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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Salt çoğunluk sağlanamadığından 28 Nisan 
1966 Perşembe günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15,15 te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Fikret Turhangü 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin özgül 



BİEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati ; 15,00 

BAŞKAN — Başkanveküi Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S Ü.) 

BAŞKAN — 70 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardı r; görüş
melere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Cemal 
Gürsel ile Ahmet Naci Arı'ya izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/487) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz : 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinie'ri, Başkanlık Divanının 20 . 4 . 19G6 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

İbrahim Şevki Atasağum 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye'si Cemal 

Gürsel, hastalığına binaen, (iki ay) 29. 3 . 1966 
tarihinden itibaren. 

Cumhuriyet Senatosu Kırklareli Üyesi Ah
met Naci Arı, mazeretine binaen, (yirmi gün) 
19 . 4 .1966 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza su
nacağım. 

BAŞKAN — Sayın Cemal Gürsel'e hastalı
ğına binaen 29 . 3 . 1966 tarihinden itibaren 
muteber olmak üzere1 iki ay izin verilmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Sayın Ahmet Naci Ari1'ya mazeretine binaen 
19 . 4 . 1966 tarihinden itibaren 20 gün müd
detle izin verilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — 28 Nisan Hürriyet .şehitlerinin ruhlarını 
t azizen saygı duruşunda bulunulmasına dair İs
tanbul Üyesi Fikret Gündoğan ve Tabiî tiye 
Fahri özdilek'in önergeleri ve ayakla iki dakika 
saygı duruşu 

BAŞKAN —• İki takrir var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
28 Nisan şehitlerinin hâtırasını taziz için 

saygı duruşunda bulunulmasını arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Yüksek Başkanlığa 
28 Nisan 1960 Hürriyet şehitlerinin aziz hâ

tıralarını anmak için iki dakikalık saygı du
ruşu yapılmasını arz ve teklif ederim. 

M. B. G. Başkanı 
Tabiî Üye 

Fahri Özdilek 

BAŞKAN — Saym Gündoğan ve Saym Öz
dilek'in takrirleri aynı mahiyettedir. Yalnız, 
Sayın özdilek'in önergesinde müddet bahis ko
nusu olduğu cihetle bu noktadan takrir üzerin
de görüşmek istiyem saym üye?.. Yok. Takrir
leri oylarınıza arz ediyorum. Takriri kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

28 Nisan 1960 Hürriyet şehitlerinin huzurun
da iki dakika Heyeti Umumiyenizi ihtiram du
ruşuma davet ediyorum. 

(Ayakta iki dakikalık saygı duruşunda bu
lunuldu. ) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Saym altı üye gündem dışı söz istemiştir. 

1. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Zerin 
Tüzün'ün, teşhir maksadiyle müzeye ait bir kı
sım kıymetli eşyanın yurt dışına gönderilmesin-
deki tehlikelere ve bu hareketin son olmasına dair 
demeci 

BAŞKAN — Yurt dışına gönderilen müze 
eşyaları konusunda gündem dışı Sayın Zerin 
Tüzün, buyurun efendim. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Saym Başkan, sayın üyeler; birkaç gün önce 
bir kısım müze eşyamızın Amerika'da sergilen
mek üzere yurt dışına gönderilmiş olduğunu ga
zetelerde okudum. Bugün de, radyodan, eşyanın 
Amerika'ya vardığını, sergileme hazırlıklarına 
başlandığını vd ayrıca Amerika'da 10 yere daha 
bu eşyanın gönderilip sergileneceğini de duymuş 
buhınuy o ram. 

Memleketimizin en büyük hazinesi olan mü
ze eşyalarımı dış memleketlerde sergilenmek 
üzere alınmış olan bu karar zannediyorum ki, 
ilk karar değildir. Ancak tutum öyle gösteri
yor kî, bu tasan son karar da olmıyacaktır ve 
bu iş gittikçe genişlemektedir, müze eşyaları 
adeta bir nevi sergi eşyası gibi memleketten 
memlekete gezdirilme yolundadır. Ben bu ko
nuda büyük bir endişe duymakta olduğum için
dir ki Yüksek Heyetinizi birkaç dakika işgal et
mek cesaretini gösterdim. Bu eşyaların muhak
kak ki, değeri madde ile ölçülemiyecek kadar 
büyüktür ve bunları bu şekilde bir memleketten 
diğerine, veya bizim memleketimizden başka bir 
memlekete göndermekteki faydanın da ne oldu
ğumu bilmek zannediyorum ki, pek mümkün de
ğildir. Ben şahsan bu hususta bir bilgiye sahip 
değilim. Acaba bu önemli ve kıymetli eşyaları 
bir yerden diğer bir yere nakletmek ve böyle 
bir riske girmek için düşünülen ne gibi önemli1 

bir fa'yda vardır? Memleketimiz için ne gibi bir 
fayda düşünülmektedir? Sanrrtm ki, bunu bil
memizde de hakikaten yine fayda görmek müm
kün, ilgililere sorulmuş, onlardan bu eşyaların 
ikinci derece eşyalar olduğu cevabı alınmıştır. 
Benim kanaatime göre, bir müze eşyasının birin
ci derecede, ikinci derecede, üçüncü derecede 

Gündemimizin müsaidolması hasebiyle saym 
üyelere gündem dışı söz verilecektir. 

önemli eşya olması, bunların dışarıya gönderil
mesi için her halde bir mazeret değildir. Çünkü 
bu eşyaların her hangi bir şekilde ziyaı halinde 
bunları yerine koymak, satmalıp tekrar bunları 
eski yerlerine iade etmek hiçbir zaman mümkün 
olamıyacaktır. Kaldı ki, bu eşyalar müze eşyası 
olduklanna göre, müze eşyası olarak seçildikle
rine göre behemahal bir tarihî kıymete veya bir 
sanat değerine sahibolan eşyalardır. Bu eşyala
rın bu şekilde sağa sola gönderilmeleri bana teh
likeli görünmektedir. E, buna mukabil ne yapıl
mış? Bu eserler yüksek fiyatlarla, yüksek miktar
larla sigorta edilmiş, milyonlarca paraya sigorta 
edilmiş. Ama bu bana kâfi bir tedbir olarak gö
rünmüyor. Çünkü bu nihayet olsa olsa sigorta 
şirketlerini bu hususta daha müteyakkız davran
maya, bu eşyalann zayi olmaması için daha dik
katli. davranmaya sevk eder. Ama bir yolculukta 
deniz yoluyla, kara yoluyla veya hava yoluyla 
yapılan bir yolculukta, mcvcudolan kazaları, 
mevcudolan kaza ihtimallerini ve tehlikeleri' bir 
sigorta şirketinin önlemeye iktidarı yoktur. Şu 
halde bu eşyalardan her hangi birisinin veya 
hepsinin ziyaı halinde ödenecek olan milyonların 
bize hiçbir fayda temin etmiyeceği ve bu eşyala

rın maalesef ziyan olacağı meydandadır. Biz 
bugüne kadar maalesef müze eşyalarımıza ge
rekli değeri ve önemi vermemişiz. Bugün Dün
yanın pe'kçok müzelerinde bizim memleketimiz
den kaçırılmış veya satılmış eşyalar yer almak
tadır. Biz bunlara üzüntü ile bakmaktayız. Bu 
böyle iken, bir taraftan da müzelerimizde mev
cut eşyalaıımızı dış memleketlere göndermek 
ne dereceye kadar doğru bir harekettir? Ben 
bunun üzerinde önemle durulmasının lüzumu
na kaaniim. Bundm ne faydası var? Şöyle düşü
nüyorum, belki memleketimizi tanıtmak, mem
lekete daha çok turist gelmesini temin etmek 
düşünülmüştür. Ama, acaba bunun başka yolu 
yok mudur? Benim kanaatimce memleketimize 
turist celbedecek, memleketimizi tanıtabilecek 
çok daha ucuz, çok daha az tehlikeli yollar var
dır. Biz bunların münakaşasını burada yapacak 
değiliz. Ama gerekirse,-ilgililerle bu mesele üze, 
rinde konuşabiliriz, bunun yollarını da açrklıya-

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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biliriz. Her halde, müze eşyalarından çok daha 
fazla bizim memleketimizi tanıtabilecek imkâm-
lara sahibiz. Kaldı ki, bunun bir hususu daha 
var. Bizim müzelerimiz memleketimize turist 
çeken hakikaten önemli bir mevzudur. Biz bun
ları dışarıya gönderdiğimiz zaman, acaba bura
ya gelmek ihtiyacını duyanların, orada onları 
görmek suretiyle arzularını tatmin etmeleri ve 
bir daha da buraya gelme lüzumunu hissetme
meleri' gibi bir tehlikeyi1 de ortaya çıkarması 
mümkün değil midir? Bana bu husus mümkün 
gibi geliyor. Şu halde sözlerimi fazla uzatma
dan netice itibariyle ben şunun üzerinde dur
mak isterim. Bilhassa bu en kıymetli olan Ha
zinemizi, müze eşyalarımızı böyle okyanuslar 
aşarak başka memleketlere göndermek değil, 
kendi memleketimizde dahi bir yerde bir yere 
nakletmenin sakıncalı olduğu kanaatindeyim. 
Ve Hükümetin bu konuyu bir kere daha önemle 
ele alarak artık bu yolun kapanması hususum
da1 bir karara varmasını rica ediyorum. Bu bi
rinci ricam. 

