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1. — GEÇSN T 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca; tütün ve 
kuru üzüm konusunda yaptığı konuşmasının 
•Bakan tarafmran yanlış yorumlandığını; Ba
kanın denetimi hoş görmez bir tavır takındığını, 
sözlerini senet kabul edeceğini, Bakanlığa gelen 
teşekkür telgraflarının patrizanlar tarafından 
gönderilmiş olabileceğini beyanla, Anayasanın 
25 nci maddesinin son fıkrası hükmünün yerine 
getirilmesini istedi. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Bi-
rincioğlu; Denizli Üyesi Hüseyi Atmaca'ya ce
vaben; denetimi daima memnuniyetle karşıladı
ğını, uygulanan tedbirlerin ekici lehine olup ol
madığını anlamak için 1970 bütçesinde Grupu 
adına konuşan arkadaşlarının beyanlarını oku
masının yeterli olacağını, Anayasanın 52 nci 
maddesi hükmünün umumi olup Bakanlığının 
Tekelle ilgili maddeler üzerinde görevli bulun
duğunu bildirdi. 

Adalet Partisi Grupu Başkanı Ahmet Nusret 
Tuna; Grupun ve Hükümetin her zaman mu
rakabeye amade bulunduğunu, denetime ay
rılan Salı günlerinde önergelerle gündemin sı
rasının değiştirilmesi yoluna gidilmesini, bir
çok defalar Bakanların buraya geldikleri hal
de denetim konusuna sıra gelmediği için işleri
ne dönmek durumunda kaldıklarını belirtti. 

Kars Üyesi Mehmet Hazer; masum öğrenci 
istekleri gibi başlayıp; siyasi, iktisadi ve sosyal 
hayatı etkiler duruma gelen öğrenci ve bâzı 
öğretim üyelerince yürütülen ideolojik hare
ketleri izah ederek, memleketin huzur ve asa
yişini sağlamak için Anayasayı suçlamanın fay
dası olmadığını, geniş bir koalisyon teşkili ile 
icraatta bulunulması gerektiğini, Hükümet bu 
yola gitmediği takdirde parlömanterlerin koa
lisyon halinde bu duruma çare bulması lüzu
munu ifade etti. 

İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu; Kars 
Üyesi Mehmet Hazer'e cevaben; Hükümetin her 
türlü anarşik hareketin karşısında bulunduğu
nu, üniversiteler özerk olduklarından hâdisele
re ancak istek vukuunda müdahale edildiğini, 
yüksek okul öğrencilerinden kanun dışı hare
kette bulunanların okuldan atıldıklarını ve suç 
işliyen öğrencilerin adalete teslim edildiklerini, 
gösteri yürüyüşlerinin izne bağlı olmadığını, 

PANAK ÖZETÎ 

Hükümetin Anayasa ve diğer kanunların hü
kümleri dışında hiçbir eylem içine girmiyeceği-
ni, üniversitelerin kendi bünyelerinde nizamı 
temin ve istikrarlı bir şekilde devam ettirmesi 
gerektiğini, bâzı kanunlarda değişiklik yapıl
ması lüzumunu, bütün parlömanterleriin mem
leketi ve demokrasiyi koruma görevinde oldu
ğunu, Başbakanın veya Hükümetin çekilmesi
nin yollarının ise Anayasada belirtilmiş bulun
duğunu beyan etti. 

Malatya Üyesi Hamdi Özer; ilâç fiyatla
rına yapılan zamların vatandaşı çok güç duru
ma düşüreceğini ve fiyatların kontrolü için bir 
Tanzim ve Kontrol Bakanlığı kurulması gerekti
ğini ifade etti. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Vedat 
Âli Özkan; sınai maliyet sistemi ile tesbit edi
len ilâç fiyatlarının artma sebebinin, % 95 ini 
ithal ettiğimiz ilâç hammaddesi fiyatlarının dış 
piyasada büyük artışlar göstermesi ve iç piya
sada da işçi ücretleri ve ambalaj masrafalımın 
artması olduğunu, Bakanlığın tazyiki neticesi 
kâr hadlerinde kabul ettirilen indirimler saye
sinde ilâç fiyatlarının bu seviyede tutulduğunu 
bildirdi. 

Kocaeli Üyesi Fatma Hikmet îşmen; tarihî 
kıymeti büyük olan Maraş kalesinin bir kıs
mının sınama yapılmak üzere yıkılmakta oldu
ğuna dair mahallinden bir mektup ve fotoğraf 
aldığını, mevzuata uygun ohnıyan bu hareke
tin önlenmesini istedi. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tayfur Sökmen; 
C. H. P. Genel Başkanı tsmet İnönü'nün anar
şik hareketleri kınayan konuşmasından duydu
ğu memnuniyeti belirtti. 

Kars Üyesi Sırrı Atalay; parti ile Başbaka
nın biri birinden ayrılması gerektiğini, başka 
memleketlerde kurtulmaya ve kurtarılmaya ih-
tiyacolmadan Başbakanların zamanında çekil
diklerini, şaibe altındaki Demirel yönetimini oy-
lariyle destekliyenlerin evlâtlarına iyi bir mi
ras bırakmıyacaklarını söyledi. 

Adalet Partisi Grupu Başkanı Ahmet Nus-
ret Tuna; Kars Üyesi Sim Atalay'a cevaben; 
demokrasinin anaprensiplerinden birisinin de 
kararlara hürmet olduğunu, muhakkak bizim de-
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diğimiz doğrudur tarzındaki bir düşüncenin de
mokratik nizamın müdafilerinden beklenemiye-
ceğini, 13 numaralı Hazırlık Komisyonu rapo
runda, muhalefet şerhinde ve görüşmesi esna
sında hiç kimsenin bu kredi işlemini Başbaka
nın tanzim ettiğini söyliyemediğini ve ortada 
bir şaibenin mevcudolmadığını beyan etti. 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu; memlekette
ki öğrenci hareketlerinin her veçhesi ile ideolo
jik olduğunun tamamen anlaşıldığını, camiye, 
kışlaya ve okula girmeme prensibine riayet 
edilerek el birliği ile okullarımızın silâhtan ve 
siyasetten arınması gerektiğini, bu konuda bir 
Senato araştırması yapılarak gençlik teşekkül
lerini destekleyenlerin. meydana çıkarılması 
icabettiğini ifade etti. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu ile Dilekçe Karma Komisyonu seçimleri
nin gündeme alınarak öncelikle yapılmasına 
dair Kastamonu Üyesi Ahmet Nusret Tuna'-
nın önergesi kabul edilerek seçime geçildi ve 
yapılan oylama neticesinde Genel Kurulda ye
ter çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldı. 

29 Aralık 1970 Salı gknü saat 15.00 te top
lanmak üzere Birleşime saat 17.23 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanveMli Mardin 

Hajjri jlumcuoğlu Abdül.kerim Saraçoğlu 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zerin Tüzün 

SORU 
Yazılı soru edilip edilmediğine dair yazılı soru önergesi, 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/715) 
Öden'in, devalüasyonun zamansız olarak ifşa 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 20 nci Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sonradan gelen arkadaşlarımız 

da işaret buyursunlar.... 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkan, komisyonda çok üye arkadaşımız var, 
komisyonda çalışıyor. 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonundaki 
sayın üyelerle birlikte yeter sayı vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
1. — Yozgat Üyesi Sadık Artuknıaç'm; Hacı I BAŞKAN — Gündem dışı konuşma istekleri 

Ali Demirel'in, özel okullarının hesaplarını ince- j vardır. Geçen birleşimde arz ettiğim hudutlar 
Üyen hesap uzmanı raporuna dair demeci. \ 
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içinde olmak kaydiyle birer birer sayın üyelere 
söz vereceğim. 

Sayın Artukmaç, vergi kaçakçılığı konusun
da, buyurunuz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; bu kürsüde; her han
gi bir yolsuzluk hakkında mücerret lâflarla de
ğil delilleri ile hâdiseler ortaya konulsun; işte 
o zaman biz işin icabını yerine getiririz tarzın
da Sayın Başbakan ve Bakanlar tarafından çe
şitli beyanlarda bulunulmuştur. 

Şimdi, yüksek huzurlarınızda delillere daya
nan bir vergi kaçakçılığı ve kaçak inşaat hak
kında mâruzâtta bulunacağım. 

Maliye Bakanlığı hesap uzmanlarından Ha
lil ibrahim Uzun, Maliye Bakanlığı Hesap Uz
manları Ankara Kurulu Başkanlığınca, Başba
kan Sayın Demirel'in. kardeşi Hacı Ali Demirel'-
in özel okulları ile ilgili hesaplarını incelemekle 
görevlendirilmiştir. 

tşe başlar başlamaz hesap uzmanının; ilk 
önce dikkatini çeken cihet, Hacı Ali Demirdin. 
özel okullarında öğretmenlik yapanlardan he
men tümünün, Devlet Plânlama Teşkilâtında 
çalışan yetkili kişilerden terekkübetmesi ol
muştur. 

Hesap uzmanı Halil ibrahim Uzun, bu nok
tayı da göz önünde tutarak ve olaylarla illiyet 
rabıtası kurarak, çalışmalarına devam etmiş ve 
kalkınma plânına aykırı olmasına rağmen, Hacı 
Ali Demirel'in hesaplarının, kalkınma plânımı
zın belirli alanlarda öngördüğü «yatırım indiri
mi» ne tabi bir şekilde düzenlendiğini, Devlet 
Plânlama Teşkilatındaki dosyaya buna ait bir 
de rapor eklenmiş bulunduğunu ve bilâhara 
Hacı Ali Demirdin yatırım indiriminden yarar
lanmasını sağlıyan bu raporun dosyadan kaldı
rıldığını, ayrıca, Necati Uğur adlı plânlama uz
manının Hacı Ali Demirdin özel okullarının 
yatırım indiriminden yararlanamıyacağı yolun
da bir rapor vermiş olduğunu tesbit etmiştir. 

Ve nihayet, hesap uzmanı, Hacı Ali Demirel'
in büyük çapta vergi kaçırdığı neticesine var
mıştır. Kanuni cezası ile birlikte 12,5 milyon li
ra tutan verginin ilgiliden tahsil edilmesi lüzu
munu belirten bir rapor düzenlemiş ve bu ra
poru Hesap Uzmanları Ankara Grupu Başkan
lığına sunmuştur. 

Diğer taraftan, hesap uzmanı; Hacı AH De
mirdin mevcut varlığının borcunu karşılıyamı-

yacağmı tesbit ettiği için, ihtiyati haciz konul
masını da bir yazı ile Çankaya Vergi Dairesin
den istemiştir. Vergi dairesi ,usul icabı, durumu 
Ankara Defterdarlığına bildirmiştir. Defterdar, 
Maliye Bakanlığı yetkilileri ile ve bu arada He
sap Uzmanları Kurulu Başkanı ile temasa geç
miştir. 

Bunun üzerine, Maliye Bakanlığı yetkilileri, 
hesap uzmanı Halil ibrahim Uzun'dan; gerek 
verdiği raporun ve gerek Çankaya Vergi Daire
sine yazdığı ihtiyati haciz yazısını geri almasını 
istemişlerdir. Ayrıca, Fransa Hükümetinin ver
diği bursla derhal Fransa'ya gitmesini teklif et
mişlerdir. Hesap uzmanı, bu teklifleri kabul et
memiştir. Ama, aradan 6 aydan fazla bir süre 
geçmiş olmasına rağmen, Hacı Ali Demirel hak
kındaki yazılar hâlâ işleme konmamıştır. 

SAFFET URAL (Bursa) — Olur böyle 
şeyler. 

SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, hesap uzmanı, Hacı Ali Demirel'
in okullarını hesaplarını incelerken, henüz is
kân raporları alınmamış bâzı binaların (ve me
selâ bir yurt binasının ve bir kapalı spor salo
nunun) aktife alınarak vergiden düşürdüğünü 
de tesbit ettikten sonra, Ankara Belediyesi in
şaat Kontrol Müdürlüğünden bu konuda bilgi 
istemiştir. Belediye, Hacı Ali Demirel'e, söz ko-
mısu binalar için inşaat ruhsatı verilmediği ve 
hesap uzmanının uyarısı üzerine bunlarla ilgili 
"bir zabıt tutulduğu ve bu zaptın işleme kona
cağı cevabını vermiştir. Şu halde, inşaat ruh
satı da alınmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarıım; Sayın Demirdin, 
kardeşlerinin himaye edilmediği çeşitli vesile
lerle ortaya konulmak iıstenmişse de, arz etti
ğim olay, bu iddianın doğru olmadığını ispat-
lıyacak niteliktedir. 

icrayı, şaibe altımda bırakmamak ve her 
türlü kuşkuyu ortadan kaldırmak için Hükü
met, bahis konusu ettiğim bu vergi kaçakçılığı 
ve kaçak inşaat hakkında gerekli tedbirleri ala
rak derhal icraata geçmelidir ve Yüce Senato
yu da bu konuda etraflıca aydınlatmalıdır. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAM — Teşekkür ederim Sayın Ar
tukmaç. 

