayın Şerafettin Paker seçilmiştir. 

Oylamaya başlayacağımız il için ad çekiyorum: 
Sayın Tekin Arıburun (istanbul). 

(İstanbul Üyesi Tekin Arıburun'dan başlanarak 
oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim?.. Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. Lütfen kupaları Tasnif 
Heyetine götürün. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 
Dalokay ve arkadaşlarının, basta Eğitim Enstitüleri 
olmak üzere Milli Eğitimimiz üzerinde bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergeleri. (8/10) 

BAŞKAN — Şimdi sayın üyeler; bilhassa sayın 
grup başkanlarına hitap ediyorum. Tasnif devam eder
ken gündeme devam etmeyi arzu eder misiniz?.. Gün
deme devam edelim mi efendim?.. Sayın Fikret Gün-
doğan, Sayın Ucuzal, gündeme devam edelim mi 
tasnif devam ederken?. Şimdi gündem normal pro
sedürüne girmiş oluyor. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İyi olur efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan?. 
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Gündeme devam 

edelim Sayın Başkan. 
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Ekseriyet varsa 

devam edelim efendlim. 
BAŞKAN — Evet, devam ediyoruz efendim. Sa

londa ekseriyet vardır. 
Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesii Cahit Dalo

kay ve arkadaşlarının, başta eğitim enstitüleri olmak 
üzere Milli Eğitimimiz üzerinde bir genel görüşme 
açılmasına dair önergeleri geçen celse okunmuştu 
efendim. Şimdi gündeme girmiştir. Önerge sahip
lerinden bir üye 128 nci maddemize göre söz ister
se ona söz vereceğim. Lehinde, aleyhinde iki ki
şiye söz verdikten sonra oylarınıza arz edeceğim. 

Önerge sahipleri nden söz isteyen sayın üye?.. 
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Söz istiyo

rum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden Sayın İsmail 

Kutluk, buyurunuz efendim. 
Sayın Milli Eğitim Bakanı yerlerıinde mi?. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Milli 
Eğitim Bakanı şimdi geliyorlar Sayın Başkanım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım ne oluyor?.. 

BAŞKAN — Devam ediyoruz Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Neye de
vam ediyoruz?.. 

BAŞKAN — Devam ediyoruz. Salonumuzda 
ekseriyetten fazlası vardır. Tasnif devam ederken 
bir taraftan gündeme devam ediyoruz. Gündem 
normal prosedürüne girdi, gündemi takip ediyoruz. 

Önerge sahiplerinden Sayın İsmail Kutluk, buyu
runuz. Devam edin efendim. 

lSxMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; 

Bir milletin dünya milletleri arasında tarihi, kül
türü, sosyal yapısı ve ekonomisi yönünden etkin ve 
müstesna bir yeri varsa, mutlaka o milletin devleti 
milli eğitimi hizmetlerine son derece büyük önem 
vermiş demektir. Onun içindir ki, milletler eğitim 
ve öğretim hizmetlerini devletin en değerli görevi ola
rak sayagelmıişlerdir. 

Tarihin sayfalarını çevirdiğimiz zaman en uzun 
ömürlü devletlerin, imparatorlukların fevkalâde 
eğitim prensiplerini uyguladıklarını ve eğiıtime bü
yük önem verdiklerini görürüz^ 
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Mili varlıklarını, bütünlüklerini ve uzun ömürlü | 
oluşlarını, yetiştirdilkleri nesillerin sağlam, dürüst ve 
en iyi şekilde yetiştirlilmiş olduklarına bağlı olduğunu 
görürüz. Kısaca siyasi güverıliklerinii muhafaza etmede 
eğitimin büyük rolü olduğunu şüphe götürmez bir 
gerçeklikte görmektedirler. 

Bizim tarihimize de, baktığımız zaman, eğitime 
büyük önem verildiğimi görürüz. Kazandığı zaferle
rini, kendisini yetiştiren hocalarının zaferi olduğunu 
söyleyen, kendisini yetiştiren hocasının at nalından 
sıçrayan çamurlarının kaftanının en müstesna süsü 
olduğunu ifade eden ünlü padişahlarımızı hepimiz 
biliriz 

Anne ve babalarımızın, bizleri yetiştiren hoca
larımıza teslim ederken, «Eti senin, kemiği benlim, 
aman hocam oğlumu iyi yetiştir.» sözleri hâlâ kulak
larımızda bugün tazeliğini muhafaza eder. 

'Bu ve buna benzer nice söz ve davranışlar tarihi
mizde milli eğitimümize verdiğimiz önemlerin birer 
acık misalleridir. Büyük Atatürk Cumhuriyetimizin 
kurulduğu yıllarda Samsunlu öğretmenlere verdiği 
hitabesinde, «Öğretmenler, yeni nesli, Cumhuriyetin 
fedakâr muallm ve mürebbiyeleri sizler yetiştirecek
siniz.» veciz sözü ile öğretmenlere yeni neslin en iyi 
şekilde yetiştirilme görevinin Atamız tarafından ve
rildiğini görürüz. 

Yine Atamız 1 Mart 1922 tarihinde Meclise irat 
buyurdukları nutkunda, «Efendiler, yetişecek çocuk
larımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hududu 
ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden evvel Türki
ye'nin istikbaline, kendi benliğine ve an'anat-ı millüye-
sine düşman olan bütün anasırla mücadele etmek lü-' 
zumu öğretilmelidir. Böyle bu anasırı ruhiye ile mü
cehhez olmayan milletlere ve bu mahiyette fertlerden 
müteşekkil cemiyetlere hayat ve istiklal hakkı yok
tur» buyurmuşlardır. 

Böylece geçmişteki büyüklerimiz Türkiye Cum
huriyetinin Kurucusu Büyük Atatürk'ün Türk öğret
menine Milletimizin geleceğini teslim edeceğimiz ne
silleri nasıl ve ne şekilde yetiştirmemiz gerektiğini 
önemle belirtmişlerdir. Bu bakımdan bu anlayışa göre 
yetiştirilen öğretmenler tarihimizin müstesna insanları 
olarak bl'ünegelmiştir. 

Cumhuriyet tarihimizde hükümetler bu gerçeğe 
göre milli eğitim hizmetlerine büyük önem vermiş
lerdir. Bilhassa iyi öğretmen yetiştirmeye ve varlığı
mızı devam ettirecek nesillerimizi en mükemmel şe
kilde yetiştirmeye itina göstermişlerdir. 
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1961 Anayasamız, «Eğitim ve öğretim bütün va
tandaşların kadın, erkek istifade edeceği» vazgeçil
mez bir prensibe bağlanmış; eğitim ve öğretim Dev
letin gözetim ve yürütümüne verilmiştir. Hele nasıl 
bir nesil yetiştirileceği başlangıcında; yani Anayasa
mızın dibacesinde 20 nci, 21 nci ve 50 nci madde
lerinde açıkça hükme bağlanmıştır. 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunumun 2 nci 
maddesinde de daha açık ve daha geniş bir şekilde 
Milli eğitimin genel amacı hükme bağlamıştır. 

Genel Görüşme önergemizde milli eğitimin taikip 
edeceği prensipler, amaçlar ve hedeflerin kısa ve öz 
olarak ifade edilmiş olduğunu biliyorsunuz. Acaba 
bugün bu görevi gerçekleştirmekle görevli bulunan 
Milli Eğitim Bakanlığı bu amaçlara yönelik eğitim 
öğretimi takiip ediyor mu, etmiyor mu? Bu hususu 
münakaşa etmek ve bu hususta fikirleri bulunan de
ğerli arkadaşlarımızın görüşlerini Yüce Senatomuza 
ifade edebilme imkânını vermek bakımından bu öner
geyi sunmuş bulunuyoruz. 

Bize göre yürürlükte bulunan Anayasamızda 
gösterilen hedeflerle Milli Eğitim Temel Kanunun
daki genel ve özel amaçlar ve prensipler aynen ve 
özen gösterilmek suretiyle yürütülmasi lâzımdır. Mil
li eğitimin prensiplerinden ve Atatürk doğrultusun
dan milli eğitimimizin asla ve asla saptırılmaması lâ
zımdır. 

Atatürk'ün hedef gösterdiği Devletlimizi çağdaş 
uygar devletler seviyesine ulaştırmak hedefi Atatürk
çü, milliyetçi, Devlete ve Millete, rejime bağlı ve sa
hip nesiller yetiştirmekle mümkündür. 

Acaba bugün milli eğitimimizde manzara bu he
defleri ve bu amaçları gerçekleşt!irebilecek durumda 
mıdır? Bize göre ve yaptığımız incemelere, araştır
malara, gözlemelere göre, bugün milli eğitimimizin 
hiç de iç açıcı, güven verici, inandırıcı bir manzarası 
olmadığıdır. 

Anayasadaki milli eğitimin millilik vasfı, Türk 
milliyetçiliğinden ilham alan prensibi ve 1739 sayı
lı Kanunda gösterilen, geleceğimizin teminatı olan 
gençlerimizin yetiştirilmelerini çerçeveleyen ve hük
me bağlayan amaçlar hedeflerinden saptırılmış, her 
dereceli eğitim kurumlarımızda bunlara önem veren 
anlayış kalmamış, yavrularımızın kültür yönünden 
son derece düşük seviyede yetiştirilmesi ihmali affe
dilmez bir hale gelmiştir. Hele okullarımızın sol ide
olojinin emrine sokulmak istendiği de esefle görül
mektedir. 

TÖB-DER'in bu yaz mevsiminde Ankara'mızda 
yapmış olduğu kongresinde Türk maarifini Maocu 
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mu, yoksa Leninci mi gibi bir anlayışa götürmek 
münakaşası yapılarak, Büyük Atatürk'ün özenle ye
ni nesilleri yetiştirmek görevi verdiği öğretmenleri
miz, Anayasadaki prensipleri, kanunlarımızıda vaz 
edilmiş olan ve yukardan berii izah edegeldağimiz 
amaçlarımızı maalesef unutmuş görünmüşlerdir. Bu 
öğretmenlerimize ne Milli Eğitim Bakanlığı, ne de 
herhangi bir kuruluş, «Kanunlarımızda yasak olan 
sol ve komünizme götürecek bir öğretim tarzını ni
çin konuşuyorsunuz, niçin ele alıyorsunuz?..» diye 
bir tek sözde bulunmamıştır. 

Bugün, bu öğretmenlerin hepsi yurdumuzun her 
köşesinde göreve devam etmektedir. Endişelerimizin 
birisi de buradan gelmektedir. 

Bugün ilkokullarımızda sadece öğretim yapılmak
tadır. Eğitim asla yapılmamaktadır. Yavrularımız 
genel kültür yönünden son derece düşük seviyede; 
yetiştirilme ihmali affedilmez hale gelmiştir. Hele 
Milli Eğitim Bakanlığının, Merkez Teşkilatından 
tutun da en küçük köyündeki birimine kadar sol ide
olojinin emrine sokulmak istenmesi esefle görülmek
te ve herkesi düşündürmektedir. 

İlik, orta, î/ise ve dengi oku-Varla eğiîilm enstitüle
rimizde görevli 50 bine yaklaşan Atatürkçü, milliyet
çi, tam Anayasamız doğrul tuşumda görev yapan öğ
retmenlerimiz maalesef sürülmüşlerdir. Hem de 
eşi Çanaikkale'de, kendisi Kastamonu'da; eşi Anka
ra'da, kendisi Urfa'da; eşi Tunceli'ye karısı Niğ
de'ye verilmek suretiyle aileyi bölmüşler, yaşlı ana
ların sızlayan belinin ağrısına bakılmaksızın, eşinin, 
çocuğunun gözlerinin yaşına bakılmaksızın sürülmüş
lerdir. Bir çırpıda 63 milli eğitim müdürü, 467 
milli eğitim müdür muavini, 230 halik eğitim baş
kan ve merkez müdürü, 5 014 öğretmen okulu ve 
eğirim enstitüsü öğretmeni, 69 eğitim enstitüsü mü
dürü değiştirilmiştir. 1 500 kadar öğretmen açığa 
alınmıştır. Bunların hepsi vatanını seven, milletini 
seven; Anayasamız ve kanunlarımızda hedefleri be
lirtilen milli eğitimimizin Atatürkçü ve Atatürk dev
rimlerinin sadık öğretmenleri olarak bilinmektedir. 
Bugün hepsi çil yavrusu gibi dağıtılmıştır. Bu bir 
huzursuzluk kaynağı değildir de nedir?.. Bu öğret
menlerimizden bir kısmı sözde kurtarılmış bölgelere 
tayin edilmişlerdir. Kurtarılmış bölgelere tayin edil
miş olan öğretmenlerimizden, maalesef, büyük bir 
kısmı görevlerine türlü nedenlerle başlayamamışlar-
dır. 

Yalnız bu saydıklarım mı yerle inden olmuşlar
dır?.. Hayır. Mesela, Milli Eğitim Bakanlığı müste-
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I şarlarım, Talim Terbiye Kurulu üyelerini, genel mü
dür ve muavinlerini, şube müdür ve muavinlerini, 
hatta hademeleri bile görevlerinden almak suretiyle, 
koskoca Milli Eğitim Bakanlığını ve onların mensu
bu bulunduğu, çocuklarımızı okutan öğretmenle^fi
miz ve velilerimiz huzursuz edilmişlerdir. 

Muhterem senatörler; 
Önergemizde, bazı hususları da mümkün ol

duğu nispette uzatmadan Milli Eğitimimizin duru
mu hakkında yer vermiş bulunuyoruz. Başta eği
tim enstitüleri olmak üzere, öğrenim ve eğitiJm uçu
rumlarımızın bugün içerisinde bulunduğu üzücü, en
dişe verici ve Türk Milli Eğitimimin geleceği hak
kındaki birtakım tereddüt ve istifhama sebebiyet ve
ren bu durumu Yüce Senatomuzun huzuruna gel/ir
miş bulunuyoruz. Bu durum karşısında, burada 
Yüce Senatomuzun üyelerinin de kıymetli fikirlerini 
ve bilgilerini ortaya dökmelerini, konunun şümullü 

I bir şekilde görüşülüp, tartışılmasını istiyoruz. Bu 
suretle de son derece ehemmiyetli ve önemli olan 
bu konuda Türk efkârı umumiyesinin tam maıaasıyla 
aydınlanmış olmasını istiyoruz. 

Netice itibariyle, yanlış bilgi, tutum ve icraatın 
tashihine imkân hazırlanmasının temini içtin önerge
mize iltifat buyurmanızı diliyorum. Bu vesileyle en 
derin saygılarımı sunuyorum. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kutluk. 
Efendim, İçtüzüğümüzün 128 nci maddesi ge

reğince lehte bir kişiye söz vereceğim. 
Lehte söz isteyen?.. Buyurun Sayın Sait Meh-

mctoğlu. 
Sayın Gündoğan, ben zatıâlinizi aradım, Gru

bunuza sordum, herkes müzakerelerin devamını is
tedi. Ben kendiliğimden yapmadım. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Gayet ta
bii, haklısınız. 

BAŞKAN — Ben de o seçimin yapılmasını arzu 
ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (stanbul) — O başka 
dava efendim. 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 

Eiraz önce Adafet Pariisıi Grubu Sözcüsü, Mû'lli 
Eğitim Bakanlığının tutumu, icraatı ve Milli Eğiti
min bugünkü çıkmazdaki durumunu tespit için ge
nel görüşme isteğinde bulundular. Bu ciddi ve ha-

I yati konuları konuşunken, yetkili Bakan dahi önem-
j semeyerek toplantıya katılmamışlardır. 

48 — 
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Hatırlayacağınız üzere, 14.5.1976 tarihinde bu 
kürsüden Cumhuriyet Halk Partili bir üye, Sayın 
Ali Naili Erdem'in Bakanlığı sırasında icraatından, 
tasarruflarından dolayı Senato Araştırması talep et
mişlerdi. Siz değerli üyelerin oylarıyla ve ittifakla 
bu istek yenine getirilmişti. Esasen özgürlükçü yö
netimlerde, devletin bütün kuruluş ve kurumları 
gerektiğinde denetlenirler. Bu nedenle şu anda Mec
lislere görev düşmektedir. Bizler, yasa gereğini 
yapmak zorundayız. Ettiğimiz yeminin amacını bu 
vesileyle gerçekleştirmiş olacağız. 

Cumhuriyetin kuruluşundan beri milli eğitim po
litikamızın sınırı, alanı tespit edilmiştir. En son 
1961 Anayasamızda ve 1739 sayılı Milli Eğitim Te
mel Kanununun dibacesinde telkrar tespit edilmiştir. 
Amaç, çocuğu Türk milliyetçiliğine bağlı, Türk 
Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel 
değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, aile
sini, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, 
Cumhur iyetline karşı görev ve sorumluluklarını bilen 
vatandaşlar haline getirmektir. 

Bu etkinliklerin izlerini ve seviyesini görelim di
yoruz. Bu da doğal hakkımızdır. 

1977 - 1978 öğretim yılında Hükümet, yüksek
okulları, özellikle öğretmen yetiştiren eğitim ensti
tülerini basamak yaparak hizmete koymuştur. Gö
rünümde eğitim ve öğretim sorunları bir kenara itil
miş, senden - benden çekişmesi ve ayrımı ile za
man dövülmüştür. Yönetici, öğretmen ve personel 
kıyımı yapılmıştır. Yaklaşık 10 bin yönetici ve öğ
retmen ile 20 bin öğrenci yerinden edilmiştir. Gün
lük gazete kupürleri de yanımda, arzu edilirse siz
lere sunabilirim. 

Genellikle bu yönetici, öğretmen ve öğrenciler 
can güvenlikleri tehlikede olduğundan atandıkları 
yerlere gidememişlerdir. Bunlar kırsal yöre ve fakir 
aile çocuklarıdır. Genellikle sıkıyönetimin ilan edil
diği illere verilmişlerdir; Tunceli de buna dahildir. 

Okullardaki ezici baskı, terör, maddi ve manevi 
yıkımın açıklığa ve su yüzüne çıkması gerekir. Fı
sıltılarla bir sonuca varamayacağımıza göre, yasa 
dışı işlem ve tasarruf yapıldı ise önlem almamız ka
çınılmazdır. 

