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İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Demeçler ve söylevler 

1. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler 

Sayfa 
630:631 

631 

den Zerin Tüzün'ün, öğretmenleri, diğer 
Devlet memurları gibi ayrı ayrı sınıflarda 
mütalâa etmenin doğru olmıyacağına dair 
demeci. 631:683 

2. -—• Millî Eğitim Bakanı Orhan Den
giz'in, Cumhurbaşkanınca seçilen üye Ze
rin Tüzün'e cevaben, sınıf tüzüklerinin-
ıslâh edildiğine, mevcut bâzı eksikliklerin 
Bakanlar Kurulunda giderilmesine çalışı
lacağına dair demeci. 633 

3. — Zonguldak Üyesi Akif Eyidoğan'-
ın, Cumhurbaşkanının yeniden seçilmesi 
durumu karşısında Hükümetin istifa etme
sinin demokratik icaplardan telâkki etti
ğine ve diğer bâzı konularda Hükümetin 
tutumuna dair demeci. 633:636 

4. — Tabiî üyelerden Haydar Tunç-
kanat'ın, Atatürk heykel ve büstlerine ve 
Türk Bayrağına müteveccih tecavüzlerle 

Sayfa 
komünistliği tel'in rnitingleriııdeki bâzı 
konuşmalara dair demeci. 636:637 

5. — İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm, 
Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'a cevaben, 
Hükümetçe bu hâdiseler üzerinde büyük 
bir hassasiyetle durulduğunu, hepsinin 
adliyeye intikal ettiğine, aşırı sağ ve sol 
cereyanlara şiddetle karşı konulmakta ol
duğuna dair demeci. 637:638 

6. — İzmir Üyesi İzzet Birand'm, Genel
kurmay Başkanı Cemal Tural'm Deniz 
Harb Okulunu ziyaretinde, kendisine tev
cih edilen bir suale verdiği cevaba dair 
demeci. 638:640 

7. •— Ankara Üyesi İbrahim Saffet 
Omay'm, son olaylara temasla bu olayları 
basit bir zabıta vakası gibi görmenin ha
talı olduğuna dair demeci. 640 :641 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları. 641 

.1. — Temyiz Mahkemesi teşkilâtına 
dair 1221 sayılı Kanunun 5959 sayılı Ka
nunla değişik 5 nci maddesinin ikinci fık
rasında yer alan «Başkanların vazife ifa 



Sayfa 
edecekleri dairenin tâyin ve tebdili Birin
ci Başkanın mütalâası alındıktan sonra 
Adalet Bakanı tarafından yapılır.» hük
münün iptal edildiğine dair Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı tezkeresi 641 

2. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nununun 21 nci maddesinin üçüncü fıkra
sında yer alan «Bu levhalardan belediye 
meclislerince düzenlenecek tarifeye göre 
yıllık bir resim alınır.» hükmünün iptal 
edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkeresi. 641:642 

3. — Tunceli Üyesi Mehmet Ali De
mir'in, partilerine iltihak ettiğine dair 
Adalet Partisi Senato Grup Başkanlığı tez
keresi. 642 

4. — Sivas Üyesi Rifat öçten'in, Dev
let Demiryollarındaki suiistimal araştır
ması raporunun gündeme alınması hakkın
daki önergesi. 642 

5. —• Tunus Millet Meclisi Başkanının 
gönderdiği Kurban Bayramı tebrik mesajı 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanının ce
vabi mesajı. 642 

4. — Sorular ve cevaplar. 

A) Sözlü sorular ve cevapları. 

643. 

643 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata ve arkadaşları
nın, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda mevcut yasama do
kunulmazlıkları dosyalarına dair Başkan
lık Divanından sözlü sorusu ve Başkanve-
kili Fikret Turhangil'in cevabı (6/370) 643:647 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzal'm, Türkiye Şeker Fab
rikaları A. O. ile pancar müstahsili ara
sında akdedilen mukaveleye dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/274) 647 

3. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nm, palamut mahsulünün 
değerlendirilmesine dair Ticaret, Sanayi 
ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/275) 647 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Os
man Köksal'm, basında neşrolunan yol
suzluk iddialarına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/280) 647 

Sayfa 
5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Rifat öztürkçine'nin, ilâç imalâtı 
yapan müesseselere dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/293) 647 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem özden'in, trafik kazalarına 
karşı alman tedbirlere dair sözlü sorusu 
ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm ceve-
bı (6/297) 647:650 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul, An
kara ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
kliniklerine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/300) 650 

8. — Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize 
gönderilen günlük gazeteye dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/307) 650 

9. — Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân 
Kurumuna dair Turizm ve Tanıtma Baka
nından sözlü sorusu (6/308) 651 

10. — Cumhuriyet Senatosu Burdur 
Üyesi Faruk Kmaytürk'ün, İstanbul Bina 
ve Arazi İtiraz Komisyonuna dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/313) 651 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi Cemal Tarlan'ın, köy içme suları 
1965 yılı programlarına dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/317) 651 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl 
Üyesi Sabri Topçuoğlu'nun, bâzı yardım
ların Türk parası karşılıklarının Türkiye 
içinde kullanılmasına dair, Başbakandan 
sözlü sorusu (6/324) 651 

13. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sa-
lâhattin özgür'ün, 4 ncü Koalisyon Hükü
metine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/326) 651 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ah
met Yıldız'm, Karadeniz Teknik Üniversi
tesinin öğretim kadrosuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/329) 651 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir'in, Keban Barajı 
dolayısiyle istimlâk edilecek, araziye dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/330) 651 
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Sayfa 
16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 

Üyesi Mehmet Ali Demir'in, az gelişmiş 
bölgeler için hazırlandığı söylenen Kal
kınma Plânına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/331) 651 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi Cemal Tarlan'm, M. T. A. Enstitü
sü tarafından yapılan linyit araştırmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/333) 651 

18. — Cumhuriyet Senatosu Antalya 
Üyesi Mehmet Pırıltı'nm 1966 programına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/340) 651 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Osman KöksaPm, Asgari geçim indirimi 
Kanununa dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/349) 651 

20. — Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç'm, köylerin elektrik 
etüt ve projelerine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/350) 651 

21. — Cumhuriyet Senatosu Diyarba
kır Üyesi İhsan Hamit Tigrel'in, Ziya 
Gökalp Üniversitesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/351) 65.1 

22. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
Üyesi Celâl Ertuğ'un, Keban Barajı in
şaatı dolayısiyle su altında kalacak olan 
köylere dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
ve İmar ve İskân Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/355) 651 

23. — Cumhuriyet Senatosu Hatay 
Üyesi Enver Bahadırlı'nm, Ankara Cebeci 
Stadyomu inşaatına dair Devlet Bakanın- . 
dan sözlü sorusu (6/356) 652 

24. — Cumhuriyet Senatosu Hatay 
Üyesi Enver Bahadırlı'nm, «Ankara As-
pest Boru Fabrika» sına dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/357) 652 

25. — Cumhuriyet Senatosu Niğde 
Üyesi İzzet Gener'in, DSİ Genel Müdürlü
ğünün 1966 yılı program tasarısına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/358) 652 

26. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Batı - Alman
ya'da çalışan işçilerimize dair Çalışma Ba-

Sayfa 
kanından sözlü sorusu (6/359) 652 

27. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, oyun yerlerine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/360) 652 

28. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
Üyesi Celâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşa
atı dolayısiyle su altında kalan köylere 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/362) 652 

29. — Cumhuriyet Senatosu Muğla 
Üyesi Mual'lâ Akarca'uın, Toprak refor
muna dair Tanın Bakanından sözlü sorusu 
(6/363) 652 

30. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum 
Üyesi Osman Alihocagil'in, Merkez Valili
ğine tâyin olunan eski Maraş Valisine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/365) 652 

31. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum 
Üyesi Osman Alihocagil'in, Erzurum Ka-
yakevine dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/366) 652 

32. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si Hilmi Onat'ın, ananevi Türk terbiyesine 
dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz'in cevabı (6/367) 652:654 

33. — Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Hilmi Onat'ın, İmroz Adasında vu-
kubulan olaya dair sözlü sorusu ve İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan'm cevabı (6/368) 654: 

655 
34. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Ahmet Yıldız'ın Bulgaristan'a gönderil
mesi düşünülen sanatçıya dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/371) 655 

35. — Cumhuriyet Senatosu Zongul
dak Üyesi Tevfik înci'nin, İstanbul boğa-
zındaki kazalarla ilgili tedbirlere dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/372) 655 

36. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da 
Tarım Bakanlığı için dinlenme evlerinin 
yapılıp yapılmadığına dair Tanım Baka
nından sözlü sonısu (6/373) 655 

37. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Erdoğan Adab'nm, Heybeiiada sa
natoryumlarına dair sözlü sonısu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakana Edip So-
munoğlu'nun cevabı (6/374) 655:657 
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Sayfa 
38. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Zerin Tüzün'ün, yazdığı bir kompozisyon 
ödevi dolayısiyle öğrencisini savcılığa tes
lim eden eğitimcilere no gibi bir işlem ya
pılacağı hakkında sözlü sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in cevabı 
(6/375) 657:659 

39. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Ali Rıza Ulusman'm, bir öğretmene 
karşı yapılan ithamlara dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/376) 659 

B) Yazılı sorular ve cevapları 660 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Niyazi Ağırnaslı'nm, Bursa olayları
na dair yazılı soru önergesi ve Başbakan 
adına Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in ce
vabı (7/222) . 660:662 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, 1966 prog
ramının Kastamonu ile ilgili kısımlarına 
dair yazılı soru önergesi ve Başbakan 
adına Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'm ce
vabı (7/246) 662:666 

3. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Cemal Yıldırım'm, istanbul'un bâzı 
bölgelerine dair yazılı soru önergesi ve 
Başbakan adına imar ve iskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı (7/238) 666: 

669 
4. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 

Üyesi Ahmet Nusret Tuna'nm, Kastamo
nu - Daday ilçesinin Okluk köyünden 
Mustafa Demirci'ye ait dilekçeye dair ya
zılı soru önergesi, içişleri Bakanı Faruk 
Sükan'm cevabı (7/256) 669:670 

5. — Görüşülen işler 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Sezai O'Kan'm, İçtüzüğün 17 nci maddesi
nin «A» bendinin I I I ncü fıkrasında deği
şiklik yapılmasına dair İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu raporu (2/1900) (S. 
Sayısı : 753) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Cenap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 
114 üncü maddesi sonuna iki yeni fıkra ek
lenmesine dair İçtüzük teklifi ve Cumhu
riyet Senatosu Anyasa ve Adalet Komis
yonu raporu (2/135) (S. Sayısı : 559 a 
ek) 

3. — Maliye Bakanı ihsan Gürsan'm 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 9 . 7 ..1965 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 3656 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporu (Cumhu
riyet Senatosu 4/71) (S. Sayısı : 771) 

4. •—-Maliye Bakanı İhsan Günsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cet
velindeki 3657 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmcısine dair önergesi ve Di-
likçe Karana Komisyonu roporu (Cumhu
riyet Senatosu (4/72) (S. Sayısı : 773) 

5. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 9 .7 .1965 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 3658 sayılı Kararın Genel 
Kurulda görüşlüm eısine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (4/73) 
(IS. Sayısı : 772) 

Sayfa 
660 

660 

660 

660 

660 

660 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca seçilen Üyelerden Cevdet 
Sunay'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi sebebiyle 
Türkiye Büyük Millet Mecis üyeliği ile alâkası 
kalmadığına ve, 

Cumhurbaşkanlığından ayrılmış bulunan Ce
mal GürsePin, Anayasanın 70 nci maddesi uya
rınca Tabiî Üye olarak Cumhuriyet Senatosuna 

katıldığına dair Başbakanlık tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi. 

Rahatsızlığı sebebiyle Cumhurbaşkanlığından 
ayrılmış ve halen tedavi altında bulunan Cemal 
Gürsel'e Cumhuriyet Senatosunun âcil şifa te
mennilerinin iblâğına dair Cumhurbaşkanınca 
seçilen üyelerden Sadi Koçaş'm önergesi okun-
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au, Başkanlıkça gereğinin yerine getirileceği 
bildirildi. 

Sivas Üyesi Rifat Öçten, Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünde yapılan yolsuzluklar hak
kındaki Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu raporunun görüşülmesinde komisyonda 
olduğu için bulunamadığını, bu sebeple konunun 
tekrar gündeme alınmasını, aksi takdirde aynı 
konuda araştırma açılması isteğinde bulunacağı
nı ifade etti. 

İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'e izin ve
rilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi okundu 
ve izin kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu üçte bir seçimlerine 
dair olup Başkan bulunduğu için bundan evvelki 
seçime girmiyen Balıkesir Üyesi Enver Aka'nm 
bu seçimlere katılmaması, meveut münhallere 
seçilmiş bulunan Çorum Üyesi Safa Yalçuk ile 
Eskişehir Üyesi Ömer UcuzaPm, bu seçimlere 
katılması hakkındaki Başkanlık Divanı kararı 
ve bu konu ile ilgili Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu okundu ve üzerlerinde yapılan 
görüşmelerden sonra, Başkanlık Divanı ile Ana
yasa ve Adalet Komisyonu kararlarının Genel 
Kurulda görüşülmesine imkân bulunmadığına 
dair önergeler kabul edildi. 

13 . 7 . 1966 tarihli ve 6802 sayılı Gelir 
Vergileri Kanununa bağlı I numaralı tablo ile 
IV numaralı tablonun sonuna birer pozisyon 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı tekrar 
açık oya sunuldu ve tasarının kanunlaşması 
kabul edildi. 

Hatay Üyesi Mustafa Deliveli'nin yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu üzerin
de görüşüldü ve rapor aynen kabul edildi. 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata ve arka
daşlarının, Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda mevcut yasama doku
nulmazlıkları dosyalarına dair Başkanlık Diva
nından sözlü sorusunun görüşülmesi, soru sa
hibi bu birleşimde hazır bulunmadığından, ge
lecek birleşime bırakıldı. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 30 Mart 1966 
Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime, saat 17,35 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Eskişehir 

Fikret Turhangü Ömer Vcuzal 
Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 

SORU 

Yazılı soru 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-

çaş'm, ikili anlaşmalara dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/261) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kadri Kaplan 

KÂTİPLER : Nizamettin özgül (Gaüantep), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN —- 65 nei Birleşimi açıyorum. 

2. DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Zenn 
Tüzün'ün, öğretmenleri, diğer Devlet memurları 
gibi ayrı ayrı sınıflarda mütalâa etmenin doğru 
olmıyacağına dair demeci. 

BAŞKAN — B'ir önerge vardır, okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Öğretmenlerin sınıf tüzükleri ve eğitim so
rumlarımız hakkında beş dakükalı'k gündem dışı 
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bir konuşma yapmak istiyorum. 12 4.1%6 tarihli 
Birleşimde söz verilmesini saygıyla rica ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. tiye 
Zerin Tüzünı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tüzün. 
ZERİN 'TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın B'aşkan, sayın üyeler, 
Hepinizin hatırlıyacağı üzere Personel Ka

nununun kabulünden bu yana geçen1 zaman zar
fında, her fırsatta, bu kürsüden öğretmenler için 
hazırlanmakta olan sınıf tüzüklerinden söz etmiş, 
endişelerimi belirtmiştim. 

Yine bu kürsüden konuşan Sayın Millî Eği
tim Bakanı da, bu konuda büyük bir gayretin 
içinde 'bulunduklarını, neticenin bütün öğretmen 
camiası için memnunluk verici olacağını ısrarla 
tekrar etmişler idi. 

Ancak, birkaç gün önce 'gazetelerde yayınlan
mış bulunan sınıf tüzüklerinin tetkikinden anlı
yoruz ki, bütün ıbu 'güzel sözlere ve vaatlere rağ
men, meselenin prensibinde varılması gereken 
neticeye doğru hiç de önlemli bir adım atılmış ve 
eğitim meselesini önplânda dikkate alan ileri bir 
görüş getirebilmiş değildir. Gerçi sınıf tü
züklerinde teferruat kabilinden birkaç rakam 
değişikliği olmuştur. Ama, hangi seviyede 
olursa olsun, bütünüyle bir eğitim görevi yap
makta bulunan öğretmenin hizmeti, diğer me
murlarla .aynı paralelin içinde değerlendirilerek 
bölünmüş ve zayıflatılmıştır. 

Oysa burada istenen, bu meslek mensup! arma. 
yurt çapında yaptığı ve yapması beklenen hiz
metin önemi ölçüsünde bir değer veren ve onore 
eden yeni bir anlayış ve görüşün getirilmesi idi. 

Bu maalesef olmamıştır. 
Muhterem üyeler, benim fikrimce, bizler, öğ

retmeni sadece çocuklarımıza bâzı bilgiler akta
ran her hangi bir kimse gibi görür ve onun tüm 
milleti eğitmede yurt çapında karşılaşılan sorun
ların çözümlenmesinde muhtacolduğumuz kıy
met hükümlerini kazandırarak toplumun kalkın 
dırılmasında oynadığı rolü gerekli önemle değer-
lend irmezsek ve bu meslek mensuplarına toplum 
içinde lâyık oldukları maddi ve mânevi yeri ver
mezsek, hele bu dalda öğretim yapan daha kıy 
mçtU. şu daha az kıymetlidir, veya, bunun y&p-
tı<h epitim isi çok önemli, bununki ise daha az 
önemlidir gibi bir ayırım yapma yoluna gider
sek memleketimizin en ehemmiyetli meselesi 
olan ve eksikliğinden büyük zararlar görmekte 

olduğumuz eğitim sorununu halletmemize imkân 
yoktur. 

Bugün karakol hizmetinden de daha yaygın 
bir şekilde yurt sathına dağılarak vazife görmek
te olan ilkokul öğretmenlerinin, her sene bir 
başka köye göçüp konarak köylümüzü kadmı île 
erkeği ile eğitmek ve bir sanat sahibi yapmak 
için büyük bir gayretle çalışan kurs öğretmen
lerinin, kendisine teslim 'edilen körpe dimağ
ları memleketin ekonomik, kültürel ve sosyal 
kalkınma çabasında yararlı birer unsur olacak 
yetiştirmek içinde çırpınan her dereceli okulla 
rımız öğretmenlerinin yaptıkları hizmetin de
ğerinde ve öneminde bir fark gözetmek elbette 
ki mümkün değildir. Onları bütüniyle mem
leketimizi muhtacolduğumuz medeniyet sevi
yesine ulaştırmak çabası izinde, insanlarımızı 
çocuği.yle, genciyle yetişkini ve ihtiyarı ile ce
haletten kurtarıp eğitmek yolunda yaptıkları 
gayretler açısından ele almak lâzımdır. 

Gazetelerde her gün başka bir örneğiır oku
duğumuz okula tecavüz, oam çerçeve kırma, ders 
araçlarını imlha etme olaylara yanında, öğret
meni dağa kaldırma, yaralama ve öldürme va
kaları, bize öğretmenin nelerle mücadele et
mek zorunda olduğunu göstermesi kadaır eği
time vermemiz gereken ehemmiyeti belirtmesi 
bakımından da önemlidir. Ben birkaç g'ün ön
ce İzmir'de vâki olan şeni tecavüz hâdisesini 
ve bugün öğrendiğimize göre Malatya ve An
talya köylerinde Atatürk heykellerini kırma 
ve Türk Bayrağını yırtma gibi menfur olay
ları basit birer zabıta vakası olarak görmek ve 
münferit meseleler olarak değerlendirmek fik 
rinin de tamamen karşısındayım. Ben bunla 
rı cehaletin doğurduğu korkunç taassubun 
ver yer patlak veren örnekleri, hortlıyan ir
ticaın birbiriyle zincirlenen tezahürleri nite 
liginde ele almak gerektiği kanısındayım Ben 
ce okula ve öğretmene saldıranlar, Ata'mn hey
keline saldıran aynı kötü cahil ve yobaz ziihn'i-
vettir. Ve işte asıl mücadele edilecek şey de, bu 
zihniyettir, bu zihniyetin yok edilmesidir ki, bu
nun yolu da ancak ve ancak eğitim yoludur. 
Bunu yapacak İnsan da bütün güçlüklerine ve 
tehlikelerine rağmen verilen vazifeyi seve seve 
kabul edip yurdun en uzak köşelerine kadar 
giderek hizmet görmekte ve cehaletle savaşmakta 
bulunan öğretmendir. 
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îşte ben öğretmenin vazifesini 'bu açıdan ele 
aldığım İçindir ki, onu her hangi bir sıra me
muru ile aynı paralelde görmemekteyim. Ve 
memleketimizde eğitime bugün verilenden çok 
daha fazla önem verilmesi lüzumu üzerinde ıs
rarla durarak bu konuda bâzı tedbirlerin alın
masını da zaruri bulmaktayım. Bu tedbirlerden 
en önemlisinin de öğretmeni ve öğretmenlik 
meslekini bütünü ile lâyık olduğu maddi ve 
mânevi mevkie ulaştırmak olduğu kanısındayım 

Muhterem senatörler, bu 'görüş içinde eği
time gerekli önemin verilmesini sağlıyan bir 
espiri ile ele alınmamış olduğu kanısında bu
lunduğum ve öğretmeni tümü ile onore et
mekten uzak, 'ayrıcı ve bölücü nitelikte gördü
ğüm sınıf tüzüklerinin karşısında bulunduğu 
mu ifade etmek ve millî eğitimimizin sevk ve 
idaresinden sorumlu bulunanları da, bir kere 
daha uyarmak maksadiyle huzurunuzu işgal 
etmiş bulundum. Hepinize teşekkür eder en de
rin saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

2. — Millî Eğitim Bakam Orhan Dengiz'in, 
Cumhurbaşkanınca seçilen üye Zerin Tünin'e ce
vaben, sınıf tüzüklerinin ıslah edildiğine, mev
cut bâzı eksikliklerin Bakanlar Kurulunda gide 
rilmesine çalışılacağına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğicim Bakam söz 
istiyorlar, bu vurun efendim. 

MÎLLÎ EftîTÎM BAKANI ORHAN DEN-
GÎZ (Uşak Milletvekili) — Sayın B'aşkan, ve sa 
yın senatör arkadaşlarım; Sayın Zerin Tüzün'ün 
öğretmenlerin Personel Kanunu muvacehesindeki 
sınıf tüzükleri ve taban ve tavan1 rakamları ile 
ilo-ili havanlarını dikkatle dinledim. 'Sınıf tü
zükleri Personel Dairesince hazırlanmıştır. Ba
kanlıklar da bunlar üzerindeki mütalâalarını ga
yet dikkatli bir şekilde bildirmişlerdir. Son se
çen bîr av içerisinde, sınıf tüzükleri ve rakam
lar üzerîndıeki çalışmalar müstesarlarr' «evivesin-
de Başbakanlıkta yapılmıştır. Bu çalışmalar sı
rasında bilhassa Devlet memurlarının birbirle
riyle mukayeseleri yapılmak suretiyle kanunun 
bir maddesindeki, Devlete yaptıkları hizmetler 
açısından münasebetleri tesbit edilmiş ve ra
kamlar, tüzükler buna göre yeniden gözden ge
çirilmiş ve ayarlanmış bulunmaktadır. 

Bu dahi nihai bir şekil değildir. Durum Ba
kanlar Kurulunda da yine görüşülecektir. Bu 
çalışmalar sırasında Bakanlığımız, başından 

beri olduğu gibi, öğretmenlerimizin Devlet per
soneli içerisindeki mevkiini tam mânasiyle ala
bilmesi maksadiyle, bütün gayretini ve titizliği
ni göstermiş ve diğer memurlarla mukayese edil
diği zaman da imkânların üstünde bir imkâna 
erişmiş bulunduğu kanaatindedir. Böyle olmak
la beraber yine bâzı pürüzler olduğunu ifade 
etmek isterim. Bunların da daha yüksek sevi-
vede halledildbileeeği kanaatinde olduğumuzu da 
'fade etmek isterim, öğretmenlerimizin1 muh
terem arkadaşımızın da ifade ettiği gibi, mem
leketimizde en uç noktalarda, büyük hizmetler 
gördükleri ve bu hizmetleri feragatle yaptık
t ı ve müstakbel gençlerimizi memleketin hay
rına yüksek seviyede yetiştirmek gayretinde 
bulundukları tabiîdir. Bunları maddeten ve ma
nen tatmin etmek Hükümetin vazifesidir. Esa
sen Hükümetimiz de sunmuş bulunduğa prog
ramda bunu ifade etmiştir ve bu yolda, çalış
maktadır. Sayın Zerin Tüzün arkadaşımızın 
hassasiyeti, en az onun hassasiyeti kadar bizim 
hassasiyetimiz de meveuttur ve titizlikle çalıştı
ğımızdan emin bulunmalıdırlar. Bu vesile ile 
saygılarımı sunarım. 

3. — Zonguldak Üyesi Akif Euidoğan'ın; 
Cumhurbaşkanının yeniden seçilmesi dv.rumu 
karşısında Hükümetin istifa etmesinin demokra
tik icaplardan telâkki ettiğine ve diaer bâzı 
konularda Hükümetin tutumuna dair demeci 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yasama ve yürütme organlarının durumu ko

nusunda bâzı mâruzâtta bulunmak üzere gündem 
dışı söz istiyorum. 