— 393 — 
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2. — Maliye Bakam Mesut Erez'in; Yozgat 

Üyesi Sadık Artukmaç'a cevaben DemireVlerin 
hesaplarını incliyen Hesap Uzmanı raporunun 
tüzük ve yönetmeliklerin tesbit ettiği prosdür 
dahilinde muameleye tabi tutulduğuna dair de
meci. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Müsaade eder misiniz Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı Mesut 
Erez; gündem dışı buyurunuz efendim. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya Milletvekilli) Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; evvelâ şunu arz etmek isterim ki, 
Sayın Başbakanın kardeşleri Maliye Bakanlığı 
veyahut da Maliye Bakanlığına bağlı vergi 
daireleri nezdinde bir vergi mükellefidirler. Bi
naenaleyh, vergi dairesi ile olan münasebetle
rinde, Maliye Bakanlığı ile olan müasebet-
leriinde bir vergi mükellefi gibi muamele gör
meleri lâzımgelir ve öyle muamele görmüşler
dir. 

FERİD MELEN (Van) — Devlet himaye 
ediyor Demirelleri, bütün teşkilâtı ile. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Birşey mi buyurdunuz efendim? 

FERİD MELEN (Van) — Himayenizdelsr.. 
ORHAN KOR (izmir) — 23 milyonu öde-

îiüiyen ismet Paşa'nın oğlundan da bahsetse-
nize. 23 milyona oturdu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Sayın Ba
kanın konuşmasına imkân verelim efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ağzın 
eğrilir. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, Sayın Kor.. 

SAFFET URAL (Bursa) — Dök zülfünü 
meydana gel. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — So
ruşturma açın. 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De

vamla) — Muhterem senatörler; vergi incele
mesini hesap uzmanları yapar. Ve vergi ince
lemişleri Türkiye'de ancak % 2,5 - 3 nisbetinde 
yapılmakta'dır. MevzuubaJhis şahısların vergi
leri, vergi durumları, hesapları; 1965 yılı dâhil 
1965 yılından itibaren 70 yılına gelinceye ka
dar her sene incelenmiştir. 1965 - 1966 yılları
na ait hesaplar, hesap uzmanı Nevzat Anarat 

tarafından, 1987 - 1968 - 1969 yıllarına ait he
saplarda Hesap Uzmanı ibrahim Uzun tarafın
dan incelenmiştir. Ve bu inceleme yetkili mer̂  
çilerin talimatı ve emirleri üzerine yapılmıştır* 
Ve her yıl için de raporlar yazılmıştır. 

Şimdi, bir hususu dikkat nazarınıza arz et
mek istiyorum, incelemede özel bir muameleye 
tabi tutuldukları aşikârdır. Bâzı yıllar ineeJen-
niiyebilirdd. Ama, arz ettiğim gibi, % 2,3 - 3 in
celeme yapılmasına rağmen, Türkiye'de, bu 
şahısların hesapları 1965 yılından itibaren her 
sene incelenmiş ve her, sene yetkili mercilerin 
emirleri üzerine bu inceleme yapılmıştır. 

Sayın Artükmaç, 12,5 milyon lira vergi ve 
ceza s alındığını ifade etti. 

Muhterem Senatörler şu anda elimde bir 
cetvel var. Elimdeki cetvelde her sene ne mik
tar masraf bildirildiği, ne miktar fark bulun
duğu ve bu farklara istinaden ne miktar vergi, 
ne miktar ceza istenildiği ve tarh olunduğu ya
zılı bu cetvelde. 

Şimdi bir hususu dikkatlerinize ve takdirle
rinize arz etmek istiyorum. Herhangi bir mü
kellefin Meclis kürsüsünden, Maliye Bakanının 
ağzından, falan sene şu şekilde inceleme yapıl
mış, şu kadar matrah bulunmuş, şu kadar ver
gi, şu kadar lira kusur cezası veya kaçakçılık 
cezası salınmıştır. tarzından bir beyanda bulu
nulmasını uygun görür müsünüz?.. 

FAEİH ÖZLEN (Konya) — Zaten açık de
ğil mi beyefendi? 

SAFFET URAL (Bursa) — Devletin çürük
lüğünü ortaya koyuyor. 

SALİM HAEERDAĞLI (Elâzığ) — Vergi 
aleniyeti vardır. 

| SIRRI AT AL AY (Kars) — Demokrasinin 
fazilet! bu. 

j BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı konuş-
| mıyalım, lütfen efendim. 
I MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam-
| ]a,) — Muhterem arkadaşlar, bu konuda mükel-
I lefierin şu veya bu şekilde politik kişiliği bulu

nan bir kimse ile olan nislbetini düşünmeksizin 
karar vermek doğru olur. 

j Şimdi, arkadaşlarımız diyorlar ki, «Vergi 
âleniveti var.» Vergi Usul Kanununa bakacak 
olursanız, bilâkis vergi mahremiyeti vardır. Ver-

j gi aleniyeti, vergilerin ilânı mükelleflerin be-
1 yanları üzerine tarh olunan, - o da matraEı de-
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ğildir, - o tasarıyı da Sayın Melen'le birlikte hu
zurunuzda savunmuşuzdur. Komisyonlarda onu 
birlikte savunmuşuzdur. Orada ödenen, tahak
kuk ettirilen vergiler sadece ilân edilir. Hesap 
uzmanının tetkikatı neticesinde bulunan vergi 
farkları ve salman cezalar ilân edilmez. Vergi 
aleniyeti o noktaya gitmez. 

Şimdi şunu arz etmek isterim ki, bu rakam
ları size burada okumuş olsam, vergi daireleri 
bakımından, hesap uzmanları bakımından, Ma
liye Bakanlığı bakımından her muamelenin ka
nuna uygun şekilde yapılmış olduğuna ve vergi 
ve cezaların tesbit edilmiş olduğuna kanaat ge
tirirsiniz. Ancak, bir noktaya işaret etmek isti
yorum. Muhterem arkadaşlar, bir inceleme ele
manı bir kimsenin hesaplarını inceleyip, rapo
runu yazdıktan sonra, o rapor kati bir vaziyete 
delil teşkil etmez. Ve o rapor üzerine tarh olu
nan vergiler kesbi katiyet etmez. O rapor üze
rine tarh olunan vergilere mükelleflerin itiraz 
etme haklan vardır, itirazdan sonra Temyiz 
Komisyonuna gitme haklan vardır, Temyiz Ko
misyonundan sonra Devlet Şûrasına gitme hak
ları vardır. Binaenaleyh, bütün bu mercilerden 
geçmeden vergiler ve cezalar kesinleşmiş olmaz. 
Türk Ceza Kanunundaki prensip de öyle. Hiçbir 
kimse... 

'SAFFET URAL (Bursa) — Ama, muamele
ye konmamıştır beyefendi. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Arz edeceğim, muameleye konmuştur. 

Bir kimse evvelâ zanlıdır. Herhangi bir fiili 
işlediği iddia edilir. Bilâhara muhakemesi so
nunda, hükmün kesinleşmesi sonunda durumu 
anlaşılır. Binaenaleyh, vergide de aynı o prose
dür caridir ve o şekilde bir usul yürütülür. Şu 
halde bu incelemeler neticesinde, yani Türki
ye'deki bütün mükelleflerin hesaplarının ince
lenmesi netacesiınde salınan vergi ve cezalan 
ilân etmek, o mükelleflerin haklan olan ticari 
muamelelerini kanunlar çerçevesi içerisinde yü
rütürken durumlannı, takdir edersiniz ki, müş
kül kılar, işte bu sebepledir ki, Vergi Usult 
Kanununda vergi mahremiyeti maddesi konul
muştur. Yani benim burada ifade edeceğim hu
sus şudur : Hesap Uzmanı ibrahim Uzun'un ra
poru muameleye konulmuştur. 

işte efendim rapor yazılalı şu kadar müddet 
geçti, neden hiçbir şey yapılmadı tarzında, ar

kadaşımız gazetelerde okuduğuna göre, bir id
dia ortaya atmıştır. 

["imdi bunun mahiyeti şudur arkadaşlar: Şu 
eli. ide gördüğünüz Maliye Bakanlığı hesap uz-
manlan Yönetmeliğidir. Bunun 103 ncü mad
desini okuyorum. : 

«Yetkili muavinlerin yaptıkları vergi incele
melerine ait raporlarla, Kurul Başkanının veya 
grup başkanlarının gerekli göreceği hesap uz
manı raporları, ilgili makamlara verilmeden ön
ce, okumaya tabi tutulur. Okuma, raporların 
hatasız olmaları, bunlardaki mütalâaların ida
ri, kazai ve ilmî içtihatlara uygun bulunmaları 
balonundan yapılır. Geçici inceleme yerlerinde 
okuma işi ekip kıdemlileri tarafından yürütü
lür. Okumanın şeklini ve kimler tarafından ya
pılacağını Kurul Başkanı veya grup başkanları 
belli eder.» 

Bu Yönetmelik 8 Temmuz 1970 tarih ve 
13542 sayılı Resmî Gazetede neşrolunmuştur. 
Bu madde ile, ilgili bir de talimat vardır. Şim
di buna göre, hesap uzmanı raporunu yazdık
tan sonra, bu maddenin tavsiye ettiği merciler 
tarafından raporun okunmasına lüzum görür 
ise, okuma heyetine rapor gönderilir. Bütün 
raporlar için bu usul caridir. Bunun da mak
sadı, yanlış şekilde matrah bulunup ve bazan 
astronomik rakamlara varan tarhiyat ile mükel
leflerin huzursuz ve izaç edilmemeleri, raporlar
da yazılı matrahların itiraz mercilerinde düş
memesidir. işte, ibrahim Uzun tarafından ya
zılan 1968 ve 1969 yılları ile ilgili raporlar, bu 
Okuma Heyetine gönderilmiştir. Okuma Heye
ti... 

FERİD MELEN (Van) — Ağustosta gön
derilmiştir. 

SAFFET URAL (Bursa) — 1970 te çıkarı
lan bir Yönetmelikle. Tescil ederim Sayın Ba
kan. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, Yönetmeliğin tari
hi Sayın Şefik inan'm Maliye Vekilliğine rast
lar. Yönetmeliğin gazetede neşri de benim za
manıma rastlar. Yönetmelik, evvelce Bakanın 
onayı ile tekemmül eden bir vesika idi. Bilâha
ra, Resmî Gazetede neşri ile de tekemmül ede
ceği esası kabul edilmiş olduğu için, bu Yönet
melik Resmî Gazetede de neşrolunmuştur. 

Bir hususu daha tasrih etmek istiyorum. 
Raporların Ağustos'ta yazıldığı ifade ediliyor. 
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Yönetmelik 8 Temmuzda gazetede neşrolunmuş. 
Binaenaleyh, yine de hukuki şekil raporlardan 
evvel tekemmül ettirilmiş oluyor. 

SAFFET URAL (Bursa) — 1968 rapora. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam

la) — 1968 raporu şudur efendim; 1968 yılma 
ait hesap bu sene yani, 1970 te incelenebilir. 
Binaenaleyh, müruruzaman haddi dâhilinde geç
miş yılların hesapları mütaakıp yıllarda ince
lenebilir. 1968 yılının hesabının mutlaka 1968 
yılında incelenmesi diye bir şey yoktur. 

Şimdi Okuma Heyetinde raporlar birikmiş
tir. İstanbul'da bir Okuma Heyeti, Ankara'da 
bir Okuma Heyeti vardır. Arzu ediîirset kim
lerin raporları ne miktar orada kalmış, bunu 
tesbit etmek mümkündür. Neticei muameleye 
bakmak iktiza eder. Oradaki raporların okun
masında gecikme vardır. Fakat, bunun sebebi, 
hesap uzmanlarının o tarihlerde turneye çıkmış 
olmaları ve Okuma Heyetinin bir araya gele
memiş bulunmasıdır. Binaenaleyh, şimdi oku
ma muamelesi tamamlanmış. Okuma muamele
sinin tamamlanması neticesinde müdekkik he
sap uzmanı ile de mutabık kalınarak bâzı hata
lar da düzelttirilmiştir. Ama bunlar, raporlarda
ki matrahların ve salınması icabeden cezaî arm 
kaldırılması mânasındaki düzeltmeler değildir. 
Bâzı hatalar hesap uzmanı tarafından kabul 
olunarak Okuma Heyeti ile bilistişare düzeltil
miştir. Ve neticede de bu raporlar yetkili ver
gi dairesine gönderilmiştir. Yetkili vergi daire
si de raporlar üzerinde gereken muameleyi ya
par, vergiyi ve cezayı tarh eder. Mesele bun
dan ibarettir. 