Hükümet göreve başladığından beri binin üstün
de senç bayatlarını kaybetmişlerdir. Olayların çoğu
nun eğitim enstitülerinden kaynaklandığı iddia edil
mektedir. Can güvenliğinin bulunmadığı yerde ve
ya okuHıarda eğitim ve öğretimden söz edilemez. Dü
şünce özgürlüğünün savunucusu ve tellallığını yapan 
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Hükümetin, bu prensibe ne derece sadık kaldığı 
yapacağımız araştırma ile meydana çıkarılacaktır. 

1974 yılında Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarı 
sırasında birçok sempatizanlarım iki ve üç yıllık eği
tim enstitülerine lise mezunlarından öğrenci almış
lardı. Bu öğrencilerin çoğunun bazı anarşik olay
lara katıldıkları veya çeşitli sebeplerle okullarına de
vam edemedikleri gerekçesiyle okullarından kayıtla
rı silinmişti. Son afla bu öğrencilerin tekrar okul
lara kayıtları yapılmıştır. 

Şimdi, bunlara cemile olsun diye hızlandırıl
mış 45 günlük programlar düzenleyerek emsalleri 
meyanında mezun edilmişlerdir ve edilmektedirler. 

Öğretmenliği kendine meslek seçenle seçmeyen
leri bir tuıtmamamız Ikadirşinashk olıur. Hetm de 
mesleğe saygının icabıdır. Yetişmekte olan kuşak
lara millet geleceğinde bir teminat ve garantidirler. 
Başka amaçları gerçekleştirmek için yetiştirdikleri 
kanaati yaygındır. Bu vehim isnadını açığa çıkarma
mız vicdan borcumuzdur. 

Yeniden alınan 53 bin öğrenci düşündürücüdür. 
1739 sayılı Yasanın 45 ncii maddesi açıik ve seçik
tir. Buna bir gözattıktan sonra Sayın Bakanın gö
reve başladığında yaptığı yıkımı dile getireceğiz. 
Madde aynen şudur: 

Başlık; Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimi. 
«Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan 

eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından arana
cak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığınca tespit olu
nur.» der. Bu birindi fıkradır. Buna rağmen, «Da
nıştay kararı uygulayacağım» diye öğrenmenlik mes
leği zedelenmiştir. Yasa gereğini uygulamalarım bek
lerdik; bu yapılmadı. 

Hukukun üstünlüğü ilkesine sarılarak Danıştay 
kararını yerine getirdiklerinin silahşorluğunu yap
maktadırlar. Öğrei'.ımenr'ik bir meslelk oKduğuna gö
re, bu husus gözden ırak tutulmuştur. Toplumda 
hoş karşılanmamaktadır. Gelecekten de endişe duy
maktayız. Bugün de alınan Danıştay kararlarım 
uygulamıyorlar; büyük çelişki içindedirler. Herkes 
öğretmen olamayacağına göre; her lise mezunu nasıl 
Harp Okuluna alınmıyorsa, üniversitelerarası sınav
da yüksek puan alanDar da elbette öğretmen olaimayah 
caklardır. Bir kesim için gösterilen hassasiyetin, 
öğretmenliği kendine meslek seçenler için de göste
rilmesini bir vatan borcu olarak görmekteyiz. Son 
tasarruflarla bu hassasiyeti göstermemişlerdir. 

Ayrıca istihdam politikası zedelenmiştir. Bir -
iki yıl sonra fazla öğretmen olacak ve işsizlik prob 
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lemi doğacaktır. Bu konu Bütçe Plan Komisyo
nunda da dile getirildi, hem de iktidar milletvekil
leri tarafından. Sayın Bakan da bu nedenle eğitim 
enstitülerini kapatacağını ifade ettiler. «18 tane olan 
üç yıllık eğitim enstitüsünü 9'a, iki yıllık olan 49 ta
ne eğitim enstitüsünü 15'e indireceğini..» ifade etti
ler. Bu da bizim isteğimizi yerine getirdiğinin bir 
delilidir. 

Bugün birçok eğitim enstitüsü ve yüksekokul ka
palıdır veya kısa devrelerde öğretime açılmışlardır. 
Hükümet göreve başladığında, sevgi ve saygıya yer 
vereceklerini vaat etmişlerdi. Bunun örneğini, eği
tim kurumlarında görmek heyecanım taşıyorduk. 

,D:il atanımda da kuşakları birbirini anlamaya
cak hale getirmişlerdir. Tıpkı divan ve halk edebi
yatının mücadelesine benzetebiliriz. İnancımız, dild 
bir canlı gibi görüyoruz. Dil doğar, yaşar ve ölür. 
Bu süreci kimse inkâr edemez. Elbette ölen ve re
vaçta olmayan veya başka dillerden bizim dilimizde 
yer bulan yabancı kelimelerden dol arınmalıdır. Hat
ta diller içinden kelimeler türetilmesi doğaldır. Zor
lamalarla bir sonuca varamayız. Dil birliği şarttır. 
Milletleri birleştiren en önemli unsurdur. Dilin 
zenginleştirilrnescne elbette çalışmalıyız. Yalnız gü
lünç ve hazin bir şekilde dilim tahrip edilmesine de 
göz yumamayız. Hele TÖB - DER zihniyeti bizleri 
fazlasıyla düşündürmektedir. 

Bu girişlerimi yeni hazırlanmakta bulunan okul 
kitaplarına değinmek için ifade ettim. Şu anda bir
çok okullara kitap ulaşmamıştır. Hükümet, kâğıdı 
bazı çevrelere gelişigüzel tahsis ederse, bu akıbet 
mukadderdir. Ayrıca kitapla ilgili daire başkanını 
bir yıldan beri sallantıda bırakırsa, endişemizin ye
rinde olduğu teyit edilmiş oluyor. Kitap çıkmazını 
buna bağlamak haksızlık olmasa gerek. Atatürk ile 
ilgili «Türk Gencinin El Kitabı» ndan 50 bin adedi
ni şu anda depolara kaldırmışlardır. 

1977 - 1978 öğretim yılını, Türk milli eğitiminde 
bir kayıp yıl olarak görüyoruz. Ne nitelik, ne de ni
celik yönünden bir ürün alınamamıştır. Birkaç hiz
meti, Bakanlığın Bütçe Planda dağıttığı, «Milli Eği
timde Gelişme» kitabında topladıklarını görüyoruz. 
incelediğimizde, yalnız Sayın Bakan göreve başla
dığında ilgili dairelerin başkanları ile bir brifing iste
mişlerdi. O günün müsteşarını tebrik ettikleri riva
yet edilir. Bakan konuşmasında şunu ifade etmişler
dir : 

«Anlıyorum, çağımızın meslek bilgilerini okulla
rımıza getirmişsiniz ve okullarımıza% sokmuşsunuz. 
Bunu burada öğrenmiş oldum. Sizi tebrik ederim.» 
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Demek ki, bu kitaptaki hizmet ve gelişmeler, bir 
yıl içindeki ürünler değildir. Geçmişin gayretleri ve 
ciddi çalışmaları yansıtılıyor. 

Şimdi sizlere bazı örnekleri söylemekle sözlerime 
son vereceğim. Teftiş Kurulunun, Bakanlık politik 
amaçlarının gerçekleştirilmesi için alet olarak kulla
nıldığı söylenmektedir. Birkaç gün önce Eğitim Araç
ları bölümüne atanan bir müdür, bir ay sonra iki 
satırlık bir raporla uzak bir il'e naklediliyor. Suçlu 
görülmüşse neden bir ceza verilmiyor buna?.. 

Para karşılığı not veren öğretmenler olmuş; (Hat
ta Ankara'nın içinde) mahkemeleri halen devam edi
yor. Başka okullara verilmişlerdi; taltif edilerek eği
tim enstitülerine nakledilmişlerdir. 

Bursa Eğitim Enstitüsünün sınav sorularının ça
lındığı veya bazı öğrencilere verildiği basında yer al
mıştır. Bu durum gündem dışı bir konuşmayla dile 
getirildi; ama halen bir sonuç alınarak tekzip edil
memiştir. 

Bütün yüksekokullarda sağ - sol ayrımı yapılmak
tadır. Ağır basan taraf okula devam edebilmiştir. Bu 
sebepten halen birçok eğitim enstitüleri, hatta Anka
ra Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu da kapalı 
bulunmaktadır. 

Tunceli de şu anda 10-15 Bakanlık müfettişi bu
lunmaktadır. Verdikleri raporlar bir türlü Bakan ta
rafından uygulanmamaktadır. Eğitim enstitüleri ve 
yüksek öğretmen okullarının ara tatilinin Mart 1978'e 
uzatılmasını Talim Terbiye Kurulunun reddetmiş ol
masına rağmen, Bakan emriyle bu gerçekleştirilme
miş, ret kararma imza atan üyeleri görevlerinden al
mışlardır. Bunlar 11 tanedir. Bakanlık Müdürler Ko
misyonunun, 2287 sayılı Yasanın 29 ncu maddesine 
göre çalıştırılması gerekirken, sekiz aydan beri işle-
tilmemektedir. Bu da Anayasamızın 112 nci madde
sine aykırıdır. 

67 ilin 66 milli eğitim müdürü değiştirilmiş; Zon
guldak hariç. 300 halk eğitim müdürü, başkanı ve 
yardımcısı, 500 milli eğitim müdür yardımcısı; mer
kez teşkilatında aşağı yukarı 20 tane genel müdür 
ve daire başkanı değiştirilmiştir. Yine merkez teşki
latına, 2287 sayılı Yasaya aykırı olarak, menşei öğ
retmen olmayanlardan genel müdür tayin edilmiş
tir, 

Bu yıl yeniden eğitim enstitülerine öğrenci alın
mamıştır. Sebebini derinliklerde aramak gerekiyor. 

Dış ülkelere gönderilenlerin çoğunda yabancı dil 
nosyonu yoktur. Dost kayırma ayyuka çıkmış halde
dir. Huzurunuzda bunları sergilemek isteriz. 
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Diğer taraftan dış ülkelerde çalışan işçi çocukla
rını okutmak, Türk dili, kültürü ve harsını unuttur
mamak amacıyla Türkçe, edebiyat ve fen dersleri öğ
retmeni gönderilmiştir. Bunların süreleri dolmadan 
ve elçilerin de görüşünü almadan hepsi geri çağrıl
mıştır. Bilhassa bu öğretmenlerin seçimleri Ortak 
Kültür Komisyonunca yasa gereği olarak yapılır ve 
45 yaşını doldurmamış ve sicili dış ülkelere gitmeye 
elverişli olmadığı halde bir zât Bakan tarafından 
gönderilmiştir. Hatta bu öğretmenle ilgili bir özel ya
zı da Dışişleri Bakanlığına gönderilmiş, Dışişleri Ba
kanının temsilcisi de yerinden edilmiştir. 

Bu, önerilerimizin bir kısmıdır. Bunlara iltifat 
eder ve Senato Araştırmasını tasvip ederseniz şüphe 
ve kaygılara açıklık getirmiş olacaksınız. 

Hepinize saygılar sunarım. (AP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Aleyhinde Sayın Niyazi Unsal, buyurunuz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın senatör
ler; 

Halk arasında bir deyim vardır. Beklenmedik du
rumlarla karşılaşılınca çoğu kez bunu söyleriz. «Ya
vuz hırsız ev sahibini bastırır.» 

Bugünlerde yine böyle bir durumla karşı karşıya
yız. Muhalefetin Mecliste ve Senatoda ele aldığı ve 
arka arkaya önergelerle Meclise getirdiği konulara 
baktığımız zaman şaşmamak elde değil. Bizim onla
ra söyleyeceğimiz konulan, sözde erken davranarak 
ya da işlerine öyle geldiği için bize söylüyorlar. Bu
gün bunlardan biriyle daha karşı karşıyayız. Milli 
Eğitim Bakanlığında yapılan işlemlerle ilgili olarak 
genel görüşme istiyorlar. Genel görüşme önergesini 
birkaç kez okudum. Üzerinde durdukları konuları 
teker teker inceledim. Hemen hepsi, bizim de üzerin
de durduğumuz ve Bakanlığı ele aldığımız günden 
beri düzeltmeye çalıştığımız konular. Muhalefetin 
bugün ele aldığı konuları, biz Hükümet olarak değil, 
Parti olarak da titizlikle izliyoruz. Bu konuların üze
rinde bugün değil, öteden beri duruyoruz. Buna 
durma da denmez, bir bakıma bu konuların üzerinde 
parti olarak titriyoruz; ama geç de olsa muhalefe
tin eğitim işimizde, bizim öteden beri üzerinde dur
duğumuz noktalara değinmiş olmalarını iyi bir işa
retin yine de başlangıcı sayıyoruz. 

Sayın Senatörler; 
Gerçekten eğitim işimiz çoğu kesimde nicelik ve 

nitelik bakımından rayından çıkarılmış, amacından 
saptırılmıştır. Gerçekten okullarımızın çoğu okul ol

maktan çıkmış, bazı partilerin karargâhı ve savaş ala
nı durumuna getirilmiştir ve gerçekten eğitim işimiz, 
Anayasanın istediği ve programların belirlediği doğ
rultulan saptırılmış, çağdışı birtakım görüşlerin içine 
düşmüş ve faşist öğretilerin uygulama alanı durumu
na getirilmiştir; ama tüm bunlar ne zaman yapıl
mıştır, tüm bunları kim yapmıştır? 

Görüşme açılırsa bu soruların yanıtını elbette bu
lacağız. Bazı yavuz hırsızların marifetlerini biz de, 
yer yer gözler önüne tekrar sereceğiz. Ben şimdilik 
bu bilgilerin kısa bir kesitini bilginize sunacağım. 

Geçen gün Bütçe Komisyonunda, Adalet Partili 
üyeler, «Bir senede memleketi hatırdınız, her gün borç 
erteliyorsunuz, borç arıyorsunuz» diye konuştukları 
sırada, Bakandan dış borç durumumuzu sordum. 
«227 yabancı bankaya, Uruguay'dan Bengaldeş'e ka
dar her devlete, 58 ülke ve 98 bin yabancı firmaya 
borcumuzun olduğunu söylediler. Günü gelmiş bor
cumuzun faizleriyle birlikte 442 milyar lirayı buldu
ğunu açıkladılar. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Dolar 
mı, Türk Lirası mı?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben dolar olarak 
söylemiyorum, Türk Lirası olarak söylüyorum. 

Bunun üzerine, kütüphaneye inerek, bir de borç
lanmamızın tarihine baktım, geçmişine baktım. İlk 
kez 1854'te borçlanmışız, bir asır sonra 1954'te bu 
borcun tamamını ödemişiz. 1954'ten 1978'e kadar 
98 285 yabancıya yeniden borçlanmışız. Borcun tu
tarı 442 milyarı bulmuş, yani günü gelmiş ve hemen 
ödenmesi gereken borcun tutarı senelik bütçeden 
fazla, bu seneki bütçemizden fazla. «Bu sözlerin bu 
önergeyle ilgisi nedir?..», diyeniniz olabilir. Bizce bu 
anlattıklarımın bu önergeyle yakından ilgisi vardır. 

Beyler; 
Bir düşünceyi, bir tutumu belirlemesi bakımından 

da öncelikli ve önemlidir. Ülkeyi ekonomik yönden, 
toplumsal yönden batıranlar, âdeta bir iflâsın ve bir 
çöküntünün içine batıranlar, bize «Ülkeyi hatırdınız, 
her yerden ve herkesten borç istiyorsunuz» diyorlar. 
Bu sözlerin sahipleri Hükümete bir alacaklı ordusu 
bıraktıklarını unutuyorlar. 98 bin alacaklı 11 tümen-
lik bir ordu eder. Beyler, bu görüştüğümüz önergede 
de ülkeyi ve okullarımızı savaş alanına çevirenler, 
eğitimi amacından saptırıp faşist odakların eğitim ka
rargâhı durumuna getirenler, yaptıklarının sorumlu
luğunu, yaptıklarının hesabını bize yüklemeye kalkı
yorlar, 
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Beyler; 
Bu Bakana «Başarısız» diyebilirsiniz. Bu, sizin bi

leceğiniz bir iş; hatta bu başarısızlığa Hükümeti de 
ekleyebilirsiniz. Bunları, bu iddiaları doğal sayarız; 
ama önergenizde saydığınız konuların mimarı ve so
rumlusu olarak ne bu Bakanı, ne de bu Hükümeti 
gösteremezsiniz. .Önergede saydığınız konuların mi
marı da, sorumlusu da sizsiniz ve sizin yaptıklarınız
da-. 

Bu Hükümet ve bu Bakan hiç bir okulu kapatma
mıştır. Bakanın kapattığı yerler MC'nin kavga karar
gâhlarıdır. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Okul değil mi 
orası?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Biz okul kapat
mayız ve kapattırmayız. Bakan bazı hain yuvaları 
dağıtmıştır; doğrudur. Tehlikeli odakların üzerine git
miştir; doğrudur. Böyle yaptığı için de yürekten onu 
kutluyoruz, tebrik ediyoruz. 

MEHMET KILIÇ. (Gaziantep) — Açık okul sa
yar mısınız?.. 

NİYAZÎ UNSAL (Devamla) — Önergede sözü 
edilen amaçlar; isterse tümünü kapatsın, doğrudur. 
Türkiye'de zaten okul diye bir şey bırakmadınız, ben 
de onu söylüyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayenizde. 

UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Bir laf et 
de bir şeye benzesin. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu önergede sözü 
edilen amaçları dikkatle okuyun, ele alınan ilkeler ve 
hedefler Yüce Türk Ulusunun hedefleridir, ilkeleri
dir, amaçlandır. Bunları ilk kez siz, evet siz MC'ci-
ler rayından çıkardım/:, hedefinden saptırdınız, bu 
doğrudur. Türkiye'deki bu kavga sizde başladı, sizin
le başladı; ama başlattığınız bu kavga bizde bitecek
tir, bizimle bitecektir. Siz isteseniz de istemeseniz de 
ülkemize kardeşliği ve barışı yeniden getireceğiz. 

Beyler, kavgadan hoşlananlar olabilir, kavgaya 
umut bağlayanlar da çıkabilir, tarihte bunun örnek
leri vardır; ama biz kavgaya değil, barışa umut bağ
layanlardanız. Bunun için, «Kavga duracaktır, barış 
olacaktır.» diyoruz. Demekle kalmayacağız, bunu sağ
layacağız. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Siz Gazi Eği
tim Enstitüsünde okurken bir olay var mıydı?.. 