İkinci ricam da Millî Eğitim Bakanlığından 
olacak. - Müzelerin oraya bağlı olması dolayr-
siylc - Acaba bu müze eşyasını böyle okyanus 
aşırı yerlere tayyarelerle göndermek, oralarda 
yine yer ye'r dolaştırmak suretiyle sergilemekte 
ve böyle bir tehlikeyi, bu eşyaların ziyan olması 
riskini göze alarak bu işe onları sevk eden mem
leket için acaba ne gibi! bir fayda mülâhaza et
mişlerdir? Bu mevzuun! da Millî Eğitim Bakanı 
tarafından bu kürsüde açıklanmasından her 
halde çok yararlanacağımızı tahmin ediyorum. 
Maruzatım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 

2. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Hükü
mette değişiklik olacağına dair şayiaların Devlet 
mekanizması üzerindeki tesirlerine ve bunun 
müspet veya menfi bir şekle bağlanması gerekti
ğine dair demeci 

BAŞKAN — Hükümette değişiklik olacağı 
•şayialar]nm hizmetlere olan olumsuz etkileri iti
bariyle Sayın Fehmi Alpaslan buyurun. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Pek muh
terem arkadaşlarım, Hükümet değişikliği sözleri, 
günün mevzuu olarak hepimizin ayrı ayrı gaze
telerde veya kulak haberleri olarak takibettiği-
miz bir mesele halini aldı. iktidarın kendi bün<-

yesinde yakacağı faaliyetler belki de bizi alâ
kadar etmez gibi görünür ama işin esası şu; 
şahsan bana pek garip gelen bir vaziyetle karşı; 
karşıya bulunuyoruz. Bakanlar Sayın Başba
kana istifalarım takdim etmişler ve her an müs
tafi halde bulunmaktadır. Bu itibarla, bu me
sele ile karşılaştıkları zaman o meselenin üzeri
ne mesuliyetini ve salâhiyetini müdrik bir şahıs 
edasiyle eğilmiyorlar. Bakanı böyle olunca, 
ona bağlı umum müdürler de inisiyatiflerini kul
lanmak ve ge'erktiği takdirde kendi bakanları
na dayanmak suretiyle meseleleri yürütemez 
hale düşebiliyorlar. Bunun sonunda, memleket 
hizmetleri! iyi görülemez bir hale geliyor. Sayın 
Başbakan şimdiye kadar sarih bir beyanda bu
lunmadı. «Hükümet değişirse değişmiş olur. De
ğişmiş olduğu zaman değişmiş olduğu görülür» 
mealinde sözler söyledi. Ama, münasebetleri ne 
olursa olsun, kendi bünyelerinde, kendi1 grup
larında ve kendi arkadaşlık münasebetleri için
de derecesi nereye varırsa varsın türlü havadis
lerle, ayağının tozu içinde Hükümet değişikli
ğini bir haber olarak ortaya koyan yakın ar
kadaşları çıkıyor. Samimî olarak söylüyorum, 
şahsan belki beğenmediğim, iyi karşılamadığım 
hareketleri olabilir, bugünkü Hükümetin ve 
onun başında bulunan Başbakanın. Ama Baş
bakanı! da emrivakiler karşısında bulunduracak 
şekilde beyanat veren zatı dikkate aldığım za
man, yani içimden, aman bu zihniyetle bu ha
vada bu ayak oyunları içinde meseleler memle
ketin başına bir % getirmesin endîşesini şahsan1 

duyuyorum. Ve o zaman belki de Demirci'mi 

muvaffakiyeti için en iyi temennilerde bulunan
lardan bir tanesi haline de ben geliyorum. (Sağ
dan, dua et, sesleri) Dua, onu babanızın evinde 
yaparsınız. Ve bunu söyliyen arkadaşıma söyli-
yeyim ki, Allah'la kul arasına girmek suretiyle 
insanları kandırmanın aşağılığını benim şahsım
da hiç kimse bulamaz. Dua ederim, etmem. Bun
ların hepsini ben gayet iyi! bilen bir insanım. 
Dua edilecek zaman ederim. Ama, siyasette bu 
sözü tekrarlamak suretiyle aldatıcı rollere asla 
tenezzül edecek insanlardan değilim. 

Şimdi o itibarla meseleyi yüksek huzurunu
za getirdim. Lütfen ya yapılacaksa bu değişik
lik yapılsın ve bu değişikliği! bizzat salahiyetli 
olan Başbakan kendisi yapsın. Başkalarının te
sirinde, ayak oyunları içinde Hükümet değişik-
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ligine gidildi demesin, denmesin ve bilhassa ara
ya giren insanların kafalarının ne olduğu hak
kında çok şeyler söylendiği, şüpheler bulundu
ğu için Hükümeti hiç, olmazsa bu zarftan uzak 
tutmainın yollarını bulsun. Yahut da kesin ola
rak Hükümette bir değiişklik yoktur, bu kad
royla icrayı hükümet edeceğim diye istifaname
lerini lütfen kendi bakan arkadaşlarına iade et
sin ve o bakanlar da salâhiyetlerini kullanmak 
suretiyle memleketin hizmetini görsün. Yoksa 
türlü havadisler içinde, türlü oyunlarla bk* mem
leketin hizmetleri görülemez ve bu hizmetlerin 
görüleme'mesi'nin mesuliyetini başkalarına at
makla aldatma keyfiyetleri devamlı olamaz. Bu 
cihetten söz aidini, Hükümetin dikatini ve ce
vabını bilhassa bu kürsüden* istirham ediyorum 
saygılarımla, (Alkışlar) 

3. — İstanbul Üyesi Tekin Arıburun'un, 
Suudi Arabistan'a vâki resmî ziyaret intibaları
ni, orada gördükleri hüsnükabulü ifade ile bu 
Devletle temasların sıklaştırılmasının sağlıyaca-
ğı siyasi ve iktisadi faydalarına dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Tekin Arıburun Suudi 
Arabistan gezisi dolayısiyle kısa izahatta bulun
mak üzere gündem dışı söz istemiştir. Buyurun 
efendim. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; geçen hafta 
Suudi Arabistan'a yaptığımız bir seyahatin çok 
ilgi çekici ve faydalı neticeleri hakkında sa
yın senatörlere kısa bir bilgi vermeyi vazife 
addederek huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Bu ziyaretin tertibi Türkiye-Suudi Arabistan 
arasında yeni hizmete girmiş bulunan Suudi Ara
bistan karayollarının muntazam seferlere başla
ması münasebetiyle ve buradaki Suudi Arabis
tan Büyükelçiliği vasıtasiyle olmuştur. Heyet 
muhtelif partilerden beş senatör, beş milLetve-
kili, beş gazeteci, beş de Ticaret ve Sanayi Oda
ları ve iş adamları mümessilerinden mürek
kep ki, e em'an 20 kişiden mürekkepti. Radyo ve 
bâzı gazetelerin de duyurdukları gibi, 15 Nisan 
Cuma günü Ankara'dan topluca hareket edildi 
ve bir hafta kadar bir süre Riyad, Cidde, Mekkei 
Mükerreme ve Medinei Münevvere şehirleri 
ve buradaki bâzı müessese ve tesisleri ihtiva 
eden bir gezi yapılmıştır. 

Sayın senatör arkadaşlarıma arz etmekle 
kendimi vazifeli addettiğim mühim hususlar 
şunlardır : 

1. — Bu Türk heyetine her yerde çok sıcak 
ve samimî bir kardeş muamelesi gösterilmiştir. 

2. — Heyetimiz, çok muhterem Suudi Ara
bistan Kiralı Melik Faysal Hazretleri tarafından 
yine çok samimî iltifatlara mazhar kılınarak ka
bul edilmiştir. 

3. — Heyetimiz bütün seyahat boyunca, va
li, emirler ve erkânı tarafından karşılanmış ve 
kabul edilmişlerdir. Bu emirler, Kıral Hazret
lerinin ailesi mensuplarıdır. Heyetimiz üniver
site, fen fakültesi, televizyon müessese ve tesis
leri, ilk, orta, lise tahsili yapılan büyük bir okul 
ve tesisleri, makamatı mübareke denilen ve İs
lâmlar tarafından hac mevsiminde ziyaret edi
len mübarek yerleri ile Ticaret Vekili, Millî Sa
vunma Vekili ziyaret edilmiştir. Ziyaret edilen 
her yerde, yapılmış olan her ziyaret ve resmi 
kabulde daima sıcak bir ilgi gösterilmiş ve 
büyük dostluk ve samimiyet tezahürü olmuştur. 

Suudi Arabistan gezisinden alınan ibrete de
ğer diğer bâzı mühim intibalar da şunlardır : 
Memleket büyük bir kalkınma hamlesi içinde
dir. Uzun seneler durgun ve yavaş geçen bir 
hazırlık devresinden sonra son beş senelik devre 
cidden gözle görmeden inanılmıyacak olan bir 
hız almış bulunmaktadır. Yalnız başına para
mı her şey demek olmadığın Suudi Arabistan 
kalkınmasında daha açıkça görmek mümkün
dür. Para, teşebbüs, idealist çalışma bu mem
leket kalkınmasında hakiki faktörlerdir. On 
sene evvel doğru dürüst bir lisesi dahi olmıyan 
memlekette bugün bir üniversite vardır. Mate
matik, biyolojik, botanik, minerolojik, fizik kı
sımları olan fen fakültesi harıl harıl çalışmak
tadır. Memleketin bütün jeolojik haritaları ya
pılmıştır. Son zamanlarda Kızıl Deniz kıyıla
rında da petrol bulunmuş ve ayrıca zengin 
demir, uranyum, fosfat, pirit, grafit gibi ma
den kaynakları keşfedilmiştir. Tahsili teşvik 
edici tedbirler alınmıştır. Tahsil parasızdır. Ay
rıca yüksek tahsil talebesine ayda 300 Riyal, ki, 
bizim paramızla 950 - 1000 lira tutuyor, teşvik 
ve tahsil masraflarını karşılayacak bir burs ve
rilmektedir. 

Bir aralık yabancıların ve bilhassa Mısır
lıların tesir ve tahriki ile «Arap İttihadı ve Sos-
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yalizmi» adı altında bilhassa talebe arasında 
tahrikçi ve bozucu faaliyete sahne olan bu 
memlekette şimdi ne açık, ne de tebdili kıyafetli 
Sosyalizm, Komünizm tahrik ve faaliyeti kalma
mıştır. Herkes çalışıyor ve bol kazanıyor. Suudi 
Arabistan hırsızlık ve cinayet ve saire gibi za
bıta vakası dediğimiz hâdiseler yönünden dün
yanın en az vukuatı olan bir memlekettir. Her 
yıl ortalama bir milyon yabancı hacının geldiği 
böyle bir yerde ki, disiplin, kanun sertliği ve 
müessiriyeti ve ona itaat mükellefiyeti ve saygı
sı cidden ibret vericidir. Memlekette profesör, 
mütehassıs, teknisyen, doktor olarak Müslim ve 
gayrimüslim birçok yabancı zevat davet edil
miş ve vazife verilmiş olduğu gibi Türklere 
karşı da ayrıca bir hususiyet gösterilmekte ol
duğu görülmüştür. Kıral Hazretlerinin bir mu
hafız alayının çoğunlukla Türklerden mürek-
kebolduğu bu itimada bir delildir. 