SALİH TÜRKMEN (Ağn) — Ne nmaraele 
yapılmıştır, anlamadım. 

MALİYE BAKANI MESUT ERİZ (Devam
la) — Yapılan muameleyi bir cümle ile arz 
edeyim. 

Hesap uzmanı tarafından mevzuubabis şa
hısların 1965 yılından itibaren 1970 yılma ge
linceye kadar her sene hesaplan incelenmiş. 
Tanzim olunan raporlar ilgili vergi dairelerine 
muhtelif tarihlerde gönderilmiş. Bu raporlar 
üzerine lâzımgelen vergi ve cezalar tarh olun
muştur. 

3. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'ün; Per
sonel Kanunu tatbikatındaki aksaklıklara, bunları 
ıslah edici tadillerin kısa zamanda kanunlaştırıl
masına dair demeci 
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BAŞKAN — Sayın Hüseyin Öztürk, «Başta 
öğretmenler olmak üzere tüm memurların Per
sonel Kanununa göre intibaklarının sağlanma
ması ve kadro noksanlığı giderilememiıtir. Hü
kümetin bu hususta dikkatini çekmek üzere gün
dem dışı konuşma» istiyorum, diyorlar. Buyu^ 
runuz efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun malî hükümleri
ni değiştiren 1327 sayılı yasa, Türk kamu gö
revlileri için yeni açmazlar getirmiştir, huzur
suzluklar getirmiştir. Kamu görevlileri arasın
da adaletli bâr sistem kurulamamış ve hattâ 
yüzbinlerce memurun çalışma hayatı anarşist 
bir of tama sürüklenmiştir. Bu ise hazır olmıyan 
bakanlıklar ve çeşitli kuruluşlarda, yeter de
recede denk kadroları önceden sağlıyamadrk-
lan için, kadrosuzluktan mağdur edilen çok sa
yıda memur olmuştur. Bu mağduriyet Millî Eği
tim, içişleri, Tarım ve Orman Bakanlıklannda 
açıkça görülmektedir. 

intibakların sağlanamaması yüzünden maa
şını alamıyan binlerce memur, hâlâ Tanm ve 
Orman Bakanlıklarında, başta istanbul Beledi
yesi olmak üzere, birçok belediyelerde mağdur 
durumdadırlar. Ayrıca memurlar hak ettikleri 
kıdemlerine uygun kadrolara kavuşturulama-
dıkları için derece ve kıdem terfilerinden mah
rum bırakılmışlardır. Meselâ; 80 liralık biır kad
roya ulaşmış ve 80 liranın 3 ncü kademesinde 
bulunan bir memura 60 liralık bir kadro ver
mekle 80 liranın yani, 5 nci derecenin 3 ncü ka
demesinden maaş alması gereken bu memur, 
5 nci derecenin 1 nci kademesine oturtulmak 
zorunda bırakılmıştır. Böylece 2 kademe farkı
nı alamıyan memur daha şimdiden kazanılmış 
olan haklarını alamamış demektir. 

Yine derecede terfi içinde bu kadrosuzluk
tan memurlar terfi edemiyeceklerdir. Kadrosuz
luk, derece terfilerini engellemektedir. 

Teknik Personelin durumu ise yürekler acı
sıdır. Yıllardır kazanmış olduğu haklardan bu 
insanları, memleketin en çok ihtiyacı olan bu 

i insanları mahrum bırakmaksa ne vicdanen, ne 
de hıîkukan kabul edilmesiı gerekmiyen bir ger
çektir. Bu kanunun gizlilik içinde hazırlanıp 

İ çıkarılmasından doğan hatalar en çok intıbak-
i larda görülmüştür. Hazırlıyanlarm nazariyatcı-
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lığı, yetersizliği ve ehliyetsizliği, memurları bu
günkü mağ"dur ve huzursuz duruma düşürmüş
tür. 

Öğretmenler için burada vereceğim birkaç 
örnek onların kazanılmış haklarının ortadan 
nasıl kaldırıldığını gösterecektir. 

1. ilkokul öğretmenlerinin eğitim ödenek
leri kaldırılmıştır. Yerine konan bir şey yok
tur. 

2. Okul müdürlüğü ödenekleri kaldırılmış
tır. Okul müdürlüğü külfetini neye göre ve ne 
karşılığında yaptıracağımız belli değildir. 

3. üç yılda bir terfi eden ve kazanılmış 
hakların en belli örneği olan ve gerçekte yasa 
dışı bir anlayışla, bu 4 yılda bir terfi sistemi
ne çevrilmiştir, ilkokul öğretmenlerinde. 

4. Öğrenim süresi ile ilgili atamalarda baş
langıç derecesi ortaokul öğretmeni ile, ilkokul 
öğretmeni arasında 2 derecelik bir fark getir
miştir. Oysa ilkokul öğretmenlerinden sonra 2 
veya 3 yıl yüksek öğrenim görenlerin 10 ncu 
dereceden, ikokul öğretmenlerinin ise 12 nciı 
dereceden başlatılması, 2 ve 3 yıllık bir tahsil
le bağdaşamryacak kadar farklıdır. 

ilkokul öğretmeni iken yüksek okulları bi
tirerek, orta dereceli okul öğretmenliklerine 
atananların ilkokul öğretmenliğinde geçen sü
releri de dikkate alınamamıştır. 

Ayrıca ilkokul öğretmenliğini bırakarak 
yüksek öğrenime devam edenlerin yüksek tah
silde geçen süreleri içinde kademe ilerlemesi ve
rilememiştir. Oysa, hem maaşını alan, hem terfii 
sağlanan, dışardan bu yüksek okulları bitiren 
öğretmenlere ise tahsil durumuna göre kademe 
ilerlemek verilmiştir. Bu da aynı tahsili yapan 
iki öğretmen arasında bir adaletsizliktir. 

Birkaç örnek; 1951 de ilkokul öğretmenliği 
görevine başlayıp, 1960 a kadar 10 sene ilkokul 
öğretmenliği yapan ve 1962 yılında yüksek 
okulu bitiren ve 8 senedir de orta dereceli okul
larda çalışan bir öğretmen, kadro gereği olarak, 
yani verilen kadroların imkânları dâhilinde 8 nci 
derecenin 1 nci kademesine intibak ettirilmiş
tir. Öte yandan, bir yüksek okulu bitiren yeni 
mezun bir öğretmen ise 10 ncu dereceye intibak 
ettirilnıoktödir. Birincisinin 18 senelik meslek 
hizmetinin hiçbir değeri kalmamaktadır bu du
rumda, Yeni mezun öğretmen 10 ncu dereceye, 
18 yıllık öğretmen, 10 yılı ilkokulda öğretmen 

olarak geçmiş, 8 yılı ortaokulda öğretmen ola
rak geçmiş, o da 8 nci dereceye. 18 yıllık bir 
mesafede 2 yıllık bir kademe terfii, ki bu da bü
yük biıi adaletsizliktir. 

Ayrıca, bu öğretmenlerden 3 ilâ 7 yıl sonra 
göreve başlıyanlarsa aynı derecelere intibak et
tirilmişlerdir. Aslında mahrumiyet içerisinde 
ömür tüketen bu ülkücü öğretmenlerin, yılların; 
ihmaline uğramış kimseler olarak durumlarının 
düzeltilmesi gerekirken, bir de bu nevi cezalar
la karsılaştınlmıştır. öte yanda.n 1214 sayılı 
Kanun ile sigortalara bağlı işyerlerinde çalışıp, 
bilâJhara Devlet memuru olanların bu hizmetleri 
emekliliğe sayıldığı halde, orta dereceli okul 
öğretmenlerinin yukarıda verdiğim misalde ol
duğu gibi, ilkokul öğretmenliğinde geçen hiz
metlerinin kıdem sürelerine sayılmaması ise yi
ne büyük bir adaletsizliktir. 

Ayrıca, 30 yıldır en ücra köylerde, en ağır 
malhrumiyetler içerisinde hizmet görmüş olan 
eğitmenlerin çalışma sürelerinin tümünün emek
liliğe sayılmaması ise, sosyal bir adaletsizliğin, 
hukukî bir çelişirliğin acı bir örneğidir. Bunlar 
yetmiyormuş gibi, bir de Kadro Kanunundaki 
aksaklıklar işi daha da çıkmaza sokmuştur. Ay
nı kadroda olanlardan hakettiği kadroyu tam 
alabilene, hakettiği kadroyu alamayanlar ara
sında 4 ilâ 8 yıl gibi biri diğerinden geri kala
cak durumlar ortaya çıkmıştır. Şu anda 97 bin 
öğretmen hakettikleri kadrolann bir, iki ve üç 
derece altındaki kadrolara intibak ettirilmiştir. 
Böylece hakettiği derecede bir kadroya sahibol-
madığı için bu kadronun kazanılmış kademele
rindeki farklı maaşını alamamaktadır. Böylece 
zaten geçim sıkıntısı içinde bulunan bu öğret
menler, yüzlerce lira zarar etmektedirler. Dev
letten ve Bakanlık yöneticilerinden gelen bu 
hatanın derhal düzeltilmesi için Personel Kanu
nundaki noksanların tamamlanması ve kadro 
kanunlarının derhal Meclislerden geçirilmesi ge
rekmektedir. 

Memurlar 5 yıldır personel reformunun geti
rileceği ve ayrıca maaşlarının artırılacağı vaat
leriyle avutulmuşlardır. Bir de böylesine adalet
siz ve anormal durumlarla karşılaşınca hüsrana! 
uğramışlardır. Çünkü, Sayın Başbakan Süley
man Demirel, 1966 Mart ayı başında, bu kanu
nun 1 Mart 1966 dan itibaren uygulanacağını 
söylemekle hem memurları ümitlendirmiş ve 
hem de piyasayı allak bullak etmiştir. 
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Yine Sayın Başbakan, 1970 yılı Mart ayı baş
larında da 1 Mart 1970 ten itibaren geçerli ol
mak üzere Personel Kanununun yürürlüğe gi
receğini ve geçmiş maaş farklarının toptan öde
neceğini beyan etmiştir. Bildiğiniz gibi, maale
sef, bu gözler de gerçekleşmemiştir. Bu vaitle-
rin ve çeşitli etkilerin altında hayat pahalılı
ğı hayli yükselmiştir. Farklı maaşlar bu yükse
lişi karşılıyanıaz durumda kalmıştır. Bu bakım
dan sefalete doğru sürüklenmekte olan ve gün
den güne de huzursuzluk içerisine doğru giden 
memurların bu durumdan kurtarılması şarttır. 
Bu bakımdan yapılacak işler en kısa zamanda 
ele alınmalı, öğrenci ve gençlik olayları patla
ması yanında, bir de memur olayları patlaması
na meydan verilmemesi gereklidir. Hattâ çalış
tığı yerin ve görevin önemine... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, bir dakikanız 
kaldı efendim, 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bitiyor 
efendim. Çalıştığı yerin önemine göre, birkaç 
üst dereceden maaş alan memurlar vardı ki, 
bunların da bu üst derece kadroları kaldırıl
makla, yıllardır aldığı ve ulaştığı o kademeler, 
o dereceler de ellerinden alınmakla bu memur
lar da mağdur duruma düşürülmüştür. 

Hükümetin en kısa zamanda bu aksaklıkları 
giderici bir çalışmaya girmesi, kadro noksanlık
larını sağlayıcı, Kadro Kanununun biran önce 
Meclislerden geçirilmesi memleketin içinde bu
lunduğu bugünkü huzursuzluğun önlenmesi ba
kımından faydalı olacaktır. Her gecikilen gün 
memlekete daha büyük olayların, daha büyük 
huzursuzlukların getirileceğini, geleceğini gös
termektedir. 

'Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

4. — Jlediye Pakam lusv.t Erez'in; Sivas 
Üyesi Hüseyin Öztürk-'e cevaben; bir reform ye
tirmesi sebebiyle Personel Ka,>unv. tatbikatının 

.biriakun ıstırardan olacağına, intiba]-: hataları
nın eîüze'HP'ereğine ve kanunda ele sinlikler var
sa bunların da ikmal olunacağına dair demeci. 

BAŞKAN — Bayın Maliye Bakanı Mesut 
Erez, buyurunuz efendim. 

MALİYİ BAKANI MESUT EEEZ (Kütah
ya Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; Personel Kanunu huzuru
nuzda görüşüldü, Bütün maddeleri ile ilgili ola-

j rak önergeler verildi, maddeler enine boyuna 
tartışıldı ve kanun kabulünüze mazhar oldu. 
Binaenaleyh, arlık kanun kabul edildikten son
ra, hatalı intibak işlemleri varsa bunların dü
zeltilmesi noktası üzerinde durmak îâzımgelir. 