NÎYAZÎ UNSAL (Devamla) — Onların tartış
ması.^ 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Müdahale 
etme be kardeşim. 

I MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Hayır müda
hale etmiyorum, siz okurken bir olay var mıydı diye 
soruyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Var mı sor
mak diye bir usul?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Gazi Eğitim, o 

günden bu güne sizin elinizde geldi. 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Okuduğunuz 

zaman olay var mıydı? 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Yoktu olay. O 
günden bu günlere sizin elinizde geldi bize teslim 
edildi. 

Bakınız beyler, Adalet Partisinin göreve getirdiği 
öğretmen okulları Genel Müdürü bir seminerde öğ
retmenlere neler söylüyor. Neden Gazi Eğitim o 
günden bu güne geldi şimdi lütfen bunu dinlersen an
larsın, 

Bakınız sizin göreve getirdiğiniz Genel Müdür bir 
seminerde öğretmenlere neler söylüyor : «Kitaplarda-
ki programlar maalesef bize göre değil. 150 milyon 
Türk'ü kitaplardan çıkardık. Türk eğitimi bu demek 
değildir.» 

Ayvaz Gökdemir'in beğenmediği program ve ki
taplar bizim değil, Adalet Partisinin hazırladığı prog
ram ve kitaplardır. Bu Hükümet henüz programlan 
değiştirmemiştir. Kitapları yeni yeni ele almaktadır; 
ama Adalet Partisinin göreve getirdiği komando Ay
vaz, göreve gelir gelmez, «Programların ve kitapların 
değiştirileceğinden» söz ediyor. 

Bakınız ne diyor Ayvaz Bey o seminerdeki ko
nuşmasında : «Öğretmenlerimizi ve çocuklarımızı 
kültür ve maneviyat hırsızlarından korumalıyız.» 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bravo!.. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — «... Programla

rımızı buna göre tanzim ve tedvir etmeliyiz.» 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bravo!.. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — «... Dershanele

rimize bunları intikal ettirmeliyiz. Bizim yetiştirdik
lerimiz de vatan sathına bunları yaymalıdır.» 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bravo!.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Devam et sen 
«Bravo» lara. 

«... Bunun birinci adımını biz tahakkuk ettiriyo
ruz. Her vesileyle ifade ettiğim gibi, öğretmen yetiş-

I tiren her derecedeki okulların müdüründen müstah
demine kadar hepsi milliyetçi olacaktır. Bunu, hiç 
bir tereddüte meydan vermeden söylüyorum. Bu okul-

j lara biraz onlardan biraz bizden alınmayacaktır; 
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hepsi bizden alınacaktır.» Haydi bir bravo daha şöy
le. 

«... Bu hususa müsamaha etmeye yetkili değiliz. 
Kesin olmaya, sert olmaya mecburuz. Önce kaynak 
okulları kuracağız, kurtaracağız, (Beyler söze bakı
nız) ondan sonra sistemi tümüyle değiştireceğiz.» 
Evet, «Önce kaynak okulları kuracağız, kurtaraca
ğız, sonra sistemi tümüyle değiştireceğiz...». Bunları, 
Cephe Hükümetinin işbaşına getirdiği, Genel Müdür 
söylüyor. Kaynak okulları kuruyor, kurtarıyor, son
ra sistemi tümüyle değiştirmeye hazırlanıyor. 

Milli Eğitim Bakanı şimdi, bu kaynaklarla ve dü
zeni tümüyle değiştirmeye hazırlananlarla uğraşıyor. 
Milli Eğitim Bakanlığının uğraştığı kimseler bunlar 
işte. Onların yaptığı tahribatı onarmaya, onları yeni
den ailelerine ve Ulusumuza kazandırmaya çalışıyor 
beyler. 

Anlaşılıyor ki, önerge veren beyler bu kaynakla
rın kurutulmasını istemiyor. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Ne var ne yok
sa hepsi çıksın ortaya, burada görüşülsün istiyoruz. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Önergeye oy 
verin öyleyse. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Anlaşılıyor ki, 
önerge veren beyler eğitim sisteminin tümüyle de
ğiştirilmesini bekliyor ve anlaşılıyor ki, önerge ve
ren beyler okullarda başlattıkları kavganın kesilme
sini istemiyor. İstemiyor, çünkü onlar «Biraz onlar
dan, biraz bizden olmasını istemiyorum; hepsi biz
den olacaktır. Öğretmen okullarına sadece bizden 
olanlar alınacaktır.» diyebilen birinin özlemini çeki
yorlar. 

Şimdi böyle biri yoktur. Şimdi, «Onlar da bizim 
çocuklarımız, onları da kazanacağız» diyebilen, ge
ce gündüz çırpınan bir Bakan var. Aldatılan genç
ler, şartlanan insanlar olay çıkarttıkça; o hazırladık
ları, aldattıkları, yanılttıkları çocuklar olay çıkarttık
ça, öğretmenlerini dövdükçe ve hatta öldürdükçe yıl
madan yenisini gönderiyor, okulları ne olursa olsun 
açık tutmaya çalışıyor. 

Beyler; 
Bir eğitim enstitüsünün açılmasını isteyen taşra

dan gelmiş bir heyetle Bakanın konuştuğu sırada 
yanlarında bulundum. Okulun açılmasını isteyen he
yeti dinledikten sonra, Bakan dedi ki, «Sizdeki eği
tim enstitüsü gibi 50 tane eğitim enstitüsü daha ka
patırım; ama sizi birbirinizle kavga ettirmem. Kav
ga etmeyeceğiniz ortama geldiğinizi anladığım za
man okulunuzu derhal açarım.»: Bu Bakanın sözle

ri. «Kavga etmeyeceğiniz ortama geldiğiniz zaman 
okulunuzu derhal açarım» sözü, bizce çok önemlidir. 
Demek ki, okullarımızın bulunduğu bazı yerlerde 
bugün okuma ortamı yoktur. Demek ki, bugün okul
larımızın bulunduğu yerlerde kavga ortamı vardır. 
Bizi bu ortama kim getirdi?.. Kimler getirdi?.. Bunu 
biliyoruz. 

Bakınız bizi bu ortama getirenlerden biri, hem 
de MC'nin Öğretmen Okulları Genel Müdürü, yine 
seminerdeki konuşmalarında ne buyuruyorlar. Milli
yetçi... 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Niyazi Unsal TÖB - DER'deki kavgaları görmüyor 
musun?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Görüyorum, on
ları da görüyorum. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Demir Yüce. Genel 
Görüşme açıldığı zaman herkes fikrini söyler. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Kimler 
getirdi bu hale?.. TÖB - DER'de kavga edenler kim
lerdir?.. 

BAŞKAN — Sayın Demir Yüce yerinizden lütfen 
müdahale etmeyiniz. Sayın Unsal cevap vermeyiniz 
efendim, siz devam ediniz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Vermiyorum 
efendim. Aynı seminerde Bay Ayvaz Gökdemir di
yor ki, «Milliyetçi, akıllı olmak mecburiyetindedir. 
Aptal insan milliyetçi olamaz» Güzel. (AP sıraların
dan . «Doğru» sesleri) Bak aklı nereye kullanıyor? 
«Doğru» demeden önce sonunu dinleyin «Çünkü, en 
küçük bir hatamız davamıza da, Milletimize de za
rar vermektedir.» Aklı buraya, davaya kullanıyor. 
Davanın ne olduğunu bilmeniz lazım. Davanızın ne 
olduğunu soracağım şimdi. 

BAŞKAN — Efendim Genel Kurula hitap edi
niz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bakınız beyler, 
«Dava» sözü «Milliyet» sözünden daima önce söy
leniyor. Davaya zarar vermemeyi önce düşünüyor 
ve önce söylüyor. Nedir bu dava?.. Türk Milli Eği
timinin ilkelerinde ve amaçlarında böyle bir da,va 
yoktur. O halde nedir bu dava?.. Eğer görüşmeler açı
lırsa,; bu davanın da ne olduğunu söyleyeceğiz. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep)' — Tamam aça
lım. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Söylüyorum 
öyleyse; kardeşi kardeşe, komşuyu komşuya 
ve şehri şehre düşman etmenin nasıl başla
dığını biz de anlatacağız yine. Maraş'ta yapı-
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lan hunharlığın tohumunu kimlerin ektiğini bu
rada söyleyeceğiz. Beyler, son yıllarda ekilen tohum
ların acı ve elem verici sonuçlarını Ulusça yaşıyo
ruz; ama bunun sürüp gitmesini istemiyoruz. Dava 
sahipleri bunun sürmesini isteyebilir. Biraz önce da
vadan söz edenler bunun sürüp gitmesini isteyebilir, 
ama Yüce Türk Ulusu bu acının dinmesini istiyor, 
sürüp gitmesini istemiyor. Ülkeye barışın ve kardeş
liğin biran önce gelmesini bekliyor. Hükümetin yap
tığı da, Hükümetin çabası da şu anda budur. Biraz 
sizden, biraz bizden demeden, bölmeden, ayrı ayrı 
düşünmeden, birlik ve beraberlik içinde bunları çöz
meye çalışıyor. 

Sayın senatörler; 
Dikkat ediyorsanız MC'nin Genel Müdürü Ayvaz 

Gökdemir'in bir öğretmen seminerinde yaptığı ko
nuşmanın üzerinde fazla durdum. Fazla durdum; 
çünkü, MC'nin eğitim işinde ve ülke yönetiminde 
yapmak istediklerinin belirgin biçimde izleri o ko
nuşmaların içinde gayet açık görülüyor. Bakınız ne 
diyor Bay Ayvaz Gökdemir : Bugün Devletin varlığı 
üzerinde bir kumar oynuyoruz» Bunu bir Öğretmen 
Okulları Genel Müdürü söylüyor, öğretmenlere söy
lüyor : «Ateşi elimde hissediyorum. Milleti kurtar
mak için gerekirse bazı kelleler gidecektir.» (AP sı
ralarından «doğru, doğru» sesleri.) Mesele yok, doğ
ruysa işte Maraş'ta gidiyor kelleler. 

Evet beyler böyle diyor, Öğretmen Okulları Ge
nel Müdürünün konuşması böyle bitiyor. Bugün, Ma
raş'ta ve diğer yerlerde ola ki, Bay Gökdemir'in iste
diği kelleler gitmesin. 

Beyler ben bu sözlere, bu laf atmalara, bu konuş
malara ve bu önergelere bakıyorum, hırsız kim, ev 
sahibi kim seçemiyorum. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Meydana çı
kar şimdi. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Eğitim kurumla
rımızın başı, eğitim kurumlarımızın MC zamanında
ki başı kelle istiyor. Devletin varlığı üzerinde kumar 
oynadığını söylüyor ve şimdi beyler karşımıza otur
muş böyle birinin özlemini çektiğini bize anlatmaya 
çalışıyor, yine diyor böyle birisi gelsin okulların ba
şına. 

Beyler, öteden beri ülkemizde aydınlıktan kor
kanlar olmuştur, öteden beri ülkemizde yer yer ay
dınlıktan korkanlar olmuştur. Dün köy enstitüleri
nin aydınlığından korktular. Köy enstitülerinin kor
kusunun üstünden 30 yıl geçti. Köy enstitülüler onur
lu ve ulusçu tutumlarıyla onurlu ve ulusçu yaşamla-

rıyla korkanları yalanladılar, korkmalarına bir ne
den olmadığını yaşamlarıyla ve uğraşlarıyla kanıt
ladılar; bugün de böyle bir korku var, bugün de yine 
buna benzer bir korku var. Eğitim kurumlarının dü
zelmesi, ulusal doğrultuda çalışması ve sağlam eller
de bulunması bazılarını nedense korkutuyor, rahat 
sız ediyor. Mesele bu. 

Henüz uygulamaya konmasa da üniversitelerde ve 
eğitim kurumlarımızda yeni düzenlemeler getirilecek
tir. Rahatsızlığın esas nedeni bu. Tepki, Bakanın 
şimdiye kadar yaptıklarına değil, bundan sonra ya
pacaklarına ve yapmayı düşündüklerinedir. 

Sayın senatörler; 
Ben eğitimciyim. Sayın Bakanın göreve geldiği za

man işin içinden nasıl çıkacağını merak etmedim di
yemem. Nasıl çıkacak bu işin içinden diye cidden 
merak ettim. Bu denli karışıklığın, bu denli bozuk ve 
boyutlu bir işin içinden nasıl çıkacak diye zaman za
man düşündüm. Şimdi gönül rahatlığı ile söylüyo
rum; Sayın Bakan teslim aldığı perişanlığın içinden 
başarı ile çıkmıştır; en az zarar vererek, gösterişsiz, 
sessiz, sakin çıkmıştır. 

Beyler, insaf ile söyleyelim; Türkiye'de eğitim 
enstitüsü yoktu, öğretmen liseleri ve okulları kalma
mıştı; ateş ortaokullara, ilkokullara kadar sıçramıştı. 
Buralar bizim dışımızdaki bir davanın karargâhı ol
muştu. Bunu, izan ve vicdan sahibi herkes sanıyorum 
biliyor. Bakınız komando Genel Müdür Ayvaz Gök
demir ne buyuruyor ve kendisini öğretmenlere yine 
aynı seminerde nasıl tanıtıyor : «Ben asker değilim; 
ama asker formasyonlu bir adamım. Hiç kimse ken
disinin bir üstünü atlamasın.» Genel Müdür eğitim 
formasyonu olduğunu söylemiyor, ondan söz etmi
yor hiç; asker formasyonu olduğunu söylüyor ve 
herkesin bu disiplinde olmasını, asker disiplinini boz
mamasını emrediyor. 

Bu sözler subaylar arasında bir karargâhta geçer; 
yani bunlar eğitim seminerlerinde, öğretmenler ara
sında geçen sözler değil. Bunlar, karargâhlarda, su
baylar arasında geçebilir. Anlayamadım, eğitim ku
rumlarımız ne zamandan beri askeri karargâh duru
muna getirilmiştir?.. Bunu öğrenmek, anlamak isti
yoruz. 

«Eğitim enstitülerine biraz onlardan, biraz bizden 
alınmasını istemiyoruz, hepsi bizden olacaktır.»' der
ken, bu önerge veren beyler nerede idi?.. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Buradayız, bu
rada; aç da görelim. 
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BAŞKAN — Sayın Unsal, bir dakikanızı rica 
edeceğim. Yazılı konuşmalar İçtüzüğümüze göre 20 
dakikayı geçemez; 27 dakikadır konuşuyorsunuz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
bitirmek üzereyim. Ben, zaten yazılı konuşmuyorum, 
buraya bakıyorum, bir kısmını dışarıdan konuşuyo
rum. Bana sadece yazılı metin üzerinde konuşan 
meslektaşım Sayın Mehmetoğlu'nun konuşması ka
dar zaman verirseniz yeter. 

BAŞKAN — Onu aştınız efendim, ben takip edi
yorum zaten. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Peki efendim, 
müsamahanıza sığınıyorum; ben dışarıdan konuşu
yorum görüyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen, rica edeceğim. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — «Hepsi bizden 

olacaktır» derken bu bey 1er nerede idi?.. Bugün Ba
kan, sizin; «Bizim» diye okullara aldığınız gençleri 
okutup, adam etmeye çalışıyor. Bunun süresi kısa ise, 
bunun telâfisi mümkündür; ama sizin toplum içinde 
açtığınız yaranın onarımı mümkün mü?.. Siz bu genç
lerin kısa. sürede okumasını değil, okuyup yaşama 
dönmesini değil, ekonomiye katkıda bulunmasını de
ğil; okullarda, okul çevrelerinde kalıp olay çıkarma
sını, kavga etmesini istiyorsunuz, onu bekliyorsunuz. 

Çok şükür, komünistlik edebiyatı artık halk ara
sında bitti, tutulacak gibi değil. Şimdi, kavga edebi
yatına başladınız, o da bitecektir. Bu oyununuza da 
halkımız iyi bilin ki gelmeyecektir. 

Beyler, olağandışı birtakım koşulların, olağanüs
tü önlemleri olur. Cephe Hükümeti, bu Hükümete 
olağanüstü birçok koşullar bıraktı. Hükümetin, bun
ları aşması için yer yer olağanüstü önlemler alması 
gerekir ve zorunludur. 98 285 kişilik alacaklı ordu
sunun karşısına olağan önlemlerle çıkamazsınız. 98 
bin alacaklı ordusu üzerimize gelse, adam adama 
markaj yapmak zorunda kalacağız. 

Maraş'ta yurttaşları acımasız öldüren çılgınların 
üstüne olağan önlemlerle gidemezsiniz. Kaldı ki, 
bunlar bir yılın birikimleri de değildir. Yıllar yılı yan
lış eğitimlerin ve yanlış yöntemlerin sonucudur. Bun
ların hepsinin hazırlayanı, yapanı ve yaptıranı bugün 
bizi eleştirmeye yeltenenlerdir ve eleştirenlerdir. 

Biz, Genel Görüşmenin açılmasını, birtakım hu
susları açığa çıkarmak için her zaman isteyebiliriz; 
merak ekmeyin. 

Beyler, herkes bu Bakana ve bu Hükümete sorun
ların üstesinden gelmediniz diyebilir. Bu kendi de
ğerlendirmeleridir, denebilir; ama hiç kimse Bakana 

j ve Hükümete bu sorunları siz yaptınız ve siz yarat
tınız diyemez. Herkes, yolsuzluk dosyalarının neden 
ele alınmadığını sorabilir; ama hiç kimse yolsuzluk 
dosyalarının içinde bu Hükümetten ve bu Partiden 
birinin olduğunu hiç ama hiç kimse söyleyemez. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Herkes şikâyet
çi, tüm Millet şikâyetçi. 

| NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Muhalefetteki 
arkadaşlar hiç acele etmesinler, biz yaptıklarımızın 

i hesabını her zaman vereceğiz; ama herkesten de yap
tıklarının hesabını soracağız ve sorduracağız. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz de soracağız. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla)' — Bir senede bun

ların yapılmadığını sanarak boşa umutlanmayın, bir 
cephe kurduğunuzu da unutmayın. Kurduğunuz cep
hede bugün savaş var, Sizin kurduğunuz cephede 
bugün savaş var. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bir gruba hitap etme
yin, Senatoya hitap edin lütfen. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Cephenin birin
den çıkıp birine giriyorsunuz. Vatan Cephesinin acı
larını halkımız sarmadan, ikinci bir cephe açtınız. 
Bugün o cephede oluşturduğunuz siperlerden halkın 
üz:Tine acımasız ateş ediliyor. Çember daralıyor 
beyler, çember daralıyor; acele etmenin yeri yoktur. 
Bu davalara tek tek bakılacak, bunlar tek tek ele 
alınacak. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Bekliyoruz, 
bekliyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyin 
efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — «Mukaddes da
vayı kucakladım. Arkama bakmadan yürüyorum. 
Beni takip edin. Davadan dönersem beni de vurun. 
Davadan dönen herkesi vurun» diyenler, diyenleri 
destekleyenler, bugün bizden hesap sormaya yelle
niyorlar. Hele duruma bakın!.. 