Hürmetlerimle. 
Zonguldak 

Akif Evi doğan 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eyidoğm 
ÂKÎF EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, geçen Mart 
avında memleketimize, geçirmiş olduğu en buh
ranlı anlarında bir centilmen ihtilâlin sonunda 
demokratik 'hayatı yeniden getirmek ve Anaya
sayı bir referandumla milletin reyine ve kabulü 
âmmeye ma^har kılarak memlekette Parlâmento 
hayatının tesisine muvaffak olunması yolunda 
çok değerli hizmetlerini tarihe şerefle geçirece
ğimiz Sayın Başkan Gürsel'in hepimiz için 
ibret teşkil eden ağır hastalıkları ve nihayet 
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vaz'if-eyi yapamaz hale geldiğinin tesbiti üzerine 
Reisieumhurluk Makamıma Sayın Sunay'ı, iki 
Meclisin Birleşik toplantısında, üçte ikinin üs
tünde büyük bir çoğunlukla ve diğer bir par
tinin de göstermiş olduğu bir adaya 'karşı yani, 
memleketimizde ilk defa olarak rakip bir "Reisi
cumhur adayına karşı, Ecisicumhur seçtik. Bi
zim cenntmekân Mustafa Kemal'den beri kurul
muş bir Cumhuriyetimiz vardır. Bizim Anado
lu'da kurulan Hükümetimizin adı, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümeti idi ve 'kuvvetler 
birliğine dayanmakta idi. 

Cumhuriyet nizamına geldiğimiz 'zaman 1924 
Anay asası ve buna takaddüm eden Teşkilâtı 
Esaaiyede bu şeklî idarenin 'aidini koyuyoruz de
dik, Cumhuriyet olarak adını koyuyoruz dedik. 
Talbiî 'O zaman Reisicumhurları Meclisin seçim 
devresine bağlı olarak seçimleri tazelenirdi. Dört 
sene için seeilseler dahi, eğer üç, veya üç buçuk 
senede Millet Meclisi intihabı tesis olunursa 
yeni gelen Meclis yeniden Reisicumhuru seçerdi. 
Bunun Dördüncü Dövrede bir münakaşası olmuş
tur. Menteşe Mebusu Halil Bey merhum çıkmış
tır. «Şimdi bizim Reisicumhuru intihabedeceğimiz 
zaman değildir.» Çünkü Mustafa Kemal henüz 
ikinci Cumhur Reisliği devrini tamamlamamıştır, 
tamamlasın dört .seneyi ondan sonra seçelim, 
dendi. Buna karşı Meclis yenilendi Refik de ye
nilenir. Kuvaıyı icranın reisi de yenilenir tezi ga
lebe çaldı. Şimdi biz yeni Cumhurbaşkanımızı 
seçtik. Yeni Cumhurbaşkanı seçilince Kabine usu
len istifa eder. Cumhurbaşkanı yeni bir Başbakan 
seçer. Başbakan Kabinesini teşkil eder Bu yeni 
kurulan Hükümetin Reisi, listesi Reisicumhur 
tarafından yasama organlarına gönderilir. Yine 
Anayasamız 1924 Anayasasından farklı olarak 
kuvvetler ayrımı prensibine dayanmaktadır. Rei
sicumhurumuz, hem Devletin Başkanı, hem yü
rütme organının başkanıdır, icra kuvvetinin 
'başkanıdır. Hükümetin adı, Devletin adı. Türki
ye Cumilıuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetidir. Onun da reisi değişmiştir, o değiş
tiğinde «i» harfinin üzerinde bir nokta değişti 
gibi yok. Ne var? Eskiden bir Hükümet vardı 
ya... Evet, ve bu Hükümet Meclisten güven oyu 
aidiydi ya evet, işte bu devam eder. Nasıl de
vam eder? Etmiyeceğine dair Anayasada bir şey 
yok, Anayasada bir saradıat yok. Binaenalevh bu 
devam eder gider. İşte arkadaşlar kavanini mev

zua ile yani, insan yapısı .olarak kaleme alman 
kanunlarla kavanini tabiiye arasında, yani, 
Monteskiyö'nün ruhul kavanininde bahsettiği 
talbiatı eşyaya dayanan kanunlar arasındaki 
fark burada tezahür eder. Bir memleketin kanun 
kitabında filân hüküm mestur imiş, filân hüküm 
mestur değilmiş. 

Bunu o memleketin hudutları, sınırları için
de, evet, bir çoklarına anlatırsınız. Anlamıyau 
olursa, ziorla da anlatabilirsiniz. Kuvvei tcdibi-
yesi vardır. Fakat bir de kanunların mânevi kuv
veti vardır ki, içeride, dışarıda işliyecek mâ
nevi kuvveti vardır ki, mânevi kuvveti, her 
kitabı mestura, h(\v yazıya yani, yazılı hükme 
getiremezsiniz. Dünyanın her tarafında par-
lömanter Hükümetlerde Cumhurbaşkanı değiş
tiğinde Hükümet istifa eder. Yerine Cumhur
başkanı bir zatı Başbakan seçer ve o da kabi
nesini teşkil eder. Şimdi bizim memleketimizde 
son haftalar içerisinde, bilhassa bayram erte
sinde, arkadaşlarıımızın da bahsettiği, kökü, 
menşei sununla bununla izah edilen şu veya şu 
ihtimallere bağlanan türlü vakalar oluyor, ol
maktadır. Bunlara zabıta vukuatı diyerek ge-
çemeyiz. Bu memlekette bir iklimle alâkalı olan 
nereden güneşi görüyor, nereden yağmur alı
yor, nerede gün görmiyen hangi bataklıklar 
bitiyor ve o b ait aklık neye kurutulmuyor. An
laşıldı mı efendim? Bu iklimle alâkalı olan 
hâdiselerdir, bu iklime sebebiyet veren de ka
naatimizce, bir ide onu arz edeyim size, tabiî 
biz, 30 Martta kaır'a çektik, o kur'a da 
bir kısım arkadaşlarımız ayrılıyor, mühim 
bir dâva gidiyor. Bendemize 70 ten sonra 
aranızda kalmak düştü. Daha iki sene eğer me-
lekâtımı muhafaza ederek, çalışaıbilmscm böy
le mevzularda bilhassa çıkıp arkadaşlarıma 
ve 'memlekete şahsi .kanaatim yeterince fay
dalı olmaya çalışacağım ar/kadarlar. Şimdi arz 
edeceğim nokta odur ki, bu vukuatı, efendim 
memlekette rejim buhranı var. Estağfurullah 
öyle şey yok. Bu rejim pekâlâ yerleşmiştir, yer
leşmektedir, hepimiz hckçisiyİz; başımızda 
Cevdet Sunay olmak üzere, müesseseleriyle, 
Meclisleriyle, teşkil âtiyi e bütün Türk Milleti 
bu rejimin bekçisidir. Ikına diyecek yolk. Fakat 
teşhisi iyi koyımafit lâzımdır ki, bir otorite süp-
rem buhranı mevcuttur. Ve bu buhran demin 
hizmetlerini hayır ve takdirle andığım Muh-
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terem Gürselin hastalığının ağırlaşmasından 
itibaren başlamıştır. Bugüne kadar da gelmek
tedir. Yasama organlarında manzarayı görü
yoruz, arkadaşlar. Meşhur bir 89 ucu madde 
var. 89 ncu maddenin kerameti zahir oldu. 
89 ncu maiddenin sistematiği nedir? Mantıki 
hükmü nedir? Siz efendim, Hükümet misiniz, 
bir heyet missiniz? Evet. Şu getirdiğiniz kanu
nun teessüsüne kaani misiniz? Evet efendim. 
Teklif getiriyorsun bana. Getiriyorum efen
dim. Pekâlâ. Hükümetin getirdiği kanunu mü
zakere edeceğim, kanunlaştıracağım. Ama on
dan evvel ne var? Ondan evvel bu Hükümete 
bir güven meselesi var. Ne meselesi var? Efen
dim icadediyorlar. Neyi? Gensoruları. HangS 
gensoruları? İşte kota suiistimali, çimento suiis
timali, demir suiistimali bilmem ne suiistimali, 
Pekâlâ efendim, kabul et yahu... Bir tanesine, 
•ilki tanesine cevap kabul et, cevap ver. Mec
liste ekseriyetin de var. Güven oyu al, yahut 
aiıdolduğu bakan ne ise o bakana karşı bir gen
soru getir, açılmışsa kabul ettir, versin ceva
bını. Şimdi bir kere bir kanun teklifi Hükü
metten geldi mi ve o Hükümete bir güven oyu 
meczuubahşoldu mu o güven oyunun mevzuu-
baıhısolmasını gerektiren gensoru bütün o ka
nunlara takdim olunur, işin sistematiği budur. 
Niçin? Hükümetten, güven oyu, almaması ih
timali olan bir heyetin, siz demeyin ki, buna; 
ben efendim falan ekseriyete dayanıyorum. 
Böyle birşey yok daha. Evvelâ o mevzuu-
bâhsolaın işin lütfen hesabını verecek. Ben ol
saydım Sayın Demirci'm yerine ne yapardım? 
Otuz iki tane istizah takriri verilmiş. Otuz iki
sini birden kabul ediyorum, derdim. Nihayet 
sekiz günde on günde iş bu istizah takrirleri 
görüşülüp biterdi efendim ve güven oyunu 
da alırdı. Ve almış olduğu güven oyu neticesin
de de teklif ettiği kanunları geçirirdi. Çünkü 
bir 32 nci gensoruyu vermek için biraz cesaret 
lâzımdır. 

Şimdi müsaade buyurun... Şimdi bu geri... 

Bx\ŞKAN — Bir dakikanızı istirham ede
yim, gündem dışı konuşmalarda konuşmacılar, 
Meclislerin tutumu hakkında işin mahiyetini 
ibelirtmek mecburiyetindedirler, İçtüzüğümüze 
göre... Lütfen mahiyetini ben sormadım, ama 
daraltınız konuşmayı. Çünkü daha birçok is
tekler var. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Arz ede
ceğim şu; şimdi Hükümet bizim bütün ilişki
lerimizde vasıtai rabıtai âlemiyundu efendim. 
Hükümet o kadar ucuz birşey değildir efen
dim; çok rica ederim. Yani, içeriyle dışariyle 
bütün münasebetlerini sağiıyan bir heyettir. 
Yarın bizim Dışişleri Bakanı Senato toplantı
sında Amerika, İngiltere, Pakistan, İran Hari
ciye nazırlarının katılacağı bir toplantıya ri
yaset edecektir. Şimdi bu heyetin, müsaade 
buyurun da nevcâh yeni Cumhurreisinin inti-
haJbetmiş olduğu bir Başbakan tarafından 
teşkil edilmiş ve Meclisten güven oyu alimış 
olmasını sağlıyalım, buna fırsat verelim. Yani 
Cumhunbaşkamnı seçtik, daha bismillah, ada
ma birinci vazifesini yapma fırsatını vermedik 
efendim. Bu nasıl olur? Ekseriyetiniz var, bü
yük bir ekseriyetiniz var. Müsaade buyurun 
benden de bir o kadar oy. Ben şahsım adına 
konuşmuyorum, C.H.P. adına konuşmuyorum. 
Bu hususu bilhassa tasrih ederim ve Cumhuri
yet Halk Partisinin Meclis grubunun muhte
rem başkanlarından Nihat Erim arkadaşımız, 
Allah başsağlığı versin, babasını kaybetmiş, 
belki bir acılı zamanına mı rasladı, 
ne ise «Anayasada böyle şey yoktur» diyerek-
ten bir fetva da o verdi. Yani ihtiyaç yok Hü
kümetin değişmesine filân gibi. Kanaatine hür
met etmekle beraber mugayir fikirdeyim, baş
ka fikirdeyim. Onun için şahsım adına konuşu
yorum. Fakat müsaade buyurun Hükümet istifa 
etsin ve KeisicumJhur Hazretleri Başbakanını istişa
relerini tamamlıyarak intihabetsinler. Bizim 
efendim yani, sayın arkadaşımız Süleyman De-
mirePden .daha iyi bir Başbakan mı bulunur? 
Bu zamanda Pekâlâdır, pekâlâdır. Eğer bütün 
dırdırları keserse ve size onu arz ediyorum, memle
ketin muteber oylarının % 53 üne dayanmak
tadır. Defterdeki oyların % 42 sine dayanı
yor ama bu nisbeti tutturmuş başka hiçbir 
parti yoktur. Bu önümüzde üçte bir seçtim ola
cak. Onda belki daha kuvvetli gelecek. Bir
kaç puan eksik dahi gelse ehemmiyeti yoktur. 
Daha üç buçuk sene çalışmak için valkti var
dır. Dırdırları kısmanın, kısır iç çekişmeleri 
kesmenin tek şartı Cu'mhurreisliği makamında
ki bu yeni değişildikten bilistifade Hükümeti 
yeniden kurmaktadır. Ama bunu yapmak için 
birtakım iç sebepler, birtakım parti bilmem ne 
sebepleri, teşkilât se'bepleri, grup sebepleri; 
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bakanlardan teker teker peşin istifa alıp ya 
bakanın cebinde kaymak filân gibi birtakım 
iş bunlar arkadaşlar. Müsaade buyurunuz bun
lar çdk şeyi zayıflatır. Ondan sonra beyanat: 
Ec değişiklik olacakmış, olmıyacakmış. Vay 
efendim, kimse çalışma imkânı vermiyor. Be
kar d eşim. Ben çikamııyontm. bunu, sen kenidin 
çıkarıyorsun. Yani kendileriniz yapıyorsunuz, 
yahut partileriniz yapıyor. Partilerinizin Ba
kan olanları yapıyor. Bunların hepisi berta
raf edilebilir, bunların çaresi vardır. Ve da
yandığınız mesnede güveniniz arkadaşlarım. 
Millete ve milletin ekseriyetine ve onu temsil 
eden arkadaşlarınıza, gruplarınıza güveniniz. 
Hissi selim, kalbi selim daimia hâkim olacaktır. 
Elverir 'ki, meselâ Hükümet kurarken birtakımı 
ıstampa bakanlar getirelim; minnettar, ne der
sem onu yapar, ne verirsem ona şakır. Böyle 
olmaz. Ne kılarsan ona şad. Fakat bu olmaz. 
Devletin işlerini istişare edeceksiniz ve sıfatım 
arkadaşlarınızda göreceksiniz. Onun için ken
dine güvenen muvaffak olur. Kendine güven-
miyene, ona da ben nasıi güveneyim, efendim. 
Onun için müsaade buyurunuz, gayet muhta
sar yeni bir programla, esikisine atıf yapacak 
ve getirilmiş kanun tekliflerinden de benimse
necek olanları ve olmıyanları ve biraz tehir 
edecelk olanları, zamanını geçirmiş olanları 
filânları, falanları ileriye geriye alarak yeni 
bir tertiple pekâlâ gelinir. Elbirliğiyle çalışı
lır. Bugün momlekötin çoğunluk oylarına daya
nan Adalet Partisi iktidarını şahsan ben dai
ma şöyle böyle yavan yanlış temkidlerimle 
uyarmaya çalışmakla beraber, daima destekle
rim, muvaffakiyetlerine dua ederim, hizmıet 
ederim. Yani ben hakikaten açık kalplilikle 
böyle yaparım. Müsaade buyurun arkadaşlar, 
bunun çaresine bakın. Bilhassa 20 Nisana ka
dar bu işleri bitirelim. Efendim hepinizi yor
dum. Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz
dan dolayı cümlenize arzı şükran ederim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler,, uzunca bir 
ara vermeden sonra yeni 'bilgilerle toplandı
ğımız için gündem dışı konuşma isteklerine 
takdir yetkimi en geniş şekilde kullanarak 
söz veriyorum. Yalnız sayın bakanların da 
burada bulunmasından faydalanarak, uzun za
man görüşmediğimiz sorular var, görüşmek 
mecburiyetindeyiz gündemimiz de yüklü. Bun
dan sonra konuşan arkadaşların konuyu daha 

kısa tutarak bu gündem dışı konusunun biran 
evvel bitirilmesine yardım etmelerini istirham 
ederim. 

4. — Tabiî üyelerden Haydar Tunçkanat'-
ın; Atatürk heykel ve büstlerine ve Türk Bay
rağına müteveccih tecavüzlerle komünistliği 
tel'in mitinglerindeki bâzı konuşmalara dair de
meci. 

Başlkanlığa 
Yurdun değişik bölgelerinde Atatürk hey

kellerine ve 'büstlerine yapılan saldırılar vesile
siyle gündem dışı söz verilmesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tıabiî Üye 
Haydar Tunçikıanat 

BAŞKAN —• Buyurunuz efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım; bâzı mahfillerce ba
sit bir zabıta vakası gilbi görülen ve fakat ger
çekte çok önemli ve ürerinde durulmadığı tak
dirde vahîm sonuçlar yaratabilecek olan yurt 
içinde son zamanlarda cereyan etmekte olan 
birkaç hâdiseye değinerek fikirlerimi arz etme
ye çalışacağım. 

İzmir'de baltalı bir adam Atatürk'ün hey
keline tırmanarak, Atatürk'ün heykelini tath-
ribetmeye yeltenmiş, yetişenler tarafından in
dirilmiş, fakat buna mukabil kendisine sorul
duğunda, Tanrıyı rüyasında gördüğünü, bu 
heykeli tahriibetmesini emrettiğini bildirerek 
ifadesini tamamlıyor. Antaiya^da Çanaltoçukuru 
köyü ilkokulunun bahçesindeki Atatürk büstü 
gece yarısı meçhul şalhıslar tarafından çekiçle 
parçalanmış ve kaidesinden atılmıştır. 

Malatya'da, Malatya'ya bağlı Dilek köyü 
ilkokulunda Atatürk'ün iki büstü ile büyük 
boyda bir Türk bayrağı önceki gece meçhul 
şahıslar tarafından parçalanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca geçen Pazar 
günü İzmir'de yapılan bir mitingde Türk İslâm 
Devletinin bayrağı, yani komünizmi tel'in mak-
sadiyle Pazar günü yapılan mitingde bir hatip; 
Türk Islâım Devletinin bayrağı Kadifekale'ye 
asılacaktır. Çünkü islâm, ümmetiyiz, diye ko
nuşmasından baihsetmiişitir. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer Malatya'da'ki 
Türk bayrağının yırtılması olayiyle bu demeci 
karşılaştırdığımız anda gerçek kendisini ortaya 
çıkarmaktadır. Hiç şüphe yok: ki, memleketi-
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mizde çok kuvvetli irticai ve geri bir cereyan 
vardır. Ne hazindir ki, İzmir'de komünizmi 
tel'in maksadiyle tertiplenen bu mitingi tertip-
liyenlerin bir kısmı, hepsi Millî Türk Talebe; 
«millî» vasfını haiz derneMer tarafından düzen
lenmiştir. Fakat buna mukabil bir İslâm ümme
ti Devletinde bu şanlı bayrağımız indirilerek 
onun yerine Kadifekale'ye Türk ülkesi üzerine 
ıson müstakil bağımsız yeryüzündeki Türk Dev
letinin de bayrağı indirilmek suretiyle onun ye
rine İslâm bayrağının çekilmesinin ne gibi so
nuçlara, ne gibi art düşüncelere dayandığını 
dikkatlerinize arz etmek isterim. 

Muhterem .'arkadaşlarım; bu memlekette 
şöyle yerleşmiş kanaatler vardır. Müslüman ko
münist olamaz... Türk işçisi komünist değildir... 
Peki bu memleketin nüfusunun % 98 i, hattâ 
% 99 u müslümandır. Elhamdülillah müslüman. 
Şu halde bunlar komünist olamıyacağma göre, 
işçiler de komünist olamıyacaklarına göre kim
dir bu memlekette komünist arkadaşlar? Olsa 
olsa pek cüzi bir miktar olabilir. Şu halde bu 
koparılan komünizmi tel'in mitingi arkasında 
İslâm bayraklarının, ümmet, İslâm bayrakları
nın Kadifekale'ye çekilmesi, Malatya'da Türk 
bayrağının yırtılmasının altında yatan nedir ar
kadaşlar? Lâiktir Türkiye Cumhuriyeti Devle
ti. «Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir,» bu
nun üzerinde bir dakika duralım. Eski Osmanlı 
İmparatorluğu, dinî kaynaklardan alıyordu 
Devlet gücünü. Halbuki Atatürk halka dayan
dırdı. Lâiklik ilkesinin temelinde yatan budur 
arkadaşlar. Bunu yıkacak ve bu memleketi Or
taçağın karanlıklarına götürecek ve tek bağım
sız Türk Devleti de sömürge haline, esarete 
sürüklenecek; mümkün mü arkadaşlar bu? Sa
yın Başjbakan, bilmiyorum, bunları âdi bir za-
ıbıta vakası olarak nitelendirmiş. Üzerinde ye
teri kadar duruluyor mu bilmem, eğer bunlar 
ıbu görüş açısından değerlendirilecek olursa, 
yakında memlekette çok kanlı olayların yer 
alacağından hiç şüphe etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkler Islâmdan 
çok önce de mevcuttu ve medeniyetler kurmuş
lar, devletler kurmuşlardır. Islâmı kabul ettik
ten sonra da kılıcını Islâmm emrine vermiş ve 
Islâmı genişletmiştir, yaymıştır ve Islâmm Arap 
çöllerine sıkıştırılmaması için milyonlarca in
sanın kanını dökmüş, milyonlarca Türk'ün kanı 
akmış ve ayyıldızlı bayrağımız rengini bunlar

dan almıştır arkadaşlar. Biz Atatürk çocukla
rı olarak, devrimlerin bekçisi olarak şunu ha
tırlatmak isteriz ki bu gafillere, bizim yönü
müz Batı uygarlığıdır, yönümüz Batı'ya çev
rilmiştir. Türkiye'nin lâik Cumhuriyeti kararlı 
ve sert adımlarla bu yönde ilerlemeye devam 
edecektir. Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ilelebet var olacaktır ki, Türk bayrağı 
da, bu şanlı sancağımız da yurdumuzun üzerin
de ilelebet dalgalanacaktır. Onu oradan indi
recek olanların vay haline... 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin sonuna 
gelmiş bulunuyorum. Bu, hakikaten üzerinde 
durulması lâzımgelen çok önemli bir olay var. 
Eğer Hükümet bunları önliyecek gerekli ted
birleri almazsa birebirini takibedecektir ve mem
leket çok kanlı olaylara sahne olacaktır. Bu 
bakımdan Hükümeti ikazla sözlerime son veri
yorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

5. — İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, Tabiî 
Üye Haydar Tunçkanat'a cevaben, Hükümetçe 
bu hâdiseler üzerinde büyük bir hassasiyetle du
rulduğuna, hepsinin adliyeye intikal ettiğine, 
aşın sağ ve sol cereyanlara şiddetle karşı ko
nulmakta olduğuna dair demeci 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun kıymetli üyeleri, Sayın Haydar 
Tunçkanat tarafından son günlerde Büyük Ata
türk'ün heykel ve büstlerine vâki tecavüz ve te
cavüz teşebbüsleri üzerinde gündem dışı konuş
maları hakkında Hükümet olarak görüşlerimizi 
arz etmek üzere yüksek huzurlarınızı işgal et
miş bulunuyorum. 

Sayın senatörler; şurasını katiyetle arz ve 
beyan etmek isteriz ki, 33 milyon Türkün gön
lünde ve kafasında taht kurmuş, 33 milyon Tür
kün istikbali ve Devletin refahı, Türk Vatanı
nın istikbali ve refahı için meşale haline gelmiş 
Büyük Atatürk'ü küçültmeye, O'na şu veya bu 
şekilde dil uzatmaya, tertipler, şeni ve maksatlı 
hareketler kimden ve nereden gelecek olursa ol
sun, bunun karşısında bizatihi bütün millet, 
millî müesseseler, vatanperver Türk gençliği ve 
büyük milletin hükümetleri müsaade etmiyecek-
tir. Ve bunları mutlak surette karşılıyacaktır. 
Hükümet olarak meseleyi sureti kafiyede küçüm
seyici bir nazar ve hareketle ele almış değiliz. 
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Vasati yaşı 40 civarında olan bir Hükümet bu 
kabil hareketlere her halde sureti katiyede se
yirci kalamaz. Aziz Arkadaşlar ım, gerek İzmir'
deki, gerek son defa 11 ve 12 Nisanı birbirine 
bağlıyan gece vukubulan hâdise üzerine Hükümet 
olarak ve İçişleri Bakanlığı olarak ciddiyetle 
meselenin üzerine eğilmiş bulunuyoruz. İzmir'
deki teşebbüs, teşebbüs halinde vazifeliler tara
f ından tutularak, kendilerinin de ifade buyur
duklar ı tarzda, önlenmiş ve maksatlı veya ter
t ipl i bir haroketin olup olmadığı hususunda 
Cumhuriyet savcısı ve alâkalılar taraf ından tah
kikat derinleştirilmiştir. Elbet te ki, Türk Ad
liyesi hakikati or taya çıkaracaktır. 

Malatya 'daki hâdise keza 11 Nisan gecesi 
Dilek köyü ilkokuluna gayr imuayyen bir saatte 
girilmiş ve m ü d ü r odasında birisi dolabın üze
rinde, diğeri de dolabın içerisinde bulunan Ata
tü rk büstleri kırı lmak ve Şanlı Türk Bayrağı 
yır t ı lmak suretiyle bir tecavüz vâki olmuştur. 
Ancak, ertesi gün öğleye doğru vilâyete ilkokul 
m ü d ü r ü ta raf ından aksettirilmiş, bunun üzeri
ne hâdise mahalline bizzat vali, savcı, j andarma 
komutanı vo alâkalılar gitmek suretiyle hâdiseye 
el koymuştur. Şu anda tahkikat devam etmek
tedir. İpuçları tesbit edilmiş ve üç kişi de ha
len nezaret al t ında bulunmaktadır . Ümidederim 
ki, y a r m a kadar hâdise tamamen aydınlığa çı
kacak ve Türk umumi efkârına mesele hakkın
da izahatta bulunmak imkânı hâsıl olacaktır. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu münasebetle Hü
kümet olarak meselenin üzerindeki, meselenin 
ehemmiyetine binaen duyduğumuz ciddiyeti arz 
ve ifade bakımından dün TRT ve basma ver
diğimiz beyanı yüksek huzurunuzda arz etmek 
isterim. 