Ticari ve iktisadi yönden bâzı mühim nok
taları da arz etmeden geçemiyeceğim. Porta
kal, limon, muz, elma gibi narenciye ve diğer 
meyvalar dışıradan gelmektedir. Kumaş ve 
tekstil malızemesi kamilen dışardan geliyor. İn
şaat malzemesi iğneden ipliğe kadar her şey dı
şardan geliyor. İçecek suları daha ziyade dı
şarıdan gelmektedir. Bu arada gayet kesif ola
rak inşaatta çok nisbette kullanılan Türk mer
merlerinin bir acı hikâyesini de öğrenmiş ol>-
duk. Grup halinde ve İtalyanlar tarafından 
Türkiye'den alınmakta olan, yahut ithal edil
mekte olan mermerler Lübnan'a getirildiği ve 
orada istendiği ve İtalyan malı olarak da satıl
dığı öğrenilmiştir. Türkiye için her hususta 
verimli bir alış-veriş sahası açacak olan bu mem
leketin şıimdiye kadar ticari münasebetler için 
yapılan bütün hususi teşebbüsler birer sebeple 
akım kalmış olduğundan da şikâyet edümiş-
tir. Meselâ 15 gün veya hiç olmazsa ayda bir 
defa bir Türk vapurunun Cidde'ye işlemesi is
tenmiş, bu istek tahakkuk etmemiştir. Türk 
mallarını ve malzemesini teşhir ve takdim ede
cek bir müessese, bir serginin kurulması arzu 
edilmiş ve böyle bir yer henüz yapılmamıştır. 
Türkiye hakkında bâzı yabancı devletler tara
fından yapılan muazzam ve müessir bir kötü 
propaganda da tesirlerini göstermesine rağmen 
buna karşı mücadelıe edilmemekte ve hattâ 
bundan hiç olmazsa oradaki resmî makamları
mızın haberi dahi olmamaktadır. Orada çalışan 

resmî vazifeli zevat mahallî şartlara ve âdetlere 
uygun olarak seçilmemiştir. Bize her yönden 
aykırı olan Ruslarla birtakım kültürel münase
betler ve faaliyetler kurulurken, her yönden çok 
daha yakın olan bu kardeş memleketle küldür 
ve iktisadi münasebetler yönünden çok geri 
bırakıldığı görülmüştür. 

Netice olarak, Suudi Arabistan'ın ticaret ve 
iktisat yönünden olan büyük pazar kıymeti bir 
tarafa ayrıca siyasi ve stratejik bakımdan olan 
durumu ve tarihî geleneksel bağlar ve münase
betler yönünden katiyen ihmal edilmemesi icabe-
den bir memlekettir. İstikbal içinde büyük ve te
sirli vaitler saklıyan bu kardeş memleketle olan 
ilgimizin artırılması fevkalâde faydalar sağla
yacağı muhakkaktır. Son Kıbrıs dâvasında da 
hemen hemen yegâne dostlarımızdan biri oldu
ğunu isbat etmişlerdir. 

Bu hususları sayın arkadaşlarımın dikkat
lerine ve bilhassa Hükümetimizin iligili makam
larına arz etmeyi bir vazife addederek hepinizi 
saygı ve sevgiyle selâmlarım. (Alkışlar) 

4. — Aydın Üyesi İskender' Cenap Ege; Tek
niker okullarındaki boykotaj hareketlerinin se
bepleri ve önlenmesi yolunda gerekli tedbirlerin 
süratle alınması lüzumuna dair demeci. 

BAŞKAN — Tekniker okularında vâki olan 
boykotlar üzerine Sayın İskender Cenap Ege, 
ibuyurun. 

İSKENDER CENAP ECE (Aydın) — Sa
yın Başikan, sayın arkadaşlar; iki üç günden-
beri ^gazetelerde okuyorsunuz, yüksek tekniker 
ve 22 'vilâyetteki 28 tekniker Okulu öğrencisi 
idkuilliamnıa karşı boykot halindedirler. Yüzlerce 
genç, derslerine, atölyelerine, öğretmenlerine 
gideceklerine sokaklara dökülmüşlerdir. Bu 
gençler, hele iböylıe ders yılının sona yaklaş
tığı bir zaımanda dersanelerini, atölyelerini ve 
öğretmenlerini terk •ederek niçin 'boykota git
mişlerdir ? Üzerinde hassasiyetle 'durulması 
gereken bir husustur. Halk efkârında endişe 
yaratmaktadır. Şurasını ilâveten arz etmek is
terim ki, Türkiye'de son yıllarda ufak - tefek 
meselelerden 'de bâzı olcularda öğrencilerin sı
nıflarım, derslerini terk ettikleri, boykota 
başvurdukları müşahade edildiğinden 'artık bu 
çeşit olaylar ahvali âdiyeden addedilir hale gel
miş ,ise de bu (tekniker cikulıu öğlencilerinim 
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boykot mevzun 'bu kadar basit bir 'meseleden 
doğmamaktadır. 

Tamamen tekniğin 'hâkim okluğu bir devir
de yaşamaktayız. Bugünkü Hükümetin başın
da bulunan Saym Başbakan bir teknik adam
dır. Böyle bir devrede 'kendilerine âzami itina 
.edilmesi, yetiştirilmelerinde .yakından takiibedil-
mosi gereken teknik elemanlarımızın, yarının 
Türkiye'sini inşa edecek olan 'teknik elemanla
rımızın d elitleri ve dâvaları ile de o .derece ya
tkından 'alâkadar olmak, başta Hükümetlerin 
ve dolayıslyle Hükümete katılmış olan, Hükü
metin üyesi lolan Millî Eğitim Bakanının vazi-
fei asliyesinden olması gerekir. Tekniker okul
larından mezun .olacaklara, ilgili ve mesul 
makamlarla verilmiş «sözler vardır. İki seneden-
beri bu sözler ifade edilegelinir. Bu «özlerin tu
tulmadığı iddia edilmektedir. Boykota gidilme
nin sebeplerinden ibaşlıeası budur. Bu okullar
dan mezun olmuş veya olacaklara unvan ve 
yetki ısınırları tesbit edilmediği iddia edilmek-
ıtcdir. Bu ıda doğrudur. Bakanlık bu meseleler
de maalesef gerekli titizliği göstermemiştir. 

Buradan kir noktaya daha geçeceğim. O da 
şudur: MuıMereını 'arkadaşlarım, maalesef bu
gün Bakanlık kademelerinde; dahi lmznnsu.z-
luk halini alan bir çekişme vardır. Bakanlık da 
meslekî ve teknik öğretime bir üvey evlât ımıu-
amelesi yapıllmıa'kta okluğu bizzat içinden ifade 
edil inektedir. Bu Bakanlıkla yalkından ilgile
nen arkadaşlarımız, bunu bizzat müşahade et-
ımenin acısını içlerinde duymaktadırlar. Bakan
lığın almış -o'kluğn bâzı .suni -tedbirlerle adetâ 
teknik ve meslekî öğrotimin itilmek, 'geride 
bırakılmak istenen bir hali 'vardır. Gönül ister 
ki, bu müşahadcımizde, .bu .hislerimizde aldan-
mış olalım, ama, gerçek maalesef budur. 

'Senelerden ıbori ifade etmeye çalıştığım 
gibi, birçok muhterem arkadaşlarım da bu 
noktaya dokunurlar, Teknik öğretimin, meslekî 
veya teknik öğretimin memleketimizdeki faali
yetinim, ister kız 'çocuklarımızın, ister erkek 
çocuklari'mızın yetiştlrilırnesindeki hassasiyeti 
ve randımanı gözle ^görülür, elle tutulur (bir de
receye varmıştır. Bunu yeterli görmemekle be
raber Türkiyeddki maarif karışıklığı, hattâ 
keşmekeşi içerisinde 'meslekî ve teknik öğreti
min kcndlıs'ini bu 'derece •kurtarmış olmasını 
da ben bir çeşit zafer sayarını. Şimdi mese
le bu iken ve meslekî ve teknik öğretimde va

zifeli olan mütehassıs ve idarecilerin bm öğ
retim ve eğitim dalında âzami randımana 'giıt-
ımek, memleketin gerçeklerine uygun okullar
da yeni eğitim ve öğretim sistemleri tatbik et
mek için çırpındıkları zamanda, bu çeşit faali
yetler içerisinde olan insanlariiiı faaliyetlerini 
kırıcı, çelici değil onlara yardımcı olun ak ge
rektiği 'düşüncesi bütün bakanlıkta ve bütün 
memleket de yaygın hale gelmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu okullar, teknik 
okullar, meslekî okullar bâzıları hariç fakat 
ekserisinde döner sermaye tatbik edilmekte
dir. Ve ibu döner sermaye sayesinde iyi bir sis
tem içerisine .girdikleri takdirde, 'bu okullar 
kendi ihtiyaçlarını kendileri giderecek kendile
ri karşılayacak şekilde ıbir müısitali'sıl yuvası ka
imdedir. Bu üretimi yapan, bugün Türkiye'nin 
on büyük otellerini tefriş eden, bugün Türki
ye'nin teknik bakımdan en ileri tezgâhlarım, en 
ileri makarnalarını, en ileri ve en modern tesisle
rini kuran kişiler bu okul ardan yetişmiş ço
cuklarımızdır. Şimdi .sadece mesleklerinde mu
vaffak olmanın dışında başka bir düşüncesi ol-
mıyan, onun için «alışan bu öğretim üyelerine 
ve öğrencilere karşı Bakanlığın çok daha ıhas-
sas, çok daha yakından ilgili olmasını her za
man ifade, ediyoruz. Bu 'bakımdan bugün 
'maalesef sokaklara dökülmüş olan ve dertlerini 
ancak ıboykot yapma yolu ile ilgililere duyura
bileceklerini sanan Yüksek Tekniker ve teknik 
okul öğrencilerinin derdine deva olacak çare
leri Biakanlığın düşünmesini ve bizzat Sayın 
Bakanın bu ibusustaki düşüncelerini bu kür
süden ifade etmesini temenni eder, hepinizi 
sel â m la nm. (Al kış 1 ar). 

5. — Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna; 
13 . 7 . 1956 tarihli 680,2 sayılı Gider Vergileri 
Kanununa bağlı 1 numaralı tablo ile IV numa
ralı tablonun sonuna bir pozisyon eklenmesi 
hakkındaki Kanun tatbikatında husule gelen 
aksaklıklara ve bunların süratle giderilmesi 
gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Gider Vergisi ta-tbikatiyle il
gili şgündem 'dışı Sayın Nusret Tuna, buyurun. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Mulhter.eım arkadjaşlar, 10 - 15 gün ev el Gider 
Vergisi ile ilgili bir kanun kabul buyurdunuz. 
Burada, istihsal edilen onman mahsulü ilk sa-
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tısında yüzde 12,5 vergiye tabi olacaiktır. Bu 
kanun için bâzı .arkadaşlarımız stok vergisi ta-
lebettiler. Alâkalı zevat, alâkalı bakan ve Hü
kümet erkânı hayır stok vergisine lüzum yok
tur bu kanunun çıkmasından evvel satılmış 
olan mallar vergiye tabi değildir dediler. Şim
di Meclisten 'bu sekilide çıkmasına rağmen tat-
bikatda gördüğümüz hal şu: Eğer o mahsul 
alıcıya teslim edilm<emişse .bundan vergi alırız 
demektedirler. Geçen sene satılmış parası ge
çen sene ödenmiş, (kış olduğu için a'lmamış, ha
len lorman idaresinin deposundadır. Şimdi bu 
bir maliyeci zihniyeti ile hareket oluyor. Bi
zim mevzuatımızda teslimden evvel mülkiyeti 
ııalklcden muameleler ve tasarruflar vardır. 
Bilhassa alenî müzayede ile satılan bir malın, 
münadinin sattım sözü ile birlikte, mülkiyeti 
karşı tarafa intikal eder. Borçlar Kanununun 
225 nci maddesi .çok ısarih 'bir hükmü ihtiva et
mektedir. Menkûl imal teslim ile mülkiyete 
intikal .eder, «teslim vuku bulmamıştır» bina
enaleyh «teslim edilmiyen maldan vergi (alırız» 
sözü mevzuatımıza uygun değildir. Geçen yıl 
yapılmış ıbiır satıştan, ıbu kanunun yürürlüğe 
girmesinden evvel vukubulmuş satışlardan 
«teslim edilmedi» diye vergi almak 'hatalıdır, 
'kanuna uygun değildir, mevcut mevzuatımıza 
(uygun değildir. 

Şimdi Gider Vıergisi Kanununda teslim ve 
tevdiden evvel vergi alınmıyacağı, teslim ve 
tevdi ile verginin duracağı bildirimnektedir. 
Burada tevdi kelimesi ıbir ehemmiyet kazan-
malktadır. Münadinin, sattım sözüyle birlikte 
artılk malın mülkiyeti ıona intikal etmektedir. 
Nazariyat böyledir, tatbikat böyledir. Yalnız 
Maliye'de bu değişmektedir. 

Benim istirhamım şudur: Bu kanun büyük 
bir tatbikat huzursuzluğu yaratmıştır. Evvel
ce satılmış, parası verilmiş inallardan vergi 
alınmıyacağmı Yüksek Heyetiniz burada kabul 
etmiş. İzhar edilen arzuları reddetmek suıretiy-
•le ıbu takarrür etmiştir. Bunun ince bir tetki
ke tabi tutulması lâzımgelmektedir. Aynı an
da (ihaleden mal alan kimselerden birisi malını 
çekmişse vergiye tabi değil diğeri çekmemiş
le vergiye tabi «İma gibi çeşitli tatbikat vuku-
ibulımakta ve huzursuzluk yaratmaktadır. Ben 
rica ediyorum, bu böyle bir maliyeci zihniyeti 
ile mutlaka alalım 'zihniyetinden âri, kanu
nun ruhu ne ise o tatbik edilsin. Münadinin 

satması anından itibaren kâr ve zarar müşteri
ye intikal eder. Eğer bu mal yanarsa Devlet
ten bedelini isteme hali .olmaz. Şu tatbikat na
zarı itibara alınmak suretiyle fazladan alın
mak istenen vergiden 'vazgeçilmesi yahut bu 
işin esaslı bir tetkike tabi tutulmak suretiyle 
tatbikatın birleştirilmesi lâzrmgeldiği kanaa
tindeyim. Zaman dardır vatandaşlar hakikaten 
muhtelif vesilelerle bizlere müracaat etmekte
dir. Hükümetin bu hususta hassasiyet gös
termesini ve tatbikatın birleştirilmesini rica 
ederim. 

Hür m etlerimle. 
BAŞKAN — Sayın İzzet Biraııd bir sözlük

te mevcut kelimenin Türkçeleştirilmesi mev
zuunda gündem dışı söz istemiştir. Buyurun. 

6. — İzmir Üyesi İzzet Birand'ın, Petit La-
rousse'deki «Türk» kelimesine verilen mânanın 
düzeltilmesi için Dışişleri Bakanlığına vâki mü
racaatına verilen cevabın tatminkâr olmadığını 
ve bu konu üzerinde daha zecri tedbirler alın
masına dair demeci. 

İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım, 

Petit baronesle Fransızca sözlüğünün eski 
baskılarında Tüıfo: ve Gırek kelimelerinin kar
şılıkları olarak mecazi mânada bâzı yakışık
sız tâbirlerin yer almış oldukları malûmdur. 

1962 sonrası baskılarında yeni bir şekil ve
rilen ıbu sözlükte, metinlerde de bâzı değişik
liklerin yapıldığı ve meselâ grek kelimesi kar
şılığı olarak sadece hakiki mânanın verilmesiy
le yetinildiği, ama Türk kelimesi karşısmd -.• 
nedense eski metinde >olduğu giıbi aynen muha
faza edildiği görülmüştür. Gelecek baskısında 
bu kusurların tashihine teşebbüs edilmesi için 
keyfiyeti evvelce yazılı olarak Dışişleri Bakan
lığımıza bildirmiştim. 

Hayret ve teessür içinde okuduğum bir cc 
vap aldım, ^böylece huzurunuza gelmiş bollunu-
yorum. 

«Petit Larousse sözlüğünde (Türk) kelime
sinin asıl anlamı dışında gösterilen bâzı nahoş 
deyimlerle ilgili yazılı önergesi üzerine, anı
lan deyimlerin bundan sonraki baskılardan çı
karılması için Paris Büyükelçiliğimiz aracılığı 
ile Larousse Kitabevi Müdürlüğü nezdmde te-
şebbüsde bulunuldu. 
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Anılan 'kitabevi müdürlüğünden alınan ce-
vapda, kitabevin'in bu deyimleri dilden çıkar
maya yetkili olmadığı kaydedilmekte, ancak 
«a la Turque» ve «Traiter quclqu'un de Tunç 
•a Maure» mecazi deyimlerinin konuşulan dil
de artık pek kullanılmaz olduğumun tasrih edi
leceği ifade edilmektedir. Tamamen bilimsel 
lalana ıginen 'böyle bir ımesele yapılacak teşeb
büslerin, sonuç almanın zaman gerektireceği 
takdir ıbuyurulacaktır. Benzer teşebbüslerde 
bulunan Yunan Hükümetinin meseleyi ancak 
uzun sürecek ve ısrarlı takiplerden sonra bir 
sonuca ulaştırmış olduğu muhakkatır. 

Bakanlığını söz konusu deyimi erin sözlükten 
çıkarılması içtin her türlü teşebbüste bulunma
ya devam 'edecektir.» 

Yani Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Dı
şişleri Bakanlığı ve Fransa Cumhuriyeti Hü
kümeti nezdindeki Büyük Elçiliği fikir ve el
birliği ederek, milli hassasiyet ve haysiyeti
mizle ilgili bir konuda, Bar is teki bir özel ti
caret firmasının müdürünü kendilerini "doğru
dan doğruya muhatap alabilmişlerdir. 

Bunun bu kadarına diplomasi metodolojisi 
ne der, bilmem ama, aklı selim durur, müsaade 
edemez. Çünkü e saha, ayan olarak protokol 
hududunun ötesinde gözükmektedir. 

Cevapta, komşumuz Yunan Hükümetinin, 
teşebbüsünde sonuca ulaşmak için sarf ettiği 
gayretlerin suret ve mahiyetlerinden, sorulup 
öğrenmeden, hayal üzerine .kurulmuş ıbir hü
kümle, boş yere söz de edilmiştir. 

Meselenin bilgisel alanla ilgisine ıgelince : 
Fransız diline bâzı anlam farklariyle ne za

man ve niasıl sokulmuş okluklarını 'bildiğim, ide
yim güzelliği de olmıyan o çirkin sözlerin; ne 
epeyce ıbir zaman aralarında kaldığım Fran
sız Milletince kullanıldığına kulak «misafiri ola
bildim, ne de 'haylice okuduğum ve okumakta 
bulunduğum Fransız literatüründe göz şahidi. 
Ayrıca, diğer h'isrçotk Fransız sözlüklerinde, 
ıhele «Pete de Turc» gibisi yoktur. Gerçektir, böy
le zoraki ve kaba saçmalıklar bir dile deyim 
zenginliği 'getirmezler, kullanılma şansları da 
olmaz. Yeri iken Sayın Tabaic şunları söyle
mek isterim. Aslında cidden güzel olan ve bir 
tarih değeri 'bulunan eserde, ak bu el e uygulan
ması yönünden •dikkatten kaçmış 'birkaç ku
sur nıüşıahade edilmiştir. Bu ciddî eserin, çelk 

itina gösterilmeye ve ekzakt olmaya hakkı 
vardır. Sayfaları dünyaya açılmaktadır. 

Şimdi asıl konuma dönüyor ve Türk Mil
letinin ıbir temsilcilisi olarak bu kürsüden Fran
sa Büyükelçisine sesleniyorum. Tarihte iki bü
yük milletinin dostluk münasebetlerinin baş
langıcı olan, Şövalye Kral 1 nci Fıransova'nın 
bir savaş taliıhsizllğiyle, Şar İken'e esir düştüğü 
zaman; şerefli bir insanın kalp ağrılarını ve 
kadere teslimiyetin ulvî saffetini derinliğine 
duyuran anasına yazdığı meşhur tek cümlelik 
mektubun ısıon üç kelimesini kaldırarak, onu ta
rihe hakkı olan kahramanlık iksiriyle tevdi et
meyi, insanca vicdanın vazifesi bilen Fransız 
milleti, Ibir millet vekar ve hassasiyetinin ne 
demek olduğunu takdir eden olgunluk ve in
celiktedir. 

O ıbir defa müşahade edildikten sonra 'böy
le bir saygısızlığa 'müsaade edemez. Kaldı ki, 
milletlerin şerefte ve hakta müsavi, iyi niyet
le dostça :bir nizam verebilmeye çalıştıkları 
dünyalımızda, 'bencilei köhne taassup araçları
nın mahsulü olan ısirayetli ve ayıplı deyimlere 
yer de kalmış değildir. Ve asıl mühim olanı 
kökü tarihte 'bulunan ive hu memlekette çok de
ğer verilen ananeleşmiş Fransız kültürüne göl
ge düşürmemektir. 

Zannederim, hepimizin üzerine titizlikle 
eğileceğimiz ibüyük vazife budur. Lütfediniz 
bu vazifede size düşeni yapınız. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 

7. — Kars Üyesi Mehmet Ilazer; Anayasa 
Mahkemesine ve Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
seçiminin halli hususunda Başkanlık Divanınca 
yakın alâka gösterilmesine dair demeci ve Baş
kanın; konunun Danıştay Kuruluna intikal etti
rildiğine ve neticenin Genel Kurula getirileceğine 
dair cevabı. 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu seçim
leriyle ilgili Sayın Mehmet Iîazcr gündem dışı 
söz istemişlerdir. Buyurun efendini. 