İyi dinleyin; «Bir telefon etsem, Yahudi 2 mil
yon gönderir»' diyen Yahudi milliyetçileri, Şelefyan 
dostları bugün bize, «Bir senede ülkeyi hatırdınız, 
borç bile bulamıyorsunuz.» diyorlar. 

j ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kızıl Çin'den ne 
j haber, Mao'dan ne haber?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sen olarak bir 
konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Bu Hükümeti yıkmaya veya yıpratmaya sizin gü
cünüz yatmez, aklınız da ermez. Daha doğrusu, böy-

İ le bir şeyi yapmaya sizin hakkınız yoktur. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Doğru, Mao'cu-
lar yapar. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bu ülke ve bu 
toplum ne çekiyorsa, sizin yüzünüzden çekiyor. Hü
kümet yeni para buîamıyorsa, ülkeyi bu duruma siz 
getirdiniz, Devletin ödeme gücünü siz kaybettirdiniz, 
kredisini siz kırdınız. Halkta bir bölünme varsa, yer 
yer düşmanlıklar başlamışsa bunu siz yaptınız, siz 
yaptırdınız. Cephelere ve kamplara siz böldünüz, siz 
böldürdünüz. Kısacası, bir çıkmazın içine ülkeyi siz 
düşürdünüz, bunalımları siz yarattınız. Bu Hükümet, 
sizin yarattığınız bu koşullarla uğraşıyor; ama bu 
Hükümet sizin yaptıklarınızın hesabını sormazsa, ya
kanıza yapışmazsa, iyi bilin ki bu Hükümeti yine biz 
yıkacağız. Onu siz yapamazsınız. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Millet yapar, 
Millet... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Eğer sizden he
sap sormazsa ve yakanıza 3'apışmazsa iyi bilesiniz 
ki, bu Hükümeti yine biz yıkarız, siz değil. 

Hükümetin yıkılma pahasına da olsa, yaptıkları
nızın hesabını sorduracağız. İşbaşında hangi hükü
met olursa olsun, bundan sizi kimse kurtaramaya
caktır!.. Bu yaptıklarınızı, anlattığınız insanlar er geç 
öğrenecektir. Bu girişimler; yani bu şekilde önerge 
vermeler, oyalamalar, engellemeler sizi kurtaramaz. 
Kabağın yakında kimin başında patlayacağı görüle
cektir. (AP sıralarından gürültüler.) 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Genel Görüşme 
ile bu konuştuklarının ne alâkası var Sayın Başkan?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kabak ne kaba
ğı, cinsi nedir?.. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
burası mahalle kavhesi değil, Senato kürsüsüdür. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, konuşmanız şu genel 
görüşmenin sınırlarının dışına geçti, bir tehdit hava
sına girdiniz, reaksiyon doğuruyor. Karşı tarafın gös
terdiği reaksiyonu ben nasıl önîeyeyim? Siz bir gru
ba hitap ediyorsunuz, Genel Kurula hitap etmeniz 
gerekir, hitap etmiyorsunuz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sayın Başkan, bir 
gruba hitap etmiyorum. Genel Kurula hitap ediyo
rum ve toparlıyorum. 

Beyler, bir gün suçlular dizildiği zaman... 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Bu-ası mahal

le kahvesi değil, Yüce Senatonun kürsüsüdür. 
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I BAŞKAN — Yani, bu kahvehane sistemi içinde 
konuşmayalım, rica ederim. Belirli bir gruba hitap 
ediyorsunuz. 

NİYAZI UNSAL (Devamla) — Rica ederim Sa
yın Başkan; bu dekikodulara siz katılamazsınız, siz 
Başkan olduğunuzu unutmayın. 

BAŞKAN — Ben Başkanım... 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben burada ko
nuşma yapıyorum; mahalle dedikodusu yapmıyc-

{ rum; dikkatinizi çekerim, rica ederim. 
BAŞKAN — Yaptığınız konuşma usule uygun de

ğildir Beyefendi, sözünüzü keserim. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Sözümü kese

mezsiniz, siz konuşmayı öğrenin. 
BAŞKAN — Evet keserim. Sizin konuşma tarzı

nız, üslubunuz Senatonun seviyesinde değildir. Lütfen 
bağlayın efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben burada si
zin işinize geldiği gibi konuşamam. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kabak ne kaba

ğı, cinsi nedir?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Kafanızda patla
dığı zaman, ne kabağı olduğu belli olur. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, bakınız şimdi bu sö
zünüz uygun mu?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — «Ne kabağı?» 
I dediğinde, balkabağı mı diyeyim Beyefendi, ne di

yeceğim ben?.. Sormasın.. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
nasıl genel görüşme bu?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kabağı sen söy
ledin, biz de cinsini soruyoruz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Yaptığınız suç
ların kabağı, suçların... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Suç kabağı yok, 
süs kabağı var. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bağlıyorum 

j efendim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Bu kürsüden 
böyle gayri ciddi şeylerin konuşulması ayıptır. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Niye rahatsız 
j oluyorsunuz beyler?.. 
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ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, j 
bu kürsüden böyle gayri ciddi şeylerin konuşulması \ 
ayıp değil mi?.. • 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ne münasebet j 
efendim?.. 

Beyler; 
Bir gün suçlular dizildiği zaman hiç kuşkumuz 

yok ki, dizinin başında ülkenin bu durumunu görme
yenler, ülkeyi bu duruma getirdiği halde yerinde de 
durmayanlar, durumunu anlamayanlar olacaktır. 

Son yıllarda suçlular nedense daha cesur davra
nıyor. Öyle ki, daha cesur davranıyor : «Bir telefon 
o-sem. Yahudi iki milyon gönderir; yiğitsiniz siz de 
ahn» diyecek kadar işi ileri götürüyorlar. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Kim demiş?.. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Maraş halkı böy
lesine kırım, böylesine bir kıyımı yapamaz, yapmaz 
Bunlara bu acımasız kıyımı yaptıranlar, bunları bul
mada ve anlamada lütfen biz birleşelim. Dikkatleri 
başka alanlara aktarmak için" hazırlanan oyunların 
tuzağına da düşmeyelim. Biz, çok iyi biliyoruz ki, 
arka arkaya süren bu girişimleri biz yılmadan, usan
madan bu oyunların sonuna kadar izleyeceğiz. Hiç 
birinin oyununa da gelmeden, hepsinin oyununu te
ker teker bozacağız. Kimse, devletin işleyen çarkını 
bizim elimizde durduramayacaktır ve o çarkın tek 
dişini bizim zamanımızda kimse Devlet çarkından ku
ramayacaktır. 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Devlet çarkı 
dönmüyor ki, senin haberin yok. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, lütfen bağlayın; rica 
ediyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Beyjer; 
Bu görüşmelere zaten şu günlerde gerek de yok

tur. Bütçe geliyor, her bakanlığa ait düşündüğünüz, 
bildiğiniz ne varsa, teker teker söyleyeceksiniz. 

Biz, Milli Eğitim Bakanının çok olumlu işler 
üzerinde yol aldığını, çok başarılı çalıştığını biliyo
ruz, görüyoruz ve gönülden de bu çalışmalarını des
tekliyoruz. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; İçtüzüğün 128 nci 
maddesi gereğince genel görüşme önergesi üzerindeki 
müzakereler bitmiştir. Genel görüşmenin açılıp açıl
mamasını oylarınıza arz edeceğim. 

Genel görüşmeyi kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 56 Kabule karşı, 66 Ret oyu ile önerge kabul 
edilmemiştir. (AP sıralarından alkışlar) 

4. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
asıl ve bir yedek üye seçimi. (Devam) 

5. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 
(Devam) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; bundan evvel yap
tığımız seçimlerin neticelerini okuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir yedek 

üye için yapılan seçime (138) üye katilmiş ve netice
de ilişik listede adları yazılı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Orhan öztrak Ekrem Kabay 
Üye 

Orhan Vural 

Yılmaz Aliefendioğlu 
Mahmut Acar 
Sacit Çetintaş 
Boş 

(90) 
(8) 
(7) 

(33) 

BAŞKAN — Seçim nisabı t=min edilememiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl 

üye için yapılan seçime (128) üye katılmış ve netice
de ilişik listede adlan yazılı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Orhan Öztrak Ekrem Kabay 
Üye 

Orhan Vural 

Üyenin adı ve soyadı Alıdığı oy sayısı 

1. Şahap Kitapçı 4 (Dört) 
2. Yekta Güngör Özden 91 (Doksan bir) 
3. Şemsettin İyi ol — 

İptal 5 (Beş) 
Boş zarf , 1 (Bir) 
Boş oy ' 27 (Yirmi yedi) 

BAŞKAN — Seçim nisabı temin edilememiştir. 
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Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonu için yapılan seçime 

(i26) üye katılmış ve neticede ilişik listede adları ya
zılı üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Şerafettin Paker A. Cemil Kara 
Üye 

Erdoğan Bakkalbaşı 

DİLEKÇE KARMA KOMİSYONU 
(7) 

CHP (3) 
Fevzi Özer 126 Muğla. 
Hüseyin Atmaca 126 Denizli 
Abdülgani Demirkol 126 Urfa 

AP (2) 
Macit Zeren 126 Amasya 
Ömer Naci Bozkurt 122 Gümüşhane 

Milli Birlik Grubu (1) 
Muzaffer Yurdakuler 123 Tabii Üye 

Cumhurbaşkanınca S. Ü Grubu (1) 
Fahri Çöker 126 C. Bşk. S. Ü. 

BAŞKAN — Hepsi seçilmiştir, hayırlı olsun. 
Gündemimizdeki sıraya göre Cumhuriyet Sena

tosu Elazığ Üyesi Cahit Dalokay ve arkadaşları, 
Türkiye'nin dış ilişkileri üzerinde bir genel görüşme 
açılmasına dair önerge vermişlerdir. Önergenin mü
zakerelerine geçiyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan İzin verir misiniz?.. 

Biraz evvel yaptığınız gibi, çoğunluğumuz var
dır bir defa daha oylama yapalım. 

BAŞKAN — AP Grubu ne buyurursunuz efen
dim?... 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Hangi oylama 
efendim?.. 

'BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi üyeliği için oy
lamasını ibir defa daha yapalım diyorlar. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, Yüce 
Genel Kurulca bir karar alındı. Bu kararı infaz 'bu
yurdunuz; yeniden, yeniden karar alınmaz ki.. 

BAŞKAN — Karar alınmadı efendim, gündeme 
devam ediyoruz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
Gündemin maddesi değişti. 

i BAŞKAN — Önerge üzerinde karar alınmamış
tır. 

Şimdi efendim devam ediyoruz. 
Şimdi, dış mümasöbetler üzerine genel görüşme 

istemi var. 
Sayın Bakan?.. Buradalar efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Niye bir 
oylama yapmıyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Efendim, müzakerelere geçtik; ne
den oylama yapalım?.. Ndtice belli oldu. Çoğunluk 
olduğu belli; ama oy nisabı temin edilemedi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan dinler misimiz? 

Gündemimizde oylamanın yapılması birinci mad
de olarak ele alındı. Bir defa yaptınız. 91 kişi çıktı, 
135 kişinin burada bulunduğu anlaşıldı. Neden AP 
Grubuna soruyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Efendim, takdir bana aittir. İkinci 
defa tur yapmayı uygun bulmuyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Gündemi 
uygulamaya koymamak sizin elinizde değildir efen
dim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. çoğunluğumuz 
vardır. Yapılan oylama o şekilde çıkmıştır. Netice 
tebellür etmedi; ama çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere devam ediyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Uygula
ma böyle değil, neden öyle yapıyorsunuz?... 

BAŞKAN — 3 ncü maddeye geçmiş bulunuyo-
ı uz Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ne zaman 
geçtiniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Geçtik, müzakere ediyoruz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, biraz evvel seçim, yaptınız. 
BAŞKAN — Efendim, müzakere ettiğimiz ne?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, biraz evvel de seçim yaptınız ve tasnif devam 
edenken, gündeme geçtiniz, Aynı şeyi yapalım; yani 
seçimi yapalım, gene gündeme devam edelim. 

İ M ADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, oylama neticesinde (91)'e varılmış, (2) oy 
eksik kalmıştır; yani aranan nisaba varmaik için, 
iki te'k oycuik kalmıştır. Bir defa daha oylama ya-

I p ildiği takdirde 93'ü bulmak büyük bir olasılıktır. 
O bakımdan oylama yapılması faydalı olur, şu Cum-

I huriyet Senatosuna da gölge düşürülmez. (AP ve CHP 
I sıralarından gürültüler.) 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, herkes konuş
masın beyefendiler. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
gün/dame geçtiniz ve devam ediyorsunuz. 3 ncü mad
deyi yerine getirdiniz; Sıra 4 ncü maddede efendim. 
Yeniden yeniden oylama imkânı yok. 

YİĞİT KÖKER (Artkara) — Sayın Başkan, su
nuşların 1 nici maddesi Anayasa Komisyonuna üye 
seçimi idi. Bunu yapıtınız, biçti. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Yapıl
madı efend:m. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Yapıldı efendim. 
BAŞKAN — Beyefendiler, herkes konuşursa hiç 

bir şeyi çözemeyiz. 
Buyurun Sayın Yiğit Köker. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 

gündemin «Sunuşlar)» kısmının 1 nci maddesi «Ana
yasa Mahkemesinde açık bulunan üyeliklere seçim» 
dir. Bunu yaptınız, bitti.. (CHP sıralarından «Bitme
di» sesleri, gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bitmedi 
efendim. 

BAŞKAN — Seçim bitmeyebilir, seçim bir ay
dır bitmiyor beyefendiler. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Usul hak
kında söz istiyorum Sayın Başkan. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Gündemin 2 nci 
maddesi de yine seçimdi, onu da yaptınız ve 3 ncü 
maddesine geçtiniz. Bu da, Milli Eğitim Bakanı hak
kında genel görüşme açılmasıydı. Bu da ifa edildiği
ne göre yeniden 1 nci maddeye dönmek mümkün 
değildir. 

BAŞKAN — Tamam efendim... 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Usul 

hakkında söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Neyin usulü hakkında Sayın Arı-

kan?... 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Bu mese
lenin usulü hakkında. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Gündemin 
tatbiki hakkında... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, ben de bir şey 
söyleyeyim size. Şimdi gündemi uyguladık... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Uygulama-
dınız efendim. 

BAŞKAN — Gündemi takip ediyorum, neyi uy
gulamadım?.. Mutlaka seçimin neticesini alacağım 
diye bir şey yok. O takdir bana aittir, tur yapmam 
efendim.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan. gündemde seçim maddesi varken ve seçim mad
desi uygulanırken sonuç alınıncaya kadar seçimler 
devam eder, turlar devam eder Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Beyefendi, «Seçimler devam eder, 
tur devam eder» diyorsunuz, Tüzükte öyle bir madde 
yoktur. Rey dağınıklığı neticeyi çıkarmıyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Rey dağı
nıklığı olmaz Sayın Başkan. Siz bir defa daha seçim 
yaparsınız, reyin ne şekilde dağılacağını biz önceden 
bilemeyiz. Oy verenlerin iradesine tecavüz olmaz. 
lütfen bir daha seçim yapalım, turlara devam edelim 
efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gündoğan. 
Buyurun Sayın Arıkan. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sayın 
Başkan, tasnif devam ederken görüşmelere devam 
edilsin diye bir anlaşmaya varıldı. Eğer bu anlaşma
ya varılmasaydı ne olacaktı, seçim neticeleri ilân 
edildikten sonra ne olacaktı?.. Yine turlara devam 
edilecekti. 

BAŞKAN — Anlaşmaya varıldı, gündemin sırası
na devam ediyoruz. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Karar 
yok, anlaşma var. Anlaşmaya göre de devam edildi. 
Anlaşma karar değildir. Karar oyla alınır. Bu ara
da tasnife de devam edildi. 

BAŞKAN —• Bir dakika efendim, bir dakikanızı 
rica edeyim. 

Sayın Gündoğan buyurun, siz fikrinizi söyleyin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

Anayasamız gereğince Anayasa Mahkemesine 
seçmemiz gereken 1 asıl, 1 yedek üyenin seçimi ay
lardan beri gündemimizin 1 nci sırasını teşkil etmek
tedir, hatta yıllardan beri. 

Sayın Başkan, gördüğünüz gibi, bugün yine ay
nı gündemin 1 nci sırasında, Anayasa Mahkemesine 
asıl ve yedek üye seçimi bulunmaktadır ve bunun uy
gulamasına geçtiniz. Uygulama sonucunda 100 küsur 
oyun bu seçim için kullanıldığını tespit ettiniz ve yi
ne bizden izin alarak tasnif devam ederken görüşme
lerin sürmesini istediniz, ona da gayet tabii olumlu 
cevap verdik ve gerçekten de öyle oldu., 

Şimdi tasnif sonucunu bildirdiniz. Belli bir üyeye 
belli miktarda oy çıktığı anlaşıldı ve aynı zamanda şu 
gerçek de ortaya çıktı: Üyelerin aldıkları oylar ve bi
raz evvel yapılan genel görüşme oylamasında sayı
lan oylarda netice olarak 150 ya da 130'a yakın ar-
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kadaşımızın burada bulunduğu belli oldu. Mademki 
gündemin 1 nci maddesinde seçim vardır, bir tur 
yaptık ve sonuç alamadık; ama çoğunluk mevcut ol
duğu için şimdi yapacağımız tek şey, o seçimin gere
ği turların devamıdır. Turların devamı sonucunda se
çimi yapıp bitirirsek, yani bir üye lazım geldiği ka
dar oy alırsa seçim maddesi gündemden kalkar. 