Şimdi bir hususu takdirlerinize arz etmek 
istij-orum. Bir taraftan Devlet bütçesine 6 mil
yar lira gibi brüt olarak bir külfet getiren Per
sonel Kanunu karşısındayız, bu para memurla
rımıza verilmektedir. Diğer yandan da hiç kim
se memnun değildir, efendim herkes şikâyetçi
dir tarzında ifadeler ve beyanlar karşısında bu
lunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; burada şikâyet eden
ler yahut da seslerini duyuranlar fevkalâde, 
800 bin memur kütlesi içerisinde fevkalâde azın
lıkta olan ve seslerini duyurabilecek derecede 
bulunan bâzı memurlardır ve onların beyanla
rından ileri geliyor bu şikâyetler. Büyük küt
le, sesini duyuramamış ve bu zamana kadar az 
maaşla kifafi - nefs etmeye uğraşmış, büyük 
kütle bundan memnundur, o sesini duyuramı-
yor. Bu hususu ben kanunun müzakeresi sıra
sında da buradan arz ettim ve onların ıstırabı
nı, onların dileklerini aslında biz dile getiriyo
ruz diye söyledim. Bugün de durum aynıdır. 

Şimdi, Sayın öztürk arkadaşımız dedi ki, 
kadrosuzluktan mağdur edilen memurlar var
dır. 

Muhterem arkadaşlar, bir derdimi burada 
dile getirmeme müsaade buyurunuz. Biz Perso
nel Kanunu ile neyi getirmek istedik, neyi ta
hakkuk ettirmek istedik? Bunu anlatamamış 
bulunuyoruz, bunu iyi anlatamadık. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hiçbir şey 
getirmediniz ki? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Sayın öztürk, hiçbir şey getirme-
dikse... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bir kere 
reform kanunu değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı gö
rüşmeyelim ; lütfen, 

'MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Sayın öztürk, bu sizin kendi şahsi 
mütalâanız olabilir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bütün bası
nın ve herkesin. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De-
I vamla) — Evet, herkes namına bilmiyorum 
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konuşmaya mezun musunuz? Yakında huzuru
nuza bütçe gelecektir. Bütçede 6 milyar liralık 
farkı göreceksiniz. Eğer bu fark... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — 4 milyar di
yorsunuz, bir hesabı da yapamadınız. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Sayın öztürk... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, karşılıklı mı konuşacaklar? 

BAŞKAN — Efendim ikazı yapıyorum, rica 
ederim bir de siz müdahalede bulunmayın. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Ama efendim yarım saattir müdahale ediyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim, müdahaleyi sa
manında yaptık, Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Çok özür dilerim Sayın Başkan, ben anlıyamı-
yorum; Vekil Beyi... 

BAŞKAN — Çok rica ederim, ikazı yaptık 
efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Kayseri) — Sana ne 
oluyor, sen niye ayaktasın. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın öztürk, lütfen 
efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Terbiyeye bakın. 

BAŞKAN — Saym Kalpaklıoğlu, rica ede
rim efendim. Yani bir senatöre ricadan başka 
müeyyide nedir, istirham ederim efendim, ikası 
yapıyorum efendim. Lütfedin efendim. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — 15 dakikadır ko
nuştular, cevap vermediniz. 

BAŞKAN — Lütfen devam buyurun Sayın 
Bakan. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Personel Kanununun bütçe müzake
releri sırasında, bütçeye ve cari harcamalara 6 
milyar lira tutarında bir külfet getirdiği sayın 
senatörler tarafından da müşahade olunacaktır. 
Hiçbir şey getirmemiştir denen kanun budur ve 
bu 6 milyar lira da memurlara tediye ediliyor. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — 3 milyarı 
vergi olarak alıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Öztürk. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Vergi 

almmryacak mı? 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Vergiyi açı

ğı kapatmak için getirdiniz. 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim. 
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MALİYE BAKANI MESUT SBE3 (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar, bir hususu da
ha müsaadenizle arz etmek istiyorum. Eğer ya
pılan kanunun ve tatbikatının hatalı tarafları 
varsa, şüphesiz ki, bunları dile getirmek gerek
lidir ve hatalı taraflarını birlikte düzeltmeye 
çalışmalıyızdır. Ama, yapılan şeylerin iyi ta
rafları, müspet tarafları da varsa onları da di
le getirmek gerekir. Meselelerin, problemle
rin sadece bir tarafını ve müspet değilmiş gibi 
görünen tarafını dile getirip ifadede bulunmak, 
takdirlerinize arz ediyorum, demokratik rejime 
de, Türkiye'nin istikbaline de zararlı olmakta
dır. 

Şimdi muhterem arkadaşım dedi ki, memur
lar da mı ayaklansın, Saym senatörler, eğer or
tada bir hak varsa, bunu muhtelif defa tekrar
ladım, ortada bir hak varsa ve haklı bir dilek 
varsa eyleme geçmeye, ayaklanmaya lüzum 
yoktur. O hak anlatılır, anlaşılır ve teslim olu
nur. Eğer ortada bir hak mevcut değilse, haklı 
bir dilek mevcut değilse eyleme de geçilse, fii
liyata da geçilse bir şey verilmez. Aksini dü
şünmek, bu işin içinden çıkamamak demek olur 
ki, bu, Devlet olmakla kabilitelif değildir. 

Şimdi, muhterem arkadaşım diyor ki; kad
rosuzluk yüzünden mağdur olanlar var. Bu ka
nunun getirdiği esasa göre, otomatik olarak, 
kadro verilecek diye bir şey yok, Bu kanun şu 
esası getirmiştir. Her hizmetin bir ücreti var
dır, bir değeri vardır. O hizmeti gördüğü müd
detçe, hizmette değişiklik olmadığı müddetçe 
onun ücreti odur. Bu sebepledir ki, kadrolar, 
her memuriyete göre, her görülen hizmete gö
re tesbit olunmuştur. Ve bir de yan terfi im
kânları sağlanmıştır. Müddet geçtikçe, iyi si
cil alınırsa, ehliyet tesbit olunursa, kanunun 
gerektirdiği sınavlardan da geçilirse bu terfiler 
yapılacaktır. 

Şimdi bir misal arz edeyim. Bir müdür mua
vinliğinin hizmeti, diyelim İri, 9 ucu dereceden
dir. Müdür muavini okluğu müddetçe, müdür 
olmadığı müddetçe, âzami 9 nen derecenin ay
lığını almakta devam edecektir. Ne zaman ki, 
müdür muavinliğinden müdürlüğe terfi etti, o 

i zaman dikey terfi olacaktır. Binaenaleyh bu 
| kanun ehliyet ve liyakat esasına dayanan bir 
i terfi getirmiştir. Zamanın geçmesi ile otomatik-
! man her üç senede bir defa terfi esası terk olun-
ı muştur. 
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Aîkıdr: \ > , x - L - Î lütfettiği bâz-

misaller T T o-'ı: d.* h.'"a TTr mıdır, yok mu
dur şu sn i ' e s 1 ^ ı ' r d : değilim. Ama in
tibak *~ <- e ^ i ^- r c~v yGîlj olduğu için, 
birçok K' p- c-c^-'-s i ~' ıh \~pılnııştır. Bu ha
talar d^'-U-le^e u, r, •• \n, defaatle beyan 
ettim, 2 Ş-S ^ n / - . J J misallerde eğer 
hatala. îibv^v+ ua - evcutrnuş gibi görü
nüyor, cı J1'1" ^~ %" - .e °1 misaller arz et-
miştii ,u k ^ _ "ne * v-ı ıyor diye; bu ha
talar d -»Itl1--

Yalnız ben gu.îr.: arz edeyim ki; kanunun ge
nel olarak getirdiği sistem şu: Hangi kadroda 
ise o gadroya intibak eder, eğe;:* üst derece alı
yorsa, 1 derece üst, 2 derece üst. 3 derece üst 
alıyorsa, o üst derecelerin maaşım alacak şekil
de kendisi hakkında muamele yapılır. Binaena
leyh, müddetin sayılmaması gibi bir durum kar-
şısmdaysak, onun kanunda mutlaka ayrı bir se
bebinin olması icabeder. Binaenaleyh o mün
ferit misalleri, kendi dan esinde olmadığı tak
dirde, Maliye Bakanhğma müracaat ederlerse 
tetkik olunur ve bir hata varsa düzeltilir. 

Şimdi, Sayın öztürk arkadaşımız dediki, 
«Teknik personelin durumu yürekler acısıdır.» 

Muhterem arkadaşlar teknik personelde olan 
hâdise şu : Bu kanunu huzurunuzda görüşürken 
38 ncı maddesine bakacak olursanız, orada 
önergelerle bir değişiklik yapıldı. O maddeye 
göre teknik perçonal "9 ııeu derecenin 3 ncü ka
demesinden işe baek.r. işe başlar denildiğine 
göre, bunun ymi. giren teknik personele aidol-
ması gerekir, f:i:r.di: üç çeşit teknik personel 
var. 10195 e gere yevmiye alan teknik personel, 
işçi teknik personel ve kadroda bulunan teknik 
personel. Yevmiyeli teknik personelin nasıl in
tibak ettirileceği konusu münakaşalara sebebol-
muştur. Devlet Şurası genelgenin teknik perso
nel ile ilgili o maddesinin yürütülmesini dur
durmuştur. DaiT^tay esas hakkında bir karar 
vermemiştir. Esas hakkında bir karar verilme
diğine gere, kanun bükümleri ne diyorsa, ka
nunda ne yazılı ise ena göre intibak muamelesi 
yapılmak icabeder. Eğer teknik personel, ka
nuna göre intibak muamelelerini yapmış olsa 
idi, şimdiye kadar hem Aralık aylığını, hem de 
Ocak aylıklarını almış olacaklardı. Ama kendi 
anlayışlarına gere, ki o hususta esas hakkında 
Danıştay hiçbir karar vermemiştir, bir intibak 
yapılması hususunda ısrar ettikleri için, inti

baklarını da yapamamış duruma düştükleri için, 
elbetteki intibakları yapılmadıkça şu tarihe ka
dar maaş ödenemez gibi bir durum olmuştur. 
Kâffesi de böyle değildir. İntibaklarını yapan
lar, maaşlarını alanlar vardır, intibakilarmı 
yapmıyanlar ve kendi arzularına göre mutlaka 
intibak yapmak istiyenler vardır. Teknik per
sonel için karşılaştığımız müşkülâtın birinci se
bebi bu, 

ikinci sebebi; teknik personele iş güçlüğü, 
iş riski, tedarik güçlüğü ve fazla çalışma ücreti 
gibi bu kanunun getirdiği sistematik dâhilinde 
bâzı yan ödemelerin yapılması lâzımgeliyor. 657 
sayılı Kanun buna cevaz vermiştir. Fakat bunla
rın formaliteleri şimdiye kadar tamamlanamamış, 
yönetmelikler tamamlanamamış ve kanunun 
âmir hükmü gereğince bütçede gösterilmesi lâ
zım bunun. Bütçede gösterilmesi için kanun 
prosedürüdür. Bu prosedür yerine getirileme
miş olduğu için, bu yan ödemeler henüz tahak
kuk ettirilememiştir. Ama çalışmalar gayet ile
ri bir safhadadır. Yakında bu mesele de halle
dilecektir. 

Muhterem senatörler; sözümü burada bitiri
yorum. Sözümü bitirirken şu hususu da takdir
lerinize arz etmek isterim, Personel Kanunu 
şimdiye kadar, çeşitli yerlerden alman yan öde
meleri, ek görevleri vekâlet maaşlarını, tazmi
natları, tahsisatları, primleri, ikramiyeleri kal
dırmış ve yerine tek ücret esasını getirmiştir. 
Şimdi kaldırmış da ne olmuştur?. Muhterem 
senatörler, bu Personel Kanunu her gün memu
run âmirinin karşısına çıkıp, şu münhal kad
roya vekâlet etmesine müsaade etmesini, filân 
yerde ek görev aramasını, bir başka yerde ye
ni ilâve ücret araması gibi durumlara nihayet 
verip, memura haysiyet ve itibar kazandırmak 
istemiştir. Hiçbir şey yapmasa, kanun bunu 
yapmıştır. Kanun hakkında söylenenleri, yapı
lan itirazları daha münakaşası sırasından itiba
ren Meclislerde normal karşılıyoruz. Bu bir re
form kanunudur. Bunu mütaddit defa beyan 
ettim; ıstırapsız, şikayetsiz reform Gİmaz. Biz 
de bunun kolayını bulurduk, o zaman derdik ki, 
% 40 - 50 maaşlara zam edilmiştir. Fevkalâde 
rahat olurdu. Hiç değilse Hükümetimizin güç 
yolu seçtiğini takdir buyurmanızı istirham edi
yorum. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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5. — Tabiî Üye Haydar Tıinçkanat'ın; üni- I 
ver site ve sokak hareketlerine ve İçişleri Bakanı
nın, bu konuda evvelce yaptığı beyanlara dair I 
demeci 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Bakandan 
bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Soramazsınız efendim, tüzük 
hükmü müsait değil. 