Bu üzücü olaylar üzerine Malatya Valisi, 
onu arz et t im; İzmir'deki olay üzerinde de, de
diğim. gibi, Büyük Türk Milleti ve onun hükü
metleri, vatanperver gençliği ve bü tün üniver
siteleriyle birlikte aziz vatanımıza ve millî men
faatlerimize müteveccih her hareketi boğmaya 
karar l ı bulunmaktadır lar . Büyük Ata tü rk 'ün 
ku rduğu Cumhuriyet ve Cumhuriyet in temeli 
olan inkılâplar 33 milyon Türkün gönlünde ve 
kafasında millî birlik için meşale ve kaynak
tır. Bu gibi hareketler sapık hareketlerdir , 
anormal hâdiselerdir. Müsebbipleri ve ter t ip çi
leri mut laka meydana çıkarılarak anarşist
ler ve bozguncular Devletin bütün gücüyle ka-
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nunl a n n ağır h ü k ü m 1 e rint len k urt ııl amıyaca k -
1 ardır . Bütün vatandaşlarımızı karıştırıcı, fesat 
sokucu ve tahr ik edici unsur la r karşısında uya
nıklığa davet eder, Hükümet ve millî müesselo-
re yardımcı olmalarını rica ederiz. 

Bir hususu daha yüksek dikkatlerinize arz 
etmek itsiyorum. Türkiye 'de sol hareketlerin ve 
komünizm tehlikesini in küçümsenecek durumda 
olmadığını Hükümet olarak, İçişleri Bakanı 
olarak, beyan etmek isterim. Son hâdiseler ve 
dıştaki cereyan tarzı ve Moskova 'daki Komünist 
par t i ler inin 23 ncii Kongresindeki beyanlarım 
her halde Türkiye için ve Türkiye Devletinin 
bekası bakımından, mesul kimseler olarak üze
rinde bizi teyakkuza ve ciddiyetle durmaya 
sevk etmiş du rumda bulu nam hâdiselerdir ka
naatindeyiz. Bu itibarla gerek aşırı sol faaliyet
leri ve komünist faaliyetleri, gerekse fışırı sağ 
ve her tü r lü Devlet nizamını yıkmaya matuf 
cereyanlar üzerindi1 Hükümet olarak kanunların 
verdiği bütün imkânlar içersimde müesses ni
zamı ve ferdin hak ve hürriyet ler ini koruma
nın bütün, icaplarını yerine getirmek' kara r ın 
dayız. Büyük Türk Milletinin temsilciler! ola
rak ve onum Hükümet i olarak bu gibi muzır 
cereyanlarla mücadelede Hükümet kendisini 
gülçlü ve karar l ı görmektedir . Ümidederim k i ; 
çok kısa zamanda ki, hâdiseler içersinde Türk 
Devletinin ve onun Hükümet in in gücünüm ne 
kadar yeterli olduğu ortaya konacaktır. Bir hu
susu daha arz etmek istiyorum. Son İzmir 'de 
komünizmi telin mitingi münasebetiyle Sayın 
Tur.ckanat ' ın bir İslâm bayrağı çekilmesi hâ
disesi mevcut değildir. Bsasen Türk Bayra
ğının yerini değiştirecek, binlerce senelik tar ihî 
m o falı irin. sembolü olam Türk Bavrağmm ye
rine başka bayrak ilenme edecek hiçbir gii-
eün hiçbir sapık hareketin, hiçbir kudretin 
mevcudolmıyacağı gayet tabiîdir. Bunun üze
r inde münakaşa etmek, dahi yersizdir. Buna 
ne Türk Milleti, ne onum temsilcileri vo biza
tihi 33 milvon Türle sureti kal iyede müsaade 
etmivecektir. Bunun münakaşasını yapmanızı 
her halde yersiz olması iktiza, ettiği kanaatin
deyiz. Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Al
kışlar.) 

6'. — İzmir İ/yesi İzzet Birand\n, (rcnelkur-
may Başkam Cemal T ur al'm Deniz Ilarh Oku-
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lunu ziyaretinde, kendisine tevcih edilen bir 
suale verdiği cevaba dair demeci. 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın Genelkurmay Başkanının Deniz Harb 

Okulundaki demeçleri üzerinde gündem dışı 
konuşmaklığıma müsaadelerini rica ederim. 

îzzet Bir an d 
İzmir 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Birand. 
İZZET BİRANI) (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, 
Yüce Meclisin ara vermesinden hemen 

önce, Sayın Genelkurmay Başkanımız Cemal 
Tural, Deniz Harb Okulunu ziyaretinde, yö
netilen bir soruya cevap verirken, doğruya 
doğruluğa istikâmet veren bir ata sözünden 
hareketle : «Bir tek yol vardır. O da herke
sin kendi vazifesini yapmasıdır. Herkes ken
di vazifesini yaparsa mesele hallolur.» demiştir. 

Milletçe huzurun ve emniyetin sihirli anah
tarını veren bu engin manalı sözleri bir daha 
ifade etmiş olmak için hafızımda canlanan 
milli tarihimizden bir safhayı arz eylememe 
müsaadelerinizi rica edeceğim. 

19 nen asır sonlarında; sıtmanın, frengi
nin, veremin yuva yapmış olduğu memle
ketimizde ve korkunç bir salgın hastalığın 
İstanbul'u kasıp kavurmasından sonra, zama
nın Devlet sorumluları memleket sıhhi «naz
lanmasının kifayetsizliğini görerek esasın
dan ıslah ve ikmaline karar vermişlerdi. Bu 
maksatla Haydarpaşa'daki Tıbbiye Mektebi
nin temelleri atılırken, devrin padişahı, şahsi 
dostu olan Alman hükümda rindin bu büyük 
emeli tahakkuk ettirmeye kifayetli, dirayetli 
bir hocanın gönderilmesini rica etmişti. Tıp 
tarihimize, Orduyu Hümayun Sıhhiye Müfettişi 
Umumisi, Mektebi Tıbbiyei Şahane Nazırı ve 
kendisinin tesis etmiş bulunduğu Gülhane se-
ririyatı müdürü unvanları ve Ptieder Paşa adı 
ile geçmiş bulunan büyük hoca böylece mem
leketimize gelmişti, Bu zatın Pür Die Türkei 
«Türkiye için » adlı iki ciltlik bir eseri var
dır. Bu eserin birinci cildi Türkiye'mizde hiz
meti esnasında, ikinci cildi memleketine dön
dükten soma ve her ikisi Almanya'da basıl
mıştır. 

Eserin her iki cildinin son kısımları; ge
rek kendisinin ve gerek buradaki gene mesai 

arkadaşlarının ilmî ve meslekî çalışmalarına 
tahsis edilmiş, ilk kısımlarında; birinci ciltte 
teklifler, plânlar, maliyet ve idame masraf
ları, umumi mütalâalar verilmiş, ikinci ciltte; 
daha ziyade idealine ulaşamamış olmanın iç, acı
ları, iyi bir insanın sevdiklerine tavsiye ve nasi
hatleri yer almıştır. O vakit bu zat diyor ki: 
Avrupa'dan reklâm diplomaları ile gelen hekim
lerle iş bitmez. Pahalı da olsa, burada/ilmî araş
tırmaya kudretli, her çeşit gelişmelere istidatlı 
Avrupa'dahiler kadar vüsati i, ilmi yapacak ve ge
liştirecek bir ana müessese kurmaya mecbursu
nuz. Sonra benzerlerini memleketin muhtelif yer
lerinde de tesis edeceksiniz. Yine bu kitaplardan 
tıbbiyenin Haydarpaşa'da kurulmasının sebeple
rini şöylece öğreniyoruz: Haydarpaşa Anadolu 
demiryolunun son durağıdır. Ve İstanbul'un her 
yerine denizden bağlıdır. Aslında memleketşümul 
olan bu büyük müessesenin, İstanbul'un nüfus ke
safeti olan muhtelif senitlerinde de ayrıca polikli
nikler; olacak, buralarda hastaların evde takip
leri sağlanacak ve hastaneye yatırılmaları lüzum
lu görülenler mektebin deniz vasıtalariyle zama
nında hastaneye nakledileceklerdir. 

Hoca kendisinin inşaatından düşerek sakat 
kaklığı, bizim de okuduğumuz şimdi lise olan 
Haydarpaşa'daki o mektebin denizde çok güzel 
bir rıhtımı hâlâ vardır. Fakat hiçbir zaman has
ta gev iren hiçbir motor o iskeleye yanaşmamıştır. 
Tasavvur edilen polikliniklerden, bizim de tatbi
kat. gördüğümüz yalnız bir tanesi Millî Mücade
leden sonra o da hizmetin şümulünü kapsıyamı-
van jrtelikte, Pağaloğlu'nda açılabilmişti. Sedye 
içinde inşaatını takibett'ği merkez binanın bitme
siyle. hocanm memleketimizden ayrılmasına gö
türen hâdiseyi kitabından şöyle öğreniyoruz: 

Astında yalnız Enstitü ve 1 âl >oratuva idariyle 
klinik öncesi sınırlar için-.plânlanmış olan o bü-
vük bina bitince hararetli genç hocalar binanın 
ya ran ın kliniklere ayrılarak bütün mektebin der
hal Haydarpaşa'ya naklini istiyorlar, hoca bu 
fikre şiddetle kavsi koyuyor. Ve diyor ki; «Orada
ki UiLstitü ve lâboratuvarlar Avrupa'daki emsal
leri ile kıyaslanabilecek nitelikte ve ancak asgari 
ihtiyat; ölçüsüne göre düzenlenmiştir. Eğer bölü-
nürlerse hiçbir işe yaramazlar. 

Sonra İstanbul'da, halen mevcut klinikler, ora
da böyle derme, çatma kurulmak istenenlerden 
çok daim ividir. Bu sebeple şimdi yalnız klinik 
öncesi sun Har (o vakit Tıbbiye İdadisi) taşınsın, 
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hastaneler inşaatı bitince de, klinik sınıfları taşın
malıdır. Değilse hiçbir şey değişmez bütün emek
ler boşa gider.» der. Ateşlenen konu, hocanın da 
üyesi bulunduğu özel bir Komisyonda tartışılır 
ve Komisyonun kararma rağmen, Sıhhiye Daire
sinden gizlice çıkarılmış bir emirle, bir gecenin 
sabahında bütün mektebin Haydarpaşa'ya nak
ledilmiş olması ile sonuçlanır. Bu durum karşı
sında, artık hizmetine mahal kalmadığı kanaatine 
varan hoca, kontratını yenilemiyerek o yıl memle
ketimizden ayrılır. Kitabında, böyle olmayabilir
di, olmamalı idi ama benim için başka çare de 
yoktu, der ve şunları ilave eder, «Şimdi uzaktan 
geçmişi yine düşünüyorum, acaba o vakit Türki
ye için benim söylediklerim mi doğru ve faydalı 
idi, yoksa onlar mı haklı idiler. Şimdi yine ina
nıyorum ki, benim söylediklerim doğru idi. Fa
kat benim «vatansız arkadaşlar» diye tercüme ede
bildiğim «Vaterlandlos Gesellen böyle yaptılar.» 
der. 

Şimdi bir düşünelim: Acaba Haydarpaşa.'daki 
mektep ve hastana neleriy] e o muhteşem sıhhat 
şehiri plânın vüsat ve hizmet ihatasiyle tam ku
rulabilmiş olsa idi. Sonralarda klinik ihtiyacı 
yüzünden yerinden sökülmesi hatıra gelebilir mi 
idi? Bunun cevabını şimdi vermek zordur. 

Hoca, tesir sahalarına alamadıkları, zamanın 
Alman Sefaretinden de şikâyetçidir. Gözlerine 
diken gibi battığını söyler, fakat Padişahın ve İm
paratorun güvenlerine mazhar olarak bir şey ya
pamadıklarını da ifade eder. 

Daha sonra bize dönerek diğerleri arasında şu 
nasihatleri verir : 

«Acaba Alman politikası mı takibetsek, yok 
Fransız politikası, yahut İngiliz politikası mı, di
ye öyle boş şeylerle uğraşmayın. Size asıl fayda 
kendinizden gelecektir. Biz yabancıların en iyi 
niyetlerle yapabileceğimiz, nihayet bir hocalık, 
bir ycirdnndan ileri gidemez.» der ve daha sonra 
da şunları ilâve eder: 

«Vatanperverlik öyle şovence, şamatalı teza
hürlerle olmaz, vatanını sevmek herkesin kendi 
vazifesini dürüstlükle yapması ile olur.» 

Sayın arkadaşlarım, Tecellisi gelişme ve 
ahenkleşnıe olan hayatın, tek standardı vazifedir. 

Vazife kavramı, herkesin kendi kendini, aileyi, 
vatam ve bütün insanlığı kucaklar. Vazife olma
yınca sorumluluk, hürriyet olmaz, hak doğmaz; 
mistik anlamında hayatın kaynağı olan hakka 
ulaşılmaz. Bu itibarla vazifeyi mebdeinden kav

ramaya ve milletçe idealini tâyine ve tesbite mec
buruz. 

Arkadaşlarım, Bu âlem içinde insan, mümtaz 
vasıflarla mücehhez, fakat ancak toplum halinde 
yaşamaya mahkûm olarak yaratılmıştır. Tek in
san yaşıyamaz. Ayla güneş ona müsahhar kılınmış
tır ama hududunu biraz aşması mahviyle bir tu
tulmuştur. 

İnsan, var kalmak ve muvaffak olmak için, 
içinde bir cüzü olduğu kâinatın her şeyi muhit 
olan tabiat kanunlarına itaata mecburdur. Şu 
halde herkes, daha başlangıçtan, karşısındakinin 
zararının kendi zararına olduğunun şuuru içinde, 
ona sevimli ve faydalı olmayı; işinde ve gücünde 
her kesinkinin aynı olan kendi vicdan ölçüsü ile 
kendine karşı doğru ve temiz kalmayı vazifesi 
bilmek: lâzımgelir. Bunun başka türlüsü esasen, 
er veya geç kendine ve âleme zararlı olan, gay-
riahlâkilik veya hastalık sınırının ötesine itilmek 
olur 

Vazife ahlâk kanununun ideali ve en büyük 
fazilet, olan doğruluğun yoludur. 

Milleti birliğe ve bütünlüğe götüren bu yol, 
hem de daha ötesinde büyük insanlık idealine 
ileten aynı yoldur. 

Say m arkadaşlarım, 
İçimde hâtırası hicran olarak kalan, tarihi

mizin bir sayfasındaki duyuruşların, bugün ku
manda mevkiinde bulunan bir düşünürümüzün 
ağziyic ve aynı kelimelerle ifadesini bir daha bul
muş olması bana saadet ve ümit olmuştur. 

Bu sözlerdeki derin mânanın büyük milleti
mizce, gereği gibi değerlendirileceğine eminim. 
Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

7. — Ankara Üyesi İbrahim Saffet Omay'ın; 
son olaylara temasla bu olayları basit bir zabıta 
vakası gibi göstermenin hatalı olduğuna dair de
meci. 

Yüksek Başkanlığa 
Son olaylarla ilgili çok kısa olarak gündem 

dışı mâruzâtta bulunacağım. Gereğini arz ede
rim. 

Ankara 
İbrahim Saffet Omay 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın'Omay. 
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) — 

Pek muhterem arkadaşlar; yurdumuzda son ay
larda ve hele son haftalarda rejim hesabına çok 
iğrenç ve o nlsbette korkunç olaylar cereyan edi-
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yor. Atatürk'e ebedî öndere hainler tarafından 
menfur tecavüzler yapılıyor, hakaretler yağdırı
lıyor. Âmme vicdanı mustariptir. Atatürk'ün 
yüksek şahsiyetinde rejim tehdit altına almıyor 
ve millî heyecanın tansiyonu her gün biraz daha 
yükseliyor. Bu gidiş kanaatimce iyi değildir. Şu 
anda geçmiş yakın tarihi ibretle hatırlamamak 
mümkün olmuyor. Sene 1950 ve kısa bir müddet 
sonra, iktidar değişikliğinden sonra bâzı tâvizler 
yüzünden Atatürk'ün heykellerine, büstlerine sal-
dırılmaktadır; sokaklarda japone kıyafetlerle do
laşan hanımların Ankara'da, meselâ; Ulus Mey
danında çıplak kollarına jiletler atılmaktadır; 
İnönü'nün büstleri çöp arabaları arkasında, boy
nuna ip takılarak, sürüklenmektedir. O günlerden 
sonra milletçe hangi olaylara, nasıl olaylara gel
dik malûmdur. Bugün yine aynı karekterde hâdi
seler sahneye gelmektedir. Bunları basit hâdise
ler gibi görmek Hükümet olarak, hatalı bir görüş
tür kanaatindeyim. 

1. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 
sayılı Kanunun 5859 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan «Başkan
ların vazife ifa edecekleri dairenin tâyin ve 
tebdili Birinci Başkanın mütalâası alındıktan 
sonra Adalet Bakanı tarafından yapılır.» hükmü
nün iptal edildiğine dair Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Adalet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Grupu tarafından; Temyiz Mahkemesi Teşkilâ
tına dair 1221 sayılı Kanunun 5859 sayılı Kanun
la değişik 5 nci maddesinin Anayasaya aykırı ol
duğundan bahsile iptali hakkında açılan dâva 
üzerine konu incelenmiş ve anılan kanunun de
ğişik 5 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
«Başkanların vazife ifa edecekleri dairenin tâ
yin ve tebdili Birinci Başkanın mütalâası alın
dıktan sonra Adalet Bakanı tarafından yapılır.» 
şeklindeki hükmün Anayasaya aykırı olduğundan 
iptaline 29 . 3 . 1966 gününde 1963/109 esas ve 
1966/17 karar sayısiyle karar verilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

Lûtfi Akadlı 

Derhal ilâve edeyim ki, bütün bunlar nurcu
ların marifeti gibi görünüyor bana. Çünkü o 
bedbaht «Atatürk'ü tanımam ama Saidi Nursi'yi 
tanırım.» diyor. 

Arkadaşlar, hâdiseler filhakika çok düşündü
rücüdür. Verdiği elem nisbetinde de korkunç
tur. Malûm tâvizler devam ederse memleket ka
ranlık uçurumlara daha da çok gidecektir ve bu 
istidattadır. Şüphesiz Büyük Türk adliyesinden 
eminiz. Ancak icranın çok daha dikaktli ve ba
siretli olması lâzımdır. Büyük Millet Meclisinin 
dâvaya sahip çıkması zamanı da gelmiştir. Hü
kümetin dikkatini bu konuda, geçen bütçe ko
nuşmamdan sonra bir kere daha çekmeyi vazife 
bildim. Sayın İçişleri Bakanının dikkatle dinle
diğim konuşmalarını tarih kürsüsünden büyük 
millete verilmiş bir borç senedi telâkki ediyorum 
ve böyle kabul ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sunuşlara geçiyoruz. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
nun 21 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer 
alan «Bu levhalardan belediye meclislerince dü
zenlenecek tarifeye göre yıllık bir resim alınır.» 
hükmünün iptal edildiğine dair Anayasa Mah
kemesi Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa Mahkemesi
nin ikinci! tezkeresini okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
21/3 maddesinin Anayasaya aykırı olduğundan 
bahsile iptali hakkımda Danıştay 9 ncu Daire
since itiraz yoliyle yapılan başvurma üzerine 
konu incelenmiş ve : 

1. Anılan kanunun 21 nci maddesinin üçün
cü fıkrasında yer alan «bu levhalardan beledi
ye mecli'sl'erince düzenlenecek tarifeye göre yıl
lık bir resi'm alınır» şeklindeki hükmün, Ana
yasaya aykırı olduğundan iptaline, 

2. İşbu iptal kararının 26 Eylül 1966 gü
nünde yürürlüğe girmesine, 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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29 . 3 . 1966 gününde 1965/45 esas ve 
1966/16 karar sayısiyle karar verilmiştir. 

Bilgilerinizi1 rica ederim. 
Lûtfi Akadlı 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
BAŞKAN -_— Bilgilerinize sunulur. 

3. — Tunceli Üyesi Mehmet Ali D emir'in 
partilerine iltihak ettiğine dair Adalet Partisi 
Senato Grupu Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tunceli Senatörü S aynı Mehmet Ali Demir 

partimize iltihak etmiştir. 
Bilgilerinize arz olunur. 

A. P. Senato Grupu Başkanı 
Samsun 

İletiri Tevetoğlu Y 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Sivas Üyesi Rifat Öçten'in; Devlet De
miryollarındaki suiistimal araştırması raporu
nun gündeme alınması hakkındaki önergesi 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

. Senato Başkanlığına 
Şifahen arz ettiğim sebebe binaen; 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğündeki 

suiistimal araştırması raporunun gündeme alın
ması talebimin oya arzını istirham ederini. 

Sivas 
Rifat Öçten 

BAŞKAN — Efendim, bu mevzu gündenıe 
alınmış, üzerinde görüşme açılmış ve bitmiştir. 
Onun için muamele yapamryacağız. 

5. — Tunus Millet Meclisi Başkanının gön
derdiği Kurban Bayramı tebrik mesajı ile Cum
huriyet Senatosu Başkanının cevabi mesajı 

BAŞKAN — Tebrik telgraflarını okuyoruz. 

Sayın Senato Başkanı 
Kurban Bayramı münasebetiyle size ve Sa

yın Meclisiniz üyelerine gerek şahsım, gerekse 

Tunus Cumhuriyeti Millet Meclisi üyeleri adına 
samimi dileklerimi ve en hararetli refah ve saa
det temennilerimi arz etmekle bahtiyarını. 

Tunus Millet Meclisi Başkanı 
Sadık Mokadem 

Sayın Dr. Sadık Mokadem 
Tunus Millet Meclisi Başkam 
Bayram münasebetiyle, ekselansınıza ve Tu

nus Cumhuriyeti Millet Meclisinin sayın üyele
rine, Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve şahsım 
adına samimî dileklerimi ve en iyi refah ve saa
det temennilerimi arz etmekle haz duyarım. 

Türkiye Cumhuriyeti Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
ÖMER FARUK KTNAYTÜRK (Burdur) — 

Bir şey soracağım. 
BAŞKAN — Sayın Kınaytürk, yerinizden 

söyleyiniz lütfen, nedir mevzu? 

ÖMER FARUK KTNAYTÜRK (Burdur) — 
Efendim, gündemin sıralanmasında bir şey na
zarı dikkatimi çekti. Bir numaralı sırada olan 
Sayın Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hıfzı Oğuz 
Bekata'mn sorusu esas numarası 6/370 sırasını 
taşıdığı halde, ki on'dan sonra gelen ve (J/274 
sırayı taşıyan sorudan öne alınmıştır. Burada 
bir yanlışlık mı var, neden numarası geride ol
duğu halde öne alınmıştır? 

BAŞKAN — İzah edeyim efemdim. Sayın 
Kmaytürk, onun için Başkanlık Divanının bir 
kararı vardır. Başkanlık Divanına tevdi edilen 
soruların süratle cevaplandırılmasını temin ba
kımından öncelik verilmesi hakkında bir karar 
alınmıştı, bu kararın icabıdır. Bilgilerinize su
nulur. 

Sayın senatörler, gelmiş olan sayın bakan
lardan Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Sayın 
Millî Eğitim Bakanı buradalar. Soruları, bun
ları dikkate alarak tetkik edeceğim ve bilgile
rinize sunacağım. («Sağlık Bakanı da burada1» 
sesleri) 
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, - - SORULAE ¥ E CEVAPLAR 

HÖZlC tiOItrLAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bcluüa ve arkadaşlarının, Cvr.uıuri-
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
mevcut yasama dokunulmazlık lan dosyabi/ina 
dair Başkanlık Divanından sözlü sorusu ve- Bas
li anv ekili Fikret TurlmngiVin cevabı (d/370) 

BAŞKAN Soruvu okııtıivos 

^Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ad.alet 

Komisyonunda çeşitli 'suçlardan teşriî masuni
yetlerin kaldırılmasiyle ilgili olarak gelen alt
mışa yakın tezkere hakkında 1963 yılından be
ri hiçbir işlem yapılmadığı ve bu suretle zan 
altında bulunan bâzı senatörlere ait fiillerin 
adalete intikaline engel olunduğu ve Af kanu
nundan faydalanmaları maksadiyle bu dosya
ların iki yılı aşkın zamana rağmen komisyon- Adalet Komisyonunda takririn . verildiği anda 
dan çıkarılarak Genel Kurula getirilmediği öğ
renilmiştir. 

Bu durumun Adalet ve Anayasa Komisyo
nunu zan altında bulundurması yanında, ko
misyon çalışmalarını denetlemekle görevli Se
nato Başkanlığına da söz getirir bir mahiyet 
alma istidadı görülmektedir. 

Bu itibarla, aşağıdaki sorulanınızın İçtüzü
ğün 12 nci maddesi gereğince, Başkanlık Di
vanı tarafında sözlü olarak cevaplandırılmasını 
arz ederiz. 

1. Cumhuriyet Senatosu Adalet ve Anaya
sa Komisyonunda dokunulmazlıkların kaldırıl-
•masiyle ilgili kaç dosya vardır? 

2. Bu dosyalar kimlerle ve hangi suçlarla 
ilgilidir ve bahis konusu komisyona havale 
tarihleri nedir'? 

3; Bu dosyalar üç yıla yakın zamandır ne
den bu komisyonda hiçbir muamele yapılma
dan saklanmıştır? 

Akif Eyidoğan Zeki Kumrulu 
Samsun İstanbul 

Hıza İsıtan Cemal Yıldırım 
Mardin 

Abdurrahinı Saraçoğlu 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı adına soruyu 
cevaplandırmak üzere Sayın Turlıangil görev
lendirilmiştir. Buyurun Sayın Turlıangil. 