Siz böyle yaparsanız, bu tutumu devam ettirirse
niz gündemin bu maddesinin gündemden kalkması 
olasılığı kalmaz. Siz âdeta seçimi gündemden kaldı
ran bir tutum içerisindesiniz. Eğer s'iz seçimin turla
rını devam ettirmezseniz sonuç alınmaz. Hatırlamaz 
mısınız; biz burada Senato Başkanı veya Başkanve-
killerini seçerken günlerce, aylarca, yüzlerce defa tur 
yaparız ve ondan sonra bir sonuca varırız. Nasıl olu
yor anlamıyorum?. Hangi mantıkla, hangi İçtüzük 
hükmüne dayanarak seçim için bir tur yapıyorsunuz, 
büyük bir kalabalık bulunuyor Genel Kurulda, ikin
ci turu yapmıyorsunuz. Neden yapmıyorsunuz?. Da
yanağınız nedir?. Kaldı ki, Sayın Erdem'in de elin
de bulunan İçtüzükte de yazılı olduğu üzere seçim
ler aralıksız olarak yapılır. Sonuç alınıncaya kadar 
yapılmak zorunluğu vardır. Ne zaman biz tatil ediyo
ruz Sayın Başkan?. Seçim yapıyoruz, sonuçta tasnif
te eğer Senatonun mürettep adedinin yarıdan bir faz
lası yok ise, çoğunluk yoktur diye seçimleri geri bı
rakıyoruz. Çoğunluk yoktur diye seçimleri geri bırak
tığımız bir gerçek, bir hakikat olduğuna göre. şim
di çoğunluğun olduğu yerde seçimlerin ikinci turunun 
yapılmamasının nedeni ne olabilir? Hukuki dayanağı 
ne olabilir? Mantığı ne olabilir? Demek istiyorum 
ki; tekrar ediyorum. Siz bunu yapmazsanız, bu seçim 
maddesi ilelebet bu gündemde kalır ve Anayasa Mah
kemesi de üyesiz kalır. Buna müsaade edilmez. Buna 
siz yetkili değilsiniz Sayın Başkanım. Lütfen turlara 
devam edelim ve bir defa daha seçim yapalım. 

Teşekkür ederim. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Usul hakkında söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Bir dakika mü
saade ediniz. 

Sayın Ucuzal, buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım: 

Yüce Kurulun gündemi Yüce Heyetinize niyabet
le Başkanlık Kurulunca tanzim edilir ve o tespit edi
len sıraya göre de müzakereye devam edilir. 18 yıl
dan beri de bu böyledir. 

| Bugün bir önerge ile bir değişiklik istedik, razı 
I olmayan arkadaşların oyu ile önergemiz reddedildi; 
I ama Sayın Başkan işi biraz daha süratlendirmek için 
I seçimin tasnifi sırasında Yüce Kurula bir teklifte 
I bulundu. Bu gösteriyor ki, seçim bir defa yapılacak, 
I neticesi ne olursa olsun o ilan edilecek; «Ondan 
I sonra müzakereye devam edelim» dediler ve önce Sa-
I yın Cumhuriyet Halk Partisinin bu görüşe iştirak 
I edip etmeyeceğini sordular. Sonra da döndüler bizim 
I Gruba; bizim görüşümüzü sordular. Müşterek görüş 
I olarak müzakereye devam muvafık görüldü ve Sayın 
I Başkan da bu beyanlar karşısında müzakereyi baş

latıl. Bu demektir ki; artık müzakereler başladı, se-
I çim bir defa yapılacak, neticesi ne olursa olsun, on-
I dan sonra müzakere devam edecek. Seçim kesilmiştir 
I ve böylece gündemin ikinci üçüncü maddelerinin gö-
I rüşmeleri de yapılmıştır. Sıra dördüncü maddeye gel-
I diği zaman yeniden dönüp Tnci maddenin işleme 

konmasını istemeye ne usu), ne tatbikat müsait değil-
I dir. Sayın Başkanın tutumu doğrudur; devamı gere-
I kir. 

Saygılar sunarım. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, bir 
I cümle söyleyeceğim. 

BAŞKAN —• Buyurunuz efendim. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Sayın Başkanım, «Se

çim işleri» dernek sadece oyların kullanılması demek 
değildir. Seçim işlerine oyların sayımı, dökümü ve 
sonucunun açıklanması da dahildir. 

Seçimin sayımı, dökümü yapılır ve sonucu tuta
nakla saptanırken zaman israf olunmaması için siz 
genel görüşme konusunda müzakereyi açtınız. 

Seçim işlemi sonucunun açıklanması ile ancak ne
ticelenir. Birinci tur şimdi açıklandı. Sayım ve dö
küm yapıldı, tutanak tutuldu, şimdi açıklandı. 

Binaenaleyh, «Bir tur seçim işlemi yapı!dv> diye
mezsiniz; oyların kullanılmasını kastederek. 

BAŞKAN — Evet. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Seçimin sayımı, dökü

mü, onu saptayan tutanağın kürsüden okunrn-r.s', 
i açıklanması suretiyle olur. 
I BAŞKAN — Okunması, açıklanmasından sonra 

biı tur yapılmış oldu. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Birinci tur şimdi sizin 

ilanınızla oldu. 
BAŞKAN — Tamam. Ben de öyle söyledim. 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — O itibarla ikinci turu 

yapmaklığınız zorunludur. 122 kişinin bulunduğunu 
j da siz söylediniz. 
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BAŞKAN — Sayın Erdem, buyurunuz. 
RAHMİ ERDEM (tstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Olay, biraz evvel Sayın Betil'in de Yüce Kurula 

izah ettikleri şekilde cereyan etmiştir. Bunun otoma
tik neticesi olarak ikinci turun yapılması iktiza eder. 
Aksine, Genel Kurulca bir karar ittihaz edilmedik
çe böyledir. Kaldı ki, meselede Genel Kurulun muh
telif grublarının ihtilaf halinde olduğu görülmekte
dir. Başkanlık Divanı bu konuyu resen halledemez. 
İçtüzüğümüzün 58'nci maddesinin; bu olayda uygu
lanması gerekir. İçtüzüğümüzün 58'nci maddesi; 

«Usul hakkındaki konuşma istekleri, asıl mesele 
hakkındaki konuşma isteklerinden önceye alınır. Usul 
hakkındaki konuşmalar; bir konunun görüşülmesine 
yer olmadığına, gündeme veya bu tüzük hükümlerine 
uyulması gerektiğine ilişkin olur^» 

BAŞKAN — Kaçıncı madde Sayın Erdem? 
RAHMt ERDEM (Devamla) — 58 nci madde

nin birinci fıkrası efendim. 
Gündeme müteallik bir ihtilaf olduğuna göre, 

hallini yine aynı maddenin ikinci fıkrası ortaya koy
muştur. «Genel Kurul, neticede oya başvurulmak ge
rekirse mesele işari oyla çözülür.» denmiştir. 

Başkanlık Divanı resen bu meseleyi halledemez. 
İhtilaf tespit edilmiştir. Gerektiği takdirde Genel 
Kurulun işari oyuyla meselenin halledilmesi gerekir. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Şimdi efendim, durumun vuzuha 

kavuşması için arkadaşlarımız konuştular. İçtüzüğün 
58 nci maddesi gereğince Genel Kurulun oyuna git
mek mecburiyetindeyiz. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl, 
bir yedek üye seçiminin tekrarlanması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Tekrarlanmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Oylamayı aynen başta yaptığımız gibi yapacağız, 
oyları topladıktan sonra müzakereye devam edece
ğiz. 

Oy pusulaları dağıtılacaktır. 
İ M ADETTİN ELMAS (Çanakkale) — O konu

da benim itirazım var. 
BAŞKAN — Rica ederim beyefendi, koyduk o 

usulü. Şimdi, «O konuda itirazım var» demeyiniz. 
Aynı şeyi yapacağız. Grup Başkanı Saym Gündoğan 
da aynı şeyi teklif etti. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Hayır 
efendim. Müsaade eder misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Şimdi efendim, oy pusulaları ve 
zarflar dağıtılsın. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, Genel Kurulun biraz önce göstermiş olduğu 
zaman kaybını, zaman israfını önlemek için almış 
olduğu bir kararı biraz evvel ters uygulamaya kalk
tınız ve şu oylamanın da yapılması yanlıştı. Hangi 
tüzüğün hangi maddesine göre o oylamayı yaptınız? 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Hangisini? Anlayamadım, neyi kas
tediyorsunuz. 

İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Günde
me geçtiniz diye itiraz ettik. Onun için şimdi eğer 
gündeme geçerseniz buna hakkınız yoktur. Çünkü, 
bu sefer gündeme geçtiniz diye itirazda bulunduk. 
Buna meydan vermeye hakkınız yoktur. (AP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim oy pusulaları ve 
zarflar dağıtılsın. 

Aynı tasnif heyetinin görev alması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasnif Heyetinde bulunan arkadaşlarımız lütfen 
yerlerini alsınlar. 

Sayın senatörler; 
Şimdi size aday olanları ve son oylamada aldık

ları oyları tekrarlıyorum. 
Yedek üyelik için Yılmaz Efendioğlu 90 oy al

mıştır. Mahmut Acar 8 oy almıştır. Sacit Çetintaş 
7 oy almıştır. 

Asıl üyelik için Şahap Kitapçı 4, Sayın Yekta 
Güngör Özden 91, Saym Şemsettin İyiol hiç oy al
mamıştır. 

Sayın üyeler, oylamaya başlıyoruz. 
(İstanbul Üyesi Tekin Arıburun'dan başlanarak 

oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 
mı efendim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Bir ev
velki Tasnif Heyeti lütfen yerini alsın. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, 
Tasnif Heyetinden iki kişi yok. 

BAŞKAN — Gönüllü iki kişi katılsın lütfen. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul)'— Ben gönüllü
yüm efendim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Ben de gö
nüllüyüm efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan Adalı, Sayın Ekrem 
Kabay, Sayın Suphi Karaman Tasnif Heyeti olarak 
tespit edilmiştir. 

Oyların ayrımına geçiyoruz efendim. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği için yapılan se

çim sonuçları gelmiştir, okuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl 
üye için yapılan seçime 126 üye katılmış ve netice
de ilişik listede adları yazılı üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Şahap Kitapçı 
Yekta Güngör 
Şemsettin İyiol 
İptal 
Boş 

Üye 
Burdur 

Özden 

Tasnif Heyet 

Ekrem Kabay 
Üye 

Tabii Üye 
Suphi Karama 

3 
79 
— 

3 
41 

Üye 
İstanbul 

Erd( 

n 

3ğan Adalı 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi 3'edek üyeliği 
için yapılan seçim sonuçlan gelmiştir, okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir yedek 

üye için yapılan seçime (126) üye katılmış ve netice
de ilişik listede adları yazılı üyeler hazalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Burdur İstanbul 
Ekrem Kabay Erdoğan Adalı 

Üye 
Tabii Üye 

Suphi Karaman 

Yılmaz Alief endi oğlu 
Mahmut Acar 
Sacit Çetintaş 
Boş 
İptal 

78 
— 
— 
43 

5 

MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın Başkan. 
gündeme geçelim. (CHP sıralarından «Oylamaya de
vam» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade edin, 
yine netice alınamamıştır; tura devam ediyoruz efen
dim. Küreler yerlerine konsun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bugün murakabe günüdür Yüce Senatonun. Neticesi 
belli olan bir seçimle bizim murakabe hakkımız ikti
dar partisi tarafından engelleniyor. Terk ediyoruz 
burayı. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Oy ver
dik, oy vereceğiz. Anayasa Mahkemesi filan siz bil
mezsiniz. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — So
rarız, sorarız günü gelince bunun hesabını. 

ÎMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Senatonun 
çalışmasını engellemek için bir grup salonu terk edi
yor. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
Küreler yerlerine konsun, oylama işlemine de

vam edeceğiz efendim. Oy pusulaları ve zarflar da
ğıtılsın. 

Tasnif Heyetinden iki eski arkadaşımız yerinde, 
lütfen bir kişi gönüllü olarak katılsın. 

RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, 
ben gönüllüyüm. 

ÎMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz, yalnız bir şey söylemek 
istiyorum. Yüce Senatonun çalışmasını engellemek 
üzere AP Grubu salonu terk etmiştir; ekseriyet bı
rakmamışlardır. Çalışmayı önlemek için bunu yap
mışlardır. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Bugün 
genel görüşme vardı. 

ÎMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Lütfen 
saygılı olun şu Yüce Kurulda. 

E. AKIP AKSAÇ (Kırşehir) — Perşembe günü 
konuşun. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Per
şembe günü konuşuruz tabii; ama bugün konuşsay-
dık ne olurdu yani?.. Niye bu engelleme?.. 

ÎMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Seçimi 
sonuçlandıralım ondan sonra konuşalım. Gündemin 
birinci maddesini halledelim önce. 

Yavuz hırsız gibi ev sahibini bastırmaya çalışıyor
sunuz. Dışarıya çıkıp şimdi beyanat da verirsiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Sayın Rahmi Erdem, Sayın Ekrem Kabay ve Sa

yın Suphi Karaman Tasnif Heyeti olarak seçilmiş
lerdir. 

Oylamaya yine İstanbul Üyesi Sayın Tekin Arı-
burun'dan başlıyoruz. 
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(İstanbul Üyesi Tekin Arıburun'dan başlanarak I 
oylar toplandı) I 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var I 
mı efendim?.. Yok. Oy verme işlemi bitmiştir. I 

Tasnif Heyeti yerini alsın. I 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Tasnif Heyetinden oy

lama sonuçları gelmiştir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir asıl üye ; 

için yapılan seçim sonucunda oylamaya (66) üyenin n 
katıldığı tespit edilmiş olduğundan oy ayırımı ciheti
ne gidilmemiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Burdur Tabii Üye 
Ekrem Kabay Suphi Karaman i 

Üye 
istanbul 

Rahmi Erdem 

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, İzmir İl merkezi ve mülhakatının bu yılki 
kışlık kömür ihtiyacına dair soru önergesi ve Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'ın yazılı ce
vabı. (7/1010) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
30 . 11 . 1978 

Aşağıdaki soruların yazılı olarak Sayın Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından cevaplandırılması 
hususunda gereğini rica ederim. 

İzmir Senatörü 
Münir Daldal 

İzmir İl Merkezi ve Mülhakatının bu yılki kışlık 
kömür ihtiyacının karşılanmadığı ve vatandaşın bü-

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir yedek 

üye için yapılan seçim sonucunda oylamaya (66) üye
nin katıldığı tespit edilmiş olduğundan oy ayrımı ci
hetine gidilmemiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Burdur Tabii Üye 

Ekrem Kabay Suphi Karaman 

Üye 
İstanbul 

Rahmi Erdem 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeliğine yapı

lan üçüncü tur oylamada Tasnir Heyetinin verdiği 
zapta göre 66 sayın üyenin iştirak ettiği ve salonumuz
da bu şekilde çoğunluk olmadığı anlaşıldığından Bir
leşimi 11 Ocak 1979 Perşembe saat 15.de toplanmak 
üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.53 

yük sıkıntı içerisinde bulunduğunu ve çok yüksek 
fiyatlarla «O da bulursa)» karaborsadan temin etmek 
durumunda bırakıldığını öğrenmiş bulunmaktayım. 

1. İzmir İl'nin yıllık kömür ihtiyacı ne kadar
dır? 

2. Bu yıl Bakanlığınızca İzmir İl'ine kaç ton kö
mür tahsis edilmiştir? 

A) Bu tahsiste bu güne kadar ne miktar ve ne 
cins kömür gönderilmiştir? 

B) Mütebakisinin hangi süre içinde ve ne şart
larla gönderilecektir? 

3. Bundan evvel 1976 ve 1977 yıllarında ne mik
tar gönderilmiş idi? 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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T. C. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 112/052-2-30/3631 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Münir Daldal'ın yazılı soru önerge
si Hk. 

5 . 1 . 1979 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 5 . 12 . 1978 tarih vs 16904-
6926 - 7/1010 sayılı yazılan. 

İzmir Üyesi Münir Daldal'ın yönelttiği İzmir îî 
Merkezi mülhakatının bu yılki kışlık kömür ihtiyacı
na dair yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir Daldal'ın 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

İzmir İl Merkezi ve mülhakatının bu yıiki kışlık 
kömür ihtiyacının karşılanmadığı ve vatandaşın bü
yük sıkıntı içerisinde bulunduğunu ve çok yüksek fi
yatlarla «O da bulursa» karaborsadan temin etmek 
durumunda bırakıldığını öğrenmiş bulunmaktayım. 

Soru : 
İzmir İli'nin yıllık kömür ihtiyacı ne kadarda? 
Cevap : 
Nüfusu ve iklim koşuluna gö;e izmir'in r^nma 

gereksinimi 3 000 K. Cal/'Kg. yakıt cinsinden 590-C00 
ton olarak hesap edilmektedir. 1977 - 1978 ısınma yı
lında İzmir İli'ne 180 GûO ton TKİ üretimi Soma Lin
yit kömürü verilmiştir. Bunun dışındaki ihtiyaç özel 
sektör kömürleri ve diğer yakıt türleriyle giderilmiş
tir. 

Soru 2 : 
Bu yıl bakanlığınızca izmir İli'ne kaç ton kömür 

tahsis edilmiştir. 
A) Bu tahsiste bugüne kadar ne miktar ve no 

cins kömür gönderilmiştir? 
B) Mütebakisinin hangi süre içinde ve ne şart

larla gönderilecektir? 
Cevap : 2 
1978 - 1979 ısınma yılında İzmir İli'ne : 
124 420 ton TKİ Soma Linyit 
30 000 ton özel Soma Linyit 
75 000 ton Muğla - Yatağan Linyit kömürü oL 

-f jn-jfc üzere toplam : 
229 420 ton kömür tahsisi yapılmıştır. 