Son gençlik olaylariyle ilgili olarak gündem-
dışı söz istemiştir. Buyurun Sayın Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — Sa
yın senatörler; 25 Aralık Cuma akşamı radyo, 
saat 18,00 sıralarında, Fen Fakültesi önündeki 
cadde üzerinde meçhul kimselerin açtığı taban
ca ateşi :ı!e bir öğrencinin öldüğü ve diğer iki
sinin de ağır şekilde yaralandığı ve faillerinin 
kaçtıkları haberini verdi. iki gece öncede Fen 
Fakültesi bahçesinde bir öğrenci meçhul kim
seler tarafından kurşunlanmış ve ağır yaralı 
olarak hastaneye kaldırılmıştı, ki bu sabah da 
onun öldüğü haberini aldık. Ondan bir süre ön
ce de Yüksek Öğretmen Okulunun penceresin
den bir öğrenci atılarak öldürülmüştü. Yine o 
civarda bulunan iktisadi ve Ticari ilimler Aka
demisi 4 Aralıktan beri Ülkü Ocaklarına men
sup öğrencrı ve öğrenci olmıyan silâhlı koman
doların işgali altında idi. Fen Fakültesi de karşı 
tedbir olarak DEV öğrenciler tarafından tutul
muştu. Üç haftadan beri otomatik tabancalarla 
binalardan karşılıklı kurşun yağdırılıyordu. 
Öğrenciler silâh tehdidi altında derslerden çıka
rılarak formlara götürülüyor, silâhlı komando
lar, bellerinde tabancalarla okulların içinde ca
ka satıyorlardı. Her iki tarafın içinde de Hükü
metin bol miktarda ajanı olduğundan kuşkum 
yok. Hattâ işgalci komandoların sık sık emni
yet 1 nci ve 4 ncü şubelerle telefon konuşma
ları yaptıkları tesbit edilmiştir. 

Silâh taşımasını yasaklıyan kanundaki» ceza
lar yetmediği gerekçesi ile yeni hükümler ve 
ağır cezalarla değiştirilerek takviye edilmişti. 
üniversitelerde silâhlı çatışmayı önlemek ama
cı itle içişleri Bakanı, ruhsatlı tabancası olanla
rın dahi silâhlı olarak üniversiteye girmelerini 
de yasaklıyan ağır hükümleri burada savundu 
ve bunlara artık son verilecektir, dediler. Tasa
rı kanunlaştı, o tarihten bu yana üniversite yük
sek okul ve yurtlarda 25 den fazla gencin meç
hul kişiler tarafından öldürüldüğü veya yara
landığını öğrenmiş bulunuyoruz, üniversite, I 

yüksek okullar, yurtlar işgal altında, başkent
teki yurtlardan sabahlara kadar silâh sesleri 
gelmektedir. Kolay değil, gecenin karanlığında 
bir insanı eğitim görmemiş -bx kimsenin ta... 
ensesinden vurması veya 8 - 10 mermiyi kala
balık içinde seçilmiş olan kurbanına isabet et
tirmesi. İyi eğitim gördükleri meydanda. Geril
lalar gibi sızma taktiği üe kurbanlarının seçme 
ihtimali olan yerlerde silâhlarını kullanacak 
olanlar ve onları koruyacak, kaçmalarını örte
cek ekipler halinde pusular kuruluyor. Sonra, 
plân uygulanıyor, öldürülen veya yaralananlar 
seçilmiş ve kara listeye alınmış kimselerdir. Ka
ra listede öldürüleceği bildirilen daha 34 kişi 
varmış, bu listenin hükümetin elinde olmaması
na imkân yok. Dünkü gazetelerde, sosyal demok
rasi dernekleri ikinci başkanı listenin ellerinde 
olduğunu beyan etti. Herşey açıkça herkesin gö
zü önünde cereyan ediyor. Fakat Hükümet her-
nedense kulakları tıkalı ve gözleri kapalı, ola
caklardan habersiz ve onlara da seyirci, kendi
ne düşenleri yapmamakta kararlı görünüyor. 
Kanunlarımızı keyfince uyguluyor. Niçin göre
vinizi yapmıyorsunuz, bu cinayetleri önleyici 
tedbirleri neden almıyorsunuz, bu cinayetlerin 
failleri neden bulunamıyor sorularını bana yö
nelttiğimiz zaman da Sayın Bakan, bizi bu so
ruları sorup sorduğumuza pişman etmek için, 
hernen suçlamakla söze başlıyor. Tekrarlanan 
cevaplar şunlardır : 

«Bunlar âdi zabıta olaylarıdır, biz kanunlar 
içinde gerekli tedbirleri alıyoruz, suçluları ya
kalayıp adalete teslim ediyoruz, bir hukuk dev
letinin yapabileceği şey bu gibi olaylar karşı
sında bundan ibarettir; kanunların ve anayasa
nın dışında hiçbir kimse bizden görev ve sorum
luluk istiyemez, meşruluk sınırları dışına kim
se çıkaramaz; üniversiteler özerk müesseseler
dir, fakültelerin içinde önleyici tedbir almak, 
manii zabıta tedbiri almak yetkisine Hükümet 
otoritesi sahip değildir, ancak rektörün, deka
nın rızasına bağlıdır, binaenaleyh, özerk olan 
fakülte ve üniversitelerimiz içinde nizamı sağ
lama görevi ve sorumluluğu üniversite idarele
rine aittir. Ama biz Hükümet olarak kendileri
ne her zaman, her şekilde yardımcı olacağımızı 
deklâre ettik. Yüksek okullarda birbiri ile ça
tışan veya okutma, okuma hürriyetine tecavüz 
vukuunda derhal kapatmaktayız, Bunu yapan
ları okuldan tard etmekteyiz ve askerliği gel-
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mi§ olanları da askere tevdi için muamele yap
maktayız.» Bu sözler İçişleri Bakanının 24 Ara
lık Perşembe günü Senatoda yaptığı konuşma
dandır. 

Silâhlı işgal altında tutulan ve her gece si
lâh sesleri duyulan, kavgaların sürüp gittiği 
damlarında ve önlerinde adam öldürülen yurt
lardan nedense Sayın Bakan söz etmiyor. Bun
dan bir süre önce Emniyet G-enel Müdürü olan 
zat ve içişleri Bakanı, üniversitelere rektör ve
ya dekanların haberi olmadan polisin yapmış 
olduğu baskın ve aramalar karşısında duyulan 
tepkiye silâhlı olan üniversite ve yurtlarda poli
sin mahkeme kararı ile her zaman arama yapa
bileceğini açıklamışlardı. Demek oluyor ki, eğer 
üniversite ve yurtlarda silâh varsa mahkeme 
kararı ile polis, dekan ve rektöre dahi sorma
dan arama yapabilir, yapabilmiştir ve yapmak
tadır da. Kaldı ki, mahkeme kararı olmadan ve 
rektör dekan veya reisin haberi olmadan da ba
sılıp aranmış fakülte ve yüksek okullar vardır. 
Örnekleri son günlerdeki) olaylardan vereceğim. 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Fen Fa
kültesinin FKB kısmında, polisçe son aramada 
savcılıktan alman bir müsaade ile yapılmış, de
kan veya reisten müsaade alınmamış, hattâ ha
berleri dahit olmamıştır. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde ya
pılan aramada hiçbir şey bulunmadığı, fakat 
Fen Fakültesinin FKB kısmında silâh bulun
duğu ilân edilmişti. Halbuki, Ticari İlimler Aka
demisinde üstünkörü birkaç öğrencinin üstü 
aranmış ve asıl öğrenci olmıyan ve bütün öğ
rencilerin görüp tanıdığı silâhlı komandolar ve 
okul aranmamıştır. 

Site öğrenci yurdunun aranması da farklı 
tutumu göstermek yönünden çok ilginçtir. Bu 
kısa aramadan sonra akademinin işgali koman
dolar tarafından okul kapatılıncaya kadar, ya
ni 26 Aralığa kadar devam etmiştir. Halbuki, 
komandoların işgali altında bulunan akademi 
binasından Fen Fakültesine ateş edildiğini hü
kümet ve ilgililer dışında bilmiyen kimse kal
mamıştır. Valilik Fen Fakültesine yazdığı bir 
yazıda Ticari ve İktisadi İlimler Akademisinde 
birşey bulunmadığını, binaenaleyh, FKF bina
sında silâh bulunduğunu, bu nedenle ateş eden
lerin Fen Fakültesi olduğundan gerekli arama
nın yapılması için dekanlığın, müsaadesini iste-
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- I mekte idi. Dekanlık cevabî yazısında, «bundan 
önce savcılıktan alman müsaade ile dekanlığa 
sorulmadan arama yaptığınıza göre, aynı şekil
de hareket edebilirsiniz.» şeklinde cevap ver
miştir. Fakat arama nedense yapılmamıştır. 

i Görülüyor ki, Bakan gerçekleri konuşma
dığı gibi, kendi beyanları ile de çelişkiye düş
mektedir. Mahkeme kararı olmadan, dekan ve-

1 ya rektör müsaade etmeden de üniversite ve 
yurtlarda arama yaptıracaksın ve bunda haklı 

? olduğunu, «silâh saklanlığı için üniversiteye gi-
1 rebileceğini» beyan edeceksin. Sonra karşılıklı 

iki grup birbirine üniversite binasından herke
sin gözü önünde kurşun yağdıracak, duyma-

r mazlıktan, görmemezlikten gelerek seyirci kala-
3 çaksın, maksatlı bâzı aramalar yapacaksın, öğ-
• I retmen okullarını kapatacaksın, kendince suçlu 

gördüklerini okuldan tard cezası ile cezalandı-
3 racaksm, bu yetmiyormuş gibi, ikinci bir ceza 

olarak da tecilini kaldırıp askere yolîıyacaksın. 
Sonrada bu kürsülerden sorumlu bir Bakan ola-

•• I rak «kanunların ve Anayasanın dışında hic kim-
" I se bizden görev ve sorumluluk istiyemez ve bizi 
1 I meşruluk sınırları dışına çıkaramaz, üniversite-
" I 1er özerktir, fakültelerin içinde önleyici tedbir

ler almak yetkisine Hükümet otoritesi sahip de
ğildir^ diyeceksin. 

I (Sayın senatörler, bu ölçüde çelişki içine dü-
fc şen ve görevini yapmıyaıı bir Bakanın yeri Ba

kanlık koltuğu olamaz. (C. H. P. sıralarından 
" «bravo» sesleri) Hukuk Devletinden ve meşru-
1 I İlıktan bahsedeceksin, sonra bir kısım öğrenci

leri komünist diye fişliyerek onların karşısına 
5 I dikeceğin başka gençlere öldürteceksin. Anaya

samıza göre komünizm yasaktır, hükümet ko-
L I münist zanlılarını yakalar ve yargı organlarına 
ı I teslim eder. Kararı da yargı organı verir. Hu-
. I kuk Devletinde hükümetler siyasi cinayetler iş-
. I lemezler. Bir aşırı ucu ortadan kaldırmak için 
f I diğer aşırı ucu âlet olarak kullanmaz ve ona 
İ I kanat germezler. Aşırı uçları bilemek, birbiri-
. I ne karşı çıkarmak ve içlerine ajanlar sokarak 
. I tansiyonu daima gergin tutarak kardeşi karde-
r I şe kırdırmazlar. Üniversite ve yüksek okuîlar-
3 I daki eğretim üyelerinin aşırı uçlar arasındaki 
- I tansiyonu düşürerek kardeşleri birbirine yak

laştırma çabaları, maalesef bu yumuşamayı is-
- I temiyenler tarafından her defasında baltaîan-
- 1 mış ve hükümet ilgilileri bu konuda gösterme-
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lik beyanlar dışında hiçbir ciddî ve olumlu iş
birliğine yanaşmamışlardır. 

SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Üniver
site kendisi istemiyor. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat bir dakika
nız kaldı. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Asıl hedef nedir? Üniversite özerkliği ve üni
versite öğretim üyelerinin yıpratılmasıdır. 
Bunda izlenen yol, aşırı uçları üniversite için
de ve dışında çarpıştırarak, üniversiteleri anar
şiye boğmak için olaylara seyirci kalmak, ge
rekli kanuni tedbirleri zamanında ve tarafsızca 
uygulamamak, sonunda üniversite yöneticileri
ni dize getirerek, polisin üniversiteye girmesi-
sini sağlamak. Polis nezaretinde öğretim yap
tıracak bir üniversitenin özerkliği ve öğretim 
üyelerinin öğrenci gözünde küçültülmesi sonu
cu üniversiteleri Hükümet kontrolü altına ala
caktır. 