MEHMET HAZEIÎ (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, malûm bulunduğu üzere Yüksek Hâ
kimler Kuruluna uzunca bir müddetten beri se
çilmesi lâzım gelen üyeleri seçemedik. Aynı za
manda Anayasa Mahkemesi üyesi secimi de yapı
lamamıştır. Bilhassa Yüksek Hâkimler Kurulu 
seçimi son günlerde önem kazanmıştır. Mevcut 
mevzuata göre Temmuz ayında hâkimlerin se-
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çimleri yapılacak, yeni birtakım değişiklikler ola
caktır. Halen vazifesi başnıda bulunan ve kur'ası
nı eekmiş olan hâkimler emaneten vazife görür 
durumdadırlar. Bunun adlî cihaz üzerindeki et
kileri malûmdur. Mesele cümlenizce malûm ol
duğu için fazla uzatmıyacağım. Riyaset Divanının 
bu konuyu kısa zamanda ele alıp bir neticeye bağ
laması lâzımdır, artık... 

BAŞKAN — Mesele Danışma Kuruluna inti
kal ettirilmiştir. Danıştay Kurulu meseleyi grup 
reisleri çapında tezekkür edip Başkanlık Divanı
na getirmeye karar vermişlerdir. 

MEHMET IIAZER (Devamla) — Teşekkür 
ederim, yalnız peşi takibedilirse bu iş seçimden 
evvel halledilebilir. Takibedilmezse bir müddet 
daha kalır. Yeni seçim eski seçimle karışır ve bu 
mahzur böylece artar. Riyasetin bir kere daha, 
bu meseleyi takibetmesini istirham ederim. Te
şekkür ederim. 

8. — Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in; 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Zerin Tüzi'ın ve 
Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'ye teşhir için 
Amerika'ya gönderilen müze eşyası ve tekniker 
okulu öğrencilerinin boykot hareketleri konula
rındaki demeçlerine cevapları. 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege ve 
Sayın Zerin Tüzün'ün bugünkü gündem dışı gö
rüşmeleri Millî Eğitim Bakanlığını ilgilendirdiği 
ve Sayın Bakanın da burada bulunması hasebiy
le cevap vermek için söz istemeleri cihetiyle ken
dilerine söz veriyorum. Buyurun Sayın Dengiz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Sayın Başkan ve sayın se
natör arkadaşlarım, biraz önce Sayın Zerin Tu
zun ve Sayın Cenap Ege arkadaşımız son hafta 
içinde cereyan eden, Amerika'ya gönderilen müze 
eşyalarımız ve yüksek tekniker okullariyle ilgili 
bir gündem dışı konuşma yapmışlar. Bunu ha
ber alır, almaz Yüksek Senatoya derhal malûmat 
arz etmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Cevaplarımı arz ederken evvelâ biri, sonra da di
ğeri hakkında mütalâalarımızı, düşüncelerimizi, 
bakanlığımızın kanaatini arz edeceğim. 

Önce tekniker ve yüksek tekniker okullariyle 
ilgili ve koykot durumuna geçmiş bulunan öğren
cilerin durumlariyle ilgili meseleyi arz edeceğim. 

Plânlı kalkınma, insan gücü unsurunun haya
ti hamlelerimizin temel faktörü haline getirdiği 
bir vakıadır. 

Yurdumuzda girişmiş bulunduğumuz ekono
mik kalkınma savaşında başarılı olmamızın en mü
essir çaresini insan gücünün, yaratıcı, müteşebbis 
ve yapıcı vasfında görmek lâzımdır. Bu vasıfta
ki insan gücünü hazırlıyan temel tesislerimizin 
biri de hiç şüphe yok ki, teknikerlik müessesesi
dir. 

Nitekim, Bakanlığımız Teknik Müsteşarlık bö
lümümüzün faaliyetleri kademelendirilirse tekni
kerlik müessesesinin bu faaliyetlerin en mutena 
yerini işgal ettiği derhal göze çarpar. 

1953 yılma kadar İstanbul Ylıdız Teknik Oku
luna bağlı bir tek tekniker okulu mevcut iken, 
teknikerin lüzumu ve önemi ögz önünde tutularak 
yeni yeni tekniker okulları açılmış ve sayıları ar
tırılmaya başlanmıştır. 

Bugün memleketin dört bir tarafına yayılmış 
26 resmî ve 2 özel olmak üzere 28 tekniker okulu 
mevcuttur. Bu okullara devam eden öğrenci sa
yısı 4396 ve bugüne kadar mezun olan tekniker 
sajusı da 6016 dır. 

Bir yüksek mühendis veya mühendise, meslek 
dalma göre, 3 - 5 tekniker ihtiyacolduğu göz 
önünde tutulursa ve şu andaki yüksek mühendis, 
mühendis, yüksek mimar ve mimarların toplam 
sayısı da 18 bin civarında olduğuna göre, daha 
ne miktar teknikere ihtiyacolduğu kolaylıkla an
laşılır. 

Öteden beri, Bakanlığımız şu temel fikre inan
mış ve buna göre de çaba harcamıştır: 

Teknikerlik müessesesinin teknik istihdam pi-
ramidindeki yerini behemehal alması lâzımdır ve 
bu gerçekleşecektir. 

İşte yüksek teknikerlik müessesi de bu espiri 
içinde vücut bulmuş ve uzun etüt ve çalışmalar
dan, sonra Talim ve Terbiyemizin 28 Temmuz 
1965 tarih 122 sayılı Karariyle yürürlüğe kon
muştur. Buna göre halen 4 yüksek tekniker mü
essesesi faaliyete geçirilmiştir. Bu 4 müesseseye 
devam eden öğrenci sayısı da 902 dir. 

Buna göre 4 339 4- 902 = 5 241 tekniker ve 
yüksek tekniker öğrencimiz mevcuttur. Bu da 
gösteriyor ki, yukarıda tesbit edilen hedef ra
kamlara daha pek çok uzağız. 

Bugüne kadar mezun olanlarla birlikte mev
cudu 11 257 yi bulan tekniker ve yüksek tekni
kerlerin, gerek formasyon ve gerekse iş ve sanayi 
hayatımızın teknik eleman ihtiyacını karşılama 
bakımından mühiıı bir boşluğu doldurmakta ol-
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duğu kabul edilmek zarureti aşikârdır. Ancak, iş 
ve faaliyet sahasında, hiçbir formasyonları olmı-
yanlara nazaran, .muhakkak ki bir üstünlük taşı
ması gereken tekniker ve yüksek teknikerlerin 
hangi sahalarda ve işlerde özellikle görev ve hak 
sahibi oldukları ve mesleklerinde yetkili kimseler 
olarak aranmaları ve danışılmaları gerektiği hu
susunda müeyyideye bağlı bir kanun ve tüzük 
bugüne kadar mcvcAidokna mistir. İşte bu boşluğu 
doldurmak üzere, yükseli tekniker, tekniker ve 
teknisyenlerin meslekî formasyon, görev ve yetki 
ve umanlarım belirten bir kanun tasarısı Bakan
lığımız bünyesinde hazırlanmış olup halen ilgili 
mercilere sevk olunmak üzeredir. 

Hazırlanan bu tasarıya göre, yüksek tekniker
ler; yüksele mühendis, yüksek mimar mühendis ve 
mimara kanunen, tevdi edilen işlerde bunların 
yardımcısı ve ımnavkıi .olarak ve yine bu tasarı
da belirtdleaı hak ve yetkilerin müstakilim haiz 
ve istimalden sorumlu bulunan ve •emirlerine 
verilen sair hizmet ve personeli ısevk vıe idare 
eden kimselerdir. 

Bu tasarı ile, teknikerler için de 6785 sayılı Ka
nunun 14 ncü maddesine göre kendilerine tanın
mış olan ve bilâhara yürürlükten kaldırılan hakla
rın yeniden ve aynen uygulanmasında sağlana
caktır. 

Müfredat programları, öğretim sistem imimiz 
insicamı içinde bu görüşlerle hazırlanmıştır. Bil
hassa imtihanların yaklaşmış olduğu bu devrede 
çocuklarımızın boykota gitmeleri Bakanlığımızı 
ve ilgilileri ziyadesiyle üzmektedir. Ancak bu yol
la hak edilenden fazlasının alınabileceğini zannet
mek hatadır. 

Unvanların müktesebata göre tesbit edilmesi 
zaruri bir vakıadır. 

Bakanlığımın bu husustaki çalışmaları kendi
lerine açıklanmıştır. Buna göre; 

1. Tekniker ve Yüksük Tekniker Okulu me
zunlarının hak ve salâhiyetlerini kanuni teminat 
altına alacak olan tasarı hazırlanmış olup, en kı
sa zamanda ilgili mercilere sevk edilecektir. 

2. Yüksek Tekniker Okulunun devamı mahi
yetinde olan mühendislik formasyonunun ne su
retle sağlanacağı hususu üzerinde de kısa zaman
da netice alınacak şekilde çalışmalar yapılmakta
dır. 

3. Öğrencilerin boykota gitmeleri halinde 
meri talimatname hükümlerinin aynen uygulan
ması yoluna gidilecektir. 

Sokak gösterileriyle hiç bir sonuca ulaşılmıya-
cağı kendilerine bu gün tarafımdan açıklanmış
tır. Hattâ söktükleri okul levhasını kendi elleri ile 
okullarının kapısına asmaları tarafımdan tavsiye, 
rica edilmiştir. 

Teknik güç, belli bir kademelenmeyc sahip bu
lunduğu ve bu kademe içinde çalışmaya devam 
olunduğu sürece en büyük randımanı temin et
miş demektedir. 

Bu kadem elenme içinde mimar ve mühendi
sin; tekniker ve yüksek teknikerlerin ayrı ayrı ve 
önemli yerleri vardır. Bu yerler ihtisas mevkile-
ridir. Bir kademenin işini ve adını öteki kademe 
mensuplarının gerekli ve yeterli şekilde yapması 
ve olması imkânsızdır. 

Her iki kademenin çalışma ve ihtisas düzenini 
kuran yeterli mevzuatı yukarıda bahsedilen tasa
rı üe getirmiş oluyoruz. Bu iki kademeyi biribi-
rinden ayıran durum her ikisinin yetişme disip
linlerinin farkından gelmektedir. Kaldı ki Bakan
lığımız kanunla unvan dağıtan bir merci de değil
dir. Müktesebata istiııadeden bir unvan tevdii za
rureti aşikârdır. 