A) Bu tahsise karşılık 16 . 12 . Î978 tarihi iti
bariyle : 

76 337 ton TKİ Soma' Linyiti 
j 8 369 ton özel Soma Linyiti 

7 180 ton özel Muğla - Yatağan Linyiti olmak 
+ üzere toplam : 

91 886 ton kömür teslim edilmiştir. 
B) Kalan kömürlerden TKİ Soma Kömürü, si

parişi yapılan miktarlardan üretime paralel olarak 
ısınma sezonu süresince halka teslim edilecek, Özel 
Soma ve Muğla - Yatağan kömürlerinin ise siparişe 
bağlanması halinde derhal teslimi mümkün olacak
tır. 

Soru 3 : 
Bundan evvel 1976 - 1977 yıllarında ne miktar 

gönderilmiş idi? 
Cevap : 3 
İzmir ili'ne 
Kasım 1977 sonu itibariyle 75 233 ton 
Kasım 1976 sonu itibariyle 75 648 ton TKİ Soma 

Linyit kömürü gönderilmiştir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Deniz Baykal 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üye
si Kâzım Karaağaçlıoğlu'nun, TCDD Genel Mü
dürlüğünün bugünkü ulaşım politikası içindeki tek
nik - ekonomik - finans - yasal ve personel sorunları
na dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Güneş Ön-
güt'ün yazılı cevabı. (7/1012) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kamu iktisadi Kuruluşları Karma Komisyonunda 

| ve Bütçe Plan Karma Komisyonunda yapılacak mü-
j zakerelerde değerlendirilmesi amacıyla ilişikte tak

dim ettiğim yazıdaki teknik mahiyetteki soruların ta
rafıma verilmesi hususunda Ulaştırma Bakanlığı nez-
dinde gerekli tavassutta bulunmanızı ve lüzumlu ma
lumatın tarafıma yazılı olarak verilmesini teminine 
delaletinizi saygı ile arz ederim. 

Afyonkarahisar Senatörü 
Yüksek Mühendis 

Kâzım Kara ağaçlı oğlu 
Ulaştırma Bakanlığına 

Bir Kamu İktisadi Teşebbüsü niteliğinde olan 
TCD Demiryolları Genel Müdürlüğünün bu gün
kü ulaşım politikanız içindeki Teknik - Ekonomik 
- Finans - Yasal ve personel sorunları ile ilgili aşağıda 
tespit edilen hususların kısa notlar haiinde değerlen
dirilmesini istirham etmekteyim. Şöyleki : 

64 — 



C. Senatosu B : 24 

1. TCD Demiryollarının bugünkü ulaşım po
litikası içinde 

a) Kara yolu, 
b) Deniz yolu, 
c) Hava yolu taşımacılığı muvacehesinde genel 

durumu ve yeri nedir? 
2. Dünya Devletlerinde demiryolu taşımacılığına 

verilen ağırlık nedir? Türkiye ile mukayesesi nedir? 
3. Ekonomik işletmenin ticari olan yönü dışında 

kamu hizmeti ve savunma gereklerini yerine getir
me durumunda bulunan TCD Demiryollarının za
rarları hangi sebeplerden meydana geliyor. Dünya 
demiryolu işletmelerinin aynı espiride durumları ne
dir? Bu zararı asgariye indirmek amacıyla alınacak 
radikal tedbirler nelerdir? 

4. Bu gün TCD Demiryolları işletme potan
siyeliniz, 

a) Yolcu taşımada, 
b) Yolcu taşımasında, 
c) Teknik seviyede fiziksel ve geometrik stan

dartlar bakımından (yol) şebeke durumunuz, 
d) Çeken ve çekilen vasıta bakımından durumu

muz nedir? 

e) Üst yapı malzemeleri de dahil çeken ve çe
kilen vasıta ve haberleşme sinyalisazyon sanayii yatı
rımları ve bunların gelişme projeksiyonları nedir? Bu 
konuda halen ve gelişmekte olan ulaşım ihtiyaçlarını 
karşılayacak bir seviyede yatırım yapılmış mıdır? Dö
viz dar boğazına yardımcı olacak iç ihtiyaç fazlasını 
ihraç imkânımız nedir? Hangi ülkelere olmaktadır 
muhtemel pazarlar nereleridir? 

5. Demiryolu ulaşım politikalarının ana ilkeleri 
jıddıir? İşletmede ıBulharlı - Dizelizasyon ve elektri
fikasyona yönelik tercihlerde ülkemizin şartlarına 
hangisinin uygun olacağının tespiti yapılmış mıdır? 

6. Enerji krizinin giderek arttığı bir dönemde 
karayolu demiryolu rekabetinin karşısında alınmış 
ve alınması lâzım gelen yasal ekonomik ve teknik 
tedbirler nelerdir? Şimdiye kadar uygulamadaki başa
rımız nedir? 

7. Bu gün demiryolu yatırımlarının Bayındırlık 
Bakanlığı - Ulaştırma Bakanlığı ikilisi tarafından ya
pılıyor. (Alt yapılar - Üst yapılar Bayındırlık - İşlet-
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me Fabrika ve imalâthaneler Ulaştırma Bakanlığı ta
rafından) bunun rasyonel koordinasyonu gerçekleş
tirilmiş midir? Yoksa yeni bir bünye değişikliğine 
gidilmesi zarureti var mıdır? İnşaat - İmalat ve iş
letmenin bir kuruluşta toplanması uygun mudur? 

Demiryolu yatırım politikaları istenen seviyede-
midir? 

1. Plan döneminde 
H. » |» 

III. |» » dönemindeki yatırımların 
parasal ve fiili gerçekleşmesi nedir? Hedeflere ulaşıl-
mamışsa sebepleri nedir? 

IV. Beş Yıllık Planda demiryolu yatırımları için 
ne gibi yatırım ve politikalar önerilmiştir? Bunlar ül
kemizin ulaşım ihtiyaçlarına ne dereceye kadar cevap 
verecektir? Acaba başka ekstra tedbirler nelerdir? 

8. Bu gün T.C.D. Demiryollarının, 
a) Teknik personel, 
b) Yatırım, 
1. İç finansman 
2. Dış finansman, 
3. Teknolojik, 
4. Yasal sorunları nelerdir? 

9. Şimdiye kadar TCD Demiryollarının yapım 
ve işletmesi için iç ve dış teknik otoritelerin tav
siye ve teklifleri genel hatlarıyla nelerdir? Bunların 
kaynak temini (İç ve Dış) nasıl alacaktır? Bu yolda 
çalışmalar yapılmış mıdır? Kısaca özet olarak bun
ların tespiti? 

10. TCD Demiryolları tarife tespitleri ve esas
lara göre yapılıyor bu yeterli midir? 

11. TCD Demiryollarının işletmede en büyük 
sıkıntısı sendikal ilişkiler ve toplu sözleşmelerdir. 
Bunların işletmenin zararındakipayı nedir? Bu gün 
rantabl işletme için mevcut personel miktarı ne 
seviyededir? Yeterli az veya fazla (İşçi, Memur mik
tarı 1975 - 1976 - 1977 - 1978) yılları itibariyle bü
tün bunların kısaca özet halinde notlarının verilme
sini tekrar rica eder saygılar sunarım. 7 . 12 . 1978 

Afyon Senatörü 
Yüksek Mühendis 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
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T C. 
Ulaştırma Bakanlığı 9 . 1 . 1979 

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü 
KUGM : D. 500 '- 128 

KONU : Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu' 
rtun yazılı soru önergesi ile istediği bilgi
lerin gönderildiği. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : a) 8 . 12 . 1978 gün ve Genel 
Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 6946 -
16985 - 7/1012 sayılı yazınız. 

b) 26 . 12 . 1978 gün ve KUGM 
D. 500 - 5196 sayılı yazımız. 

Cumhuriyet Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Sa
yın Kâzım Karaağaçlıoğlu'nun TCDD İşletmesi Genel 

Yük taşımaları 
Yolcu taşımaları (Şehirlerarası) 

Demiryolu 

% . 13,8 
% 2,7 

2. Dünya devletlerinde demiryolu taşımacılığına 
verilen ağırlıklar yük ve yolcu taşımaları olarak aşa
ğıdaki gibidir. 

Dünya ortalamasına göre demiryollarının yük ta
şımadaki payı -t/c 71,1'dir. 

Kıtalara göre dağılım ise aşağıdaki gibidir. (De
miryolu yük taşımasının toplam taşımadaki yeri) 

Avrupa'da 
Asya'da 
Afrika'da 
Kuzey Amerika'da 
Güney Amerika'da 
Okyanusya'da 
Rusya'da 
Yolcu taşımalarında 
Dünya ortalaması 
Sosyalist ülkelerde 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

51,7 
63,8 
65,7 
62,5 
22.4 
53,7 
91,8 

demiryolunun payı : 

Yalnız Sovyet Rusya'da 
Kapitalist ekonomi kurallarının 
Uygulandığı ülkelerde 
Yalnız ABD'de 

% 
% 
% 

% 
% 

22,1'dir. 
57 
55.5 

15,9 
0,9'dır. 

3. TCDD'nin zararı maliyet altı taşıma yapma
sından ileri gelmektedir. 

Maliyetine taşıma yapılsa bu zarar yok edilebilir. 
Fakat maliyetine taşıma yapılsa da yeterli taşıma 
yapılmadığı sürece zarar devam edecektir. Yeterli ta
şıma yapılması ülkenin toplam taşımasında demiryol
larının yapması gereken veya yapması ülke için en 

Müdürlüğünün teknik, ekonomik, mali ve yasal so
runları konusundaki soru önergesine ilişkin bilgilerin 
ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Güneş Öngüt 

Ulaştırma Bakanı 

1. T.C. Demiryollarının bugün Türkiye ulaşım 
politikası içerisindeki yeri : 

1977 yılı verilerine göre : 

Yük taşımalarında, demiryollarının toplam taşı
madaki payı % 13,8 yolcu taşımalarında ;% 2,7'dir. 

Diğer taşıma şekillerine göre dağılım aşağıdaki şe
kildedir. 

Karayolu Denizyolu Havayolu Boru hattı 

% 
73,9 
95,7 % 

9,6 
0,3 

% 
% 

0,2 
1,2 

2,4 

ekonomik olacak taşıma miktarının demiryollarına 
kaydırılması önlemlerinin alınması lazımdır. 

Bu önlemler. 
— Yasal - finansal önlemlerdir. 
Yasal önlemlerden en önde geleni Karayolları Ta

şıma Kanununun ülke ekonomisine katkıda buluna
cak ve yük taşımasının yaklaşık % 50'sinin yolcu 
taşımasının ise % 25'inin demiryollarına kaymasını 
sağlayacak şekilde çıkarılmasıdır. 

Finansal önlemler ise işletmenin ve yatırımların 
gereğince finanse edilmesini içerir. 

TCDD'nin ülke taşımasında gerekli rolü oynaya
bilmesi için yeterli sermayeye kavuşturulması ilk fi
nansal önlemdir. 

Bununla birlikte aslolan, TCDD'nin veya daha 
doğru bir deyimle demiryolu sektörünün yatırım ge
reksinmelerinin eksiksiz olarak finanse edilmesi ka
çınılmazdır. 

TCDD'nin veya Türkiye'nin demiryollarını iyi
leştirmesi ve genişletmesi için büyük yatırım yapma 
gereksinimi vardır. 

Mevcut demiryolu şebekesinin yaklaşık 4 000 
km. sini üst yapısının en kısa sürede yenilenmesi ge
reklidir. Buna paralel olarak 19 ncu asrın teknoloji
sine göre inşa edilmiş altyapımı da iyileştirilmesi ka
çınılmazdır. Geometrik yapı yönünden en düşük hızın 
90 km/saate çıkarılması için mevcut yolların % 50' 
sinin düzeltilmesi gerekir. 
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Çekeri ve çekilen araç yönünden TCDD'nin araç 
parkının geliştirilmesi daha fazla taşıma yapabilmesi 
için zorunludur. 

TCDD'nin elinde bugün yeterli sayıda lokomotif 
ile yük ve yolcu vagonu yoktur. 

1977 istatistiklerine göre : 
Yugoslav demiryolları 9 967 km. demiryoluna sa

hiptir. Yaklaşık i% 10'u çift hat 2 912 km. si elektrik
lidir. 369 adet buharlı, 800 adet dizel, 389 adet elek
trikli toplam 1 558 adet lokomatife sahiptir. Çeken 
araçlar yönünden 3 354 adet yolcu vagonunda 227 341 
koltuk kapasitesine ve 45 461 adet yük vagonununda 
1 829 923 ton taşıma kapasitesine sahiptir. 1 milyar 
nüfus başına 457 km. 1 000 km2 ülke alanına 36,6 
km. demiryolu isabet etmektedir. Yugoslav demiryol
ları 10 459 milyon yolcu - km ve 22 225 milyon 
ton - km. taşıma yapmıştır. 

TCDD'nin işlettiği demiryolu uzunluğu 8 140 km. 
dir. Bunun i% 2.4'ü çift hat ve sadece 204 km. elek
trikli işletmedir. 631 adet buharlı 319 adet dizel ve 
18 adet elektrik olmak üzere 968 adet lokomotif par
kı mevcuttur. Çeken araçlar yönünden 1 324 adet 
yolcu vagonun 71 984 koltuk kapasitesine ve 18 972 
adet yük vagonunda 552 081 ton taşıma kapasitesine 
sahiptir. Türkiye'de 1 milyon nüfusa düşen demiryo
lu uzunluğu 200 km. ve 1 000 km2 lik ülke alanına 
düşen demiryolu uzunluğu 10.6 km. dir. 

TCDD bu imkânlarıyla 1977 yılında 5 087 mil
yon yolcu - km. ve 6 353 milyon ton - km. taşıma ya
pabilmiştir. 

4. TCDD'nin işletme potansiyeli : 
1978 yılı sonunda TCDD 8 139 km. hattı işletir 

durumdadır. 
Bunun 196 km. si çift hat 204 km. si elektrikli iş

letmedir. 
Taşıma hizmeti yapan lokomotif 327 adet kömür 

173 adet Fuel - Oil tüketen 5CO adet buharlı anahat, 
322 adet dizelli ve 18 adet elektrikli lokomotif ile 80 
adet motorlu ve elektrikli trene sahiptir. 

Bu mevcut çekme gücüyle TCDD 22,5 milyon 
ham - ton - km. taşıma yapma imkânına sahiptir. 
1977'de yapılan yük ve yolcu taşımalarının toplam 
demiryolu taşımasına oranlan gözönüne alındığında; 

1978 yılı sonunda çer gücüyle 5 600 milyon yol
cu - km. ve 7 400 milyon ton - km. yük taşıma imkâ
nına sahiptir. 

Çeken araç yönünden de 1 067 adet yolcu vago
nunda 72 115 koltuk yük vagonunda 18 041 adet ve 
515 621 tonluk yükleme kapasitesine sahiptir. 
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Yol yönünden TCDD çok daha devavantaj'lı du
rumdadır. 

Şebeke-geometrik standart altyapı standardı ve 
gerekse fiziki standart üst yapı standardı yönünden 
çok gayri müsait haldedir. 

8 140 km. lik şebekenin yaklaşık % 50'si üstyapı 
yönünden teknik ömrünü doldurmuş 40 veya daha 
fazla yaştadır. 

Alt yapı yönünden mevcut yolun % 16,2'si hızı 
70 km/saatle sınırlayan 400 metre ve daha küçük 
kurba sahiptir. Bu kurbîar şebekenin her kesimine 
dağılmış durumdadır. Şebekenin '% 34,2'si 20 tondan 
düşük dingil basıncına müsaittir. Bu husus hem va
gonların tam yükienememelerine hem de hızı sınırla
maya neden olmaktadır. Üst yapıda işletmeyi rantabl 
çalıştırmaya imkân verecek telekomünikasyon ve sin
yalizasyon yönünden TCDD şebekesi oldukça geri
dir. Sadece İstanbul - Ankara arasında 576 km. de 
modern sinyal sistemi mevcuttur. Diğer bölgelerin 
% 30'unda tren hareketleri telefonla izlenmekte yak
laşık şebekenin % 6Q'ında trenle mors telgraf cihaz
ları ile yol alıp vermektedir. 

TCDD'nin gelişmiş bir telekomünikasyon şebeke
si vardır. 

Tüm işletmeler ve fabrikalar Ankara merkezle oto
matik telefon ve teleks muhabere imkânına sahiptir. 
4 ncü Beş Yıllık Planın ilk üç yılında tüm TCDD 
şebekesine bu modern telekomnikasyon imkânı sağ
lanacaktır. 

4 ncü Beş Yıllık Plan döneminde başta demir cev
heri taşıma hattı olmak üzere 1 992 km. modern sin
yal sistemi ve 1 141 km. elektrikli cer sistemi tesis 
edilecektir. 

TCDD 4 ncü Beş Yıllık Planda sinyalizasyon sa
nayinin başlatılmasına öncülük etmek kararındadır. 
Bu konuda yapılacak tesis için know - how alınarak 
teçhizatın Türkiye'de imaline başlanacaktır. 

5. Demiryolu ulaştırması politikasının anailke-
leri. 

TCDD öncelikle Fuel - Oil müteakiben de ma
den kömürü tüketen buharlı lokomotifleri işletmeden 
çıkaracaktır. 

1979 yılı sonuna kadar dingil basıncı dizel loko
motif işletilmesine olanak vermeyen Batı Anadolu-
daki kesimler dışında tüm anahattı dizellemiş olacak
tır. Yeni ve güçlü dizel manevra lokomotiflerinin 
imal edilip servise verilmesi ile 1984 yıllarında tüm 
buharlı lokomotifler servisten çıkarılacaktır. 
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Bununla birlikte elektrik enerjisinin varolduğu ve 
trafiğin yoğun olduğu bölgelerde elektrikli işletmeye 
geçilecektir. Bu görüşle 4 ncü Beş Yıllık Planda 1 141 
km. lik kesimde elektrifikasyona geçileceği öngörül
müştür. Böylece petrol tüketimi bir ölçüde azaltıla
rak hem ülke ekonomisine hem de TCDD işletme 
bütçesinin iyileşmesine katkıda bulunulacaktır. 