ORHAN KÜRtttYtOĞLU (Bitlis) — Tahrik 
et, tahrik et... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Dinleyin. 

SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Neyi din-
liyeceğiz? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Bu görüşümüzü 25 Aralık 1970 tarihinde içiş
leri Bakanının basma vermiş olduğu beyanat 
doğrulamaktadır. Bakan bu beyanatında, Fran-
sada bir üniversitedeki huzursuzluğu rektör 
haîledemiyorsa, Millî Eğitim Bakanı gidip ma
kama oturuyor ve «Rektör benim» diyebiliyor. 

Sayın senatörler, iktidarın üniversite özerk
liğinden anladığı budur. Ankara Üniveristesi 
senatosunun 26 Aralıkta yayınlanmış olduğu 
bildiri de bu görüşlerimizi tamamiyle destek
lemektedir. 

Son günlerde işlenen faili meçhul cinayet
lere gelince; bunların da oynanmakta olan 
oyunun son perdesinden bir önceki bölümü ol
duğunda kuşkumuz yoktur. 

A. P.; Başbakan Süleyman Demirel'in ya
kınlarının sağlamış olduğu usulsüz krediler ve 
arsa yolsuzluklarından bir hayli yıpranmış ve 
Süleyman Demirel A. P. nin taşıyamıyacağı 
ağır bir yük haline gelmiştir. 

] SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Asıl mil
let sizi taşıyamıyor. (A. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Bu yüzden A. P. iktidarı kaybetmek tehlikesi 
ile karşıkarşıya gelmiş bulunmaktadır. Bu teh
likeyi bir süre daha geciktirebilmek için, kamu 
oyunun Süleyman Demirci'den ve A. P. ikti
darından başka bir yöne çevrilmesi zorunlu gö
rüldüğünden, aşırı uçlar arasına sokulmuş olan 
ajanların kışkırtılmaları sonucu gerginleştiri-
len tansiyonla üniversite ve yüksek okulları... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Tunç
kanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
Sayın Başkan bağlıyorum. 

Karıştırıldığı ve bu siyasi cinayetlerin tez
gâhlandığı kanısı siyasi çevrelerde yaygındır. 
Fakat Hükümetin oynamakta olduğu bu çok 
tehlikeli oyunda kazanması da mümkün de
ğildir. Çünkü yarın kimin veya hangi gencin 
nerede ve nasıl bir siyasi cinayete kurban gide
ceği belli değildir. Mal ve can güvenliği kal
mamıştır. Yurtta ağır bir anarşi ve güvensiz
lik havası esmektedir. Acı gerçek şudur ki; 
Adalet Partisinin kendi iktidarı ile birlikte yüz 
yıl boyunca sürdürülmüş olan demokrasi müca
delemizi mutlu bir sonuca ulaştıran 27 Mayıs 
devriminin getirmiş olduğu Anayasamızın kur
mak istediği demokratik düzeni de arzu edil-
miyen bir sona hızla götürmekte olduğunun 
bilincine ermiyen Adalet Partisi dışında sağ
duyu sahibi bir kimsenin olduğunu zannetmi
yorum. Rüzgâr eken fırtına biçer. 

Saygı ile selâmlarım. (Millî Birlik ve C. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

6. — İçişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu'-
nun; Tabiî Üye Haydar Tunçkanafa cevaben; 
anarşik hareketlerin önlenebilmesi için gerekli ka
nuni tedbir tekliflerinin Meclise intikal ettirildi
ğine, idari tedbirlerin üniversiteler ve Hüküme
tin işbirliği İmlinde çok daha müessir olacağına, 
esas tedbirin ise, bu ideolojik köklere dayalı 
anarşist teşekküllerin arkasından siyasilerin ve 
siyasi teşekküllerin çekilmesi olduğuna dair de
meci. 
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İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Muğla) — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Menteşeoğlu bir dakika
nızı istirham edeceğim. Söz hakkınız mahfuz 
efendim. 

Çok sayın arkadaşlarını; iki gündem dışı 
talebi daha var. iBirini Sayın Ertuğ geri aldı. 
Bir değerli arkadaşımız Sayın Orhan Kürüm-
oğlu; Anayasanın 79 ııcıı maddesinin tatbikat
ta ne şekilde suiistimal edildiğinin izahı ve 
Yüce Senato üyelerine mezlkûr maddenin nasıl 
anlaşılmasının gerektiğinin izahını yapmak 
üzere gündem dışı söz istemişti. Bu gündem 
dışı konularını sona erdirmek için, halletmek 
için Başkanlığın görüşünü arz ediyorum: 

Sayın Kürümoğlu arkadaşımızın temas et
mek istediği, Anayasamızın 79 ncu maddesinin 
birinci fıkrasıdır. Değerli üyelerin malûmu 
olduğu Umre, 79 ncu maddenin birinci fıkrası 
«.•mutlak sorumsuzluk» müessesesini tedvin et
miştir. Sayın üyelerin sözlerine bir sınır ve 
"buna bir müeyyide konulamayacağını, bunun 
•müeyyidesinin ancak kamuoyunun kınaması 
olacağı kanaatinde olduğumuz için, ben bu 
talebe evet diyemiyorum. Direnirse; Genel 
Kurulun, Yüce. Kurulumusun oyuna başvura
cağım. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkanım, bu konuda söz istememin sebebi, 
suiistimalleri misallerle izah etmektir. Yoksa, 
konuşmalara her hangi bir tahdit mânasına 
gelmiyor, talebim. 

İsrar ediyorum. 

BAŞKAN — Israr ediyorsunuz. Sayın Kü
rümoğlu, Başkanlığın görüşü hilâfında, tale
binde ısrar ediyor. 

Konuşması hususunu oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Söz halikınız mahfuz olmak üzere, Sayın 
İçişleri Bakanına söz veriyorum. Buyurun efen
dim. 

İÖİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE
ŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; Sayın Tunokanat biraz evvel bu 
kürsüde her zaman tekrarladığı, objektif dışı, 
ama hissiyatının ye inançlarının tercümanı ola
rak konuştu, 

O kadar, bir tarafın fikrine angaje bulu
nuyordu ki, bugün rahmetle andığım ölen öğ
rencilerimizin vakalarımdan bahsederken, bu
gün vasife başında kendisine kursunlar tev
cih edilen bu memleketin vatanssvsr evlâdı po
lisler »i an bahs e tmeye. 

MUSTAFA DELİ VELİ (Hatay) — Rengi 
müsait değil, ondan bahsetmemiştir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın De
liydi. Lütfen efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
OĞLU (Devamla) — Ve işaret etmeye lüzum 
görmedi. (Gürültüler). 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
(Mustafa Deliveli'ye hitaben) — Eşşeoğlu es
sek (gürültüler) pezevenk, hayvanoğlu hay
van, deyyus herif. (Gürültüler, A. P. ve Millî 
Birlik sıralarından karşılıklı anlaşılamıyan 
n üdahaleîer ayağa kalkmalar, karşılıklı anla-
şilmıyan sözler) 

RIZA ISITAN (Samsun) — Hırsız herif. 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efen
dim. Sayın arkadaşlar.,. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ortak bun
lar. Sizden sorulacak, sorulacak. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Senin 
ne maksatlara hizmet ettiğini herkes biliyor. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu lütfedin 
efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Ne berbat 
adam olduğunu biliyorum. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Öztürk. 
NİHAT ALTAN (Çanakkale) — Sen sici

linden bahset. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Takdirna

melerle dolu sicili. Onda bir şey bulamazsınız. 
Siz göreceksiniz, göreceksiniz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın öztürk, 
rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
bundan 5 - 6 gün evvel çeşitli hâdiselerin vu
kuu dolayısiyle, çeşitli hâdiselerin vukuu ihti
mali düşünülerek ve fiilî durumlar ihdas etme 
gibi haller muvacehesinde; İlahiyat Fakültesi, 
İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi, Yüksek 
Öğretmen Okulu ve Fen fakültelerini arama lü-

I zumunu hissettik. Arkadaşım bu vakayı dile 
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getirdi. Ama gerçek yönü ile değil. İlahiyat 
Fakültesinin başında bulunan arkadaşımız; 
«G-eliniz, burada bir fiilî durum vardır, mü
dahale ediniz» dedi. Zabıta girdi, aradı ve bir
takım suç aletleri de buldu, iktisadi ve Ticari 
ilimler Akademisine de aynı şekilde girildi ve 
Öğretmen Okuluna da girildi. Fakat Fen Fa
kültesine girilemedi. Fen Fakültesi; gayet 
objektif söylüyorum, hiç kimseyi itham etmi
yorum, gerçeği Yüce Senatoya takdim etmek 
istiyorum; Fen Fakültesi Dekanı; «Kendisi
nin istifa ettiğini, bu itibarla her hangi bir 
karar vermeye yetkili olmadığını, muhatabımı
zın Ankara Üniversitesi Rektörü olduğunu» 
söyledi. Ankara Üniversitesinin saym Rektö
rüne Ankara Valisi müracaat etti. Kendisi; 
«Re'sen bir karar veremem, heyetimi çağırı
rım» dedi. Heyetini çağırdı, 20,30 a kadar 
bekledik; «Bir arama yapılmamasına, polisin 
fakülteye girmemesine karar verdik» dedi. (A. 
P. sıralarından «Buyurun işte» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim.. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, burada bir 
noktayı bir kere daha vuzuha kavuşturmak is
terim. Çeşitli defalar arz ettim. Üniversite 
özerkliğinden ne anlıyoruz : üniversite özerk
tir, saygı besliyoruz, üniversite içinde her han
gi bir hâdise olmadan, bir suç işlenmeden, 
re'sen usul kanunlarına göre zabıtanın bir yet
kisi olmadığına kaaniiz. Ancak; girmesi, mü
dahale etmesi veya mâni zabıta tedbiri alması 
o fakültenin idarecisine, üniversitenin idareci
si olan rektöre ait bir takdir hakkıdır. Biz 
buna saygı gösteririz. Ama, muhakkak girme
mizde kamu düzeninin bir faydası ve icabı za
ruret mertebesine gelmişse, mahkemeye gide
riz, hâkim karar verirse gireriz. 

Muhterem arkadaşlarım; bu durum karşı
sında mahkemeye gidilmiştir. Hâkimden ara
ma kararı alınmış, girilmiş; 5 tabanca ve çe
şitli suç aletleri bulunmuştur. Bu, bir vakıadır. 

Muhterem arkadaşlarım; üniversite özerk
liğini ortadan kaldırma zihniyetini ve niyetini 
taşıyan Hükümet elbette ki böyle hareket et
mezdi. Arkadaşımız sözlerinin sonunda diyor 
ki; «Bu Hükümet üniversite özerkliğinin kar-
şısmdadır, onu kaldırmak istiyor ve o çabanın 
içindedir.» Biz üniversite özerkliğine, anladı-
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ğımız bu sınırlar içinde ve hukuk adamlarımı
zın, ilim adamlarımızın kabul ettiği bu çerçe
venin içinde saygı besledik ve her hâdise kar
şısında saygı gösterdik. Elbette ki bir Hukuk 
Devleti nizamının içinde kanuna bağlı ve ka
nun hâkimiyetinden otoritesini alan demokra
tik bir Hükümetin anlayışı bu olmalıdır. Biz 
buna her şartın altında vefa gösterdik, bağlı
lık gösterdik ve meşruiyetin dışında hiçbir fiil
de, davranışta ve icraatta bulunmadık. Daha 
önceleri de söyledim, tekrar ediyorum; kanun 
sınırlarının ötesinde, Anayasa çerçevesinin öte
sinde bizim görevimiz ve yetkimiz yoktur. Biz 
bu sahada icraatta bulunamayız, bulunmadık 
ve bulunmıyacağız. 

Arkadaşımız kanunların keyfî tatbik edil
diğini söyledi ve faillerin bulunmadığını ifade 
etti. Kanunların keyfî tatbik edildiğine dair 
tek bir müşahhas misal vermedi. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Verdim yahu, misalle dolu. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Siz 16 yi bulan adam öl
dürme fiilinin faillerinin bulunmadığını bu 
kürsüden biraz evvel izah ettiniz, hakikat öy
le mi? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
öyle. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
CE Ğ-LU (Devamla) — Bu kürsüde 3 defa, Millet 
Meclisinde 3 defa, bundan 5 gün evvel tekrar, 
bunların... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hangisi mahke
meye sevk edildi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞ-LU (Devamla) — 3 ü hariç hepsi sevk edil
di. 