BAŞKANLIK DİVANI ADINA BAŞKAN-
VEKİLİ KİKLIET TURIIANGİL (Aydın) — 
Sayın Başkan, muhterem senatörler, iki adet, 
Başkanlık Divanına tevdi edilmiş bulunan tak
ririn her ikisi de üç soruyu ihtiva etmektedir. 
Birinci soru takririnin verildiği zamanda Ana
yasa ve Adalet Komisyonunda dokunulmazlıkla 
ilgili kaç dosya vardır? Cevap : Anayasa ve 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Beka t a 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcalı 

Muğla 
Muallâ Akarca 

Zonguldak 

Yan 
Pcrid Melen 

İstanbul 
Ekrem Özden 

Konya 
Ahmet Onar 

Ordu 

56 dosya mevcuttur. 
İkinci soru : Bu dosyalar kimlerle ve hangi 

suçlarla ilgilidir ve bahis konusu Komisyona 
havale tarihleri nedir o 

Bahis konusu 56 dosyanın kimlerle ilgili ol
duğu, suçun mahiyeti ve Komisyona havale ta
rihlerini 56 esami üzerinden arz ediyorum. 

Üyenin adı; suçun mahiyeti. 
Sayın Çağiayangil : (Orman Kanununa mu

halefet, Geliş tarihi 20 . 12 . 1981) 

Sayın Şevket Akyürek : (Görevini kötüye 
kullanmak. Komisyona havale tarihi 19.12.1961) 

Üyenin adı; suçun mahiyeti. 
Sayın İhsan Sabri Çağiayangil (Suç mahi

yeti; zimmet, komisyona havale tarihi : 1 6 . 1 . 
1962) 

Sayın İhsan Sabri Çağiayangil (Zimmet, 
komisyona havale tarihi : 26 . 3 . 1962) 

Sayın Sabahattin Orhon (Türk Parası Kıy
metini Koruma Kanununa muhalif hareket, ko
misyona geliş tarihi : 6 . 6 . 1962) 

Sayın İhsan Sabri Çağiayangil (Adam öl
dürmeye teşvik, komisyona geliş tarihi : 4 .4 . 
1962) 

Sayın Mehmet Ünaldı (Görevini kötüye kul
lanmak, komisyona geliş tarihi : 19 . 3 . 1962) 

Sayın C. Tevfik Okyayuz (38 sayılı Kanuna 
muhalefet, komisyona geliş tarihi : 25 . 5 - 1963^ 
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Sayın Talât Oran (Telsiz Kanununa muha- I 
lef e t, komisyona geliş tarihi 23 .1.1963) 

Sayın Arıkan (Devlet memurunu tehdit ve I 
suç işlemeye teşvik, komisyona geliş tarihi I 
24 .12 .1963) 

Sayın İhsan Sabri Çağlayangil (Orman Ka
nununa muhalefet, komisyona geliş tarihi : 
29 .11.1983) 

Sayın Rifat Öztürkçine (38 sayılı Kanuna I 
muhalefet, komisyona geliş tarihi : 19 .12 .1963 I 

Sayın Süersan (38 sayılı Kanuna muhalefet, I 
komisyona havale tarihi : 12 . 6 .1963) 

Sayın Süersan (38 sayılı Kanuna muhalefet, I 
komisyona havale tarihi : 22 . 3 .1963) I 

Sayın Akyürek (Görevini kötüye kullanmak, I 
komisyona havale tarihi : 28 . 5 .1963) I 

Sayın Fikret Turhangil (Telsiz Kanununa I 
muhalefet, komisyona havale tarihi: 16 .8 .1963 I 

Sayın Kocabeyoğlu (İşçi primlerini verme- I 
nıek, komisyona havale tarihi : 2 . 9 .1964) . I 

Sayın Âdemoğlu (Trafik Kanununa muha- I 
lef et, komisyona havale tarihi : 10 .11.1964) 

Sayın İhsan Sabri Çağlayangil (Trafik Ka
nununa muhalefet, komisyona havale tarihi : I 
11.12 .1964) 

Sayın Öztürkçine (38 sayılı Kanuna muhale- I 
fet, komisyona havale tarihi : 10 . 9 .1964) I 

Sayın Ziya Şerefhanoğlu (Devletin bütün- I 
lüğünü bozmaya ve Devlet topraklarının bir I 
kısmını ayırmaya matuf fiil, komisyona havale I 
tarihi : 25 . 8 . 1964) 

Sayın Dikeçligil (Toplantı ve Vicdan Hür- I 
riyeti Kanununa muhalefet, komisyona havale I 
tarihi : 13 . 2 . 1964) 

Sayın Kayalar (Hakaret, komisyona havale I 
tarihi : 6 .6 .1964) 

Sayın Güzey (Tehlikeli araba kullanmak, I 
komisyona havale tarihi : 11.11.1964) I 

Sayın Şerefhanoğlu (Devlet topraklarından I 
bir kısmını Devlet idaresinden ayırmaya matuf I 
fiil, komisyona havale tarihi : 25 . 8 .1964) I 

Sayın Tevetoğlu (38 sayılı Kanuna muhale
fet, komisyona havale tarihi : 28 . 9 .1964) 

Sayın Yalçuk (Görevi kötüye kullanmak, 
komisyona havale tarihi : 3 1 . 8 .1964) 

Sayın Güler (298 sayılı Kanuna muhalefet, 
komisyona havale tarihi : 8 . 7 .1964) 

Sayın Vehbi Ersü (Tehlikeli araba kullan
ma, komisyona havale tarihi : 17 . 6 .1964) 

Sayın Hilmi Onat (Görevini kötüye kullan
mak, komisyona havale tarihi : 28 . 1 . 1964) 

Sayın Tevetoğlu (Vicdan ve Toplantı Hür
riyeti Kanununa muhalefet, komisyona havale 
tarihi : 21.12 .1964) 

Sayın Celâl Ertuğ (38 sayılı Kanuna muha
lefet, komisyona havale tarihi : 11.11.1964) 

Sayın Süersan (38 sayılı Kanuna muhalefet, 
komisyona havale tarihi : 1.12 .1964) 

Sayın Yalçuk (Görevini kötüye kullanmak, 
komisyona havale tarihi : 2 . 9 .1964) 

Sayın Avşar (Türk Ceza Kanununun 342 nci 
maddesine muhalefet, komisyona havale tarihi : 
19 . 3 .1964) 

Sayın Emanullah Çelebi (Tehlikeli araba kul
lanmak, komisyona havale tarihi : 4.9.19G4) 

Sayın Mehmet Ali Demir (Trafik Kanunu
na muhalefet, komisyona havale tarihi : 14 . 9 . 
1964) 

Sayın Talât Oran (Hakaret, komisyona ha
vale tarihi : 14 . 6 .1964) 

Sayın Yalçuk (Görevi kötüye kullanmak, ko
misyona havale tarihi : 2 . 9 .1964) 

Sayın Mehmet Ünaldı (Görevi kötüye kullan
mak, komisyona havale tarihi : 2 . 3 .1964) 

Sayın Deliveli (Yolsuz kredi açtırmak, ko
misyona havale tarihi : 5 .10 .1964 ki, bu Yük
sek Heyetinizin masuniyetinin kaldırılması ka-
rariyle komisyondan çıkmış bulunmaktadır.) 

Sayın Mehmet Ali Demir (Tehlikeli araba 
kullanmak, komisyona havale tarihi: 24 . 6 .1964) 

Sayın Akyürek (Telsiz Kanununa muhalafet, 
komisyona havale tarihi : 26.6.1985) 

Sayın Osman Saim Sarıgöllü (38 sayılı Ka
nuna muhalefet, komisyona havale tarihi : 
17 .11.1965) 

Sayın Orhan Akça (Nafaka borcunu ödeme
mek, komisyona havale tarihi : 10 . 8 .1965) 

Sayın Ömer Ergün (Siyasi Partiler Kanu
nuna muhalefet, komisyona havale tarihi ; 
18 .10 .1965) 

Sayın Arıburun (38 sayılı Kanuna muhale
fet, komisyona havale tarihi : 9 . 7 .1964) I 

Sayın Akyürek (Görevini kötüye kullanmak, I 
komisyona havale tarihi : 16 . 3 .1964) I 

Sayın Deliveli (298 sayılı Kanuna muhale- I 
fet, komisyona havale tarihi : 2 . 9 .1964) I 

Sayın Arıburun (38 sayılı Kanuna muhale- I 
fet, komisyona havale tarihi : 3 1 . 8 .1964) | 
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Sayın Nadir Nadi (Hakaret, komisyona ha
vale tarihi : 22 . 3 .1965) 

Sayın Celâl Ertuğ (38 sayılı Kanuna muha
lefet, komisyona havale tarihi : 16 . 3 .1965) 

Sayın Osman Zeki Gümüşoğlu (Tehlikeli ara
ba kullanmak, komisyona havale tarihi : 1 9 . 2 . 
1965) 

Sayın Mehmet Emin Durul (Tehlikeli araba 
kullanmak, komisyona havale tarihi: 7 .1 .1965) 

Bu dosyalar üç yıla yakın zamandır neden 
bu komisyonda muamele yapılmadan saklanmış
tır? 

Bu soruya Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanlığının 18.2 .1966 tarih ve 23 sayılı ya
zısını aynen .okumakla cevap vereceğiz : 

«Anayasa ve Adalet Komisyonuna 25 Ekim 
1961 tarihinden 17 Şubat 1966 tarihine kadar 
116 yasama dokunulmazlığı dosyası gelmiş. Bun
lardan dört adedi 1961 Kasım 1963 döneminde 
ve 50 adedi 1963 Kasım 1965 döneminde neti
celendirilmiş. 6 tanesi ölüm, üyeliğin kaybedil
mesi ve iade talebi üzerine geriverilmiş olup, ha
len komisyonda ilişik listede suç ve havale tarih
leri, aidoldukları üye ismi gösterilen 56 dosya 
bulunmaktadır. 

O tarihte mevcut dosyaları inceleyip neti
celendirmek üzere 17 Aralık 1963 tarihinde beş 
kişilik bir alt Komisyon kurulmuş, fakat Ko
misyon üyelerinden Selâmi Üren'in vefatı ve 
Cevdet Erkut'un da yeniden seçilemiyerek üye
liğini kaybetmesi dolayısiyle elindeki dosyala
rı çıkaramamıştır. 

Bu kere Komisyonumuzun 9 Şubat 1966 ta
rihli BirU siminde iki ayrı alt Komisyon kurul
muş bulunmaktadır. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 25 Ekim 1961 
yılından 37 Şubat 1966 tarihine kadar kendisi
ne mevdu 315 işten 256 sini neticelendiren ve 
birçok geçici ve karma komisyona üye veren 
yüklü bir komisyondur» denmektedir. 

Başkanlık Divanımız Komisyonun dikkatini 
İçtüzüğün 141 nci maddesi muvacehesinde 
28 . 1 . 1966 tarihinde ve 21 . 2 . 1966 tarihinde 
ve 21 . 2 . 1966 tarihinde iki defa çekmiş ve 
dokunulmazlıkla ilgili dosyaların İçtüzük hü
kümlerine uygun olarak intacı talebedilmiştir. 
Yüksek Heyetiniz ve soru sahiplerine maruza
tımız Başkanlık Divanı olarak bundan ibaret
tir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 

FEUÎD MELEN (Van) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlar. Bu sorumuzu bir otokri
tik yapmak üzere vermiş bulunuyoruz. Yüksek 
malûmunuz olduğu üzere Yüce Senatomuzun, 
Anayasamıza göre iki mühim görevi vardır. Bi
risi kanun tasarılarını tetkik etmek ve ikincisi 
de Hükümeti murakabe eylemektir. Her iki va
zifesini de lâyıkiyle ve Anayasanın, İçtüzüğün 
emrettiği müddetler içinde, süreler içinde ya
pabilmesi için hiç şüphesiz bir düzenli çalış
maya ihtiyacımız olduğu meydandadır. Maale
sef Senatomuzu, itiraf edelim ki, böyle bir dü
zenli çalışma içinde her vakit görmek mümkün 
olamıyor. Kanunları çoğu zaman sürelerinin 
bitmesine bîr veya iki gün kala Umumi Heyet 
ele alabiliyor. Ve bu yüzden hattâ otomatik 
olarak kanunlaşan tasarılar da mevcuttur. İki 
defa dikkatli bir müzakereye tabi olması gere
ken bütün tasarıları, bu yüzden, Komisyonumu
zun zamanında toplanmaması, çalışmaması yü
zünden, arz ettiğim gibi, son g'ûne raslamakta 
ve ivedi'ikle müzakere edip çıkarmaktayız. 
Halbuki vazifemiz Millet Meclisinden gelen ka-
nrnları sıkı bir süzgeçten geçirerek hatasız ve 
noksansız olarak çıkarmaktır. Bunun için de 
iki müzakere usulü mevcuttur. Fakat buna rağ
men arz ettiğim gibi, son günlere rasladı^ı için 
bu vazifemizi lâyıkı ile yapamıyoruz. Bu dü
zensiz çalışmanın misallerinden birisini de esef
le kaydetmek lâzımdır, Anayasa ve Adalet Ko
misyonumuz vermiştir. Sayın Başkanvekiline 
tefekkür ederim, lütfetti,, izahat verdiler ve 
56 isimli bir liste okudular. Bu listenin tetki
kinden de anlaşılacağı gibi, Anayasa ve Ada
let Komisvonumuzda son 5 yıl içinde gelen do
kunulmazlık dosyalarının yarısından fazlası 
tetkik edilmeden, uzun zaman bu komisyonda 
kalmıştır. Komisyonda kalan dosyalardan, sü
ratle not edebildim, Saym Başkan izahat verir
ken, üçü 1961 yılı içinde komisyona havale edil
miş, beşi 1962 yılında komisyona havale edilmiş 
ve o tarihten itibaren komisyonda bulunmakta
dır, tetkiksiz beklemektedir. 

9 u 1963 yılında komisyona havale edilmiş, arz 
et fiğim gibi onlar da 1963 ten bu yana komis
yonda beklemektedir. 30 dosya 1964 te ve 9 dos
ya da 1965 yılında komisyona havale edilmiş 
ve beklemekte bulunmaktadırlar, 
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Muhterem arkadaş lar ım, iç tüzüğümüzün 
139 neu ve mütaak ıp maddeler i bir üyenin ya
sama dokunulmazl ığının kaldır ı lmasına ait is
tekler in ne suretle müzakere ve ka r a r a ba l l a 
nacağını tesbit etmiştir . Buna göre bu isteklere 
ait dosya Anayasa ve Adalet Komisyonuna, ha
vale edilir edilmez Komisyonca beşer kişilik 
b i r alt komisyon seçilir. Bu alt komisyon, bir 
Cumhur iye t Senatosu Üyesine suç. şeklinde ya
pı lan isnadın ciddiyetine ve yasama dokunul
mazlığının kaldırı lması taldbinin siyasi mak
sa t la ra dayanmadığ ına kanaa t eder ve kovuş
t u r m a konusu olan fiilin kamu oyundaki etkisi 
bakımından yahu t üyenin şeref ve haysiyet ini 
koruma yönünden dokunulmazl ığının kaldırı l-
nıasında zarure t 'bulunursa yasama dokunulmaz
lığının kaldır ı lması hakk ında gerekçeli bir ra
por- düzenliyerek Anayasa ve Adale t Komisyo
nuna sunar. Anayasa ve Adalet Komisyonu, alt 
komisyondan gelen rapor üzerinde görüşerek 
bir k a r a r ver i r ve neticeyi derhal Genel Kuru
la at-z eder. 

Yine Tüzüğün 141 nci maddesine göre Ana
yasa ve Adale t Komisyonuna yaısama dokunul
mazlığının kaldır ı lması hakk ında kendilerine 
havale edilen bir işi en çok bir ay içinde sonuç
land ı rmakla görevlidir. Biraz evvel işaret et
t iğim gibi, bu dosyalar y ı l la rdan beri Anayasa 
ve Adalet Komisyonunda bu lunmaktad ı r . Yine 
öğrendiğimize göre, bu soruyu verdiğimiz ta
r ih te bun la rdan sadece birisi Alt Komisyona 
havale edilmiş ve Komisyon nnüttefikan ilgili 
üyenin dokunulmazlığının kaldı i'ilmasına, ka
r a r verdiği halde bu k a r a r Komisyonun-Heyet i 
Umumiyesine dahi int ikal ett ir i lmemiş bulunu
yor. Diğer mevzular için de ne alt komisyonlar 
teşkil edilmiş ve ne de bir muamele yapılmıştır . 

Muhterem arkadaş lar ım, Sayın üyelere is-
nadolunan suçlar içerisinde Tedbir ler Kanunu
na muhalefet, Trafik Kanununa , Radyo Kanu
nuna muhalefet gibi mahiyetler i i t ibariyle ba
sit suçlar mevcudolduğu giibi, ağır hapis cezası
nı müş tek im olan veyahut da Anayasamızın 
68 nci maddesinde sayılan ve Milletvekilliğine 
mâni teşkil eden suçlar da mevcut tur . Anaya
samızın SO nci maddesi bir üyenin milletvekil
liği seçilmesine engel bir suçtan mahkûm olma
sı hal inde milletvekilliği düşer. Anayasa ve 
Adale t Komisyonunun Anayasanın ve İçtüzü
ğün kendisine vermiş olduğu vazifeyi süresi içe

risinde yapmaması bir taraf tan saj'iu üyelerin 
yı l larca töhmet al t ında bulunmasına sebebiyet 
•vermiş, diğer taraf tan da mahkûmiyet hal inde 
üyelik sıfatının düşmesi gereken üyelerin Ana
yasa hükümler ine aykırı olarak yasama orga
nında. vazife görmelerini sağlam işi ir. 

Muhterem a rkadaş l a r ; Sayın Başkan vekili
nin izah et t ikleri gibi bir ciddî se'bep de göste
r i lmemektedir . Sadece işlerin çokluğu ileri sü
rülmüştür , gelen dosyalar ile çıkan dosyalar 
arasında, bir mukayese yapı lmak suretiyle. 

Muhterem arkadaş lar ım, bu gelen dosyala
rın, 4 sene içinde gelen dosyaların sayısı bir 
komisyonun bütün günlerini işgal edecek İcadar 
değildir maalesef. Bir komisyon istediği takdir
de, bir yılda havale edilen bu dosyaları bir haf
ta, 10 gün, 15 gün üst üste top lanmak suretiy
le pekâlâ notieelendirobilirdi. Anlaşılıyor ki, 
Sayın Başkanım, bilmiyorum, te tk ik buyursun
lar Komisyon kaç defa toplanmışt ır , tahmin et
miyorum ki, haf tada b i rden fazla toplanmış ol
sun. İş gerekt i rdiği zaman Senatonun Genel 
Kurulu dahi icabında başka günlerde toplan
maktadır . , toplantı günlerine başka günler ilâ
ve etmektedir . Ve ha t tâ geceleri dahi çalışmak
tadı r . Komisyon da, vazifesini müdr ik bir ko
misyon da gerekt iği zaman geceleri çalışmak, 
y a h u t başka günler ilâve etmek suretiyle bu 
dosyaları pekâlâ netieelendirebil irdi . Komisyo
nun maalesef vazifesini yapmış olduğunu iddia 
etmek mümkün değildir. 

Komisyon gibi Başkanl ık Divanının da, ko
misyonla rdak i mesaiyi takihetmekle mü kel lef 
olan Başkanl ık Divanında vazifesini yaptığını 
iddia, edemeyiz. Çünkü Başkanl ık Divanı an
cak dör t sene, beş sene geçtikten sonra yani . 
bu sorunun verildiği tar ihten sonra mesele ile 
a l âkadar olmuş ve 19(H) yılı içinde b i r ikaz 
yazısı yazmıştır . 

(.(örüyoruz ki, ne komisyon, ne Başkanlık 
Divanı ve ne de ha t tâ bizler vazifemizi yapt ığı
mızı iddia edecdk bir durumda değiliz. Bu yüz
den Senato evvelâ kendi ıııurakalbesiııi yapa
maz haldedir . Kendi vazifesini yapamıyan, 
kendi iç murakabesini yapamıyan, iç. çalışma 
düzenini tanzim edemiyen bir heyetin Hüküme
ti ciddî olarak murakabe etmesi de 'biraz kolay 
obinyaea.kt.il-, sanır ım. Ünıi d ediyorum ki, bu so
rumuz bir ikaz vazifesi görür ve komisyon, baş-
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ta Anayasaya ve Adalet Konıi'syünu olmak üze
re, bütün komisyonlar kendilerine mevdu vazi
feleri, işleri zamanında bitirmek suretiyle Umu
mi .Heyete getirirler. 

. Hürmetlerimle. (O. II. P. den alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Gün
demdeki sorulardan 2, 3, 4 ncü sırayı işgal eden
lerden ; 

2. •— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, Türkiye Şeker Fabrikaları A. O. 
ile pancar müstahsili arasında akdedilen muka
veleye dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. 
(G/274) 

BAŞKAN — İlgili Bakan bulunmadığı için 
gelecek Birleşime kalmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu 
alla Akarca'nm, palamut mahsulünün değerlen
dirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Tarım Ba 
kanlarından sözlü sorusu (6/275) 

BAŞKAN — İlgili Bakan olmadığı için ge
lecek Birleşime kalmıştır. 

. 4. •— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'ın, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

BAŞKAN — İlgili Bakan bulunmadığı için 
gelecek Birleşime kalmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine'nin, ilâç imalâtı yapan mües
seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

BAŞKAN — Soru sahibi izinlidir. I/Jııli Sa
yın üyelerin sorularında gündem tanziminde te
dahül olmuştur, bunlar da buraya geçmiştir. Tü
züğe göre bunların geçmemesi lâzımdır. Bunla
rı ayrıca arz edeceğim. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, trafik kazalarına karsı alman 
tedbirlere dair sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'm cevabı (6/297) 

BAŞKAN — Sayın Özden, burada. Bakan 
'burada. Soruvu okutuyorum. 

19 . .1.1 . 1964 
T. B. M. M. Cumhuriyet Senatosu 

Başkanlığına 
Ankara 

Son zamanlarda ölümler ve büyük zararlar
la neticelenen trafik kazalarının korkunç bir 
şekilde arttığı görülmekte ve vatandaş gerekli 
emniyet tedbirlerinin alınmaması dolayısiyle 
ciddî endişe ile çırpınmaktadır. 

Senede bir milyara yakın zararı ve yüzler
ce vatandaşın hayatını kaybetmesi ve birçok 
ailenin perişan olmasını intaeeden trafik kaza
larının önlenmesi hususunda Hükümetin ne gi
bi tedbirler almış olduğu veya almayı düşündü
ğünü açıklamak zamanının geldiği meydandadır. 

Bu konuda aşağıdaki hususların cevaplandı
rılmasını rica ederim: 

1. — Son bir sene içinde meydana gelen 
trafik kazaları ve bu kazalarda ölen, yaralanan 
ve sakatlananların miktarı nedir? Bunların se
bebiyet verdiği zararlar nelerdir1? 

2. —• Başkanlık bu kazaların önlenmesi için 
ne gibi esaslı tedbirler almayı düşünmektedir? 

3. — Trafik teşkilâtının sevk ve idaresi ile 
uğraşanların ehliyet ve miktar bakımından ki
fayeti hakkında bakanlığın noiktai nazarı ne
dir? Bu teşkilât hangi mercie bağlandığı tak
dirde daha olumlu neticeler verebilecektir? 

Bu sözlü sorumun İçişleri Bakanı tarafından 
cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygılarım
la rica ederim. 

Cu mhu riy e t S ena fosu 
İstanbul Üyesi Av. 

E'krem Özden 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya) — Sayın Başkan, Sayın üyeler; 
Sayın İstanbul Senatörü Ekrem Özden arka

daşımızın sorularına cevaplarımı arz ediyorum. 
Memleketimizde 1964 yılında 14 035 trafik 

kazası olmuştur. Bu kazalarda 2 484 ölü, 13 236 
yaralı, 25 milyon maddi hasar olmak üzere tes-
ibit edilen yeni kabullere göre millî servet kay
bımız 40ü - 500 milyon lira civarındadır. 

Memleketimizde her 12,3 taşıttan biri trafik 
kazasına karışmakta olduğundan yılda ortala
ma 25 bin taşıt artışı sebebiyle trafik kazaları 
da maalesef artmaktadır. 
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Trafik kazalarının tamamen önleneceği id

dia edilemez. Geniş teknik imkânlara, personel 
ve vasıtalara sahip memleketlerde dahi bunun 
formülü bulunamamıştır. Ancak, bu kayıpla
rın asgari hadde indirilmesi mümkündür. Ba
kanlığım bu amaçla konuyu iki bakımdan ele 
almış bulunmaktadır. 

1. — Trafik mevzuatının günün gereklerine 
uydurulması, 

2. — Trafik kontrolünün müessir bir seviye
ye çıkartılması, Mer'i bulunan 6085 sayılı Kara
yolları Trafik Kanununun görev ve sorumlu
lukları muhtelif idarelere dağıtmış olması, ce
zai hükümlerinin yeterli bulunmaması ve yük -
yolcu taşınması ile ilgili hükümleri ihtiva etme
mesi bakımlarından İslaha muhtacolduğu bir 
gerçektir. 

Bakanlığımın görüşlerini de kapsıyan ve bu 
konudaki tadilleri ihtiva eden bir Trafik Ka
nunu tadil teklifi Meclisin komisyonlarında bu
lunmaktadır. 

Ayrıca, «Karayolları Taşınmasını» düzenli-
yen bir kanun tasarısı üzerinde Ulaştırma Ba
kanlığında, Bakanlığımın da iştiraki ile çalış
malar yapılmaktadır. 

Bu tasarının biran evvel huzurunuza gelme
si için çalışmaları hızlandırılmış bulunmakta
yız. 