6. Enerji ve özellikle petrol krizinin daha doğ
rusu petrol fiyatlarının giderek arttığı bu dönemde 
ülke taşımasında, kömür veya hidrolik kaynaklardan 
elde edilecek elektrik enerjisinin kullanabilen tek ba
şına sistemi demiryollarına ağırlık verilmesi kaçınıl
mazdır. 

Bunun yanında demiryolu karayolu taşımacılığı
nın Türkiye de taşımaları paylaşması sadece rekabe
te bırakılmamalıdır. Her iki taşıma sistemi rekabet 
edecek seviyeye getirilmekle beraber ülke için en ucu
za mal olacak demiryolu taşımasının yasal önlemlerle 
de artırılması zorunludur. 

Bu nedenlerle; 
Karayolu taşımacılığını düzenleyecek ve ülke eko

nomisine giderek artan yük getiren karayolu taşı
macılığının artışını sınırlayacak yasanın öncelikle çı
karılması gereklidir. 

Demiryollarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 
için özel bir (Ordudaki REMO) - Kanunu gibi) mo

dernizasyon finansman yasasının çıkarılması zorun
ludur. 

Demiryollarının geliştirilmesi, yenilenmesi ve de
miryolu araçlarının yurt içinde üretilmesi için gerek
li iç ve dış finansman ihtiyacının eksiksiz ve zama
nında karşılanması zorunludur. 

İlk üç yıllık plan döneminde demiryolu taşıma
sının artırılması için demiryolu sektörüne gereken 
önem ve oranda yatırım imkânı verilmemiştir. 4 ncü 
Beş Yıllık Planda ayrılan kaynaklar bu sektöre 
önemli bir sıçrama yaptırabilecek düzeyde değildir. 

7. Bugünkü durumda TCDD İşletmesi 6186 sa
yılı Yasaya göre Devlet tarafından inşa edilerek ken
disine devredilen demiryollarını işletmekle yüküm
lüdür. Yeni demiryollarının inşası Bayındırlık Ba
kanlığınca yapılmaktadır. Diğer taraftan TCDD de
miryolu araçları sanayiini de yürütmek durumunda
dır. Türkiye demiryolu sektöründe; 

— Yol yapımı, 
— İşletme ve 
— Demiryolu araçları imalat sanayii olarak ele 

alınabilecek üç anafonksiyonun bir tek otorite altın
da toplanması ve kaynakların daha rasyonel bir şe
kilde kullanılması gereklidir. Bu yapısal düzenleme 
mutlaka gerçekleştirilmelidir. 

TCDD nin ilk üç plan dönemindeki yatırımları 
aşağıda verilmiştir. 

I nci Beş Yıllık Plan döneminde (1963 - 1967) 

Planlanan Programda verilen 

2.033,5 1.528 
İT nci Beş Yıllık Plan döneminde 

2.320 1.847 
III ncü Beş Yıllık Plan döneminde 

5.700 10.532 
(1971 fiyatları ile) 

Yatırımlar yönünden TCDD kendisine verilen ya
tırım görevlerini III ncü ve özellikle II nci plan dö
nemlerinde başarı ile gerçekleştirilmiştir. 

Buna rağmen demiryollarının toplam ülke taşı
masındaki payı devamlı gerilemektedir. 

TCDD ye verilen yatırım imkânları uzun yıllar 
ihmal edilmiş demiryollarının geliştirilmesine değil 
ancak devamına olanak verecek düzeyde olmuştur. 
Ancak trafiğin emniyetle devam ettirilebilmesi için 
sınırlı ölçüde yol yenilenebilmiş, teknik ömrünü dol
durmuş çeken ve çekilen araçlarm yerine üretilen 
yeni araçlar ikame edilebilmiştir. 

Gerçekleşen 

1.113 
(1968-1972) 

1.934 

9.773 

Gerçekleşme 
oranı % 

73 

105 

Milyon TL. 

93 

Üç plan döneminde çok az yeni demiryolu inşa 
edilmiş ve araç parkı sınırlı sayıda artırılabilmiştir. 
Demiryollarının etkin hale getirilebilmesi mevcut 
yolların iyileştirilmesi yeni demiryollarının inşası 
yeni modern demiryolu araçlarının üretilmesi ve mo
dern işletme sistemlerinin tüm demiryollarına yaygın
laştırılması ile mümkün olabilecektir. 

8. TCDD İşletmesinin; 

— Teknik personel, 
— Yatırım, 
— İç finansman, 
— Dış finansman, 
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— Teknoloji, 
— Yasal sorunları, 
— Demiryolu İşletmesinin finansman sorunların

dan en önemli sorunun yetişmiş ve uzman teknik per
soneldir. 

Demiryolları modern teknolojinin uygulama ala
nı bulunan tüm mühendislik dallarında yetişmiş per
sonele gereksinme duyduğu bir gerçektir. Bugünkü 
şartlarda özellikle parasal yönden tecrübeli ve yete
nekli personelin demiryollarına çekilmesi ve çalış
masında devamlılık sağlanması imkânsızdır. Kaliteli 
teknik uzman personelin demiryolları sektöründe ça
lışmasının sağlanması gereklidir. 

Gerek işletme ve gerekse yatırımların aksamasın- j 
dan en önemli hususlardan ilki personel sorunudur, j 

— Yatırım yönünden sorunlardan bir diğeri ye- i 
terli uzman personel yanında finansman güçlükleri- j 
dir. Gerek iç ve gerek dış finansman yönünden güç- i 
lülelerimiz devam etmektedir. I 

l 

— İç finansman yönünden nominal sermayenin j 
yetersiz kalışı bir sorundur. TCDD'nin 8 milyar TL. j 
olan ve hâlâ 1,7 milyar TL. sı ödenmemiş olan ser- j 
mayesinin artırılması gereklidir. • 

— Dış finansman yönünden yatırımlar ve özellik- i 
le demiryolu taşıtları imali için gerekli dış harcama- 1 
ların tam ve gerektiği zamanda karşılanamaması her : 
zamanki sorun olarak süregelmektedir. TCDD'nin j 
transit taşımalardan elde ettiği dövizin belirli bir kıs- j 
mini TCDD ihtiyaçlarına tahsis edilmesi uygun ola- i 
çaktır. j 

—• Teknolojik sorunlar modern teknolojinin- tüm i 
demiryollarına aktarılması ile çözümlenebilecektir, j 
Fakat bu çözüm aranırken, yine karşfnıza teknik per- \ 
sonel ve dış finansman yetersizliği problem olarak ; 

i 
ç'kmaktadır. j 

— Yasal yönden «Karayolu taşımacılığı» kanu- j 
nunun öncelikle çıkarılması gereklidir. Bu kanunca i 
demiryollarının taşıma yapabildiği bölgelere ve de- ' 
miryollarına paralel karayolu taşımacılığı yasal ola- j 
rak önlenmelidir. Demiryolu karayolu taşımacılığının j 
ülke taşımasındaki payların salt serbest piyasa rekabe- ; 
ti ile oluşmasını beklemek yanlıştır. Bireysel olarak ! 
yürütülebilen ve yol bakım ve onarım masraflarına \ 
katkısı bulunmayan her türlü kontrol dışında kalabi- i 
len karayolu taşımacılığının taşıtıcıya cazip gelmesi i 
normaldir. i 

— Fakat ülkeye maliyeti açısından karayolu ta- i 
şımacılığınm yasal olarak kontrol altına alınması ve j 
kısıtlanması gereklidir. Bu kanunla karayolu taşıma- ' 

— 69 
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cılarının karayolu yapımı ve bakım masraflarım kar
şılamaları sağlandığında ancak eşit şartlarla rekabet 
sözkonusu olabilecektir. 

Ayrıca demiryollarının ödemek zorunda olduğu 
«Nakliye vergisi» yükü demiryollarından kaldırıl
malıdır. 

Çok eski olan işletme ve zabıta nizamnameleri 
yerine hazırlanmış olan «Demiryolu ile yapılacak ta
şıma ve Demiryollarının güvenliğine ilişkin» yasa ta
sarısının en kısa zamanda yasalaşması işletmenin gü
venliği açısından gereklidir. 440 sayılı Kanuna göre 
İktisadi Devlet kuruluşları yeniden «Kuruluş kanun
larını» hazırlamak durumunda kalmışlar ve kanun 
tasarısı TCDD için hazırlanmış fakat İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin yeniden reorganizasyonu çalışmaları 
nedeniyle TCDD kuruluş kanunu çıkarılamamıştır. 
Bu kanunun da öncelikle çıkarılması işletmenin ras
yonelleştirilmesi için gereklidir. 

9. Dünya Bankasının TCDD için finansman ver
mesinden önce İtal Consulte Firmasınca yapılan en 
geniş kapsamlı etütde; 

— Ekonomik olmayan hatların kapatılması, 
— TCDD'nin mali durumunun düzeltilmesi öne

rilerine yer verilmiştir. 

Ekonomik olmayan hatların kapatılması sosyal ve 
diğer nedenlerle yapılamamış fakat bu hatların işlet
me zararları görev zararı olarak TCDD'ye Devletçe 
ödenmiştir, 

Kaldı ki, 1971 yılında hazırlanan ve kapatılması 
önerilen bazı hat kesimleri mesela (Karkamış - Nu
saybin) 1973'te başlayan petrol krizi ve fiyat artışı 
nedeniyle özellikle Irak'a yapılan transit taşımalarda 
ülkemiz için önemli döviz kazancı sağlayan bir hat 
olmuştur. 

TCDD'nin mali durumunun düzeltilmesi önerisi; 
— Tarifelerin fiyat konjonktürüne uyumlu olarak 

artırılması, 
— Personelin azaltılması, 
— Dizelizasyona geçilmesi, 
— Trenlerin süratlerinin artırılarak işletmenin 

iyileştirilmesi hususlarını içermekteydi. 
Tarifeler fiyatlara paralel olarak artırılamamış-

tır. 
Personel azaltılamamış fakat sabit bir seviyede 

tutulmaya çalışılmış ve bu gerçekleştirilmiştir. 

Dizelizasyon programı uygulaması devam etmek
tedir. Yolun altyapısının teknikman olarak verdiği 
bölgelerde 1979 yılı sonuna kadar dizelizasyon prog
ramı tamamlanacaktır. 
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Yine yolun çeken ve çekilen araçların imkân ver
diği ölçüde özellikle yolcu trenlerinin hızlan artırıl
mıştır. 

10. Bilindiği üzere 3 türlü tarife sistemi bulun
maktadır. 

A) Spesifik tarife sistemi, 
B) Advalorem tarife sistemi, 
C) Karma tarife sistem". 

Taşınacak eşyanın ağırlığını esas kabul eden 'spe
sifik sistemin, taşınacak eşyanın değerini esas kabul 
eden advalorem sistemin bir çok fayda ve mahzur
ları bulunduğundan bu sistemin mahzurları bertaraf 
edip faydalarını içeren karma tarife sistemi işletme-
mizce benimsenmiş ve tarifede belirlenen eşya sınıf
ları bu sistem gözönünde bulundurularak tespit edil
miştir. 

Tarife ücretlerinin belirlenmesinde ise günün eko
nomik koşulları ile işletmemizin maliyetleri baz alın
mak suretiyle çeken ve çekilen araçların kapasitesi
nin artırılmasını temin edecek tedbirler de gözönünde 
bulundurulmak suretiyle tespit edilmiştir. 

Taşıma Ücretleri : 
a) Ekonomik koşulların değişmesi sonucu TCDD 

girdilerindeki fiyat artışl-n. 

b) Çeşitli zamanlarda yapılan Türk Parasının 
yabanc paralar karşısındaki ayarlamalar.. 

c) En son yapılan 7 nci dönem toplu iş sözleş
mesinin işçilik ücretlerine getirdiği mali şarjlar, 

d) Personel ücretlerinde uygulanan katsayının 
değişmesi sonucu personel üc''ellerindeki artışlar. 

N••',"' :myle taşıma maliyetlerinde büyük artışlar 
olması ve ayrxa diğer taşıma sistemlerinde de fiyat 
artışları olduğu gözönüne alınarak 29.3.1978 tarihin
de yolcu taşıma ücretlerinde 3.5.1978 tarihinde eşya 
taşıma ücretlerinde ayarlama yap;Iınış bulunmakta
dır. 

Buna göre eşya taşıma ücretleri : 
1 nci Sınıf eşyanın taşıma ücretleri 

3 

6 

40 
50 
60 
70 

100 
200 

Birim kabul edilmek suretiyle 6 nci sınıf içerisinde 
toplanan eşyadan 5 nci sınıf eşyanın 5 tonluk yükle
me birimi 135 kuruş baz kabul edilmek suretiyle ta
şıma ücretleri tespit edilmiştir. 

Ayrıca taşıma ücretlerini, taşımaya verilen eşya 
mikta ğlı olarak da değiştiği gözönüne alına
rak ütülizasyonun artırılması amacıyla taşıma mikta
rının artmasına göre ucuzlayan : 

5 Tonluk yükleme birim ücreti 100 
10 » » » » 75 
15 Tonluk ve daha fazla yükleme birim ücreti 65. 
Birim kabul edilmiştir. 
Taşıma ücretlerinin; taşıma mesafesine göre de 

değiştiği uzun mesafe taşımalarının daha rantabl ol
duğundan ; 

I - 500 km. mesafede 100 olan Ton/km. ücretleri: 
50ı — İ 000 km. mesafede 80 

1 001 — 1 500 » » 65 
1 501 — 2 500 » » 50 

Olarak taşıma mesafesinin uzaması oranında ta
şıma ücretlerinin azalarak artması hususu da gözö
nüne alınmak suretiyle tespit edilmektedir. 

Yukarıda da belirtildiği gibi taş'ma ücretleri ma
liyetler baz alınmak suretiyle, günün ekonomik ko
şullarına göre ayarlanma elastikiyeti olan taşıma me
safesine ve taşınacak eşyanın miktarına göre belirli 
oranlarda indirimleri ihtiva eden bir sistem içinde 
tespit edilmekte ve uygulanmaktadır. 

I! - TCDD'nin personel durumu; 

Yılı Memur Daimi işçi Geçici işçi Toplam 

1975 
1976 
İ 977 
1978 

Bu personel miktarlarına TCDD'nin işletmekle yü
kümlü olduğu 6 adet limandaki 4 145 adet personelle 
TCDD'nin müessese ve fabrikalarında çalışan ve 
üretim yapan 12 180 personel de dahildir. Bunlar çı
karıldıktan scnra sadece taşıma ile ilgili personel sa-
y;sı 52 500 civarındadır. 

Diğer demiryolları ile mukayese yapıldığında bir 
milyon Ham-Ton-km. taşımaya isabet eden personel 
sayısı : 

Alman Demiryolları (DB) 1,55 kişi 
İtalyan Demiryolları (FS) 2,04 kişi 
Yugoslav Demiryolları (JZ) 2,26 kişi 
İspanya Demiryolları (REVVFE) 1,44 kişi 
Fransız Demiryolları (SNCE) 1,03 kişi 
Japon Demiryolları (JNR) 1,44 kişi 
Türk Demiryolları (TCDD) 2,45 kişidir. 

27 963 
27 380 
26 292 
26 654 

33 C20 -
32 428 
32 007 
31 900 

6 659 
9 746 
9 853 
10 310 

67 642 
69 554 
68 152 
68 864 
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Dünya istatistiklerine göre TCDD'ııin personel 
miktarı bir miktar fazla görünmektedir. Bir milyon 
ham-ton-km. ye isabet eden personel sayısı 1,5 ila 
2 olması lazımgelir. 

Fakat TCDD'nin işletmek zorunda olduğu ve fa
kat çok az taşıma yapılan bölgelerdeki personel bu 
rakamı artırmaktadır. Taşımanın artırılması personel 
sayısının ortalamasını düşürecektir. 

Demiryolu taşımacılığı kolunda (yaklaşık 38 300 
işçi) son defa yapılan toplu sözleşmenin getirdiği ek 
mali yük 1977 yılında 1 538 233 TL. 1978"dc ay
nı toplu sözleşmenin getirdiği ilave harcama 3 mil
yon 767 bin 061 TL. dır. 1979'da ise bu mali yük 
4 516 007 TL. olacaktır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, tütün yetiştiricilerine verileceği bil
dirilen avansa dair soru önergesi ve Gümrük ve Te
kel Bakanı Tuncay Mataracı'nın yazılı cevabı. (7/1022) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Cumhuriyet Senatosu İç
tüzüğü gereğince yazılı olarak Gümrük ve Tekel Ba
kanı tarafından cevaplandırılması hususunda gereği
ne müsaadelerinizi saygıyla arz ederim. 

Çanakkale Senatörü 
İsmail Kutluk 

1. İki aydan beri tütün yetiştiricilerine verilece
ği bildirilen tütün avansının verilmesi işlemi ne za
man bitirilecektir? 

2. Bugüne kadar Çanakkale tütün yetiştiricile
rinden ancak 6,7 köy tütün yetiştiricisine avans veri
lebildiği ve bu köylerinde muayyen bir parti görüşü
ne sahip olanlar tercih olduğu söylenmektedir. Doğ
ru mudur? Şayet yapılacak inceleme sonunda bu id
dia varit ise bu şekilde davranan memurlar hakkında 
ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

3. Avans bekleyen tütün yetiştiricilerin daha ne 
kadar zaman beklemeleri gerekecektir? 

4. 1978 yapım programında olup ve ihaleye çı
karılan Yenice ilçesi ile Hamdibey'de yapılması ka
rarlaştırılan tütün bakım evlerinin ihaleleri yapılmış 
mıdır? Şayet ihaleleri yapılmamış ise gecikmelere se
bep olan faktörler nelerdir? 

9 . 1 . 1979 O : 1 

T C 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 5 . 1 . 1979 
Tetkik ve Murakabe Kurulu 

Başkanlığı 
Sayı : 4.1.0056 

Konu : Yazılı soru öner
gesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 15 . 12 . 1978 tarih, 

17051 - 6954 - 7/1022 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İsmail 

Kutluk tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı 
olarak cevaplandırılması önerilen, tütün yetiştiricile
rine verileceği bildirilen avans hakkındaki 13.12.1978 
günlü soru önergesi cevabı 3 nüsha olarak ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Tuncay Mataracı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İsmail Kut-
luk'un Tütün Yetiştiricilerine Verileceği Bildirilen 
Avans Hakkındaki 13.12.1978 Günlü Yazılı Soru 

Önergesi Cevabıdır. 