HÜSEYİN ÖETÜRK (Sivas) — İsim ver. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN NENT^SE-
O&LU f Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
bir demokratik ananeyi, bir demokratik kaide
yi ka^ul etmeye mecburuz. Ortada Türkiye 
Cumhur'yeti Devleti vard?r. Eğer bunun arşivi
ne, resmî mercilerin vesikaSTa inanmıyorsanız 
mfî pl̂ vi .(yörü^^eye lü^um yoktur. 

SIERÎ ATAT-AY fKars) — Bir tanesi mah
kemeye sevk edilmiş değil. 
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İOİŞLBSİ BAKANI HALDUN MENTBŞE-
OĞLtj" (Devamla) — Hepsini söyledim, hangi 
mahkemelerde olduğunu, tescil ettirdim. Yukar
da bütçeni vardı, onu takibediyordun, arkadaşı
mın kokuştuğunu öğrendim geldim, 5 noi def?. 
bu kürsüde zatıalinize arz edeceğim ve vesikala
rım da vereceğim, 

SÎEBI ATALAY (Kars) — Bana dem ; Se
natoya ara adin, 

BkRYAN — Lütfen efer: dini. 
İOmiÂmt BATMANI HALDUN MEETEŞB-

ÖALtT CD^vcrcl^) - - Ama tunu, muta dr.ire-
ra'r.rle talabstnAyerek bir hitap e s n a n d a haren-
da-~kk yaparak talebin ne dereceye kadar doğ
ru c:ta,r:'unu sizir takdirinize ırr.kîrıra. 

3IEAI ATALAY (Kars) — bA kirama var 
tunun? 

3/.ŞKAN — Lütfen efendin. 
İAtBAitAİ BAKAYI HALDUN MEITTFSE-

9ALY turnamla) — Ben gerçekleri Aile tamm 
yerjan, 

'-'A-k'.erem ?rkadaAamm benim 24 Aralık'''" 
ymkitm: konmaz ayı armdaşım e-'; a'"m elmtir-

-tYa. hukuk dealemak. hukuka "mat: h"k;<-

mİIATİ 30YPATT AmraA' — fÜAvır Pamaa. 

mı arhyahzz, 

di Avt'vmea*'"" 
BASEAN Bevara. buyurura af a*"1 mm 

CALY tBavamk:^ TarYmm İmm m; mvhk-
rem :rkad° «darım,,.. (ü li . P. sıralarmaar. ar^a-
f i ' T Y n ' i ••""'• 'id r 'T1"k^eA 

k-A BYAY - Lütfen -ferdîn1, "ûtfem. -"fam... 
hale etmeyin. 

JA^TYEÎ BAK.AFI FdlT'DTTF vj"'T"'T"rYd"'-
OĞIT7 .'Devamls1! — Ek"at t e d t m n m^" m ' m-
fl..-V' * Ç--"' ,'î f ] c (3 " T7 ",-•;"" ^ı^"' . T^ ' î Mİ""1 .C T VC" ••? 7 T-'? 1 ' O T T " ' n ' . , 

7[j rıi -î-AT^VI^m }pr\ bÜ^ÜT! A"'g.Tr? s;^ k u r , ' ^ U ^ İ 3 T 7 

dmaalmakk hnrrivet ram^'A' r'°Yuur^^df1 bi" ve 
beraker c-lacakkr, BuRÛin i^eal^uk keklere dm 
valı, tevekküllerin arka^mda^ siyahiler cekile-

gürültüler, anlamlanmam müdahaleler) 

HKBEM ÖSBEN (istanbul) — Hükümet çe
kilsin. 

NURİ DEMÎREL (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, bayie olur mu? 

BAŞEAIJ — Lütfen efendim, lütfen. Lütfen 
sayın arkadaşlarım. 

İÇİŞLF.Eİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLü (Devamla) — Binaenaleyh, bugün öğ-
re:mi hareketleri yoktur, bugün ideolojik çar
pışmalar ve tedhiş hareketleri vardır. Bu ted-
hh hareketleri Türkiye Cumhuriyetini imha 
ekme hebafmo ymelmiştir. Eğer 1961 Anaya-
aanna bağlı kek, onun yaşamasını istiyorsanız, 
aımrı düşmanı olan tedhiş hareketçilerinin kar-
mmm parlâmento ctırak, Ayak teşekküller 
alarak hm beraber çıkmaya mecburuz. İşte 
ava: dbk bu. 

C^iddeAi gürültükr, anlaşılmıyan nıüdaha-
blor".) 

V :..-.£! Hâv!YADAöLî (Elâzığ-) — 87 ya
mada ak ^aşlı i-met Paşa karşısına çıktı. Siz 
ne yaptınız? 

BAŞKAN — Lütfen... Sayın Hazerdağlı lût-
'aa Ik'fan arkadaşlarım,.. 

SYYx BSTİI: (Tokat) — Hükümet olarak 
'."" "" '"bniE. r1.e yanacakçmız? 

BkŞmAiJ — Arkadaşlarım, müzakereye im-
":ba '"r1rı;":maeağız, lütfedin efendim. Muhte-
-•:m ak:vda:îarım.. Sayın Eetil. 

:;r-r;:"-Y'r': BA.KAHI HALDUN MENTE-
-rOöb'.Y YdevEvrrda) — Evet, bu anatedbirden 
;..m.'a idari 'Adairimi.uizi de yürütmekteyim. 
'".':- AniT.mr.kAl.erde okuna ve okutma hürri-
ykin'. tehdide d enler karşısında üniversite ida-
• : kim: be m'nal idare^ilmbiî işbirliği yapması-
•_br m Y..rada .amma vo ûkukaıa hürriyetini, ih
lâl eden. heeAamna hücum eden ve tedhiş hare-
^ " ' k r b r n faik m rahmi olanların karşısına çı-
m.m7"" v- i'-'d :'.":•"••-:;:elerin emrinde bulunacak 
'••;: "":':md:k ün.:-esinin kurulması tedbiri var-

SlkRI ATALAY (Kars) — Komandoları 

id'-'Ab:AY ÖATÜAK (Sivas) — Böyle de-

â ; l t p m k i kAEkYI HALDUN MENTE-
" 'bkbbY ''Bekamla) — Ve üniversitelerin 
•^m7"a"!:-;:-:.yan şiddetli eürliltüler). 

r.A~7AbIV — Lûtfau muhterem arkadaşla
ra..:.. a t ı m müsaade buyurun efendim. 
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İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 
onlar hususi zabıtadır ve hususi zabıta genel 
•zabıta ile ilgilidir. Bizim da ilgimiz vardır. Ne
ye itiraz ediyorsunuz? Fransa böyle değil mi? 
Amerika böyle değil mi? 

HÜSEYİN Ö2TÜRK (Sivas) — Böyle de-
gil. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE-
ŞEOĞLU (Devamla) — Böyle. (Her taraftan 
şiddetli gürütltüler, anlaşılmıyan müdahale
ler). 

EK&EM ÖZDEN (İstanbul) — Fransada 
böyle partizan Bakan yok. 

LÛTEİ BİLG-SN (îcü) — Bakanlıktaki lis
tede 14 tanesinin başına faili meçhul diye yazılı 

BAŞKAN — Arkadaşlar,. Lütfen arkadaş
lar... Lütfen efendim... Lütfen Sayın Bilgen. 
Lütfen efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTE
ŞE OĞLU (Devamla) — Yanlış, yanlış, gelin 
sise dosyayı göstereyim. Ama dosyayı görseniz 
de inanmamakta musir iseniz,, ben ne yapayım 
size. 

BAŞKAN — Siz cevap vermeyin, Sayın Ba
ban, lütfen devam edin efendim. 

İÖİŞLimi BAKANI HALDUN MEITTE-
ŞEOĞ-LU (Devamla) — Arkadaşlar, üniversite 
idarecilerine düşen, disiplin eczalarının uygn-
knmr.^ı ve fakülteleri bir anarşi yuvası haline 
getirenlere tatbik edilecek cezaların tâyinidir. 
Bunun için Dr.rnekbr Kanununu Meclise ge
tirdik, bu bir tedbirdir; kabulünüzü rica ede
riz. f Gürültüler) 171 sayılı Kanunu getirdik, 
kabulünüzü rica ederiz; bu ikinci kanuni ted
birdir. Türk Ceza Kanununun tadil tasarısını 
getirdik, bu üçüncü tedbirdir. 275 sayılı Ka
nunu getirdik; bu dördüncü tedbirdir. Usul 
hükümlerini getiriyoruz, bu beşinci tedbirdir. 
Eğer anatedbirde anlaşıyorsak, bu kanunlar 
üzerinde,, iştirakimiz da şarttır. 

(Şiddetli gürültüler..) 
• BAŞKAN — Lütfen sayın üyeler. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Neye getir-
medinir; şimdiye kadar?.. 

BAŞKAN — Sayın özden, lütfen. Sayın Öz
den lütfen, lütfen Sayın özden rica ediyorum 
efendim. 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Nasıl 
müzakere bu? Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? 
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j BAŞKAN — Efendim siz de lütfen müdaha
le etmeyiniz. Biz mütemadiyen ikazı yapıyo
ruz. 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Umumi 
Heyet böyle mi olur? 

BAŞKAN —Sayın Salihoğlu, biz ikazı ya
pıyoruz efendim, rica ediyorum efendim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ama 
efendim... 

BAŞKAN — Hayır müzakereler zaten ge
cikiyor. Lütfedin efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Biz aşırı uçların çarpış
masında menfaat değil, zarar gören bir zihniye
tin sahibiyiz ve bunların karşısında kanunları 
tarafsız ve âdil ölçüler içinde tatbik ettik. 
Bunların... 

| SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Bâzı ter-
tipçiler yakalandı, ama bunların teriipeilermi 
yakalamıyorsunuz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Yakalamazsınız, çünkü tertipçisiniz. (Şiddetli 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen efen
dim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Hükümet değil, tertipçi. 

I .. İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
I OĞLU.(Devamla) — Biz hiçbir şeyin tertipçisi 

değiliz, tertipçisi olmadık, kanun adamıyız. 
Kanunları tatbik ettik ve tatbik etmeye devam 
edeceğiz. Tertipçi diyenler tertiplerinin delille
rini ortaya koysunlar. Koyamazlarsa müfteri 
mevkiine düşerler. Türkiye'de birtakım tertip
ler yapılmak istenmektedir, biz onların kim
ler olduğunu biliyoruz ve peşlerindeyiz; gölge
leri gibi,. 

Biz kardeşi kardeşe vurdurmak değil, biz 
barışın, iyi niyetin sahibi insanlarız. Hangi 
kardeşi kardeşe vurdurmuşuz? Kardeşi kardeşe 
vurduranlar ideolojik teşekküllere hizmet eden
lerdir. (A. P. sıralarından bravo sesleri) Bi
zim burada bir emeğimiz yok, ne Hükümet ola
rak, ne Adalet Partisi olarak. Ve tek misal 
veremezsiniz. Olmadı ve olmıyacaktır. 

Arkadaşlar, bizim hedefimiz ne üniversite 
1 özerkliğini bertaraf etmek, ne öğretim üyelerini 
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tahribetmektir. Bizim hedefimiz Türkiye'de ka
nunların hâkim olması, kardeşlik hayatının hâ
kim olması, huzurun hâkim olmasıdır ve bü
tün gayretlerimizin hedefi budur. 

Bunu anlayanlar, gayretlerini bu istikamet
te ayarlamak mecburiyetindedirler. Eğer, bu 
kürsüde yapılan yeminlere bağlı isek. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Baş tertipçi sizsiniz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hiç de o 
yolda değilsiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — O yoldayız ve bizim o 
yolda olduğumuzu icraatımız ispat etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Özden, rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Türkiye'de siyasi cinayet
leri düşünenler vardır, Devlet onun peşinde
dir. Biz hiçbir cinayete, cinayet fikri aklı
mızın kenarından geçmez, biz vazifemizin ca
nilerle mücadele olduğunu biliyoruz ve onlar-
1?, mücadele etmeye devam edeceğiz. (A. P. sı
ralarından bravo seslen alkışlar.) 