Sayın Cenap Ege arkadaşımızın konuşmasının 
zannediyorum ki, esasına aidolan kısımlarına ceva
bımı arz etmiş bulunuyorum. Zabıtları henüz gör
memiş bulunduğum için bu konuşmamla tatmin 
edici bir cevap verdiğimi zannediyorum. Açık nok
talar gördüğüm zaman tekrar mâruzâtta buluna
cağımı da ayrıca ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi çok Sayın Sena
tör Zerin Tüzün Hanımefendi de yine Amerika'
ya gönderdiğimiz bâzı sanat eserleri hakkındaki 
konuşmaları ile ilgili geniş bir açıklama yapmak 
istiyorum. Bu açıklamayı daha önceden hazırlamış 
idim. Çünkü günün meseleleri Yüksek Senatoda ve 
Meclislerimizde daima sayın milletvekilleri ve se
natörlerimiz tararından ele alınmakta ve şüphesiz 
günü gününe bilgi edinmek istenmektedir. Bu ba
kımdan vereceğim, malûmatı da basma beyanat 
şeklinde vermiş bulunuyorum, Yüksek heyetinize 
de tekrar edeceğim. 

Milletler, sahiboldukları kültür varlıkları ve 
sanat zenginlikleriyle övünür ve bunları her ve
sileyle diğer memleketlere göstermekten, böylece 
zengin medeniyetlerini maddî delillerle ortaya 
koymaktan millî bir gurur, heyecan ve zevk du
yarlar. Nitekim 1872 yılında Viyana'da açılan 
dünya sergisinde teşhir edilmek üzere Osmanlı 

— 746 — 



C. Senatosu B : 70 28 . 4 . 1966 O : 1 

Padişalıı Abdülaziz'in emriyle Ethem Paşa ta
rafından bir sanat sergisi düzenlenmiş ve bu 
sergi dolayısiyle hazırlanan Fransızca Katalog 
ve eserlerle Türk sanatının ihtişam ve zenginliği 
dik defa dünyaya tanıtılmış ve Avrupa'nın hay
ranlığı celbedilmiştir. 

Bugün dünya milletleri kendi kültür varlık
ları ve sanat eserlerini diğer milletlere tanıtabil
mek, yurt dışı sergiler düzenliyerek bu eserleri 
milletlerin ayağına kadar götürebilmek için hiç
bir fırsatı kaçırmamakta, bu konuda birbirleriy
le hummalı bir şekilde yarış etmektedirler. Me
selâ yalnız 1965 yılı içerisinde, Irak Devleti Al
manya'ya, İran ve Japonya Amerika'ya, Por
tekiz Fransa'ya, İtalya, Yunanistan ve Hindis
tan birçok Avrupa memleketlerine, müzelerinden 
seçtikleri en nadide sanat eserlerini göndererek 
karşılıklı kültür münasebetleri çerçevesinde bu 
propaganda yarışma katılmışlardır. Şimdiye ka
dar memleketi dışına eski eser çıkarmıyan İngil
tere dahi bu kültür yarışma katılmış bulunmak
tadır. 

Türkiye, yurt dışı sergilerine 1935 yılından 
itibaren katılmaya başlamıştır. 1935 yılında, 
Amerika — Ne\v - York şehrinde açılan Dünya 
Sergisi münasebetiyle müzelerimizden derlenen 
üç yüze yakın sanat eseri yurt dışma çıkarılmış 
ve bu serginin gördüğü rağbet ve memleketimiz 
lehindeki müspet propaganda göz önüne alına
rak 1953 yılında Paris'te Türk sanatı ile ilgili 
bir sergi düzenlenmiş, bundan sonra sırayla, 1957 
yılında Pakistan'a Türk minyatür ve yazmaları, 
1958 de Belçika Brüksel sergisine Türk sanat 
eserleri, aynı yıl Amerika'ya Anadolu prehistor-
yası ve Hitit eserleri, 1960 yılında Japonya'ya 
Türkiye'nin sanat zenginlikleri, 1961 - 1962 yıl
larında Almanya, İsviçre ve Holânda'ya Hitit 
sanat eserleri, 1963 yılında Holânda'ya lâle mo
tifli Türk eserleri, İtalya'ya Türk sanat eserleri; 
Belçika'ya, Fransa'ya ve İtalya'ya Hitit ve Ana
dolu sanat eserleri, 1964 yılında İran ve Pakis
tan'a Türk minyatür ve yazma eserleri, 1965 yı
lında da Almanya'ya Türk halı ve seramikleri, 
Fas ve Tunus'a Türk minyatür ve yazma eserleri 
sergisi gönderilmiş ve bu sergiler Türk uzman
larının refakati ve nezareti altında düzenlenerek, 
arızasız bir şekilde memleketimize dönmüşlerdir. 

Yurt dışı kültür ve sanat sergileri, kültür 
anlaşmaları çerçevesinde her yıl Dışişleri Ba
kanlığınca özel bir komisyon tarafından hazırla

nan ve Hükümetimizce onaylanan kültür müna
sebetleri programı gereğince hazırlanmaktadır. 
Büyük çapta sergilerin her türlü masrafları ser
giyi kabul eden Devletler tarafından karşılan
maktadır. 

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki kültür ve sa
nat eserlerine karşı büjaik bir ilgi besliyen Ame
rika Birleşik Devletlerinde, çeşitli milletle^ her 
yıl birkaç sergi açmaktadırlar. Hattâ, Amerika'
da en nadide sanat eserleriyle sergiler açmak 
üzere milletler yarış etmekte ve sıraya girmek
tedirler. Son yıllarda Cin, Kore, Yunanistan, 
Fransa, Almanya, Ürdün, İran, Japonya gibi 
sayıları şimdiden 19 u bulan memleketler mü
zelerinin en kıymetli varlıklarını Amerika'ya gö
türerek sergilemişlerdir. İran'ın 700 parçadan 
müteşekkil zengin sergisi bu yıl kapanmıştır. Ha
len Japon sergisi, Amerika'da çeşitli şehirleri do
laşmaktadır. 

Amerika'da (Türkiye'nin sanat zenginlikleri) 
adiyle bir serginin açılması 4 yıl önce, 22.6.1963 
tarihli Bakanlar Kurulu kararınca uygun bulun
muş ve sergi hazırlıklarına başlanması Millî Eği
tim Bakanlığına duyurulmuştur. 1964 ve 1965 
yıllarında İran ve Japonya'nın birer sergi aç
maları kararlaştırıldığından Türkiye'nin 1966 
yılında sergi açması uygun mütalâa edilmiş, 
Dışişleri Bakanlığınca, Amerika Hükümeti ile 
bu konuda temasa geçilmiştir. 

Bakanlar Kurulunun ikinci defa aldığı 13 
Temmuz 1965 tarihli bir kararla, sergi anlaş
masının Hükümet .adına Millî Eğitim Bakanı ta
rafından imza edilmesi yetkisi verilmiş ve anlaş
ma Ankara'daki Amerika Büyükelçisi ile Millî 
Eğitim Bakanlığında törenle imza edilmiştir. 
Son olarak 12 . 2 . 1966 tarihli Bakanlar Ku
rulu Kararı ile seçilen eserlerin yurt dışına çı
karılması ve Amerika'da sergi süresince teşhir-
edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Sergi, tarih öncesi devirlerden Osmanlı sana
tının son devirlerine kadar Türk sanatını genel 
olarak temsil edecek olan müzalerden seçilmiş 
288 eserden mürekkeptir. Hazreti Yahya'nın eli, 
Emaneti mukaddese gibi dinî mahiyet taşıyan 
eserlerle, İskender lâhdi, Şah İsmail tahdı veya 
doğrudan doğruya mücevherat gibi değerine ba
ha biçilemiyen, keza çeşitli sebeplerle yurt dışı
na çıkarılmasında sakınca görülen eserler, sergi 
dışı bırakılmışlardır. 
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Sergi eşyaları en emin şekilde ve Türk mü
zecilerinin nezaretinde Amerika'ya ulaşmış bulun
maktadır. 

Serginin sigorta, ambalaj, katalog neşriyatı 
ve refakatinde gidecek Türk uzmanlarının mas
rafları Amerika'da Smitbsonian Ensttüsü tara
fından karşılanmaktadır. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O'Kan'ın, İçtüzüğün 17 nci maddesinin «A» 
bendinin III ncü fıkrasında değişiklik yapılma
sına dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senato
su Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/190) 
(S. Sayısı: 753) (1) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde müzakereler 
başlamış ve rapor üzerinde Sayın Bekata, Sayın 
Tuna, Sayın Yetkin, Sayın Hazer, Sayın Betil, 
Sayın Ertuğ, Sayın Bekata, Sayın Özden konuş
muşlar, Sayın Açıkalm, Sayın Tevetoğlu, Sayın 
önal, Sayın Yıldız, Sayın O'Kan ayrıca söz al
mışlardır. 

Komisyon adına Sayın Tuna, Komisyon Söz
cüsüsünüz. 

Sayın Açıkalm?.. Yok. Sayın Tevetoğlu?.. 
Yok. Sayın Önal?.. Yok. Sayın Yıldız?... Yok. 
Sayın O'Kan?.. Buyurun efendim. 

SEZAİ O'KAN (Talbiî Üüe) — Sayın Baş
kan, Sayın senatörler, altı ay evvel vermiş ol
duğum önergemin bugüne kadar yaptığı üzücü 
ve Parlâmento hayatımız bakımından da derin 
derin düşündürücü yolculuğunun muhtelif saf
halarını size arz etmeye çalışacağım. Yalnız ge
çen oturumda bugünün konusu ile ilgili Sayın 
özden tarafından tutanaklara geçirilmiş olan 
bâzı iddialara cevap vermeden bu önergemin 
yolculuk safhalarına girmiyeceğim. 

Sayın özden geçen defa bu konuda önerge
nin veriliş sebebi olarak Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma Komisyonuna 
bir değerli arkadaşları başkan seçilmiş olduğu 
için o arkadaşın başkanlığının yadırgandığın
dan dolayı bu önergenin verilmiş olduğunu ra-

(1) 753 S. Sayılı basmayazı 15 . 2 . 1966 
tarihli 47 nci Birlişim tutanağı sonundadır. 

Ümidederim ki, arz ettiğim bu hususlar Sa-
• ym Zerin Tüzün arkadaşımızın buradaki konuş

malarının cevapları mahiyetindedir. Biraz önce 
de arz ettiğim gibi eksik noktalar olduğu takdir
de tekrar mâruzâtta bulunacağım tabiîdir. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Tüzük gereğince bir defa gö
rüşülecek işler kısmına geçiyoruz. 

hatlıkla iddia eder derecede burada konuştu
lar. 