Trafik mevzuatının günün gereklerine uy
durulması maksadı ile yapılan hazırlıklar ya
nında, 1965 yılı içerisinde kazaların azaltılma'sı 
maksadiyle bâzı tedbirler de alınmış bulunmak
tadır. Bu meyanda Trafik Tüzüğünde yapılan 
değişikliklerle bilhassa şehiriçi trafiğini ve ta
şımalarını düzenliyen yeni hükümler getiril
miş, gece trafiğini tehlikeye düşüren yol kena
rındaki durmalavda taşıtların «Reflektör» bu
lundurmaları sağlanmış, şoförlerin yorgunluk 
ve uykusuzluk hallerini önliyen «Çalışma Kar
neleri» ihdas edilerek uygulanmasına başlan
mış, Genel Zabıtanın trafik suçlarına müdaha
le etmeleri istenmiş, alman radar cihazları ile 
sürat kontroluna önem verilmiş, Trafik Zabıta
sı için kurslar açılarak bu kadronun bir miktar 
personel ile takviyesi yapılmış, Edirne, İstan
bul, Ankara yolunda müessir bir kontrol siste
mini gerçekleştirmek amacı ile telsiz şebekesi
nin projeleri hazırlatılmış, belediyelere müşte

rek trafik fonundan yardımlar yapılarak trafik 
tesislerinin yapılması imkânları sağlanmış bu
lunmaktadır. 

Alman bu tedbirlere ve yapılan çalışmalara 
rağmen mevcut kanun hükümlerinin yeteri gi
bi uygulanamamasının aksaklıkların sebebini 
teşkil ettiğini de itiraf etmek ve söylemek mec
buriyetindeyim. 

Kontrol ve murakabe ile görevlendirilmiş 
bulunan Trafik Zabıtası kadrosu 10 yıldır 1 406 
âmir ve memur mevcudunu maalesef aynen mu
hafaza etmektedir. 

Trafik Zabıtası, modelleri 1946 - 1963 ara
sında değişen 172 aded jeep, otomobil ve moto
siklet ile çalışmaktadır. Karayollarımızın uzun
luğu dikkate alınırsa, bir trafik otosuna 358 ki
lometrelik kontrol sahası düşmektedir. Halbuki 
birçok memleketlerde bu mesafe 30 - 50 kilo
metre arasında değişmektedir. 

Trafik hizmetlerinde görevlendirilen âmir 
ve memurlar genel zabıta kadrosu içerisinden 
teshil edilen nitelikleri haiz olması şartı ile se
çilmekte ve ayrı bir trafik eğitimine tabi tutul
maktadırlar. Bunların, zaman, zaman tekâmül 
eğitimine tabi tutulmaları kadro azlığı sebebi 
ile maalesef mümkün olamamaktadır. 

Trafik teşkilâtının sevk ve idaresi ile üst ka
demede uğraşanlar ise Emniyet Müdürlüğü rüt
besinde olup yıllarca meslek içi tecrübe ve eği
timle yetişmiş ve bir kısmı da bu konuda yurt 
dışında ihtisas görmüş elemanlardan teşekkül 
etmektedir. 

Trafik hizmetlerinin kontrol ve takibatı ge
rektiren cephesi, dünyanın birçok memleketle
rinde olduğu gibi bizde de bir polis görevi ola
rak kabul edilmektedir. Bu sebeple Trafik Za
bıtasının, tevhidi zabıta görüşüne de uygun ola
rak Bakanlığım emrinde bulunması zannediyo
rum kaçınılmaz bir zarurettir. 

Ancak, trafiğin teknik cephesinin, büro ve 
ulaştırma hizmetlerinin birçok memleketlerde 
de olduğu gibi toplu olarak Bakanlığım teşkilâ
tı dışında bir tek mercie bağlanmasını biz de 
uygun ve zaruri mütalâa etmekteyiz. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar; okunan sözlü soru
nun da tarihinden anlaşılacağı veçhile, bu söz-
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lü soru tarafımdan 19 . 11 . 1964 tarihinde ve
rilmiştir. O tarihten bu yana birimçuk seneden 
fazla bir zaman geçmiştir. Ve bir türlü bakan
larımızdan cevap alma imkânı bulamamışızdır. 

Şimdi Sayın S'ikan'm gelip burada sözlü so
ruma cevap vermesini şükranla telâkki ederim. 
Verilen cevap tatminkâr olup, her tarafını sak
lamadan, derdi olduğu gibi ifade eden sözlerin
den dolayı da kendilerine arzı şükran ederim. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; son za
manlarda ölüm ve büyük zararlar, ki, zararla
rın ne kadar büyük olduğunu Sayın Bakan ifa
de buyurdular. Millî Servetin 4 - 5 yüz milyonu 
bulduğunu ve 25 milyon maddi zararın olduğu 
ve 2 482 ölümle karşılaşıldığını ve trafik kont
rol cihazlarının 172 yi bulduğunu 30 ve 50 ki
lometreler arasında medeni memleketlerde kont
rol olmasına rağmen bizde bu rakamın 358 i 
bulduğunu ifade buyuruyorlar. Hakikaten 
'blânço memleket çapında korkunçtur. Basında 
yayınlanan haıber ve resimler karşısında duydu
ğumuz endişe derindir. 

Senede büyük zararları tevlideden ve bin
lerce vatandaşın hayatını kaybetmesine ve bir
çok aileain perişan olmasını intaceden trafik 
kazaların:n önlenmesi hususunda Hükümetin ne 
gibi tedbirler aldığını sormak ve bu meselenin 
üzerine ciddiyet ve dikkatle eğilmek zamanı 
geldiğine kanaat getirdiğim için bu sözlü soru
yu dile getirdim. 

Bilhas'a Ankara - îstanlbul yolu son zaman
larda bir trafik mezbahası haline gelmişt5. l»u-
nu iddia etmekte hiobir kusur yoktur. 

Mesebl geçenlerde otomobille Ankara'dan 
İstanbul'a giden bir trafik mütahassısı yolda 27 
defa ciddî kaza tehlikesi atlattığını bana yana 
yakıla izah etmiştir. Bu keşmekeşe bir son ve
rilmesini, Hükümetin bunu ciddî olarak ele al
masını isliyoruz. 

Arkadaşlar; bu seyaıhatlarda karşıdan ge
len vasıtaların birçoğunda tek bir lâm'ba yakıl
dığını müşahade ediyoruz. Araçların hemen 
hepsinin lâmbası ayarsızdır. Şoförlerin gözleri
ni kamaştırıcı kazaya selböbiyet verici haller 
mevcuttur. 

Bolu dağını indikten sonra Düzce yolunda 
yol reııg'nde olan bisikletlerin stop lâmbaları 
yanmadan seyrettikleri görülür. Bunlar yüzün
den hızlı giden vasıtalar kaza yaparlar. 

Ayrıca yol kenarına nizamsız olarak gelişi
güzel bırakılmış vasıtalar ekseriyetle fecî kaza
lara sebebiyet vermektedir. Gece karanlığında 
şehirleri birbirine bağlıyan anayollarda bu terk 
edilmiş, otomobil, kamyon, araiba, traktör gibi 
araçlarda hiçbir ışık yok. Bunların seyir halin
de olup olmadığını anlamakta mümkün olamı
yor. 

Adapazarı'na yaklaşırken pancar taşıyan at
lı arabalar ile çarpışmamak bir maharet halini 
almıştır. 

Bu arabaların hiçbir yerinde lâmba yoktur. 
Aksi istikametten gelen motorlu vasıtaların 
ışık huzmeleri içinde bunları görmek de müm
kün değildir. 

Bu şartlara rağmen İstanbul'a kadar ilmî ve 
teknik mânada Garplıların düşündüğü tarzda 
ciddî hiç bir kontrol mevcudolduğunu gördük. 

Yalnız bâzı yerlerde noktalar yapılmış ve 
burada oturan memur sigarasını söndürmeden 
ve yerinden davranmaya bile lüzum görmeden 
şoför vatandaşın getridiği bir cetvelde bir şey
ler yazmakta ve karalamaktadır. Bu noktalar
da süratin ciddî olarak kontrol edildiğini gör
mek kabil değildir. 

Halbuki bu tedbirler gülünç bir hale gel
miştir. Zira iki kontrol noktası arasında ala
bildiğine giderken, kontrol noktasına yakın bir 
kahvede vasıtasını şoför durdurup orada zama
nını doldurduktan sonra diğer bir kontrol mev
kiine gelir ve kâğıdını imzalatır. Bu şekilde 
kontrolün lâyıkı veçhile yapıldığı iddia edile
mez. Bu şekil bir vazife telâkkisinden çok 
uzaktır. 

Arkadaşlar, işin en acıklı ve üzücü tarafı 
kontrol vazifesini, elde tutan elemanların işle
rinde hakikaten kompetan olmamalarıdır. Sa
yın Bakan da burada ifade buyurdular, sene
lerden beri aynı kadro muhafaza edilmektedir. 
Böyle muhafaza edilen aynı kadro ile memle
ketin gittikçe artan vasıtalarını ve yollarını 
kontrol etmek, bunların önüne geçmek müm
kün olamaz. Yalnız dikkat etmek lâzımdır ki, 
bâzı emniyet yerlerinde çalışan arkadaşlarımız, 
gelişigüzel bu kontrol mevkiine getirilmekte
dirler. Burada istirdaden bir şey söyliyeyim, 
gazetelerde okuduk, bu karayollarında yapılan 
kaz-alardan, bu kazaların tevlidettiği zararlar
dan çok büyük bir şekilde mütenebbih olan ar-

— 049 — 
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kadaşl arımız, bilhassa Avrupa'da bir trafik aka
demisinin kurulduğunu .görmüşlerdir. Trafik 
akademisi kurmak gibi mühim bir meseleyi ele 
alan ecnebi memleketlerin halini hiçbir zaman 
unutmamak ve bunları daima düşünerek bu 
konuya eğilmenin icabettiği kanaatindeyiz. An
kara - İstanbul yolu üzerinde, diğer bölgeler
de vuku bulan ve ölümle neticelenen trafik ka
zalarında büyük mesuliyet hissesinin • kontrol 
işini lâyıkiyle, bilgiyle yapmıyan trafik teşki
lâtını sevk ve idare edenlere aidolmak Kızım-
gelir ve iddia ediyoruz ki, bu kontrol vazife
sini idare eden teşkilâtın başında da bu işten 
anlıyan kimseler yoktur, gelişigüzel tâyinler ya
pılmıştır. Bu yalnız Sayın l^aruk Sükan'ın za
manına ait değildir; umumi olarak söylüyorum, 
19G4 ten itibaren bu şekildedir iş. Yapılan 
kontrollar hiçbir işe yaramıyor. Zira ilmî esas
lar dâhilinde bir kontrol ve tertibat alınma
maktadır. Yapılan iş, sadece ehliyet ve ruhsat
name sormaktan öteye gitmiyor. Yetkililerin me
selenin bir ihtisas konusu okluğunu anlamala
rı icabeder kanaatindeyiz. Bunu alelade bir za
bıta kontrolü olduğunu düşünmek hatalıdır. 
•Bunda, bu hatada hakikaten büyük kusuru 
olanlar mevcuttur. Meselâ İstanbul'un en iyi 
•trafik âmiri olan bir zat, o zaman yani benim 
ıbu sözlü soruyu Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğına verdiğim sıralarda 'bu cereyan etmiştir, 
uluorta kendisi başka bir vilâyete tâyin edil
miştir. Aslında bu zat trafik mütehassısı idi, 
bunun iyi bir yere getirilmiş olması gerekirken 
Anadolu'da hiç lüzumlu olmıyan bir yere tâyin 
edilmesi doğru olmamıştır. Böyle yetişmiş bir 
elemanın trafik yolları üzerindeki bir merkeze 
tâyini ieabetmez miydi1? Bâzı büyük şehirlerde 
iş başına gelen trafik âmirlerinin ehliyetlerine, 
keyfiyetlerine, hattâ ahlâki durumlarına ciddî 
olarak bakmak lâzımıgckliğini, menfi halleri 
varsa, bunların derhal değiştirilmesi lâzımgel-
diğine kanaatimiz vardır. Dailıa acısı, Merkez 
'Trafik Müdürlüğünün başında bu işlerde yetiş
memiş bir müdürün ve bir baş komiserin oldu
ğu, bütün emir ve direktiflerin buradan çıktığı 
bilinmektedir. 

Arkadaşlar, düşününüz gayet ilmî ve fennî 
konu olan bu meseleyi tek başına, bir âmire ve 
onun yanındaki muavin arkadaşlara bırakmak 
ve onların emrine bu meseleleri tamamen terk 
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>tmek asla doğru olamaz. Böyle naehil kimse-
'erle, önem veriimiyen bir kontrol cihaziyle, 
:1 fay etsiz metotlarla faciaların önüne geçmek 
dünkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, yetkili bir arkadaştan 
öğrendiğime; göre kazalar, yolun durumuna uy
gun bir hızla, sevk edilen bakımlı bir vasıtadan 
meydana gelmemektedir. Kazaların esas sebep
leri, ayarsız ışıklar, lâmbasız yola bırakılan 
araçlar, gelişigüzel yola çıkmış şoförler, uyku
suz şoförler, içkili vasıta kullananlardan ol
maktadır. Bunlar belli esaslar içinde komtrola 
tabi tutulduğu takdirde kazaların asgari dere-
-eye düşeceğine hepimiz emin bulunmaktayız. 
Şunu da arz edeyim ki, «on hazırlanan Trafik 
kanunu tasarısında trafik ihtiyaçlarını sağh-
yaeak tedbirler yev almamıştır. Bir nevi güm
rük tarifesi olarak hazırlandığını görüyoruz. 
İîıı tasarının, ilmî, bu işleri bilen, bu işleri ha
kikaten ilim haline getiren kimselere, tetkik et
tirilmesi. onların da noktal nazarını aldıktan 
•i-anra. böyle bir tasarının Meclise sevk edilme
linin faydalı olacağı mülâhazasındayım. O tak
dirde hu hükümler kanunlaşırsa memlekete 
faydalı olur. Yoksa gümrük tarifesi gibi cıeza 
müeyyidelerin in artırılması, şu veya bu şekilde 
müeyyideler konması kâfi değildir. Bu bir ilim, 
i'en meselesidir. Ayrı bir ihtisas koludur. Bu 
fennî işlerle ilgili olan profesörler vardır, tat
bikatını yapanlar vardır, kompetan insanlar 
vardır. Bunlara tetkik ettirmek suretiyle bu ta
sarı daha mütekâmil bir hale getirilebilir. Bu
nu temenni ediyorum. Sözlerimi bitirirken Sa
yın İçişleri Bakanı kıymetli arkadaşımız Sü-
kan'a arzı teşekkür ederim. Hepinizi servgi ve 
saygı ile selâmlarım efendim. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstemimi Üyesi 
Rifat Öztürkgine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair Mil
lî Eğitim •Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

BAŞKAN — Soru sahibi izinlidir, delecek 
biri eşime kalmıştır. 

8. Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi T ev eloğlunun, elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/307). 

BAŞKAN — Sayın Bakan olmadığı için soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 
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16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, az gelişmiş bölgeler için 
hazırlandığı söylenen Kalkınma Plânına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/331) 

B A Ş K A N — Sayın Balkan yoklar. Sora gele
cek birleşime bırakıldı. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
(1ema! Tarlan'ın, M. T. A. Enstitüsü tarafından 
yapılan linyit araştırmasına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/333) 

B A Ş K A N — Sayın Bakan yoklar. Soru ge
lecek birleşime bırakıldı. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pırütı'nın, 1966 programına, dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/340) 

BARKAN — Sayın Bakan yoklar. Sora ge
lecek 'birlps'nıo bırakıldı. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Koksal'm, Asgari geçim indirimi Kanununa dair 
Maliye Bal:anından sözlü sorusu (6/319) 

B A Ş K A N — Sayın Bakan yoklar. Soru ge
lecek birleşime bırakıldı. 

20. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
CaMt Ortaç'ın, köı/lerin elektrik etüt ve, projele
rine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sodusu (6/350) 

B A Ş K A N ' — Sayın sora sahibi izinliler. 

Sora gelecek birleşime kalmıştır . 
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9. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî ilân Kurumuna dair 
Turizm ve Tanıtma ve Maliye bakanlarından 
sözlü sorusu (6/308) 

B A Ş K A N — Sayın Bakan bulunmadığı için 
gelecek birleşime kaldı. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Burdur I'yesi 
Faruk Kınaytürk'ün, İstanbul Bina ve Arazi 
İtiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından söz
lü sorusu (6/313) 

B A Ş K A N — Sayın Bakan bulunmadıkları 
için gelecek birleşime bırakıldı. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, köy içme suları 1965 yılı prog
ramlarına elair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/317) 

B A Ş K A N — Sayın Bakan bulunmadık lanu-
dan gelecek'birleşime kaldı. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Sabrı Topçuoğlu'nun, bâzı yardımların Türk 
parası karşılıklarının Türkiye içinde kullanıl
masına eledr, Başbaketndan sözlü sorusu (6/32"i-) 

B A Ş K A N — Sayın Bakan bulunmadıkları 
için gelcek birleşime kaldı. 

13. — Cumhuriyet Senatosu- Üyesi S a! âlı eri
tin Özgür'ün, 4 ncü Koalisyon Hükümetine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/326) 

B A Ş K A N — Sayın soru sahibi Özgür soru
larım yazılı soraya çevirmek istemişlerdir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yılelız'ın, Karadeniz Teknik Üniversitesinin öğ
retim kadrosuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/329) 

B A Ş K A N — Sayın Yıldız yoklar. İkinci 
defa bulunmadıklar ından soruları yazılı soruya 
çevrilmiştir. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Kebem Barajı dol ay isiyle 
istimlâk edilecek araziye dair Ba-şb ak anelem 
sözlü sorusu (6/330) 

B A Ş K A N — Sayın Bakan bulunmadı!:]arı 

için sora gelecek birleğime kaldı. 

21. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si İhsan II amit TigreVin, Ziya Gök alp Üniversi
tesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/351) 

B A Ş K A N — Sayın soru sahibi izinliler. So

ruları gelecek birleşime bırakıldı. 

22. — Cumhuriyet Senettosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı doleıyısİyle 
su cütında kalacak olan köylere deıir Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskân bakanların
dan sözlü sorusu (6/355) 

B A Ş K A N — Sayın Bakan yok. Soru gelecek 

'birleşime bırakıldı. 
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23. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Enver bahadırlı'nın', Ankara Cebeci Stadyomu 
inşaatına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/356) 

BAŞKAN — Sayın Bakan yok, gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

24. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Enver Bahadırlı'nın, «Ankara Aspest Boru Fab
rika» sına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/357) 

BAŞKAN — Cevap verecek Sayın Bakan 
yok, gelecek birleşime bırakılmıştır. 

25. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
İzzet Gener'in, DSİ Genel Müdürlüğünün 1966 
•yılı program tasarısına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/358) 

BAŞKAN — Cevap verecek Sayın Bakan 
yok, gelecek birleşime bırakılmıştır. 

26. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Batı - Almanya'da çalışan 
işçilerimize dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/359) 

BAŞKAN — Soru sahibi izinlidir, gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

27. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, oyun yerlerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/360) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Dikeçlıigil 
izinli. Cevap verecek Sayn Bakan burada, gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

28. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı dolay isiy
le su altında kalan köylere dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/362) 

BAŞKAN — Cevap vereck Sayın Bakan yok. 
Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

29. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nın, Toprak reformuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/363) 

BAŞKAN — İlgili Bakan?. Yok. Gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

30. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman AlihocagiVin, Merkez Valiliğine tâyin 
olunan eski Maraş Valisine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/365) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Sayın İçiş
leri Bakanı burada. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya Milletvekili) — İş tahkikat safhasında
dır. 15 günlük mühlet rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tüzük gereğince 
isteğinizi kürsüden ifade etmeniz lâzımdır. Lüt
fen ifade edin, oya müracaat edelim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
(Konya Milletvekili) —• Sayın Başkan, sayın se
natörler, Erzurum Senatörü Sayın AlihocagiPin 
merkez valiliğine tâyin edilen eski Maraş Valisi-
ıi3 a't sorusu hakkındaki tahkikat henüz ikmal 
edilmemiştir. İkmali için 15 günlük müddet ta-
lebediyorum. Bu hususun isafına delâletlerinizi 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — 15 gün mühlet verilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Buna göre gündeme alı
nacaktır. 

31. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/366) 

BAŞKAN — - Soru sahibi yok, gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

32. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'in, ananevi Türk terbiyesine dair sözlü 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in 
cevabı (6/367) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Bakan bu
rada. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tire Kız Enstitüsü Okul Aile Birliğinin 
(600) öğrenci velisi adına sormuş oldukları soru
ların Millî Eğitim Bakanınca sözlü olarak cevap
landırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 14 . 2 . 1968 
İzmir Senatörü 
M. Hilmi Onat 
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Sorular : 
1. Okullarda ananevi Türk terbiyesinin gü

cünü yitirdiğini, çok acıdır ki; son yıllarda ye
tiştirdiğimiz gençler üzerinde müşahade etmekte
yiz. Bu bakımdan ilik ve orta dereceli okullarda 
bir zamanlar olduğu gibi ahlâk ve davranış 
derslerinin yeniden konması hususunda bir şey 
düşünülmekte midir? 

2. Ahlâk bozucu ve hiçbir edebi değer taşı-
mıyan dergi ve kitapların bütün yurdu bir bu
laşıcı hastalık gibi sardığı gerçek olarak müşa
hade edilmektedir. Bu hususta detaylı tedbirler 
alınması ve 1117 sayılı kanun işler bir hale geti
rilmesi veya bu konuda yapılması düşünülen hu
suslar var mıdır? 

3. Türk sinemacılığı son günlerde çıplak 
vücutlu kadınların boy gösterdiği ve her yönden 
kötü numunei misal olacak bir kurum niteliğine 
İtatî olarak girmiştir. 

Çocuklarımızı çok sevdikleri sinemaların za
rarlarından koruyabilmemiz için Millî Eğitim 
Bakanlığı ne gibi tedbirlere başvurmaktadır ve 
bu husustaki düşünceleri nelerdir! 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. ' 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak Milletvekili) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; İzmir Senatörü Sayın Hilmi 
Onat'm ananevi Türk terbiyesine dair sorduğu 
sorularına cevaplarımı arz ediyorum. Cevapla
rımı sordukları sorunun numara sırası ile arz 
ediyorum. 

İlk ve orta dereceli okullarımızda, çocukla
rımıza kazandırılması zaruri olan Türk terbiyesi 
ve ahlâki davranış konuları, öğretime yön ve
ren ders müfredat programlarımızın heyeti umu-
ımiyesinde gereği gibi dikkate alınmıştır. Bu, bir 
eğitim ve program tekniği meselesidir. Ayrıca 
bir ahlâk dersinin programlara konulmasiyle öğ-
retilemiyeceği dünya eğitimcilerince de tesbit 
edilmiş olduğundan bu yola gidilmesi düşünül
memektedir. Bununla beraber programların bu 
açıdan takviye edilmesi yolları aranmakta ve üze
rinde çalışmalar yapılmaktadır. 

İkinci sorularına cevaplarımı arz ediyorum. 
Çocuklarımızı zararlı yayınlardan korumak 

için yürürlükte bulunan 1117 sayılı Kanun gü
nün icap ve isteklerine cevap vermemektedir. 
Bu mahzurun giderilmesi maksadiyle «Küçükleri 
zararlı eserlerle, her çeşit zararlı yayınlardan 

koruma Kanunu» adı verilen tasarı üzerinde ça
lışılmaktadır ve bu tasarı bugün bitmiş ve Baş
bakanlığa arz edilmiştir. 

Bu tasarı kanuni aşı ncaya kadar mahzuru kıs
men önlemek ve zararlı yayınların daha sürat
le izlenmesini sağlamak maksadiyle, bütün yurt
taki eğitim kurumlarının rasladıkları zararlı ya
yınları doğrudan doğruya Bakanlığımız Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkanlığına göndermeleri 
ve bu işle görevli komisyona yardımcı oknaıları 
hususu bir genelge ile valiliklere duyurulmuştur. 

Dünkü yaptığım bir genelge ile de bu zararlı 
yayınlarla mücadele yolu açılmış ve faydalı ya
yınların okullara çok miktarda gönderilmesi su
retiyle bunlara karşı konulması düşünülmüş ve 
tatbikata geçilmiştir. 

Üçüncü sorularına cevaplarımı arz ediyorum. 
Sinema filimlerinin zararlı etkilerinden ço

cuklarımızın korunması bakımından sözü edilen 
kanun tasarısı metnine plâk, filim, tiyatro, rad
yo - televisyon konuları da alınmıştır ve bu suret
le bu noktada bertaraf edilmeye çalışılacaktır. 
Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Onat. 
22 nci soruyu cevaplandırmak üzere Sayın 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı teşrif et
mişlerdir. Yalnız soru sahibi Sayın Ertuğ ol
madığı için cevaplandırılamıyacaktır efendim. 

Buyurun Sayın Onat. 