Soru 1. — İki aydan beri tütün yetiştiricilerine 
verileceği bildirilen tütün avansının verilmesi işlemi 
ne zaman bitirilecektir? 

Yanıt 1. — Avans dağıtımı genellikle 31 Aralık 
197S'ds sonuçlandırılacak şekilde planlanmıştır. 

Bu doğrultuda Çanakkale bölgesinde dağıtılan 
avans miktarı 1977 ve 1978 ürünü ekici tütünleri için 
şu şekilde gerçekleşmiştir. 

Ürün Ekici 
Ynı adedi kg. Lira Kr. 

1977 6 993 3 139 430 30 390 700 
1978 6 963 3 368 905 40 745 650 

Çanakkale ilçeleri Hamdibey, Yenice ve Biga 
üreticilerine 1978 ürünü tütünleri için dağıtılan avans 
28.12.1978 günü akşamına kadar gerçekleşen mikta
rı yansıtmaktadır. 

Bu ilçelerden Yenice ve Biga'da tütün üreticileri
nin avans istemleri bütünüyle karşılanmıştır. 

Hamdibey ekicilerine yönelik dağıtım en geç 
5.î.1979 akşamı bitirilmiş olacak, böylece bu bölge
de toplam dağıtım miktarı yaklaşık 42 milyon liraya 
ulaşacaktır. 
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Soru 2. — Bugüne kadar Çanakkale tütün yetiş
tiricilerinden ancak 6 - 7 köy tütün yetiştiricisine 
avans verilebildiği ve bu köylerin de muayyen bir 
parti görüşüne sahip olanlar tercih olduğu söylen
mektedir. Doğru mudur? Şayet yapılacak inceleme 
sonunda bu iddia varit ise bu şekilde davranan me
murlar hakkmda ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

Yanıt 2. — A) Dağıtım saptanan genel esaslar çer
çevesinde, konu ile ilgili prosedür gereğini tamamlamış 
köy ünitelerinin başvuru sırasına göre gerçekleştiril
mektedir. 

Uygulamada siyasal görüş ayrımı kesinlikle söz-
konuüu değildir. 

B) Bugüne kadar, Tekei örgütünün hiç bir kade
mesine avans dağıtımında siyasal görüşe yer verildi
ğine ilişkin Çanakkale bölgesinden her hangi bir ya
kınma ve başvuru yansımamıştır. 

Bu nedenle uygulamada yasal gereklere aykırı iş
lem yapılıp yapılmadığı inceleme konusu olmamıştır. 

Soru 3. — Avans bekleyen tütün yetiştiricilerinin 
daha ne kadar zaman beklemeleri gerekecektir? 

9 . 1 . 1979 O : 1 

Yanıt 3. — Bölgede avans almak üzere bekleyen 
ekici bulunmamaktadır. Yapılan başvurular bütünüy
le karşılanmıştır. 

Soru 4. — 1978 yapım programında olup ve iha
leye çıkarılan Yenice ilçesi ile Hamdibey'de yapıl
ması kararlaştırılan tütün bakım evlerinin ihaleleri 
yapılmış mıdır? Şayet ihaleleri yapılmamış ise gecik
melere sebep olan faktörler nelerdir? 

Y'anıt 4. — Yenice ve Hamdibey ilçelerinde yapıl
ması kararlaştırılan 1978 programına dahil Y. Tütün 
Bakım Atelyeleriyle ilgili işlemler alanlarının kamu
laştırma aşamasında bulunmaktadır. 

Bunlardan Hamdibey'de arsa tespiti yapılmış 1/2' 
si Hazineye ait olan arsanın devir işlemlerine geçil
miştir. Şahislara ait diğer yarısının satın alma bedel
leri yerel idareye gönderilmiştir. 

Yenice ilçesindeki yapım çalışmasında ise, imar 
planında yapılacak tadilatın gerçekleşmesi beklen
mektedir. Zira alan kamulaştırılması bu işleme bağlı 
bulunmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Tuncay Mataracı 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

24 NCÜ BİRLEŞİM 

9 . 1 . 1979 Sah 

Saat : 15.00 

1 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan bir 
asıl ve bir yedek üye seçimi. 

2. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye seçimi. 
3. — Cumihuır&yet Senatosu Elazığ Üyesi Cahit 

Dalokay ve arkadaşlarının, 'başta Eğitim Enstitüleri 
olmak üzere Milli Eğitimimiz üzerinde bir Genel Gö
rüşme açılmasına dalir önergeleri. (8/10) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi CahH 
Dafcrtkaıy ve artkadaşlarıaun, Türkiye'nin Dış İlişkileri 
üzeninde bir Genel Görüşme açılmasına dair önerge
leri. (8/9) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Kore'ye gidecek heyete dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/105) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, öğrenim çağındaki gençliğin içinde bulun 
duğu duruma dair Başbakandan sözlü sorusu, (6/79) 
(Gündeme giriş tarihi : 9 . 8 . 1977) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Os
man Albayrak'ın, 26 Haziran tarihli gazetelerde ya
yınlanan «Bir habere ilişkin fotoğrafa:» dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/80) (Gündeme giriş ta
rihi : 9 . 8 . 1977) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadettin 
Demirayak'ın, Aydın Belediye Başkanına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 
(Gündeme giriş tarihi : 18 . 10 . 1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Sadet
tin Demirayak'ın, Aydın ilinin Kuşadası ilçesindeki 
bir çay bahçesine dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/84) (Gündeme giriş tarihi : 
25 , 10 . 1977) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur 
Alacakaptan'ın, 24 Bkim 1977 tarihli Cumhuriyet 
Gazetesinde yayımlanan «1599 sayılı tabanca» baş
lıklı yazıya dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/86) (Gündeme giriş tarihi : 8 . 11 . 1977) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
KaramuHaoğlu'nun, Devlet Bakanı - Başbakan Yar
dımcısına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/88) (Gün
deme giriş tarihi : 20 . 12 . 1977) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, Mardinli vatandaşların Alman Fe
deral Devleti makamları tarafından Almanya'ya ka-
buJ olunmadıklarının doğru olup olmadığına dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/81) (Gündeme gi
riş tarihi : 28 . 2 . 1978) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Metin Toker'in, boş Büyükelçiliklerin dol
durulması ve diğer atamaların yapılması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/93) (Gündeme giriş tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11. :— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 5 Ocak 1978 tarihinden 17 Mayıs 1978 
tarihine kadar Hükümet üyelerinin dış ülkelere yap
tıkları seyahatlere dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu. (6/96) (Gündeme giriş tarihi : 30 .5 . 1978) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs
mail Kutluk'un, merkez valisi ve müşavir kadrolarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) (Gündeme gi
riş tarihi: 30 . 5 . 1978) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Talât Do-
ğan'ın, 4 Mayıs 1977 gün ve 15927 sayıh Resmi Gaze
tede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu. (6/98) (Gündeme giriş 
tarihi: 6 . 6 .1978) 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meh
met Feyyat'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
ile Etîbank'ın Doğu Anadolu'daki işçi ve personeline 
dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/100) (Gündeme giriş tarihi : 26 . 9 . 1978) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
KaramuHaoğlu'nun, A.B.D. kuruluşlarından biri olan 
«Tahvil ve Döviz Komisyonu» tarafından başta Tür
kiye olmak üzere son beş yıl içinde bazı ülkelerde kişi 



ve kuruluşlara rüşvet vermesi nedeniyle mahkemeye S 
verildiği hakkında basınımızda çıkan habere dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/101) (Gündeme giriş 
tarihi : 21.11.1978) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, bazı dernek üyelerinin Muş'a yaptıkları 
gezideki masraflarına dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/102) (Gündeme giriş tarihi : 28.11.1978) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Ca
hit Dalokay'ın, Elazığ Eğitim Enstitüsünün kapa
tılması olayına dair Milli Eğitim Bakanından sözlü ı 
sorusu : 6/103) (Gündeme giriş tarihi : 12.12.1978) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay altgeçidi ve çarşı yapımı inşaatıy
la ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, İstanbul Aksaray ve Sultanhamam'da j 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi. (10/27) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın ithal edilen bitkisel yağ ve margarin ko- i 
nusunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/63) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri j 
öner'in, Adana iline bağlı bazı üçe köylerindeki j 
YSE ve bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş- I 
tırması isteyen önergesi. (10/66) | 

5. — 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, müracaat { 
ve dağıtım tarihleri hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/30) (S 
Sayısı : 704) (Dağıtım tarihi : 18.4.1977) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çeîebi'nin, 1 Mayıs 1977 ta- j 
rihinde İstanbul Taksim Cumhuriyet Alanında mey
dana gelen olaylara dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi, (i0/67) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku- i 
ruîan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır- ! 
ması isteyen önergesi. (10/70) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
öner'in, Tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si. (10/71) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

10. — Ankara İmar Limited Şirketinin Arısoy 
Kollektif Şirketi lehine sağlamış olduğu menfaat ve 
keyfi davranışlar hakkında kurulan Cumhuriyet Se
natosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sa-
yısi : 781) (Dağıtma tarihi : 17.5.1978) 

11. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıtma 
tarihi : 31.5.1978) 

12. — Çocuk Mahkemeleri kurulması hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/38) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
13.6.1978) 

13. — Deprem ve depremle ilgili yerleşim, mesken, 
ulaşım, dağıtım, depolama ve afetler fonu hakkında 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/59 - 60) (S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarirıi : 
2 6 . 6 . 1978) 

14. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri üzerindeki de
netimin mahiyet - şümul ve etkinliği hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru. (10/77) (S. Sayısı : 811) (Dağıtma tarihi : 
29 . 8.1978) 

15. — Geri kalmış belgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu raporu. (10/36) (S. Sayısı : 
813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

16. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu. (10/54) 
(S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şebip 
Karamullaoğlu'nun Bakırköy Akıl Hastanesinde ce
reyan ettiği söylenen olaylarla ilgili araştırma önergesi. 
(10/79) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üyesi Hüsamettin Çeîebi'nin TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişimlerle ilgili araştırma önergesi. (10/80) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuza! ve iki arkadaşının polis teşkilâtına ve görev
lerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/81) 
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20. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Senato
su Araştırma Komisyonu raporu. (10/12 - 10/15 -
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1978) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi İbra
him Öztürk'ün, Eğitim Enstitüleri giriş sınavları ve 
bu kurumların durumları hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
22 . 9 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/58) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca Kurulan 
Kalkınma Fonuna Ayrılan 400 Milyon Liranın Da
ğıtım Şekli hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair 29 , 9 , 1978 tarihli tez
keresi. (10/32) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Erdo
ğan Bakkalbaşı'nın, Su Ürünleriyle Meşgul Olan Koo
peratifler ve Su Ürünleri Üretimi Bölgelerinde kiracı 
durumunda bulunanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 10 . 10 . 1978 
tarihli tezkeresi. (10/37) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Hapishane ve Tevkifhanelerin 
durumu hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/39) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Eski Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Belediyelere yapılan Devlet yardı
mı hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi ve 
Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuç
landırılamadığına dair, 10 . 1Q . 1978 tarihli tezkere
si. (10/26, 52) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, DÎSK'e kayıtlı işçilere yapılan baskı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/56) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu'nun, Türk sporunun içinde bulundu
ğu durum hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
si ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde 
sonuçlandırılamadığına dair, 4 . 10 .1978 tarihli tez
keresi. (10/57) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Kam
da Özer'in, Kamu İktisadi Teşebbüsleri içinde yer alan 
bazı kuruluşlardaki personele ödenen ikramiyeler hak- ] 

kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Başkanlığının konunun süresi içinde sonuçlan
dırılamadığına dair, 4 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. 
(10/61) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuza! ve arkadaşlarının, Milli Eğitim Bakam tara
fından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi ve Komis
yon Bask anlığının konunun süresi içinde sonuçlandırı
lamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/13) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler araısında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa almanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 197S 
tarihlî tezkeresi. (10/22) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mâl Sarıibrahimoğlu'nun, İskenderun Demir - Çelik 
Fabrikalarında cereyan eden olaylara dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair, 2 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/47) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
öztürk'ün, 1975 - 1976 öğretim yılında devamsızlık 
yapan ve yapmak zorunda kalan öğrencilerin uğradık
ları çeşitli mağduriyetlerinin saptanması ve bir çözüm 
yolu bulunması hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi 
içinde sonuçlandırılamadığına dair, 3 . 10 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/44) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Lice'de depremden sonra, yapılan 
konutlar hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 26 . 9 . 1978 tarihli 
tezkeresi. (10/25, 42) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun Karayolları 12 nci bölgesinde 
gerçekleştirilemeyen yol yapımı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlı
ğının konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına 
dair 3 . 10 . 1978 tarihli tezkeresi. (10/51) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın
ca 1975 - 1976 yıllarında verilen teşvik ve uygulama 
belgelerine dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi içinde so
nuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 tarihli tezke
resi. (10/45) 
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36. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil- I 
mi Nalbantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün I 
uğratıldığı zararlar hakkında Senato Araştırması is- i 
teyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konunun 
süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 2.11.1978 
tarihli tezkeresi. (10/46) 

37. — Cumhuriyet Senatosu tçel Eski Üyesi Lüt- I 
fi Bilgen'in, Tarsus İşletmecilik Yüksek Okulunun I 
Adana'ya nakledilmesi hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının ko
nunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
7.11.1978 tarihli tezkeresi. (10/64) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay ile Kayseri Üyesi Ziya Müezzinoğulu'nun, 
yabancı devlet ve milletlerarası kurullarla yapı
lan andlaşmalara dair Senato Araştırması isteyen 
önergeleri ve Komisyon Başkanlığının konunun süre
si içinde sonuçlandırılamadığına dair, 7.11.1978 
tarihli tezkeresi, (10/43) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hil
mi Nalbantoğlu'nun, TKl Şark Linyitleri Aşkale iş
letmesinde sürdürülen toplu sözleşme anlaşmazlığı ve 
sonuçlan hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair 22.11.1978 tarihli tez
keresi. (10/76) 

40. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer'in, Mason Localarına dair Senato Araştırma
sı isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının konu
nun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair 
4.1.2.1978 tarihli tezkeresi. (10/7) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni 
yaz i Ünsal'ın, Keban Projesine dahil kamulaştırma
lar, kamulaştırmalarla ilgili ödemeler projede olduğu 
halde yapılmayan işler ve bu projenin uygulama so
nucu ortaya çıkan iskân işlemleri hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığı 
nın konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına da- { 
ir, 8.12.1978 tarihli tezkeresi. (10/50) 

42. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesli Meh
met Feyyat'm, Van - Muradiye - Çaldıran ve Erdüş 
yörelerinde husule gelen deprem dolayısıyla yapılan 
yardımlara, inşa edilen konutlara ve bu hususta mey
dana geldiği söylenen suiistimallere dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
tonunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, i 
28 . 12 . 1978 tarihli tekeresi (10/78) | 

43. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, İşkence olayları hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi ve Komisyon Başkanlığının 
konunun süresi içinde sonuçlandırılamadığına dair, 
4 . 1 . 1979 tarihli tezkeresi. (10/73) 

44. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

45. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, eğitim politikamızın ve düzeninin yur
dun gerçeklerine ve kalkınma ihtiyaçlarına uygun 
olup olmadığı ve bu hususlarda alınması gerekli ted
birler hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/83) 

46. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Niya
zi Ünsal'ın, THY'nın yurt içi ve yurt dışında sürdür
düğü işlemleri hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/84) 

47. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 1975 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İnceleme Komis
yonu raporu. (5/18) (S. Sayısı : 826) (Dağıtma tari 
hi : 20.11.1978) 

48. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1975 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu raporu. (5/19) (S. Sayısı : 827) (Da
ğıtma tarihi : 20.11.1978) 

49. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 
Ekim, Kasım 1975 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Komis
yonu raporu. (5/20) (S. Sayısı : 828) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

50. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Aralık 
1975, Ocak, Şubat 1976 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım inceleme Ko
misyonu raporu. (5/21) (S. Sayısı : 829) (Dağıtma ta
rihi : 20.11.1978) 

51. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Mart, 
Nisan, Mayıs 1976 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu. (5/22) (S, Sayısı : 830) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

52. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz, Ağustos 1976 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu. (5/23) (Ş. Sayısı ; 831) (Dağıtma 
tarihi : 20.11.1978) 
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53. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Eylül, 

Ekim, Kasun 1976 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İnceleme Komis
yonu raporu. (5/24) (S. Sayısı : 832) (Dağıtma tari
hi : 20.11.1978) 

54. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Aralık 
1976, Ocak, Şubat 1977 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İnceleme 
Komisyonu raporu. (5/25) (S. Sayısı : 833) (Dağıtma 
tarihi : 20.11.1978) 

55. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Mart, 
Nisan, Mayıs 1977 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım İnceleme Komisyo
nu raporu. (5/26) (S. Sayısı : 834) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

56. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığınnı Mart, , 
Ağustos 1977 aylarına ait hesapları haklan da Cum
huriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu. (5/27) (S. Sayısı : 835) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

57. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart, 
Kasım 1977 aylarına ait hesapları hakkında Cumhu
riyet Senatosu Hesaplarım İnceleme Komisyonu ra
poru. (5/28) (S. Sayısı : 836) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

58. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Mart 
1977, Şubat 1978 aylarına ait hesapları hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu raporu. (5/29) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi : 
20.11.1978) 

59. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1975 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/31) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

60. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1976 
Mali Yılı Kesinhesaplaı hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarım İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/32) (S. Sayısı : 839) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

61. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 1974 
Mali Yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplannı İnceleme Komisyonu raporu. 
(5/30) (S. Sayısı : 840) (Dağıtma tarihi : 27.11.1978) 

62. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Ata Bo-
dur'un, Yasama dokunulmazlığı hakkında Başbakan
lık tezkesi ve Cumhuriyet Senatosu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1419) (S. Sayısı': 842) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

63. — Cumhuriyet Senatosu Gümüşhane Üyesi 
Ömer Naöi Bozkurt'un, Yasama dokunuıllmazlığı hak
kımda Başlbatoanılık tezkeresıi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komiisyonu raporu. (3/1341) (S. 
Sayısı : 843) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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(C. Senatosu 24 ncü Bifleşim) 