Ben bu önergenin ne zaman, hangi şartlar 
altında niçin verdiğimi arz edecek olursam - ki 
şimdi onu arz etmeye çalışacağım - burada bu
lunmayan ve fakat konuşmalarımı zabıtlardan 
bilâhara tetkik ettiği takdirde Sayın Özden'in 
bu iddialarının ne kadar yersiz olduğunu ken
dileri anlryacaklar ve mahcübolurlarsa bundan 
böyle bu kürsüdeki konuşmalarını gerek Parlâ
mentonun samimî havasına uygun ve gerekse bu 
kürsüde konuşan arkadaşların kişisel hayatına 
ve şahsiyetine daha uygun daha dikkatli ko
nuşmaya belki kendilerini alıştırmış olacaklar
dır. 

Ben bu muazzez çatı altında bütün arkadaş
larıma sevgi ve saygı duyan, teknik komisyona 
bir başkanın seçilmesini yadırgamak şöyle dur
sun, bütün arkadaşlarımın bu çatı altmdadaki 
asîl teşriî vazife içerisinde muazzez kimseler* 
olduğunu, tefrik etmeksizin benimsiyen ve her 
bir arkadaşıma, bir komisyon başkanına değil 
Cumhuriyet Senatosu Başkanına dahi samimî 
olarak lâyık gören ve seçildiği takdirde de 
inanarak, güvenerek onu alkışlıyan ve alkış] ı-
yacak bir arkadaşınızım. Şu halde benim böyle 
küçük bir hesapla alâkam yoktur. Beni tanıma
mak, insafsızlığına peşinen bu mevzuda ve bu
na benzer mevzularda kabul etmek olur zaten. 

Şimdi sayın senatörler sizlerin iradeleriniz
le vücut bulmuş bulunan bir İçtüzüğümüz var
dır. İçtüzüğün 13 ncü maddesinde bir danışma 
kurulu ve onun fonksiyonları hepinizce malûm
dur. 1 Kasım 1965 tarihinde Yüce Senatonun 
Başkanının seçilmesi ve başkan seçimini müta-
akıp teknik komisyonların gruplar arasında 
oranlara göre kaçar kişi ile temsil edileceğini 
tesbiti zımnında yapılan bir toplantıya katıl-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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mıştım ve danışma kurulunda bulunan değerli 
ilgili senatör arkadaşlarım da o toplantıyı ve o 
toplantıda benim bu önergem ile ilgili yapmış 
olduğum tekliflerimi hatırlarlar. Orada dört se
ne bu Cumhuriyet Senatosunun Dışişleri ve Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonunda çalışan bir ar
kadaşınız sıfatiyle o komisyon içerisinde geçir
diğim tecrübelere binaen ve 40 senelik de kıy
metli bir diplomat olan Büyükelçi Sayın Cevat 
Açıkalınla da görüşlerimi, kanaatlerimi yanya-
na getirip paylaştıktan sonra bu komisyonun 
iki komisyona tefrik edilmesinin dafa faydalı 
olacağı kanaatine vardım ve bu önergemi ver
meden evvel de Danışma Kurulunda bu görü
şümü Danışma Kurulunun sayın üyele
rine arz ettim.. Danışma Kurulunun o günkü 
Sayın Başkanı fonksiyonumuz bakımından bu 
görüşün Danışma Kurulunda konuşulamıyaca-
ğmı ileri sürdükleri zaman, Danışma Kurulu
nun fonksiyonunu gayet iyi biliyorum, fakat 
Genel Kurul tarafından takdir edilecek, netice
ye gidilecek olan önergemin mahiyetini Danış
ma Kurulundaki ilgililere peşinen arz eder ve 
kabul ettirebilirsem gruplarım bu kanaatleri 
götüren ilgili arkadaşlarımız kolaylıkla Genel 
Kurulda, Danışma Kurulundaki paylaşılan bu 
kanaatimi benimsediler ve önergem de bir sa
mimî inanca, bir kanaate, bir tecrübeye müs
tenit verildiğine göre kolaylıkla iltifat görür, 
demiş idim. Ve bilâhara bu kanaatimin karara 
gitmiyen, zaten gitmiyecek durumda olan Da
nışma Kurulu içindeki görüşüm bir önerge ile 
Cumhuriyet Senatosunun değerli Başkanlık Di
vanına verildi, önergem verildiği zaman henüz 
mevzuubahis komisyonlardan hiçbirisinin seçi
mi yapılmamış idi. Şu halde o komisyonda kim
lerin üye olacağı belli olmadığına göre, elbette-
ki yadırgandığı iddia edilen, kıymet verdiğim, 
sevdiğim o arkadaşımın ismini dahi burada it
ham edildiği için, itham eden kadar insafsız ol
mamak için ben açıklamıyorum, o arkadaşımı
zın başkan seçileceği değil o komisyonda yer 
alacağı bile malûm değildi. Şimdi Sayın öz
den buyursalardı ki, bu önergemi komisyon
lar seçilmeden hele Başkanı hiç seçil
meden samimî bir kanate binaen veril
miş idiyse de bilâhara partilerimiz arasın

da bu her zamanki meselelerimize bir yeni me
sele katacak kadar sağa sola çekildi, biraz istis
mara konu oldu, buyursalardı, o zaman kendi
lerini rahatsız eden bir konu varsa, rahatsız 
edici konuyu yapanlara buradan cevap vermiş 
olurlardı. Fakat buna dikkat etmediler ve in
safsızlıkları da bu noktada başladı. Ben daima 
bu Parlâmento içindeki fikirlerin evvelâ peşin 
hükümlerle küçük hesaplara itilerek değil, sa
mimî olarak düşünülmesini, benimsenmesini, 
ondan sonra münakaşa edilmesi halinde milleti
mize bize lâyık bir ağırlık içinde faydalı isti
kamette ancak olgnnlaştırılarak tevcih edilece
ğine inanan arkadaşlarmızdanım. Bu hesapları
nı benim önergem üzerinde mesele yapanlar var
sa üzüntüm ayrıca başka istikametlerde de beni 
düşündürecektir. Bunu hiçfbir zaman arzu ve 
temenni etmem. İstirham ederim, benim önerge
mi bu istikamette, tatsız bir hava içerisinde 
kendi meselelerine vasıta kılmasınlar. Mesele 
yaratmak esasen bizlere yakışmaz. Her fikrin 
bir samimî tarafı, bir yapıcı tarafı vardır. Ev
velâ oradan meseleleri ele alalım, iyi taraflarını 
terazinin bir kefesine, benimsemediklerimizi 
öbür kefesine koyalım tartı o zaman ancak isa
betli ve bu millete faydalı olur. Benim mâruzâ
tım bu kadardır, üzüntüm ile birlikte meseleyi 
zannediyorum açıklığa kavıışturalbildim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Konu üzerinde sekiz sayın üye 

konuşmuştur, kifayeti müzakere takriri vardır, 
okutuyorum efendim. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Ekseriyet 
yoktur efendim. 

Kifayeti müzakereyi oya koyacaksınız, Se
natoda ekseriyet yok efendim, bunu da dikka
te alınız. 

KtFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Öner
gemi geri alıyorum. Bu mesele bitsin, arkadaş
lar ekseriyet yok falan diyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, ekseriyetin nasıl olup 
olmadığının ifadesi.... 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
Reisim, göıüyorsunuz ekseriyet yok. 

BAŞKAN — Efendim görmek kâfi mi ? Bir
çok meselelerde... (C. H. P. sıralarından beş ki
şi ayağa kalktı) 
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BAŞKAN — Beş kişi ayağa kalkmıştır, yok
lama yapılacaktır efendim. 

KİFAT ÖZTÜRKÇİNE (tstanibul) — Öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sizin önergeniz mahfuz efen
dim. Duruyor. Yoklama yapılacak efendim, bu
yurun. 

2. — YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur, Birle
şimi 3 . 5 . 1966 Salı günü saat 15.00 te topla
nılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,40 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
b) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul Bakırköy kazasın
da Osmaniye ile Çırpıcı Bağlar arasındaki mev

cut binaların yıktırılmasına dair soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm yazılı cevabı 
(7/225) 

'Telgraf 
91078 

ELT Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına ELT 
Anlkara 

Sıra No. İlk merkez Numara 

2609 Bakırköy 1649 

Kelime 

110 

İS a at 

14 

Orta merkez 

İstanbul 

Alındığı tarih 

28 Ağustos 

Aşağıdaki sorularımın Sayın 'Dahiliye Ba
kanı tarafından yazılı alarak cevaplandırılma
sını dilerim. 

İstanbul Senatörü 
Rifat Öz'türkçine 

Bakırköy Osmaniye Çırpıcı Bağlar arasın
daki mevcut binaların yıkımı 5917 sayılı Ka
nunun şümulü dışındadır. 

1. Evler iki ay evvel hiçbir bina yapılma
mıştır. 

2. Şikâyetçinin aynı (bölgede taıpulu hiçbir 
gayrimenkul arazisi yoktur, Ali Rıza Kuzuca. 

3» Kaymakamın 5917 sayılı Kanuna daya
narak yedi evin yıkım kararı kanunsuzdur. 

4. Bu yedi evin kararı dışında daha yedi 
evin hiçbir suretle yıkım kararı olmadığı hal
de nahiye müdürü ve belediye rabıta âmiri ke
yif için yıkmıştır. Kanunsuz hareket eden bu 
memurlar hakkında ne ıgibi muamele yapılmış
tır? Tahkikatın selâmeti bakımından yerlerin
den alınması düşünülmüş müdür? 

KL ELT aynendir, imzası yoktur. 

22 . 4 . 1966 
T.C. 

İçişleri Bakanlığı 
İller İd. On. Md. 

Şb. Md.: 3.23364/31-784/2971 

Konu: Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin ya
zılı soru Önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 3 . 9 . 1965 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 5516-7/225-7557 sayılı ya
zınız. 

İstanbul ili Bakırköy ilçesinde Osmaniye ile 
Çırpıcı Bağlar arasındaki mevcut binaların yık
tırılmasına dair Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine tarafından Başkanlığı
nıza sunulup ilgi emirlerinizle Bakanlığımıza 
intikal ettirilen yazılı soru önergesi Bakanlı
ğımız müfettişlerinden Fehmi Kutlu tarafından 
incelenmiştir. 