HİLMİ ONT (İzmir) — Muhterem arkadaş
lar, bu soruyu getirmekteki maksadım, son za
manlarda gerek efkârı umumiyede, gerekse 
toplum üzerinde ve gerekse hocalar üzerinde 
çocuklarımızın terbiyesi ile ilgili hassasiyetin 
hâd safhaya gelişindendir. Birçok mektuplar 
alıyoruz. Ve sizler de tercüman oluyorsunuz bu
na. Yalnız, mühim olan konu Millî Eğitim Ba
kanının ağzından milletin bu hassasiyetini tat
min etmesi için huzurunuza getirdim. Sayın 
Millî Eğitim Bakanının bilhassa 1117 sayılı Ka
nun hakkındaki çalışmalarını takdirle anmak 
isterim. Bendeniz de kısaca şunu arz edeyim, 
özet olarak; millî terbiye kanaatimce, Türk şah
siyetinin gençlere öğretilmesi ile mümkündür. 
Her milletin olduğu gibi, Türklerin de kendile
rine has örnek bir şahsiyeti vardır. Türklerin, 
yine kendilerine uygun bir kültür ve dünya gö
rüşü de mevcuttur. O halde bunları hıfzetmek 
değil, gençlere öğretmek, onları millî terbiye 
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ile yetiştirmek gerekmeketdir. Bu terbiyenin j 
politika ile bir ilgisi yoktur. Totaliter memle
ketlerdeki gençlik daha ziyade ideoloji terbiyesi 
ile ilgilidir. Fakat bizlerde, demokrasi safların
da olan memleketlerdeki her milletin tarihi için
de gelişmiş şahsiyeti terbiye esası olarak konur, 
bunun elbette politika ile hiçbir ilgisi olmaz. 
Bu yönden de Türk gençliği gayet muhkem ye
tişecektir. Millî Eğitim Bakanı da bu hususu 
sarahatle ve açıklıkla bize beyan etmiştir. Ben 
Tire'li hemşehrimin öğretmenler grupunun, altı-
yüz aile adına bu sualleri gönderen hemşehrile
rimin endişesine mahal olmadığına ben de işti
rak ederim. Hürmetlerimle. 

33. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, İmroz Adasında vukubulan olaya 
dair sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sil-
kan'm cevabı (6/368) 

BAŞKAN — Sayın Onat buradalar, Sayın 
İçişleri Bakanı buradalar. Soruyu okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sözlü sorumun İçişleri Bakanı tarafından ce

vaplandırılmasını rica ederim. 
14 . 2 . 1966 

İzmir Senatörü 
Hilmi Onat 

Sorular : 
1. Hürriyet Gazetesinin 1. Şubat 1966 tarihli 

nüshasında 2 sayfada çıkan bir haberde: İmroz 
Adasında iki Tüfk öğretmeni hastanelik olacak 
derecede doğulmuş ve sonra da bu mütecaviz şa
hıslar sokaklarda (Zito Makarios) diye bağırmış
lardır. 

a) Mütecavizler kimlerdir ve tecziye edil
mişler midir? 

b) İmroz Türkiye'nin en büyük bir adaşıdır, 
bu adada mevcut emniyet kuvvetinin miktarı 
kâfi midir? 

c) Gelecek olaylar için Türklerin iskânı ve 
mevcutları üzerinde ne gibi tedbirler alınmıştır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Sayın İzmir Senatörü Hilmi Onat'm sorularına 
cevaplarımı arz ediyorum : 

Sayın Senatörün sorusuna mesned teşkil 
eden ve İstanbul'da münteşir Hürriyet Ga-
ztesinin 1 Şubat 1966 günlü nüshasında bah
sedilen olay, 8 Mart 1965 tarihinde cereyan 
etmiştir. 

8 Mart 1965 Pazartesi günü saat .19,80 da İm
roz - Dereköy'de Nikola Malarya ali, kah
vehanede Karnaval, münasebetiyle tertibe-
dilen baloya İmroz İlkokulu "Müdürü Erdoğan 
Ayh.au iie öğretmen Ünal İşık da iştirak etmiş
lerdir. Öğrenci devamsızlığı sebebiyle öğret
menlere muğber olan Dimi.tri. KuLruvei Niko 
Flako ve İltelyo Manyat adlı şahıslar, dans et
mekten çıkan anlaşmazlıktan istifade -'ederek, 'iki 
öğretmene sandalye ve ateş küreğini vurmak 
suretiyle tecavüz etmişler ve onları ağır su
rette yaralamışı1 ardır. Suçlulara Andoıı Bun-
yazo, DImitri Sporo, Kosta Yorgakaro, İstelyo 
Kokiııaki, İstelyo Fermeli ve Yani Kaya isimli 
şahıslai' da yardım etmişlerdir. 

Sanıklardan Dinıitri Kutruvol, Niko Flako 
ve İstelyo Manya t'm duruşmaları mevkii fen, 
diğer altı sanığın duruşmaları da gayrime vkuf 
olarak devam etmekte iken', 29 Mayıs 1965 günü 
üç sanığın tahliyelerine ve redd-i hâkim talep
lerinin de kabul edilerek dâvalarının Çanakka
le Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesine knrar 
verilmiştir. 

Çanakkale Asliye Ceza Mahkemesinde cere
yan eden muhakemeleri sırasında, müştekilerin 
yazılı şikâyetleri bulunmadığından, 17 Mart 
İ965 tarih, 88/124 sayı ile Mahkemece dâvanın 
muvakkaten tatiline karar verilmiştir. Bu ka
rara, müştekiler tarafından itiraz edilmediğin
den, karar kesinleşmiştir. Bu olay sırasında, 
(Zito Makarios) diye bağırma olmadığı bize 
tahkikatımız neticesine ilâveten bildirilmiştir. 

İmroz ve Bozcaada'da yeteri kadar emniyet 
mensubu bulunmakta ve kadrolar boş bırakıl-
mamaktadır. Telsiz eihazlariylc de tahkim edil
miş bulunmaktadır emniyet teşkilâtımız. 

imroz Adasına evvelce yerleştirilmiş olan 
göçmenlerin; anılan yerde müstahsil hale ge
çebilmelerini temin ve buraya yeniden göçmen. 
iskân edilmesi için, gerekli çalışmalar yapıl
maktadır. 

Bu adada, halihazır durumda -Jandarma Er 
Eğitim Taburu binaları ile Öğretmen Olculu ik
mal edilmiş ve fiilen hizmete girmiş tesisler 
olup, kurulması kararlaştırılan Tarım" Cezaevi, 
Devlet Üretme. Çiftliği, liman inşaatı, ortaokul 
inşaatı, içmesuyu tesisleri ve Devlet memur
ları için 52 adet lojman inşaatı hazırlık ve ikmal 
çalışmalarına devam.edilmektedir. 
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Sayın arkadaş lar ım, konu gerek millî gü
venliğimiz ve emniyetimiz bakımından Kıbrıs 
hâdiseleri bakımından, ciddiyet kesbetmesi iti
bariyle İmroz ev Bozcaada konusu Hükümet in 
ve Millî Güvenlik Kuru lunun başlıca aktüel 
işt igal konular ı arasında bu lunmaktad ı r . Hükü
metimiz milletin, asli. t emayülüne uygun olarak 
gerek millî güvenlik yönünden ve diğer millî 
menfaatlerimiz yönünden tedbir ler a lmakta ga
yet titiz ve hassas bu lunmaktad ı r . Saygıla
rımla arz ederim. (Alkışlar) 

]BAŞKAN — Sayın Onat. 
HİLMİ ONAT (İzmir) — Muhierem senatör

ler, bu suali de huzurunuza getirmekle yap
mak istediğim bazı nokta lar ın fısıltı gazetesi 
hal inde efkârı umıımiyede gayet kötü tesirleri 
oluşundadır . Bunu bir tek gazete1 yazdı ve on
dan sonra da devam etmedi. "Fakat bu gaze
tenin bu. k a d a r kısa yazıp bu işi bir daha ele 
almaması efkârı umıımiyede, bilhassa medar ı if

t iharımız olan, memleketin ist ikbalini ellerine tev
di ettiğimiz öğretmenler üzerinde büyük yara, bü
yük bir tesir icra etmiştir . Ben Sayın İçişleri Ba
kanının, millî güvenlik konusu ve millî emniyet 
konusuna temas etmiyeceğim. Bu hak ika ten üze
rinde hassasiyetle konuşulması lâzım gelen bir 
konudur . Yaimz bir noktayı belirtmek istiyo
rum. : Muhterem arkadaş lar , İmroz Türkiye ' 
nin en büyük adaşıdır . 1960 sayımına göre nü
fusu 5 791 dir. Bunun sadece otuz ela biri. Türk-
tür . Adan ın s t ra te j ik du rumu Çanakkale Bo
ğazını kontro l bak ımından ve Süveyş'e nazaran 
Kıbrıs ' ın aynıdır . Kıbrıs du rumuna düşürül
mem ek isteniyorsa adada Türkler in muti alca 
hâkim kılınması şar t t ı r , kanaa t in i huzurunuzda 
beyan etmek ist iyorum. 

Muhterem arkadaş lar , bir Türk öğretmeni 
dövülüyor. Hakl ı olduğu halde dâvasını kaybe
diyor. Bu, hak ika ten bizim için çok. yüz 
kızart ıcı bir manzara arzediyor. Şikayet 
olmaması, ş ikâyetçi bulunmaması veya.yazı l ı şi
kâye t in olmaması bu sucun ve böyle suçlular .n 
bunu. i t iya t hâline get iren bu adamlar ın sııela-
ıraııı o r t adan kalkması bizim oradaki istikbali
mizin endişe verici du rumudur . Bu hakımda'n 
ben hükümet tek i a rkadaş la r ıma teşekkül ' ede
rim. Bu konu üzerinde hassasiyetle durur la r sa 
ve hiç olmazsa bundan sonraki olaylar için ted
bir alınırsa iyi bir du rum doğacakt ı r . Hürmet 
lerimle. 

Yk — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yddız'ın, Bulgaristan'a gönderilmesi düşünülen 
sanatçıya dair nlilli Eğitim Bakanından sözlü 
sorum (6/371) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız? Yoklar. Sayın 
Bakan burada. Soru sonraki gündeme alınacak
tır. 

33. — CnmJıuriyci Senatosu Zonguldak Üyesi 
Terfik înci'nin, İstanbul boğuzmdald kazalarla 
ilgili tedbirlere dair Jdashrma Bakanından söz
lü sorusu (6/372) 

BAŞKAN — Sura için cevap verecek Sayın 
Bakan?. Yok. Gelecek bii leşime bırakılmıştır. 

33. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'?un, Büyük ada'da Tarım Bakan
lığı iem dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadığı
na eletir T ar mı Bakanından sözlü sorusu (6/373) 

BAŞKAN — Sayın Tar ım Bakanı? Yoklar. 
Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

37. -- Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adah'vun, Ileybeliada sanatoryumları
na dair sözlü sorusu ve Sağ!d, ve Sosyal Yardım 
Bakanı Edip Somunoğlu'nun cevabı (6/374) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Adalı bura
da, Sayın Bakan da buradalar , soruyu okutuyo
rum : 

9 . 8 . 1966 

Oumhnriyet Şeriat o: ;u Sayın Başkanlığına 
Aşağıda arz edilen hususların Sayın Sağlık 

ve Sosyal. Yardım Bakanı taraf ından sözlü ola
rak eevaplaunırı 'nıasm] saygı ile rica ederim. 

İstanbul Senatörü 
Erdoğan Adalı 

1. Heybe!lada sanatoryumlarının tevsii için 
çalışıldığı doğru mudur? 

2. Son ilmî ölçülere a:örc- diniz kenarında 
verem sanatoryumlarının bulunması doğru mu
i n ? 

3. Bu sanatoryumların verem tedavisine el
veriri: bir vm<e nakli düşünülmekte midir? 

S Af! L/l K VB SOSYAL YARDİM B A K A N İ 
7-2i>î?3 S O M r N Ö Ğ L F (Erzurum) — Muhterem 
Başkan, muhterem, arkadaşlar; Cumhuriyet Sq-
ıvı'osu İstanbul Üye.! arkadaşımız Erdoğan 
Adak taraf ından Heybe!iadn'da bulunan sana
toryum baklanda Senato Başkanlığına sunduğu 
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ve Bakanlığımıza tevdi olunan 3 maddelik sözlü 
soruyu kısaca cevaplandırıyorum. 

Memleketimizdeki verem durumunun arz et
tiği önem dolayısiyle bu hastalığa karşı Bakan
lığımızca açılmış bulunan verem savaşı faaliyet
lerinin yıldan yıla artmakta olduğu malûmunuz
dur. 

Bu savaşta muvaffak olabilmemiz için, bi<r ta
raftan genç nesli vereme karşı BCG aşısı ile ko
ruma faaliyetlerine hız verirken diğer taraftan 
da bilhassa hastane tedavisinden faydalanabile
cek veremli hastaların tedavisine önem veril
mektedir. 

Bakanlığımıza ait, Devlet hastaneleri bünye
sindeki verem paviyonlarında bulunan yatak 
adedi hariç mevcut 6 815 verem yatağı, gerek 
verem tedavi müesseselerimiz tarafından ve ge
rek verem taramalarında tesbit edilen hastalar
dan yatırılarak tedavisi icabedenlerin tedavile
rini sağlıyacak kapasitede olmadığından, yıllık 
bütçelerden imkânlar nisbetinde verem yatağı 
adedini artırmak zaruretindeyiz. 

Bu itibarla, Bakanlığımızca ucuz tipte ve
rem hastaneleri inşası ile mevcut müesseselere 
paviyon ve servis ilâvesi cihetine gidilmiştir. 

Bu meyanda Heybeliada Sanatoryumunun 
da Bakaîîlîrhmızm verem yatağına olan ihtiva-
cı nazarı itibara alınarak mevcut paviyonlar-
dan birine ilâve kat inşası kararlaştırılmıştır. 

B'i sanatoryum eskiden kurulmuş bir mües
sese olduğundan, son ilmî ölçülere göre, verem 
hastaneleri ve sanatoryumların tesisinde coğ
rafi bir mevki nazarı itibara alınmamaktadır. 

Bu bakımdan, Heybeliada Sanatoryumunun 
deniz kenarında olması bir mahzur teşkil etme
mektedir. 

Bu yönden olarak, bu sanatoryumun başka 
bir mahalle nakli bahis mevzuu değildir. 

Bilhassa eski bir sanatoryumdur. Bu sana
toryumun nakli kolay değildir. Büyük paralar 
sarf edilerek burada bir sanatoryum yanılmış ve 
ileri bir verem tedavi müessesesidir. Ve verem 
hastanelerinin şehirlerden uzak olması mevznu-
bahis değildir. Bugün için hava da mevzuuba-
his değil ve aynı zamanda verem hastanelerin
de hastalığı etrafına bulaştırma da bahis ko
nusu olamaz. Veremli hastanın, eğer mikrop 
saçıyorsa, bütün diğer bulaşıkları yani, bulaş
mış olan maddeleri, çamaşırları ve saireleri ster-
lize edilerek hastaya tekrar iade edilir ve ha

rice hiçbir suretle her hangi bir şekilde taşmaz 
ve bulunduğu yerin turistik önemine de bir ka
yıp vermez. Bugün şehirde bulunan, Ankara ve 
liğer yerlerdeki verem hastaneleri de şehirler
den uzak yapılması artık hastane, verem hasta
nesi ve diğer hastaneler için tasarruflu ve elve
rişli değildir, bilâkis şehrin yakınında ve bah
çe içerlerinde ve daha ziyade kalabalık yerler
de olması daha tasarruflu, moral eğitimi bakı
rımdan daha faydalı görülmektedir. Bu husus
ta Heybeliada Sanatoryumunun da turistik ba
bımdan bir zararı olmıyacağını zannediyorum. 
Üzerine bir kat daha çıkmakla yatak ilâve et
miş oluyoruz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkaadşlarım, Sayın Sağlık 
Bakanının izahatına teşekkür ederiz. Yalnız 
ben kendi köyüm olması hasebiyle yakından 
alâkadar oldum. Her halde Sayın Bakana ilet
memiş olacaklardır. Sağlık Bakanlığında bun
dan evvel yapılmış ilmî tetkike müstenit üç ta
ne rapor vardır. Bu raporlardan ada sanator-
vumlarının ilmen müsait yerde olmadığı ve bil
hassa deni'z havasının yani iyotlu havanın kan 
getirdiği, bu bakımdan ilk fırsatta bu hastane
lerin nakledilmesinin faydalı olacaih şeklinde 
ilmî heyetler tarafından verilmiş, Sağlık Bakan
lığında raporlar vardır. Biz elbette Bakanlığın 
ve bütün memleketin verem savaşırdaki hassa
siyetini takdir ediyoruz. Yalnız sözlü sorumuz
da da arz ettiğimiz gibi biz nakilden bahsettik, 
kaldırılması bahis konusu defnidir, nakledilme
si. Kaldı ki, bu hastanenin halen başında bulu
nan yetkililer dahi Bakanlığın böyle bir teşeb
büsünün gayet hayırlı olacağı mütalâasındadır-
laı*. Burada Bakanın izahatının son kısmında 
şehirlerden uzak yapılmasında mahzur yoktur, 
bilâkis şehirlerin içinde olması lâzımdır, buyur
dular. Ben de aynı mantıkî neticeden faydala
narak niçin Heybeliada sanatoryumları tevsi 
ediliyor da meselâ Yedikule'deki Verem Hasta
nesi tevsi edilmiyor. 

Zira Heybeliada İstanbul'a vapurla gidip -
ı̂ Gİme 1,5 saatlik bir mesafede olmak hasebiyle 
buraya yapılan masraf ancak orada yatan has
taların tedavisine sarf edilir, bir poliklinik te
davisi yapılmaz. Yani ayakta gelen hasta tedavi1 
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edilömez. Bu ilâve, bu masraf meselâ Yedikule 
Hastanesine sarf edilirse yatan hastaların isti
fade edebileceği gibi, yüzlerce vatandaşın her 
gün ayak tedavisi, poliklinik tedavisi yapılmak 
suretiyle aynı elemandan, aynı kadrodan müs-
tefidolur. Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım. 
Adalar 1 nci sınıf turistik bölge olarak kabul 
edilmiştir. 5 Yıllık Plânda da böyledir. Gerek 
Hükümet programında, gerek Bakanlık bütçes' 
görüşülürken, Turizm Bakanlığı bütçesi görü
şülürken, Bakanın beyanatında turizme veriler 
ehemmiyet ve Türkiye'nin turizmden, turizm 
gelirlerinden ve turizmden beklediği faydalar 

huzurunuzda ifade edilmişti. Birinci sınıf tu
ristik olan bir bölgede sanatoryumların yapıl
ması ve hattâ tevsiine gidilmesi, yapılmış sana
toryumların nakli bahis konusu iken bir taraf
tan bir tarafa atıp tevsiine gidilmesi bu turis
tik bölgenin ehemmiyetiyle kabili telif değil
dir. Kaldı ki, burada Deniz Lisesi, Deniz Harb 
Okulu ve Adalar Lisesi gibi gençlerin tahsil ve 
yetiştiği müesseseler vardır. Verem en bulaşıcı 
ve sâri hastalıklardan birisidir. Bu bakımdnn 
senelerden beri ora sakinleri ve Bakanlıktaki 
ilmî kurullar bunun naklinin hattâ bizzat sa
natoryumların idarecileri bunun naklinin gayet 
yerinde ve favdalı olacağını mütalâa ederken. 
bu sene her rie sebeptense tevsi yolma gidilmesi 
ve bu yolda Savın Bakanın izahatı bizi tatmin 
etmemiştir, istanbul'un başka yerlerinde, istan
bul'un içinde vatandaşa daha faydalı olacak ve 
ayakta tedaviyi yapabilecek bölgedeki hastane
lere bu ilâve ve bu masraf sarf edilmek sure
tiyle daha tatminkâr netice alınacağı kanaatin
deyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 38 nci sıradaki soruya geçiyo
ruz. 

33. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Zerin Tü
zün'ün, yazdığı bir kompozisyon ödevi dolayt-
siyle öğrencisini savcılığa teslim eden eğitimci
lere ne gibi bir işlem yapılacağı hakkında sözlü 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in 
cevabı (6/375) 

Bx\ŞKAN — Soru sahibi Sayın Tüzün? Bu
radalar. Sayın Millî Eğitim Bakanı? Buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 

14 . 3 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara Namıkkemal Ortaokulunda, yazdığı 

')ir kompozisyon vazifesi dolayısiyle, bir öğrenci
lim savcılığa teslim edildiğini üzüntü ile öğren
miş bulunuyorum. 

Birer eğitim müessesesi olan okullarımızın 
görevinin sadece okutmak değil, aynı zamanda 
eğitmek olduğu muhakkaktır. 

özellikle, öğrencilere doğru yolu göstermek, 
yanlış görülen davranış ve tutumlarını gerekli 
"ehberliği yaparak düzeltmek, bu suretle genç
lerin, cemiyete yararlı insanlar olarak yetişme
lerini sağlamak, öğretmenin ve idarecinin yü
kümlü bulunduğu en önemli eğitim sorunların
dan biridir. 

insanları doğru yola sevk etmek için, hak
kettiğinden daha ağır bir şekilde cezalandırmak 
ve hele topluma teşhir etmek ise, günümüzün 
eğitim anlayışı ile katiyen bağdaşmıyan bir hu
sustur. 

Bu bakımdan, her ferdin, hem okullarımıza 
karşı olan itimadın zedelenmesine sebebolan 
davranışları ile eğitimcilik vasfına sahip bulun
madıkları anlaşılan ilgililer hakkında, bağlı bu
lundukları bakanlıkça ne gibi bir işlem yapıl
mış bulunduğunun Millî Eğitim Bakara tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına tavas
sutunuzu saygıyla rica ederim. 

Kontenjan Senatörü 
Zerin Tüzün 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MILLÎ EĞITIM BAKANI ORITAN DENGIZ 

(Ujak Milletvekili) — Sayın Bakan ve sayın 
senatör arkadaşlarım, Kontenjan Senatörü Sa
yın Zerin Tüzün'ün suallerini dikkatle din
ledim. Mesele, zamanında tahkik edilmiş ve 
tahkJkat dosyası Bakanlıktadır. Ancak iş ad
liyeye intikal etmiş bir konudur. Bu balkımdan 
Anayasamız ve kanunlarımız muvacehesinde 
burada açıklanması, sonuçları tâyin bakımın
dan, mahzurlu mütalâa ediyorum. Bu bakım
dan her hangi bir beyanda bulunmıyacağım. 
Şüphesiz lâzımgelen muamele, lüzumlu muame
le gayet titizlikle yapılacaktır. Sayın Zerin 
Tüzün'ün takrirlerinde belirttikleri bir eğitim
cinin vazifesine aidolan noktalara ve cümlele
rine tamamiyle iştirak ettiğimi bu vesile ile arz 
ötmek isterim. Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Buyurun Say m Zorlu Tüzün 
ZERİN TÜZÜN ((Jumkurbaşkanme.a S. (T) 

— Sayım Başkan, «aynı senatörler*, ben Sayın 
Millî Eğit ini Bakanıma sormuş olduğuim soru
nun ya eo'k iyi ani aşıl m a mış o lduğunu veya 
Sayın Bakanın bu 'konuda bana. cevap verin'ek 
arzusunda bulunmadığı ika Hısımlayım. Ama da
ha ziyade Sayın Balkan kemim, sormuş okluğum 
soruyu tam mânaslyle anla tamamış olduğıi'm 
fikrini savunacağını . Ben burada 'bu suçlu 
veya suçlu olmıyan öğrenci lıaıkknıda ne . ya
pıldığını ve >bu çocuğun bu konuda ker hangi 
bir isleirrıe tabi t u t u l p tu tulmadığını smrmmdım. 
Benim sorduğum esasen k i r ö rnek ten do 'ileri 
prensip meselesi idi. Yani bu şekilde yanlış 
bir davranış içinde bulunan bir çocuğu, ibir öğ
renciyi >egitmek vazifesini üzerene atmış olan 
kimselerin nasıl eğitecekleri ve onun hakk ında 
ne yapacakla r ı meselesi idi. Ve bunun için de 
bu davranış lar ım h u çocuğu adliyeye teslim 
ötmek suret iyle or taya (dimili clavraııiHhırıııı 
Millî Eğitim Bakanl ığ ının nasıl değerlendir
in dk. t e .'Olduğunu öğrenmek istemiştim, Benim 
kanaat l ine göre esasen bir çocuk bir fikir su
çundan, bir talebe bir fikir suçundan '.ne olur
sa olsun tutulklaıımalı mıdır, t u t u k lauma'ma-
h nnd ı r meselesi o d a y a çıktığı z anman her hal
de tu tuk banmam ah dır "meselesini burada hulu-
man sayın üyelerin ta s vib ede e ekleri kanısında
yım. Ben bu gönüsün içindeyim. Ben sende rce 
öğretmenlik, idaree ikk yapmış bir insan ola
rak şahsi tecrübelerimle de bilmekteyim ki, kir 
ta lebeyi doğru yola götürmek için yapı lacak 
en olumlu iş, 10 takıbeye sana inanıyürum, sana 
güveniyorum, sen kötü insan değilsin, her han
gi h i r sebeple yanlış yola doğru ili İmi irisin, heıı 
senin yanındayını , senin elinden tu tacağını ve 
seni 'doğru yola get i receğim; sem buna mıils-
tai ts in dernektir ve Sumu yaptığımı 'zaman da 
daima muvaffak .okluğumu burada if t iharla 
söyliyekilecek durumday ım. Şimdi böyle bir 
d u r u m içinde bulunan ibir çocuğu da acaba 
'doğrudan doğruya emniyet küvet ler ine teslim 
mi yoksıa onu yanlış davranış içimdeyken doğru 
ta rafa çökmek mı i yapı lacak iş t i r? Benim öğ
renmek istediğim husus bu idi. 