Balkırköy'de Ali Rıza Kuzucan Merter Site
si arkasındaki tapu ile mutasarrıf olduğu ar
salarına tecavüz edildiğinden bahisle kayma-
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kamlığa müracaat ederek 5917 sayılı Kanuna 
göre tecavüzün men'ini istediğinden, usulüne 
ıgöre yapılan tahkikat neticesinde adı geçenin 
Osmaniye Davutpaşa çukurlarmdaki yevmiye 
3748, kütük .645, pafta 69/1, ada 194, parsel 90 
sayılı 7086 metrekarelik arsasına müracaat ta
rihinden 5 gün evvel beş gecekondu yapıldığı 
ve mütecavizlerin Mehmet Pehlivan, Hasan 
Pehlivan, İbrahim Çiçek, Yahigâr Temel, İshak 
Temel, ıSabri Çiçek, Kemal Korkmaz, Hüseyin 
Pehlivan adındaki kimseler olduğu tesbit edil
diğinden kaymakamlıkça adı geçen mütecaviz
lerin bu yere vâki tecavüzlerinin men'ine ve 
tecavüz edilen yerin tapu ile mutasarrıf ve zil-
yed bulunan Ali Rıza Kuzucan'a teslimine ve 
mütecavizlerin bu yer üzerindeki her hangi bir 
iddiaları varsa yine 5917 sayılı Kanuna göre 
ilgili mahkemeye müracaatta serbest oldukla
rının tebliğine karar verildiği, olayın 5917 sa
yılı Kanunun şümulü dâhilinde ve verilen kara
rın da bu kanuna uygun olduğu, 

Mütecavizlerin kalabalık (olması sebebiyle 
gerekli tedbirler alınarak kararın infaz ve te
cavüz edilen yerin zilyedine teslim olunduğu ve 
teslimin akabinde de tecavüzen buraya yapıl
mış olan gecekonduların mal sahibi tarafından 
yıktırıldığı, 

'Bunlardan gayri Rifat Ulusoy ve Azmi Peh
livan adlarındaki şahısların kaymakamlığa mü
racaat ederek yaptıkları gecekondularının hiç
bir karara dayanılmadan Bakırköy Şube Mü
dürlüğü Merkez Zabıta Amiri Lûtfi Ünel tara
fından yıkılmış olduğunu şikâyet etmeleri üze
rine dilekçelerinin gereken tahkikatın yapıl
ması için kaymakamlıkça İstanbul Belediye 
Başkanlığına intikal ettirildiği ve olayın tah
kikatını yapan belediye müfettişi tarafından 
şikâyetçilerin gecekondularının Ali Rıza Ku-
zucan'm müracaatı üzerine Kaymakamlıkça 
5917 sayılı Kanuna göre veril<en kararın infazı 
sırasında yıkıldığı belediye zabıtasının bu işte 
müşahit olarak bulunduğu ve şikâyetçilerin ge
cekondularının yıkılmasından muğber olarak 
Zabıta Âmiri Lûtfi Ünel'e isnatta bulunduğu 
kanaat ve mütalâasiyle düzenlenen fezleke Ba
kırköy İlçe İdare Kuruluna intikal ettirilmiş 
ve mezkûr Kurulca yapılan inceleme sonunda 
şikâyetçi Azmi Pehlivan ve Rifat Ulusoy'un Ali 
Rıza Ku'zucan'm arazisine tecavüz edenler me-
yanmda bulunmadığı görüldüğünden ve böyle 

bir karar varsa tevsikiyle tahkikat dosyasına 
konulması iktiza ettiğinden bahisle tahkikat 
dosyasının muhakkike iadesine 18 . 3 . 1966 gün 
ve 3190 sayı ile karar verildiği, Bucak Müdü
rünün sözü geçen gecekonduların yıkımından 
dolayı kanunsuz ve yolsuz bir hareketi vâki ol
madığından hakkında kanuni kovuşturma ya
pılmadığı anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti arz ederim. 
Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi N. Zerin 
Tüzün'ün İlköğretim müfettişliği için açılan 
kursa dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz'in yazılı cevabı (7/260) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlköğretim müfettişi olmak için 222 sayılı 

Kanunun 23 ncü maddesi gereğince acılan sınav
da başarı gösterdikten sonra, Ankara'da yapılan 
ikinci eleme imtihanına da girip, kursa katılma
ya hak kazanmış bulunan 300 kadar ilkokul öğ
retmeninden, 150 kişilik ilk grupunuıı adı ge
çen kursu tamamlıyarak müfettişlik hakkını al
dıkları; 

Ancak, geriye kalan 150 'kişinin kursa alınma
larından sarfınazar edilmek suretiyle mağdur 
edildikleri, meslekî gamete ve dergilerle devam
lı olarak söz konusu 'edilmektedir. 

Bir kısım öğretmeni üzüntü ve huzursuzluğa 
düşürdüğü anlaşılan bu konuda, ilgili Bakanlı
ğın görüş ve tutumu hakkında bilgi edinmek 
maksadiyle aşağıdaki soruların Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na tavassutunuzu sıaygiyle rica ederim. 

24 . 3 . 1966 
Senatör 

Zerin T üzün 
Sorular : 
1. İki eleme imtihanından geçip, ilköğretim 

müfettiş adayı olmak hakkını kazanmış bulunan 
300 kadar ilkokul öğretmeninden bir kısmının 
7 nci ve 8 nci dönem kurslarına almıp mezun 
edildiği, geriye kalan 150 kadar öğretmenin ise 
hak kazandıkları kurslara katılma imkânından 
mahrum bırakıldığı şeklindeki ifadeler hakkında 
Bakanlığın görüşü nedir! 

2. İlköğretim müfettişi yetiştirmek üzere 
açılması gereken 9 ncu ve 10 ncu dönem kursla-
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rm açılmasından sarfınazar edildiği hakkındaki 
ifadeler doğru mudur? 

3. 057 saydı Kanunda, bu kursun açılmam
ın önleyici bir hüküm var'mıdır? 

4. Adı geçen kursların açılmasından sarfı
nazar edildiği taktirde, Bakanlığın, ilköğretim 
müfettişi yetiştirme kon usunda almayı düşündü
ğü t edilir nedir? 

5. Bu konuda açılmış bulunan eleme imti
hanlarını kapandıkları hailde, kursa alınmadıkla
rı için mağdur duruma duymuş bulunan öğret
menler hakkında Bakanlığın aldığı veya almayı 
düşündüğü bir tedbir var mıdır? Varsa nedir? 

28 . 4 . 1966 O : 1 

tifika alarak müfettiş olmuşlardır. Kalan 145 
aday Kasım .1960 ve Kasını 1967 yıllarında iki 
dönem halinde kursa tabi tutulacaktı. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 
hazırlanan sınıf tüzüklerinde, ilköğretim müfet
tişlerinin eğitim enstitülerinin pedagoji bölü
mü mezunlarından tâyin edileceğinin saptandığı 
görülmüştür. 

Bakanlığımızca ilkokul öğretmenlerinden. 
mevcut yönetmeliğe göre ilköğretim müfettişi 
yetiştirilmesi hususunda tüzüğe gerekli ilâvalc-
rin yapıl masına çalışılmaktadır. 

2. Tüzüğe ilâvesine çalışılan «ilkokul öğret
menlerinden ilköğretim müfettişi yetiştirme.» 
işi, Personel Dairesince de kabul edildiği tak
dirde, saptanan tarihlerde müfettişlik kursları 
açılacaktır. 

3. — 657 sayılı Kanunda kursun açılmasını 
önleyici açık bir hüküm yoktur. Tüzükte deği
şiklik yapılmak veya 057 sayılı Kanunun 32 ve 
41 nci maddelerine bu konu ile iligili birer fık
ra ilâve edilmek suretiyle ilkokul öğretmenle
rinden ilköğretim müfettişi yetiştirme imkânı 
sağlanabilir. 

4. 10 yıllık plâna göre ilköğretim müfet
tişi ihtiyacını karşılamak üzere her yıl yeniden 
100 - .110 ilköğretim müfettişinin hizmete gir
mesi gereklidir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere 
222 sayılı Kanunun 23 ncü maddesinin (ta) ben
dine göre1 ilköğretim müfettişi yetiştirilmekte1 idi. 
»Sözü edilen 'kuraların açılması sağlanamadığı 
takdirde, müfettiş yetiştiren Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsü ve İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü 
Pedagoji öğrenci 'kadrolarını artırmak suretiyle 
ilköğretim müfettişi ihtiyacının karşılanması 
mümkün olacaktır. 

Esasen son öğretim yılında bn bölümlerden 
mezun olanlarla dışardan sınava girmek suretiy
le müfettiş olanların, plânın öngördüğü müfet
tiş ihtiyacını karşıladığı görülmüştür. 

5. Açılmış bulunan test ve mülakat sınavını 
kazandıkları halde kursa alınmadıkları için mağ
dur duruma düşen öğretmenlerin, tüzükte deği
şiklik .yapılabildiği takdirde, saptanan tarihlerde 
kursa, talbi tutulmak suretiyle müfettişliğe geç
meleri mümkün olacaktır. 

T. C. 

Millî Eğitim Bakanlığı i 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 1573 I 
Konu : Sayın Zerin Tüzüırün yazılı i 
soru önergesi ilk. I 

İlgi : 25 Mart 1966 gün ve 6244-1163/7-200 | 
sayılı yazınız : I 

Cumhuriyet Senatoyu Başkanlığına 
Senatör Sayın Zerin Tüzün, tarafından ya- j 

zıh olarak cevaplandırılması istenen, ilköğre- j 
tim müfettişliği kursları ve bu kurslara devam j 
etmek üzere sınavı kapanmış bulunanların mağ- j 
dur edilmemeleri hakkındaki önergeleri ceva- j 
binin, iki nüsha halinde, ilişikte sunulduğunu j 
arz ederim. j 

Millî Uğitim Bakanı I 
Orhan Dengiz 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Zerin Tü
zün tarafından verilen 25 Mart 1966 gün ve 
0244-1164/7-200 sayılı yazılı soru önergesi ce-
valbıdır: 

1. 222 saydı Kanunun 23 ncü maddesinin 
(ta) taendine göre ilkokul öğretmenlerinden ilk
öğretim müfettişi yetiştirmek üzere yapılan 
test ve mülfıkat sınavında 297 öğretmen sınavı 
kazanmıştı. 

Sınavı kazanan adaylar dört döneme ayrıla
rak, taunlardan ilk iki dönem için (7 nci ve 8 nci 
dönem) müfettişlik kursu açılmış; adaylar ser- j 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

70 NCİ BİRLEŞİM 

28 . 4 . 1966 Perşembe 

Saat 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu üyesi Cemal 
Gürsel ile Ahmet Naci Arı'ya izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanı tezke
resi (3/487) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERtLEN ÎŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O^Kan'ın, İçtüzüğün 17 nci maddesinin «A» 
bendinin III ncü fıkrasında değişiklik yapıl
masına dair İçtüzük teklifi 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-

: 15,00 

yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) S. 
Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 2 .1966] 

3. — Maliye Bakanı îhsan 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 gö-
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 