Her hangi bir çocuk bir yanlış davran ı şm 
içinde olabilir, t a r t ı şma la rda bir yanlış 1,'m.ir 
savunabilir , ha t t â bu fikir Anayasaya .aykırı 
bir fikir de olabilir. Bn, bir çocuktur ve hu 

fikri bilebilerek veya bilmiyerek müdafaa et
miş, tar t ışmış olalbilir. Burada yapı lacak şey 
öğretmene düşen, klarcviye düşen şey herşey-
deu önce İni çocuğa gerekli rehberliği .yapmak
t ı r . Bu çocuğu hemen sen kötüsün, ımuk\m ki, 
bu fikri savundun, adak senin bu okulda isin 
yok tu r hbdm aramızda işin yoktur , bu cemi
yette işin yoktur demek değil; ona gerekli reh
berliği yapmak' suret iyle doğru yola çeknuik-
tir. Mü31i<m olan budur.. Bizim müesseselerimiz 
ve okullan;iiız netice i t ibar iyle sadece öğrenim 
vcM'en birer mıikmseöo değildir. Ben sorumda 
da ısrarla, bunun .üzerinde; durdum. Öğrenimin 
yanımla eğitim vazifesi yapacak olan müesse
selerdir. İki eğitini nedir? Bğitim doğru yolda 
ilan ve davran ış t ı r ! tamamen düzgün olan, 

her t ü r l ü tenkıyeyi en. 'mükemmel şekilde almış 
ulan çocuğu 'eğitmek demek değildir. O zaten 
eğitilmiş kimse... Eği tmekteki kası t , doğru dav
ranışlar içinde olmıyau çocukları doğmı y d a 
getirin ektir. Eğitimi vazifesini yapmak budur . 
Ve biı* öğretmenin, idarecinin, bir okulda, va
zife almış olan ikimseierin birinci derecede işi 
bu rehberlik ve bu vazifeyi yapmasıdır . Benlin 
kanaa t im budur. Bu böyle olmadığı ye çocuk 
•her hangi şekilde suçlandır ıkl ığı t akd i rde or
taya çıkacak olan meseleler kanaat imce eok 
önemlidir. Bir kere bir çocuğu suçlusun diye 
damgalamak o çocuğu hokemakal suçlu olma
sını temin etme1]-: için 'bilinci "uliimı atmak de
mi ektir . Ondan sonra da hu çocuğa sadece, suç
lusun demek şöyle dunsun topluma da suçlu 
c.lamak teshir etmelk ar t ık onun kolay 'kolay 
ıslah olmaz hak; gelmesini rahat l ık ta temin et
mek demelidir. Şimdi bu davranış içerisinde 
bulunulduğu mu ve olkıı 11 arımızın bu yola doğ
ru gittiğini düşünecek olursak bu ne olacak
t ı r? Bir kere talebe hocalara karş ı itkmaduıı 
t amamen kayrbedecek, kendisinin yanlış olup 
doğru gördüğü kâzı fikirleri müda faa edemiye-
eektir. Binaenaleyh, öğretmen onun yanlış fik
ri okluğunu öğrenilmek imkânına sahikokımııya-
caktır . Bu birinci şekil. 

Voli hiçbir zaman okulla İşbirliği yapmıya-
eaiktır. koeuğuııu korumalk için çocuğunun 
yanlış davranış la r ın ı okula ve idareciye bildir-
miyeeektir . ikiyle e e okul ve öğretmen çocu
ğun yanlış davranış la r ından tanı anı en bihaber 
o la rak omu eğitt iğini zanodeeektir, ama as-
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lında hiçbir iş yapmamış olacaktır. 
Bir üçüncü korkulan sebep daha var, bu

rada.; bizim memleketimizde eğitimin daha 
herkes tarafından rahatlıkla kabul edilmedi
ğin*., daha cehaletin mevcudolduğunu bildiği
miz bir ortamda, okullarımızı, veliye, öğren
ciye ve topluma bu derece sevimsiz göster
mek her halde eğtim bakımından bir kazanç 
değil bir kayıp olacaktır. Bütün bunlara ilâ
ve olarak şunu da dikkatle izlemek zorun
dayız ki, bu şekildeki bir davranışın sonunda, 
arkası da gelebilmektedir. Nitekim bu hâdi
senin arkasından İsparta'da bir talebenin tu
tuklandığını ve bunun arkasından Kırşehir'
de iki talebenin yine savcılığa verilmiş oldu
ğunu duymaktayız. Eğer bu iş böylece sürüp 
giderse o zaman biz okullarımızda eğitim 
yapacağımız iyi davranışlar içerisinde bulun-
mıyan çocuklarımızı kendi başlarına bırakıp 
topluma teşhir edip, savcıya teslim edip ne 
yaparsan yap diyeceğimizi ama onları okul 
sıralarına toplayıp birtakım bilgileri öğre-
temiyeceğimizi ifade edelim ve eğitimden Vaz 
geçtiğimizi açıkça açıklıyalım. Bu, demektir 
benima görüşüme göre. Binaenaleyh benini Sa
yın Millî Eğitim Bakanından sorduğum so
runun cevabı olmadı bu. O "bakımdan müteees-
sirim. Her halde iyi anlatamadım, ne demek 
istediğimi. Saym Millî Eğitim Bakanından bir 
ricada bulunarak buradan ayrılmak istiyorum. 
O da şudur : 

Lütfen eğitimcilere vazifelerinin neden iba
ret olduğunu tekrar hatırlatan bir tamim yap
sınlar, bunu bütün teşkilâta bildirsin ve bu 
şekilde doğru davranış içerisinde bulunmiyan 
öğrencilerin artık bundan sonra savcılara tes
lim edilmesi gibi yanlış bir tuluma giril
mesine mâni ousunlar. Ben bunu istirham edi
yorum. Çok teşekkür ederim. (Soldan ve orta 
sıralardan alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak Milletvekili) — Sayın Başkan, sa
yın senatör arkadaşlarım; Sayın Zerin Tu
zun arkadaşımızın sorusunu tam mânasiyle 

anladım, anlaşılır. Ve verdiğim cevap da an
ladığım. şekilde verilmiştir. Eğer sorunun için
de Namık Kemal Lisesinde veya okulunda 
geçen bir Vakadan bahsedilerek sorulmamış 
olsaydı, ûmümi mahiyette eğitim, Öğretim 
meseleleri üzerinde dikkatle bir öğretmenin 
nasıl ve niçin durması lâzımgeldiğini et
raflı bir şekilde arz ve izah edeceğim tabiî 
idi. Anla sorunun mesnedi Namık Kemal 
Lisesinde geçen bir olay şeklimde ve bu 
olaya istinadeden bir izah tarzı ve biı.' sual 
şeklinde olduğu içindir ki, bu konuda öğrenci 
ve öğretmen bakımından, idare bakımından 
mahkemeye intikal etmiş bir mesele olması 
dolayısiyledir ki arz etmekten çekindim ve 
yâlnız mütalâalarına eğitim bakımından haklı 
gördüğüm mütalâalarına da iştirak ettiğimi 
arz etmekle iktifa ettim. Bir öğretmen esa
sen başka türlü düşünemez. Hepimiz sene-
nelerce öğretmenlik yaptık ve kısmet olursa, 
yine yapacağız. Bunun mânası öğretmenliğin ma
ması esasen çocuk terbiyesidir. öğretimden ev
vel eğitim meselesidir. Bunda hassas olmak 
kadar bir şey yoktur. Bir öğretmenin, her gün 
ne gibi ne kadar çok hâdiseleri veya yanlış 
düşünceleri, fikirleri affetmekte ve düzeltmekte 
olduğunu muhakkak şu anda biliyoruz ve 
bunların hepsi şuraya, buraya, mahkemeye, 
savcıya intikal etmiyor. Okullarımızda her gün 
binlerce hâdise cereyan ediyor. Hor birisi 
mahkemeye intikal etmiyor. Bunların hepsi 
çocuktur. Ama bir iki veya, üç hâdise olabilir. 
Ve bunlar da maalesef mahkemeye intikal et
miş bulunuyor. Bu bakımdan soruyu tam 
cevâplandıramadım. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

39. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ati Rıza Ulusman'ın, bir öğretmene karşı yapı
lan ithamlara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/376) 

BAŞKAN — Saym Bakan burada. Soru sa
hibi bulunmadığı için geriye bırakıyoruz. 

Soruların cevaplandırılması bitmiştir, efen
dim, 
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5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

«. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O'Kan'm, İçtüzüğün 17 nci maddesinin «A» 
bendinin III ncü fıkrasında değişiklik yapıl
masına dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa w Adalet Komisyonu raporu. 
(2/190) (S. Sayısı: 753) 

2 — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559 a ek) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Yok. Onunla ilgili gündemimizin 3 - 4 neü 
kısımdaki 1 ve 2 nci sıra sayısındaki işlerin gö
rüşmelerimi yapamıyacağız. 

3. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) (S. 
Sayısı : 771) 

4. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/72) (S. Sayısı: 
773) 

5. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (4/73) (S. Sayısı : 772) 

BAŞKAN — Gündemin 3, 4 ve 5 nci sıra sa
yısındaki Dilekçe Karma Komisyonu raporuna 
itiraz vâki olmuştur; Sayın Maliye Bakanı 
T. B. M. M. üyesi sıfatiyle bunu yapmıştır. Ken
disi yok. Gerek İçtüzük hükümleri ve gerekse 
140 sayılı Kanunun âmir hükmü gereğince ken
disine söz verip dinlememiz acabediyor. Görüşe-
miyeceğiz, efendim. 

14 Nisan 1966 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,47 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR" 
B. YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Niyazi 
Ağırnaslı'nın Bursa olaylarına dair yazılı soru 
önergesi ve Başbakan adına Adalet Bakanı Ha
san Dinçer'in cevabı (7/222) 

'Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

İlişikte sunduğum önergenin yazılı olarak 
cevaplandırılması ricası ile Sayın Başbakana 
tevdiine delâlet buyurulmasmı saygı ile arz ve 
rica eylerim. 

• 5 . 7 . 1965 
Niyazi Ağırnaslı 

Bağımsız Ankara Senatörü 

Ankara Senatörü Niyazi Ağırnaslı'nın Baş
bakandan yazılı sorusu : 

Sayın Başibakan; 
Emperyalist yabancı kaynaklardan beslenen, 

Anasaya ve demokratik rejime düşman kuvvet
lerin pervasızca saldırıları, Hükümetin pasif 

tutumundan da cesaret aldığı için günden gü
ne büyüyerek devam ediyor. Bursa da T. 1. P. 
il kongresi basilmiş sokaklarda insanlar dövül
müş, 3 ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralanmış, 
67 yaşında bir parti genel sekreteri torunu ya
şındaki çocuklarla onları tahrik eden çember sa
kallılar tarafından yarı ölü halde sokaklarda 
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dişleri dökülerek kanlar içinde terkedilmiş, 
T. 1. P. il merkezi tahribolunmuştur. Bursa olay
ları kaba kuvvet saldırılarının ilki değildir ve 
hükümetin tutumunda ciddî değişiklikler olmaz
sa sonuncusuda olmıyacaktır. Meşru savunma 
zorunda kaldıkları takdirde husule gelecek va
him sonuçları zatıâlilerine hatırlatmayı vazife 
saydım. Tarihi sorumluluğuna katıldığınız Hü
kümet adına henüz güvenimi yitirmediğim ba
siretli ve dürüst karakterinizden aşağıdaki so
rularımın yazılı olarak cevaplandırılmasını ve 
Anayasa nizamının ve demokratik rejimin ge
rektirdiği ciddî tedbirlerin alınmasını ehemmi
yetle rica ederim: 

L Gazi Osman Paşa, Akhisar, Gaziantep, 
Ödemiş ve özellikle son Bursa olaylarının ger
çek sanıklarından kaçar kişi hangi suçlarla 
mahkemelere sevkedilmiştir? Ve halen kaç kişi 
tutukludur? Kimler hangi suçlarla cezalandırıl
mışlardır? Öldürmeye tam teşebbüsten yargıla
nan kaç kişi vardır. 

2. Medeni mücadele metodlarmı uygulama 
yoluna giremiyeceği gittikçe ağırlaşarak de
vam eden olayların tertip ve idarecisi 
«Komünizmle Mücadele Derneği» nin derhal ka
patılması, hazineden yapılmış olan yardımın he
nüz çarçur edilmemiş kısmına el konulması, ya-
ıbancı kaynaklardan ve petrol tröstlerinden ve
ya SENTO dan bu derneğe yardım yapılıp ya
madığının tahkiki ile millete açıklanması husus
larında hükümetçe tedbirler düşünülmektemi-
dir? 

3. Anayasa dışı davranışları destekliyen 
ve tahrik eden siyasi beyanlar ve demeçlerin 
siyasi partileri Anayasa dışına çıkarmış sayı
lacağı, ucuz kahramanlık yolunu zorlamakta ve 
masum halkı aldatmakta çıkar umanlara bu 
çabaların tehlikesi hatırlatılarak seçim emni
yetinin gerçek ortamını meydana getirmek ve 
toplumcu partilerede seçim atmosferinde eşitlik 
yaratmak hususunda tedbirler düşünülmekte mi
dir? 

4. Türk Milletinin uyanışından ve milletçe 
bir kalkınma seferberliğine doğru yöneleceğin-

. den ürken yabancı sermaye çevrelerinin ve özel
likle petrol tröstlerinin Türkiye'yi bir kardeş 
kavgasına doğru itme çabalarının bu olaylarla 
irtibatı olabileceği düşünülmekte ve vahîm ih
timallere karşı tedbirler alınmakta mıdır? 

5. İstanbul caddelerinde bir gece içinde ya
zılan yazıların idarenin himayesi altında yazıl
dığı iddiası doğru mudur? Ve bu nevi davra
nışlarla bir kardeş kavgası körüklenmiş olmu
yor mu? 

6 . 7 . 1965 
Ankara Senatörü 
Niyazi Ağırnaslı 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 28 . 3 . 1966 

C. 1. G. Müdürlüğü 
Sayı : 10560 

Konu : C. Senatosu Ankara Üye
si Niyazi Ağırnaslı 'um soru öner
gesinin cevaplandırıldığı Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa yazılan 7 . 7 . 1965 

gün ve 7/222, 5401/7281 sayılı yazılarına. 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 

Niyaızi Ağırnaslı tarafından Başbakanlığa yö
neltilen ve Sayın Başbakan adına tarafımızdan 
cevaplandırılması, Başbakanlığın 12 . 3 . 1966 
gim ve 77/57 - 1522 sayılı yazıları ile tensip 
kılman 5 . 7 . 1965 günlü yazılı soru önergesi
nin cevapları aşağıda arz edilmiştir. 

1. Türkiye İşçi Partisinin Gaziosmanpaşa, 
Ödemiş ve Gaziantep de yaptığı toplantılarda, 
suç teşkil eden her hangi bir olay vuku bul 
maması sebebiyle, adlî mercilere intikal etmiş 
bir işlem olmadığı; 

5 . 3 . 1965 tarihinde Türkiye İşçi Partisi 
Akhisar Şubesi tarafından bu yerde yapılan 
açık hava toplantısında, konuşmaların devamı
na mâni olmak gayesiyle 171 sayılı Toplantı ve 
gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında ki. Kanu
nun 19 ncu maddesine muhalefette bulunduk
ları iddia olunan 24 sanık hakkında, aynı ka
nunun '25 nci maddesi gereğince, meşhut suç
ların muhakeme usulüne -dair olan 3005 sayılı 
Kanun hükümlerine tevfikan Akhisar Asliye 
Ceza Mahkemesine açılan Kamu dâvasının 
5 . 5 . 1965 tarihinde sonuçlanıp, ittihaz olu
nan 76/130 sayılı kararla; vefat eden bir sanık 
hakkındaki dâvanın ortadan kaldırılmasına ve 
diğer cümle sanıkların da beraetlerine karar 
verildiği ve ayrıca öldürmeye teşebbüs suçun
dan açılan bir dâva bulunmadığı, 

4 . 7 . 1965 tarihinde Bursa'da cereyan 
eden olaylar sebebiyle, 171 sayılı Kanunun 18 
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ve 10 ııeu maddeleri ile T.C.K. nun 174 ncü I 
maddesine aykırı hareket ettikleri iddia olunan I 
66 sanık hakkında yine 3005 sayılı Kamın hü- I 
kümleri dairesinde, bu yer Asliye Ceza Mahfce- I 
meşine acılan Kamu dâvasının duruşımasma I 
'devam edildiği, sanıklardan tutuklu (bulunan
ların 23 . 8 . 1965 günlü celsede serbest bıra
kılmalarına keza mahkemece karar verildiği; I 

Olaylar sırasında, Türkiye İşçi Partisi de- I 
legcl erinden Şükrü Aknıansoy'u yaralıyam sa- I 
ııık Şaban Aykut hakkında, T.C.K. nun 456/1 
maddesi uyarınca Asliye Ceza Mahkemesine 
açılan Kamu dâvasının da duruşmasına devamı I 
edildiği; 

Aynı gün, T. î . P. in îl merkezi binasını taş-
lıyan ve onbcş camın kırılmasına sebebolan 
on sanık hakkında, izrar suçundan dolayı T.C.K. 
nun 517 ve 522 nei maddeleri gereğince aynı 
yer Asliye Ceza Mahkemesine açılan dâvaya 
ait duruşımanın 12 . 4 . 1966 tarihine muallâk 
bulunduğu; 

Yine bu olaylar sırasında, öldürülmeye te
şebbüs edildiklerini iddia eden Adnan Cemıgil, I 
Comal Hakkı Selclk ve Ali Karcı'nm bu ihbar
ları ile; Atatürk'ün yazısını ihtiva eden beyan- I 
namenin yırtılması ve orak - çekiç resmi yapıl
mak suretiyle Komünizm propagandası yapıl
dığına dair ihbarların, faillerinin meçhul olup 
Iranlarm kimliklerini tes'biti ve yakalanmaları 
konusunda zabıtaca yapılan araştırma ve so- I 
ruş tu rinaya önemle devam olunduğu, diğer 
dövme iddialarının, şahsi dâva ikâmesine bağlı I 
mahiyette bulundukları; 

2. Merkezi İzmir'de bulunan «Türkiye 
Komünizmle Mücadele Derneği» nin, amacım- I 
dan ayrıldığı, amacını gizlediği, politikaya yö
neldiği ve kanun dışı faaliyeıtlerde bulunmak 
suretiyle, amacının kanuna aykırı bir mahiyet I 
iktisabettiği hususundaki bâzı beyanlar ihbar I 
telâkki olunarak, adı geçen derneğin genel 
Başkanı ile Genel Yönetim Kurulu üyeleri hak
kında İzmir Cuımhuriyöt Savcılığınca yapılan I 
hazırlık tahkikatı sonunda; iddiaların maddi 
bir vakıa ve delile dayanmadığı ve muhtelif 
siyasi partilere mensup kimıselerle, bağımsız [ 
vatandaşların üyesi bulundukları derneğin, 
Bursa olayları ile uzak veya yakın bir irtiba
tının teslbit edilemediği ve binnetice Kamu dâ
vasının açılmasını haklı kılacak mahiyet ve | 

I dereced helil elde edilemediği cihetle, C. M. 
I U. K. nun 163, 164 ve 165 nei maddeleri gere

ğince, takibat icrasına mahal 'olmadığına, 
I 29 . 1 . 1966 tarihinde karar verildiği; diğer 
I taraftan adı geçen derneğe yabancı kaynaklar

dan, petrol tröstlerinden ve Cento'dan her han
gi bir yardım yapıldığı hususunun da tesbit 

I edilemediği; 

I İçişleri Bakanlığı ve İlgili Cumhuriyet Sav-
I «ılıklarının bildirimleri ile anlaşılmıştır. 

Bunun yanında, derneklerin faaliyetlerini 
men, mallarını muhafaza altına alma ve hak-

I larmda fesih kararı verme ciheti de, mer'i 
I mevzuatımız muvacehesinde bağımsız mahke

melere aiıt bulunmaktadır. 

3. 1965 yılı Ekim ayında yapılan milletve
killeri Genel seçimi; demokratik düzene içten 
bağlı memlektsever vatandaşların, siyasi par
tilerin ve o zamanki Hükümetin birlikte yarat-

I tıkları emniyetli ortam içinde ve Milletçe övüıı-
I memizi gerektirecek şekilde cereyan etmiştir. 

I Bunun yanında, seçimler sırasında vâki be
yan ve demeçlerden mevzuatımıza göre suç 
teşkil edenler hakkında ela yetkili adlî merci
ler gereken kanuni işlemi yapmışlardır. 

I 4. Yabancı sermaye çevreleri ve özellikle 
Petrol şirketleri, mevcut mevzuat sınırları 
içinde yurdumuzda faaliyet göstermektedirler. 
Türkiye'yi bir kardeş kavgasına sürüklemeleri 
ile ilgili bir bilgi yetkili mercilere intikal etme
miştir. Bu çeşit teşekküllerin Bursa olayları ile 
de irtibatları tesbit edilemediği gibi, zararlı 
faaliyetlerin vukuu halinde .gerekli tedbirlerin 
alınacağı da tabiîdir. 

I 5. İstanbul'da bâzı caddelere yazıldığı 
ifade edilen ibarelerin, idarenin himayesi altın
da yazıldığı iddiası ise katiyen doğru değildir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulmıasını saygılarımda arz ederisin. 

Hasan Dinç er 
Adalet Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
I Ahmet Nusret Tuna'nm; 1966 programının Kas

tamonu ile ilgili kısımlarına dair yazılı soru 
önergesi ve Başbakan adına Devlet Bakanı Cihat 
Bilgehan'ın cevabı (7/246) 

I 29.12.1965 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1966 yılı programına 'göre Kastamonu ve mül
hakatında yapılacak işlerin. neler olduğunun Sa
yın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplan-
dırılmasma delâletlerini saygılarımla rica ede
rim. 

Kastamonu Senatörü 
Ahmet Nusret Turna 

Devlet Bakanlığı 
Sayı : 365 29 3.1966 

Cmuıhuriyet Senatosu Başkanlığına 
îlgi : 3.1.1966 gün ve 7/246-5811-403 sayılı 

yazınıza. 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Sa

yın Aihmet Nusret Tuna tarafından Başbakanlığa 
yöneltilip, Sayın Başbakanımızca tarafımızdan 
cevaplandırılması tensibedilen 1966 yılı progra
mına göre Kastamonu ve mülhakatında yapılacak 
işlerin neler olduğu hakkındaki yazılı soru1!arına 
karşılık olarak hazırlanmış bulunan cevabjjı ili
şikte sunulduğunu arz ederim. 

Devlet Bakanı 
Ciftıat Bilgehan 

Mütal'aa 
Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Sayın 

Ahmet Nusret 'Tuna'nm, İÎM56 yılı programına 

göre Kastamonu ilinde yapılacak yatırımlar hak
kındaki yazılı soru önergesi incelenmiş ve aşağı
daki hususların arzında fayda mütalâa edil 
mistir. 

I - 1966 yılında Kastamonu iline yapılacak 
yatırım miktarı 44,6 milyon liradır. Bu yatırım
ların sektörler ve kamu kuruluşları itibariyle ay
rıntılı olarak dağıtımını gösteren cetvel ilişikte 
sunulmuştur. 

I I - Yukarda belirtilen yatırım toplamına; 
malhallî idarelerin il çerçevesinde yapacakları ya
tırımlar ile iller... itibariyle ayırımı yapılamı-
yan 2 milyar 600 milyon lira toplam yatırımdan 
Kastamonu iline düşen pay dâhil değildir. 

I I I - 1964, 1965 ve 1966 yılı programlarında 
Kastamonu iline düşen yatırımlar sırasiyle 35 
milyon 663 bin, 37 milyon 162 bin ve 44 milyon 
626 bin liradır. Görüleceği gibi bu yılki yatırım 
toplamı geçen yıldan 7,5 milyon' liralık bir fazla
lık göstermektedir. 

IV - Ekli tablonun incelenmesinden de anla
şılacağı üzere bu yıl Kastamonu ilinde; madenci 
life, imalât, enerji ve eğitim sektörlerinde yapıla
cak yatırımlara ağırlık verilmiştir. 

EK — 1966 yılında Kastamonu ilinde yapıla
cak yatırımları gösterir cetvel. 
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Sektör 

Tarım 

Proje sahibi Projenin adı 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Toprak Su Genel Müdürlüğü 

i 
a 

1 
1 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Madencilik 

» 
» 
3> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Orman Genel Md. 
katma bütçe) 

» 
3> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

(Döner sermaye) 

Etibank Genel Müdürlüğü 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
2 ) 

i) 
j) 
k) 

Is1 
Ki 

Tarım 

Toprak Su Genel Müdürlüğü 

Ziract işleri Genel Müdürlüğü 

Küçük su işleri 
Küçük su işleri yeni işler 
a) Taşköprü, Karacaoğlu 

Merkez, Akdoğan 
Merkez, Koru 
Daday, Budaklı, Hasan Bey 
Bozkurt, Merkez 
Merkez, Akdoğan, Elyakut 
Taşköprü, Çakırçay 
Merkez, Ismailli 
Tosya A, Dikmen 
Taşköprü, Şirke 
Taşköprü, Ömerci 
Taşköprü, Kuylu 

İstif, rampe Köy Kalkınması 
Küre Bakır ve Prit İşletmesine 
Aded ağır tip hizmet kamyonu 
Küre Bakır ve Prit İşletmesine 
Aded Pikap 
Küre Bakrı ve Prit İşletmesi 
o) İdame yatırımı 
b) Arama, dekopoyisondaj ih-
raret 

Küçük su işleri (Devam eden işle
rin ikmali) 
Toprak koruma (eski projelerin 
bakımı) 
Etüt ve projelemeler 
Beton yeşil yem silosu 
Kapalı inek ahırı 

1966 
Programı 

1 500 
45 
20 
20 
25 
55 
50 
10 
30 
45 
60 
50 
15 

(500) 

(1 525) 
800 

50 

573 

000 

30 

20 
150 

7 
71 



Sektör 

Madencilik 

imalât Sa

Proje sahibi 

Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü 

Etiban Genel Müdürlüğü 

Etibank Genel Müdürlüğü 
nayii Enerji -
Enerji 

» 

Ulaştırma 
» 

Ulaştırma 

Turizm 

» 

» 

İller Bankası Genel Müdürlüğü 

T. C. Karayolları Genel Müdürlüğü 
» 

T. C. Karayolları Genel Müdürlüğü 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Projenin adı 

Suni tohumlama için taşıtalımı 
(1 aded) 
Küre Bakır ve Prit İşletmesi ma
den kısmı tevsii 
Küre Pritli Bakır Flâtasyon tes-
sisleri 

Kastamonu Trafo Merkezi 
Tosya - Merzifon Enerji Robil 
Hattı 
Tosya'da Fider 
Kastamonu - Küre - İnebolu Ener
ji Nakil Hattı 
Küre Trafo Merkezi 
İnebolu Trafo Merkezi 
Kastamonu Şebeke 
Araç Dizel Şebeke 
Tosya Istikat Şebeke 
Amasra - Kurucaşile - Cide 
Pınarbaşı - Ulus Hd. 
Devrakâni - Çatalzeytin 
Bozkurt Abana 
Bölge idare ve tesisleri 

L Kalecik ve Taşköprü Sosyal Ba
kımevi Şube 
Kastamonu Tevsii (Yeni açılan 
Bölge 3) 
Kastamonu Bölgesi Atelye 
Ambar Yıkama, Yağlama tesisleri 
Merkez - İsmail Bey Manzumesi 
Merkez - Karanlık Evliya Türbesi 
Merkez - İbni Vecar Camii 

1965 
Programı 

43 

8 000 

10 000 

1 864 

(10 102) 
13 

138 
90 
60 
80 

100 
370 

(1 500) 
50 

800 
100 

200 

100 
1 000 

12.1 
26 
99 



Sektör Proje sahibi Projenin adı 

Konut İmar ve iskân Bakanlığı Âfet işleri Kendi evini yapana yardım çalış-
Genel Müdürlüğü maları : 

Taşköprü - Kavakköyü 
Tosya, Karahey Köyü 

Eğitim Millî Eğitim Bakanlığı İlkokul yapımı ve donatımı 121 
derslik 

> » Erkek Sanat Enstitüsü Pansiyon 
binası ikmal inşaatı 

Köy İşleri Bakanlığı Halk Eğitim Şehir haritaları yaptırılması (Kas-
Genel Müdürlüğü tamonu) (Tosya) 

Diğer kamu İller Bankası Genel Müdürlüğü 
hizmetleri İmar Plânı Abona) 

Köy İşleri Bakanı 

Orman Genel Müdürlüğü 

İmar plânı yaptırılması (Abana) 
Köy içme suyu (4 köy) 
Muhafaza Memuru Okulu 

Programı 
1966 

87 
121 

7 210 

400 
107 
160 

20 
24 

127 
500 
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3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Cemal Yıldır ım'ın, İstanbul'un bâzı bölgelerine 
dair yazılı soru önergesi ve Başbakan adına İmar 
ve îskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun cevabı 
(7/238) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Barbakan tarafın
dan, yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygılarımla rica ederim. 

14.12.1965 

istanbul Senatörü 
Cemal Yıldırım 

1. İstanbul'un içme suyu ihtiyacını temin 
'için Hükümetçe yapılmakta olan çalışmalar ne 
safhadadır? 

2. Kadıköy 'balkını bizar etmekte olan1 Kur-
bağalıderenin ısla(hı için Hükümetçe bir tedbir 

düşünülmekte midir? 

3. Sirkeci 
tirilecektir? 

Florya sahil yolu ne zaman bi-

4. İstanbul'da, Taksim'deki Opera binası ne 
zaman hizmete açılacaktır? 

5. İstanbul'da, Tarabya'da Emekli Sandığı 
taralfmdan senelerden beri inşa edilmekte olan 
turistik otel ne zaırnan hizmete girecektir? 

6. İstanbul'da, Taksim Belediye Gazinosu
nun bulunduğu mahalde, Vakıflar İdaresi tara
fından, Büyük Millet Meclisince kabul edilen bir 
kanunla inşasına karar verilen turistik otelin va-
pılmasına ne zaman başlanacaktır ve hangi ta
rihte hizmete açılacaktır? 

7. Tophane Meydanında Vakıflar îd-aıesi ta
rafından 6 sene-evvel inşasına başlanmış olan 
dükkânlair neden ikmal edilememektedir? 

8. Tophane Meydanında, senelerce evvel res
torasyonuna başlanmış olan tarihî Topbaue bi
nalarının restore işleri neden terk edilmiştir? 

9. Millî paJrik olarak halkın istifadesine açı
lan Belgrad 'ormanları içindeki yolların asfalt
lanması düşünülmekte midir? 
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T.C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 30.3.1966 

Plânlama ve İmar Gn. Md. 
Muamelât 
Sayı : 2184 

Konu : Cumhuriyet Senatosu İstan 
bul Üyesi 'Sayın Cemal Yıldırım'm 
yazılı sorusu hakkında 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 1. 16.12.1965 .gün ve 7/238-5723-272 

sayılı yazı. 
2. 9.3.1966 gün ve Genel Sekreterlik 

6167/999 sayılı yazı. 
istanbul'un bâzı bölgelerinde yapılmakla olan 

tesisler ve şehrin su ihtiyacı gibi hususi a T* hak
kında Cumhuriyet Senaltosu îstaribul Üyesi Sa
vın Cemal Yıldırım tarafından Başbakanlığa yö
neltilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Haldun M'enteşeos'lu 

İmar ve İskân Bakanı 

ıSoru 1. — İstanbul'un içme suyu ihtiyacını 
temin için Hükümetçe yapılmakta olan çalışma 
lar ne safhadadır? 

Cevap 1. — İstanbul Belediyesinin teknik ve 
malî kapasitesi şehrin içme, kullanma ve endüstri 
ihtiyaçlarını karşılamaya ve su t esişlerini yap
maya müsaidolımadığmdain, bu işin DSİ tarafın
dan ele alınması kararlaştırılmış ve bu hususta 
bir kanun tasarısı hazırlanmıştı. Bu kanun il
gili komisyonlarda ivedilikle görüşülmekte iken, 
1965 seçimleri dolayısiyle kadük olmuştur. 

Yeni Hükümet kurulduktan1 sonra, mezkûr 
kanun tasarısı mütalâaları alındıktan sonra Baş
bakanlığa seVk edilmek üzere ivedilik kaydı ile 
bakanlıklara gönderilmiş bulunmaktadır. 

'Maliye Bakanlığının, bu konuda D.P.T. mn 
mütalâasının alınması gerektiğini bildirmeyi üze
rine, adı geçen teşkilâttan müspet mütalâa alın
mak suretiyle bu muamele de tamamlanmıştır. 

İstanbul, büyük İstanbul ve Adapazarı'n a ka
dar uzanan sahil şeridinde hızla gelişmekte bu
lunan toplulukların ve endüstrinin1 su ve kanali
zasyon ihtiyacını karşılamak üzere yapdacak 
"nlân ve fizibilite etüdleri için Birleşmiş Milletler 
özel fonundan 1 220 000 dolar hibe olarak sağ
lanmıştır. 
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Ayrıca, kusa vadeli âcil işler meyanında 'bu
lunan Ömerli Barajına ait projeler tamamlan
mış, Alibey Barajına ait projelerin yapılmasına 
da başlanmıştır. 

Teklif edilen tasarı kanunlaştıktan sonra, bu 
konu ile ilgili inşaata 'başlanabilecektir. 

Soru 2. — Kadıköy halkını bizar etmekte olan 
Kurbağalıderonin ıslahı için Hükümetçe bir ted
bir düşünülmekte midir? 

öevıap 2. — Dere mansabındafci, suyun akı
şına engel olan topuğun Bayındırlık Bakanlığın
ca taratılmadı 'büyük bir fayda sağlamamıştır. 
Kokunun giderilmesi; dereye lâğım sularının ve
rilmemesiyle mümkün olacaktır. Kurbağa] ıdere-
nin kanalizasyon projeleri; «Doğu kanalizasyon 
bölgesi)» adiyle tamamlanmıştır. Bu projenin bir 
parçası olan Kurbağalıdere ve civarının kanali
zasyon inşaatının takribi keşfi 10 milyon liradır. 
İstanbul Belediyesi bu miktar ödeneği kendi im
kânları ile temin edememektedir. Bu yıl, genel 
•bütçeden talebedilen 4 milyon lira da maalesef 
verilememiştir. 

Bu konunun önümüzdeki yıllarda ele alına
cağı umulmaktadır. 

Soru 3. — Sirkeci - Florya yolu ne zaman bi
tirilecektir? 

Cevap 3. — Sirkeci - Florya sahil yolu inşa-
atımn Karavolları Genel Müdürlüsü Err^âk ve 
Kredi Bankası ve İstanbul Belediyesinin işbirliği 
ile yaptırılmam kararlaştırılmıştır. 

Karavolları Genel Müdürlüğü kendine düsen 
13 Km. volim 8 Km. sini taımamlamış ve geri ka
lan kısmın toprak isleri ile sanat yapılarını bitir
miş bulunmaktadır. Yol 1966 sonunda Zeytmbur-
nu kavsaS-ına, 1968 yılında da Ataköy'e bığlan-
mıs olacaktır. 

Emlâk ve Kredi Bankası bu işbirliğine göre 
kendisine düşen Ataköy geçidi işini tamamlamış
tır. 

İstanbul Belediyesi ise, kendime düşen Ata-
köv - Florva 'arasındaki yolda bir miktar toprak 
işinden başka bir faaliyet göstermemiştir. 

Soru 4. — İstanbul'da Taksim'deki Opera bi
nası ne zaman hizmete -açılacaktır? 

Cevar» 4. — İstanbul Opera binası 'için, şiHı
dive kadar 40 milyon lira sarf edilmiş, olup. bina
nın ki «men hizmete açılabilmesi için daiha 21 mil
yon liraya ihtiyaç vardır. 1966 bütçe teklifinde 
ancak 4,6 milyon lira aynlabilmiştir. Tesis bütçe 

imkânlarına göre, ikmal edilerek önümüzdeki yıl
larda hizmete açılacaktır. 

Soru 5. — İstanbul'da Tarabya'da Emekli 
Sandığı tarafından' 'senelerden beri inşa edilmek
te olan turistik otel ne zaman hizmete girecektir? 

Cevap 5. — Taraıbya Oteli inşaatı ikmal edil
miş ve geçici kabulü yapılmıştır. Halen tefriş 
işleri tamamlanmaktadır. 1.4.1966 tarihinde iş
letmeye açılacaktır. 

Soru 6. — İstanbul'da Taksim Belediye Gazi
nosunun bulunduğu mahalde, Vakıflar İdaresi 
tarafından, Büyük Millet Meclisince kabul edilen 
bir kanunla inşasına karar verilen turistik otelin 
yapılmasına ne zaman başlanacaktır ve hangi ta
rihte ikmal edilecektir? 

Cevap 6. — Bu turistik otel için kırnılacak 
şirkete T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğünün de iş
tiraki kabul oluiKmuş bulunmaktadır. T.C. Va
kıflar Genel Müdürlüğü ile, Türkiye Vakıflar 
Bankası T.A.O. tarafından şirketin statüsü hazır
lanmıştır. Diğer iştirakçilerin tasvibine sunul
muş olan bu statünün kabulünden1 sonra derhal 
faaliyete geçilecektir. Otel inşaatının 3-4 yılda ta
mamlanacağı tahmin edilmektedir. 

Soru 7. — Tophane meydanında Vakıflar 1da 
resi tarafından 6 sene evvel frıışasma başlanmış 
olan dükkânlar neden ikmal edilmemektedir? 

Cevap 7. — Vakıflar İdaresinin bövle bir ko
nu ile meşgul olmadığı anlaşılmıştır, öte vandan 
bahis konusu dükkânların hangileri oldu Şu öğre-
nilememiştir. 

Soru 8. — Tophane meydanında senelerce <*v-
vel restorasyonuna başlanmış olan tarihî Tophane 
binalarının restore işleri neden terk edilmiştir? 

Cevap 8. — Bahis konusu tarihî Tophane bi 
naları 1957 yılında büyük silâhlar ve tarihî top
ların teşhir ve muhafazaları maksadivle Maliye 
Bakanlığınca Millî Savunma Bakanlığına tahsis 
onlunmuş ayrıca Maliye, Millî Sayunma ve Ba
yındırlık Bakanlıklarınca 1 138 394 Tl. tutarlı 
keşfe göre, onarım ve 'restorasyonuna başlanarak 
1962 yılında büyük kısmı tamamlanmıştır. 

1964 yılında ilgili bakanlıklarca bu binaların 
büyük silâh ve tarihî topların teşhir edileceği as
kerî bir müze olarak kullanılmak üzere Makin a 
ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devri kararlaş
tırılmıştır. 

M.K.E. Kurumu restorasyon işleri ficin lüzum
lu paranın malî kudretinin üstünde olacağı ge-
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j baskı ve sopa hareketlerine hâlâ devam edilerek 
I bizim gibi köylü vatandaşların yaşamaları biz 

şu partiye mensubuz demekten başka çaremiz 
kalmıyor. Sebebi ise seçim günü bile Saıbri Bey 
de bu işin ıbizzati şahididir. Jandarma merkez ça
vuşları bize yapmadık rezalet ve atmadık sopa 
bırakmadılar. Biz yaşamak için ille Halk Parti
liyiz demek mi lâzımdır. Seçimler geceli bu ka
dar zaman olduğu halde Milletvekilleriımiz Sab-

I ri Keskin bu jandarma çavuşlarının biz vatan
daşlara yapmış oldukları tazyik ve atmış olduk
ları sopaların ne olduğunu hâlâ sormadınız.. Ka-

I zamızda biz vatandaş olarak huzur içinde yaşa
maktan mahrumuz. Bizim başımıza verdiğiniz 
kaymakam kendisinden başka kimseyi düşünmi-
yen ve yaptığımız şikâyetlerden sonra yazıktır 
çoluk çocuğu vardır deyip kulak arkası eden bir 

I adamdır. Bizim şikâyetlerimizi kaymakam din
lemez particilik yapar da biz daha derdimizi ki
me anlatırız. Beyefendi artık size anlatmak mec
buriyetinde kaldık. Kazamızda birkaç kahve var 
burası jandarmaların hususi kafa çekme yeri ola-

I rak ayrılmıştır. Jandarmanın başı kıçı yoktur. 
I Kaymakam istediği zaman beş kişi kuşanın de-
I yip istemediği kahvelerin ve kulüplerin sahip-
I lerini basıp istediği gibi bize keyfi muamele yap-
I maktadır. Bu daha ne kadar devam edecek bil

miyoruz. 

rekçesiyle Maliye Bakanlığından ödenek isten
miştir. 

Diğer taraftan bu tarihî (binaların halk ki
taplığı olarak kullanılmak üzere Millî Eğitim Ba
kanlığıma tahsisi hususunda Maliye Bakanlığın 
dan talepte bulunulmuştur. 

Soru 9. — Millî park olarak halkın istifade
sine açılan Belgrad ormanları içindeki yolların 
asfaltlanması düşünülımekte midir? 

Cevap 9. — Millî park olarak halkın istifade
sine açılan Belgrad ormanları içindeki yolların 
asfaltlanması düşünülmektedir. Bu konuda. Ta
rım Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
aracında işbirliği yapılmış, Karayolları Genel 
Müdürlüğü tarafından gerekli etüt ve projeler 
tamamlanmıştır. 

Bakanlıklararası turizm tedbirlerini vürüten 
komite kararı gereğince; Devlet ve il yolları dı
şında bulunanı turistik kılçık yolların inşası ve 
bu yollarda dinlenme yerlerinin yapılma5?] için 
lüzumlu keşif, Karayolları Genel Müdürlüğünce 
hazırlanıp, Turizm ve Tanıtma (Bakanlığına bil
dirilecektir. Gerekli talhsisaft, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı Devlet Plânlama Teşkilâtı ile temas 
'etmek suretiyle sağlanacak ve 'bir protokolle Ka
rayolları Genel Müdürlüğüne devredilecektir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 
Ahmet Nusret Tuna'nın, Kastamonu - Daday 
ilçesinin Okluk köyünden Mustafa Demirci'ye 
ait dilekçeye dair yazılı soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'ın cevabı (7/256) 

1 . 3 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kastamonu - Daday ilçesinin Okluk köyün

den Mustafa Demirci'ye ait dilekçeyi ekli olarak 
sunuyorum. 

Müşteki madde tasrih etmekte ve deliller 
göstermektedir. Bu hâdiseler üzerine kovuşturma 
yapılıp yapılmadığının ve sonucunun ne olduğu
nun Sayın Dahiliye Vekili tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delâletlerinizi derin 
saygılarımla rica ederim. 

Kastamonu Senatörü 
Ahmet Nusret Tuna 

Sayın Beyefendi.; 
Ahmet Nusret Tuna 

Kazamızda artık vatandaşlık yapmamıza im
kân kalmamıştır. Sebep ise seçimlerde başlıyan 

Bundan bir ay kadar önce kazamızın Otluk 
köyüne, Demirci köyünden gelen kazamız jan
darmalarından Süleyman Hoca adındaki jandar
ma ile Remzi Akfcaş olduğunu öğrendiğimiz jan
darma ile birlikte köye gelip yatıyorlar ve son
ra da köyümüzden köy çobanlarından Mahmut is
mindeki bir şahıs belinde tabanca ile hayvanla
rı getiriyordu. Bu sırada Remzi ile Süleyman 
Hoca adındaki jandarmalar bellinden tabancası
nı aldılar çobanın. Kendisine bir araba sopa at
tılar ve bundan sonra iki yüz elli lira rüşveti 
alarak çobanı bıraktılar ve tabancayı da tersine 
verdiler ve jandarmalar köye gelmeden hâdiseyi 
kazamız kaymakamına şikâyet edildi. Fakat kay
makam hiç de işimize bakmadı. 250 lira parayı 
jandarma Süleyman vazifeden dönünce jandar
maya ait ahıra saklıyor ve iki üç gün sonra bu 
iki yüz elli lira parayı da ahırdan alarak bölük 
başçavuşuna verip bu er hapis edileceği halde 
kaymakama posta olarak verilip suçunu kayma
kamda bildiği halde kapatılıp haklarımız yen
miştir. Süleyman Hoca parayı jandarma aşçı 
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Onbaşı Fevzi'nin, Remzi'ndn gördüğü ve Hasan 
Kalakala'nın yanında veriyor. Plem tabanca alı
nıp iade edildiği ve hem de iki yüz elli lira alın
dığı halde kaymakam beye de şikâyet yapıldığı 
halde şikâyetâmiz'i dinlemiyen kaymaikam bizi 
bugünlere sokup eri de yanma alıp iki yüz elli 
lira da bilindiği halde yenip muameleye neden 
koymadı. 

Bu hâdiseyi Okluk köyünde duymıyan kal
madı ve esasen bu hâdisenin kurbanı Ali Yazıcı 
ile Yunus Yazıcı da sağdan soldan iki yüz elli 
lirayı bulmak için ne kadar uğraştılar kayma
kam bey jeepe binip de fiyalka yapıp bir de Halk 
Partili belediye reisimizin emirlerini yerine ge
tirmekten başka hiç işi yoktur. Bir de köprüler 
için para toplayıp da Hükümeti âciz göstermek
ten başka işimi kal diki. Bizler mal ve hayatımı
zın tehlikede olduğunu biliyoruz ve kaymaikam 
beye de zabıtaya bu durum karşısında itimade-
demiyoruz. Bunların hepsi de doğru olup ifa
delerin vilâyette alındığı zaman şahitler hiç de 
korkmayıp söyleyip kaymakamın vazifesine bak
madığı ortaya çıkararak anlaşılıp validen falan 
korkmam ben dediği de anlaşılarak iş ortaya çı
kacak. Seçimde baskı sopa her zaman baskı so
pa yeni valimizin kaymakama yüz vermediğini 
öğrendik cesaret alarak hakkımızın aranmasını 

istiyoruz. Vilâyetteki kumandanların da temiz 
insanlar olduklarını öğrenerek her şey meydana 
çıkacaktır. Bu işi ihbar ve şikâyet ediyoruz. Bu 
şikâyetin birini de vekalete yaptık içişlerine bizi 
bu kaymakamdan kurtarmanızı ister bütün Da-
daylıların selâmlarını yollarız. Hürmetlerimizi 
sunarız siz de yardım edin. 

Daday kazasının Okuluk 
Köyünden 

Mustafa Demirci 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 7 . 4 . 1966 

Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı 
Ankara 

İstih: III-Asayiş Ş./2 nci Ks.: 7454 
Konu: Kastamonu Senato Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm ya
zılı önerge cevabı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü 

6123 - 7 - 256 - 904 - 23361 - 34 - 296 sayı ve 2 Mlart 
1966 günlü yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi Sa
yın Ahmet Nusret Tuna'nm (Daday ilçesinin 
Okluk köyünden MustafaDemircıi'ye ait dilekçe
ye dair) Bakanlığımızdan yazılı olarak cevaplan
dırılmasını stiyen önergesi üzerine, mahallinden 
yaptırdığıım tahkikatta: 

1. Sayın Senatör Ahmet Nusret Tuna'ya 
mektup gönderen Mustafa Demirci adında bir 
şahsın mezkûr köyde olmadığını, sahte isim ve 
hüviyet kullanıldığını. 

2. Seçim zamanı Daday ilçesi mıntakasında 
gerek zabıtaya ve gerekse Seçim Kurulu Başkan
lığına en ufak bir şikâyetin vukubulmadığı gibi, 
ilçe jandarma komutan ve astlarının particilik 
yaptıkları, baskıda bulundukları ve bâzı partili 
vatandaşları dövdükleri hakkında bugüne kadar 
yetkili bir makama hiçbir şikâyette bulunulma
mıştır. Mektuptaki iddiaların tamamen hilafı ha
kikat olduğunu. 

3. İlçede kapatılan kahvehane ve öğretmen 
lokali, kumar oynattıkları tosbit edildiğinden 
kaymakamlık yetkisiyle kapatıldığını 

4. Rüşvet alındığı iddia edilen Jandarma 
personeli adalete tevdi edildiğini, 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 



Cumhuriyet Senatcsu 
GÜNDEMI 

65 NCÎ BİRLEŞİM 

12 . 4 . 1966 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
"Hıfzı Oğuz Bekata ve arkadaşlarının, Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
mevcut yasama dokunulmazlıkları dosyalarına 
dair Başkanlık Divanından sözlü sorusu (6/370) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
•Ömer Ucuzal'ın, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen 
mukaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/274) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nın, palamut mahsulünün de
ğerlendirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Ta
rım Bakanlarından sözlü sorusu (6/275) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'm, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

5. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, ilâç imalâtı yapan mües
seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, trafik kazalarına karşı alman 
tedbirlere dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/298) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztükçine'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/300) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî ilân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kınaytürk'ün, istanbul Bina ve Arazi 
itiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, köy içme suları 1965 yılı prog
ramlarına dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/317) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Sabri Topçuoğlu'nun, bâzı yardımların Türk 
parası karşılıklarının Türkiye içinde kullanıl
masına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/324) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Salâhat-
tin özgür'ün, 4 ncü Koalisyon Hükümetine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/326) 

14. — Cumhuriyet Senatosu üyesi Ahmet 
Yıldız'm, Karadeniz Teknik Üniversitesinin öğ
retim kadrosuna dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/329) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Keban Barajı dolayısiyle 
istimlâk edilecek araziye dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/330) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, az gelişmiş bölgeler için 
hazırlandığı söylenen Kalkınma Plânına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/331) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, M. T. A. Enstitüsü tarafından 
yapılan linyit araştırmasına dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/333) 



18. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pırıltı'nm, 1966 programına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/340) 

.19. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'm, Asgari geçim indirimi Kanununa da
ir Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Cahit Ortaç'm, köylerin elektrik etüt ve projele
rine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/350) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si İhsan Hamit Tigrel'in, Ziya Gökalp Üniversi
tesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/351) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı dolayısiyle 
su altında kalacak olan köylere dair Eneri i ve 
Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskân Bakanların
dan sözlü sorusu (6/355) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Enver Bahadırlı'nın, Ankara Cebeci Stadyomu 
inşaatına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/356) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Enver Bahadırlı'nın, «Ankara Aspest Boru Fab
rika» sına dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/357) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
İzzet Gener'in, DSİ Genel Müdürlüğünün 1966 
yılı program tasarısına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/358) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Batı - Almanya'da çalışan 
işçilerimize dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/359) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, oyun yerlerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/360) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı dolayısiyle su 
altında kalan köylere dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/362) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nm, Toprak reformuna dair Ta-
nm Bakanından sözlü sorusu (6/363) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Merkez Valiliğine tâyin 
olunan eski Maraş Valisine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/365) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/366) 

32. — Cumhuriyet Senatosu izmir üyesi Hil
mi Onat'm, ananavi Türk terbiyesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözKi sorusu (6/367) 

33. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, İmroz Adasmda vukubulan olaya 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/368) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, Bulgaristan'a gönderilmesi düşünülen 
sanatçıya dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/371) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Tevfik Inci'nin, istanbul boğazmdaki kazalarla 
ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından söz
lü sorusu (6/372) 

36. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadı
ğına dair Tarım Bakanmdan sözlü sorusu 
(6/373) 

37. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Heybeliada sanatoryumla
rına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/374) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Zerin 
Tüzün'ün, yazdığı bir kompozisyon ödevi dola
yısiyle öğrencisini savcılığa teslim eden eğitim
cilere ne gibi bir işlem yapılacağı hakkında 
Millî Eğitim Bakanmdan sözlü sorusu (6/375) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulusman'ın, bir Öğretmene karsı yapı
lan ithamlara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/376) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O'Kan'm, İçtüzüğün 17 nci maddesinin «A» 
bendinin III ncü fıkrasında değişiklik yapıl
masına dair içtüzük teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/190) (S. Sayısı : 753) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1966] 



2. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma tarihi : 1.2.1966] 

3. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 
(S. Sayısı : 771) [Dağıtma tarihi : 3 .3 .1966] 
(Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili) 

4. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin

deki 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/72) 
(S. Sayısı : 773) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 .1966] 
(Maliye Bakanlığı ile ilgili) 

5. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (4/73) (S. Sayısı : 772) [Da
ğıtma tarihi: 3.3.1966] (Maliye Bakanlığı ile 
ilgili) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