Türkiye'de öğrenci hareketleri yok, anar
şi hareketleri vardır, bunların kaynakları 
vardır... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saye
nizde. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Ve kanunların tatbik edil
mesine engel olmakta ideolojik menfaat gü
denler vardır. Bunlar çekildiği zaman Türkiye 
süt liman olacaktır ve... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Onlar 
kimlerdir, siyasiler kimdir açıkça söyle... (G. 
H. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen... (C. H. P. sı
ralarından şiddetli gürültüler, anlaşılmayan 
müdahaleler) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Biz meşru yollardan gel
dik, meşru yollarla gideceğiz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Açıkla, kim
ler bu siyasiler, açıkla. (O. H. P. sıraların
dan gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Rüzgâr eken fırtına bi
çer. Saygılar sunarım. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Erkek
seniz açıklayın, bunlar kimlermiş, bu siyasiler 
kimlermiş... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kaçma, 
açıkla... (C. H. P. sıralarından gürültüler - A. 
P. sıralarından alkışlar) 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Kürsüden bunu 
açıkça açıklayınız... 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Bakan kürsüden 
kaçmıştır.. (C. H. P. sıralarından şiddetli gü
rültüler, sıra kapaklarını vurmalar) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Kimmiş 
bunlar, açıklayınız. Şerefli olan bunları açık
lar, bu siyasiler kimmiş? Açıklayınız. (0. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı... Sayın Ha-
zerdağh.... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Siyasi
ler kimlermiş? Ak saçlı İsmet Paşa mı? C. H. P. 
mi? Allahtan korkun... (C. H. P. sıralarından 
gürültüler «açıklasın» sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Grup 
adına söz) istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar... (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) Sayın arkadaşlar... 
Muhteremi arkadaşlarım... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bu siyasiler 
kimlermiş açıklasınlar. (C. H. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar... Muhte
rem arkadaşlar.,. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Açıklı-
yacaksın, kimlermiş bu siyasiler... 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar... (C. H. 
P. sıralarından şiddetli gürültüler) Muhterem 
arkadaşlar... Muhterem arkadaşlar... Sayın Ha
zerdağlı... 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sözünü 
g\=ri als!îi; açıklamaya mecbur, kimlermiş. Bu 
asgari müştereklerde birleşeceğiz değil mi? 
(0. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, sayın ar
kadaşlarım, lütfen efendim... (C. H. P. ve A. P. 
n: ralarmdan şiddetli gürültüler ve anlaşılmıyan 
müdahaleler) Hep birden konuşulduğu takdir
de hiç birinizin isteğinin anlaşılamıyacağınm 
iz?hma lüzum yoktur. Rica ediyorum, rica edi
yorum... Müsaade buyurun, bir gündem dışı ko
nuşma üzerine içişleri Bakanı Sayın Menteşe-
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oğlu izahatta bulunmuştur. Sizin talepleriniz j 
herhalde kendisine de intikal etmiştir. Bu ta
leplere Bakan içtüzük gereğince cevap vermeye i 
de mecbur değildir. Bu itibarla istirham ediyo
rum, kendisi cevap vermemiş, kürsüyü terket- j 
miş... 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — Ve kaçmıştır kür
süden... j 

BAŞKAN — Sözünü bitirmiştir. Bu itibarla 
gündem dışı konuşma üzerine de müzakere açı-
lamıyacağını değerli arkadaşlarımın hepsi bi
lirler, devam ediyorum efendim. (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Siyasi
ler kimlerdir, Bakan bunu açıklamaya mecbur
dur. C. H. P. ni itham etmektedirler, aşırı uc 
kimlerdir... 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Müsta-
haksmız. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, Sayın Tevet-
oğlu istirham ediyorum... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, buyurun, niçin I 
rica ediyorsunuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bakan 
tarafından ahlâksızca ve aşağılıkla bir sataşma 
vâki oldu. (A. P. sıralarından «sensin» sesle
ri) (Karşılıklı şiddetli gürültüler) Bu aşağılık
la, ve ahlâksızca isnatlarını cma iarle etmek is
tiyorum. (A. P. sıralarından : Bu kadar olmaz, 
ayıp sesleri) (Şiddetli gürültüler) 

ISIRRI ATALAY (Kars) — Az bile. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, ne bakımdan 

söz istiyorsunuz? Rica ediyorum efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sataş
ma oldu Sayın Başkan... j 
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FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bir grup 
başkanının ağzından... (C. H. P. sıralarından 
«az bile» sesleri, şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Müsade buyurun, müsade bu
yurun efendim. Hangi sözleriyle sataştı efen
dim, lütfen... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Hâdise
lerde şu veya bu şekilde gölgeler varmış? Her 
halde kendi gölgesini tanrmıyacak kadar kör 
vs sersem gidişli bir gidişi bize izafe etmeye 
kalkmıştır. (A. P. sıralarndıan «tu sesleri», şid
detli gürültüler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sükûnet 
muhafaza edilmezse hiçbir netice alınamaz, is
tirham ediyorum. Ama karşılıklı devam ediyor 
ve Sayın Bakanın beyanlarının C. H. P. ne ma
tuf olduğunu siz Tevetoğlu, değerli arkadaşım 
ifade ediyorsunuz. Rica ediyorum efsndim. 

Buyurun Saym Gündoğan. 

(A. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

MUSTAFA DELİVELi (Hatay) — Nasıl 
söz veriyorsunuz Sayın Başkan?.. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

SALİM HAZEPvDAĞLI (Elâzığ) — Siz bun
ları Bakanınıza söyleyin... (Karşılıklı gürültü
ler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar... Arkadaşlar... 
(Şiddetli gürültüler ve Salim Hazerdağlı'nm 
A. P. sıralarına doğru yürümesi ve A. P. -
C. H. P. sıralarından ayağa kalkarak karşılıklı 
birbirlerine yürümeleri ve şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müzakereye devanı 
imkânı yoktur, oturumu bir saat sonraya tehir 
ediyorum. 

Kapanma saati : 16,37 

• * • 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 17,35 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumeuoğlu 
KÂTİPLER : Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — Heyecanların sükûnet bulmuş 
olması temennisi ila 20 noi Birleşimin ikinci Otu
rumunu açıyorum. 

7. — Adalet Partisi Grupu Başkam Ahmet 
Nusret Tuna'nın, İçişleri Bakanının aynı sözleri, 
sağ ve sol ideolojik hareketlere matuf olmak üze
re daha evvelki, konuşmalarında da ifade ettiği
ne, burada müşahhas bir beyanın bulunmadığına, 
C. H. P. Grupu Başkanvekili Fikret Gündoğan'-
ın, Bakana hakaret mahiyetini taşıyan sözlerini 
geri almasına dair demeci 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Başkan, bâzı beyanlarda bulunmak isti
yorum. Bu konuşmamın mevzuunun kışkırtıcı 
olmıyacağma itimadetrnenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yani usul hakkında mı saz is
tiyorsunuz? 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Evet, evet efendim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ama Sayın 
Başkan, olmaz bu... 

B&oKAN — Buyurun efendim. Söz hakkı 
mahfuzdur efendim. Müsaade buyurun usul hak
kındaki talebi takaddüm edecek, buyurun efen
dim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel ümidede-
rim ki, hiçbir parlömanterin, hiçbir arkadaşı
mızın tasvibetmiyeceği nahoş hâdiseler cereyan 
etti. Bu münasebetle şunları ifade etmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, biz her hangi bir grup 
veya şahsın diğerinden daha fazla vatanperver 
ve milliyetperver olduğuna, bir diğerinin ondan 
daha az vatanperver olduğuna inanan bir insan 
değiliz. Bu çatının altında bulunan herkes mem
leket dertleri ve üzücü haller olduğu zaman ay
nı şekilde hassasiyet duyacağına ve üzüntü du
yacağına itimadetrnenizi rica ediyoram. 

Muhterem arkadaşlarım; siyasi yönden şu 
sözlerimi cevaplandırmayın. Bir yavrumuzun 

ölüm haberini aldığımız zaman gözlerimizin ya
şarmakta olduğuna itimat buyurunuz. Bu sağ
cıdır, solcudur, şudur, budur, fakat mutlak ve 
mutlak bu vatanın yetiştirdiği genç bir evlât
tır. Gençliğine doyamadan giden bir insan dai
ma bizim üzüntümüzün kaynağıdır ve bu üzün
tüyü grup arkadaşlarımla gerekli temasların 
yapıldığı zaman, gerekli müzakerelerin yapıl
dığı zaman çok geniş bir şekilde bu hassasiyeti 
müşahede ediyoruz. 

Şimdi, bugünkü sinirli havayı hissediyorum. 
Evet her gün yahut günler geçince bir gencin 
öldüğünü, birisinin yaralandığını, arzu etmedi
ğimiz hallerin tevali eylemekte olduğunu hepi
miz müşahede ediyoruz. Hakikaten hepimiz 
üzüntülüyüz. 

Yalnız, arkadaşlar şimdi şurada yapılan it
hamları bir nazara almanızı rica ediyorum. Da
ha evvel şunu söyliyeyim, tekrar o kısma ge
çeyim. 

Muhterem arkadaşlar, bir kütle, bir grup, 
bir fitkrin sahipleri diğer bir fikir grupuna karşı 
suç işlemektedir. Bir topluluk, diğer topluluk 
aleyhine işlemektedir. Bu kabîl suçların tesbi-
"bıir. sok zor olduğunu lütfen kabul buyurun. 
Bunun bünyesinde vardır bu arkadaşlar. Falan 
şahıs falan şahsı öldürdüğü zaman görülmemiş-
sa, hâdb.3 bir husumetten, aradaki münasebet
lerden o hâdise adliyece tahkik olunur. Burada
ki hal böyle değildir. Elimizdeki kanunlar fer
diyetçi esasa g*öre yapılmıştır. Her koyun ken
di bacağından asılacaktır. Her şahıs hakkında 
inandırıcı deliller yoksa kanuni bir takibat ya
pılamaz, ceza verilemez. Hukukumuz ferdiyetçi 
hukuku kabul etmiştir. Elimizdeki kanunlar bu. 
Suç işliyenler kimler? Falan ideolojinin sahibi 
falanlar, falan ideolojinin sahipleri falan kim
selere karsı suç işlemektedir. Bunların tesbiti 
kolay değâl arkadaşlarım. Şimdi bir Hükümet 
olacak; falan falanı vuracak... 

FIORİD MELEN (Van) — Hükümet bulduk 
diyor. 
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AHMET NüSRET TUNA (Devamla) — Bu
lunanlar var. Fakat arkadaşlarım diyor ki, «Han
gisi mahkûmiyet yemiştir?..» arkadaşlar, adli
yeye verme zabıtanın, dolayısiyle Hükümetin 
vazifesi olur ama, onun sonundaki mahkûmiyeti 
çıkarma, mahkûm etme. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, bunun usulle ne ilgisi var? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Öztürk, bir 
dakika efendim. 

AHMET NüSRET TUNA (Devamla) — ... 
Bu kolay iş değildir. Şunu söylemek istiyorum; 
her Türk gibi, her vatanperver gibi Hükümete 
mensubolan kimseler de faillerin katî deli'Isrîe 
tesbitini isteyecektir. Fakat, bunun bünyesinde
ki güçlüğü takdir etmenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Telhisinizi rica edeceğim. 
AHMET NÜSRET TUNA (Devamla) — Bu

nu karşılık ne olmuştur? Denmiştir ki, «Bakan 
bir grup kara listedeki kimselerin iımhası için 
bunu tertibetınektedir.» Arkadaşlarım, elinizi 
viödanmıza koyıımn ve düğününüz. Eükünet. 
bir grup insanları öldürmek üzere tertip yapa
cak, her p;ün bir ikjıi gidecek. Bu itham, Cum
huriyet Senatosunun çatısı içerisine sığacak ve 
tarafta? toplıya:;ak bir itham değildir arkadaş
lar. İle/: iyi niyetli arkadaşınız gibi. Hükümet
te vasice alan arkadaşlarımız da bu üzüntünün 
irindedirler. 

Bimdi Halk Partili arkadaşlarımız bir infial, 
bir hassasiyet gösterdiler. Kendilerine sordum, 
Bakanın sözünün hangi kısmına kısdmız? «Son
radan açıklamadı diye kındık.» Maileleri oldu. 
Muhterem arkadaşlar, bu kışına ait zapt: müsa
adenizle okuyorum : 

(«Biz vazifemizin canilerle mücadele oldu
ğunu biliyoruz. Ve onlarla mücadele etmeye 
devam edeceğiz. Türkiye'de öğrenci hareketleri 
yoktur. Anarşi hareketleri vardır. Bunların kay
nakları vardır... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Saye
nizde. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Ve kanunların tatbik edil
mesine engel olmakta ideolojik menfaat güden
ler vardır. Bunlar çekildiği zaman Türkiye süt
liman olacaktır. 

SALİM HAZERDAĞLÎ (Elâzığ) — Onlar 
kimlerdir, siyasiler kimlerdir, açıkça söyle?... 
(0. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN - - Lütfen, lütfen... (C. H. P. sıra
larından şiddetli gürültüler. Ânlaşılnııyan mü
dahaleler) 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTIEŞE-
OĞLU (Devamla) — Biz meşru yollan geldik. 
î.îesru yallarla gideceğiz. 

AKAIZ,: Ö..--3EN (İstanbul) — Açıkla, kim
isi- bıı siyasiler? Açıkla. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

âgiHLEEî BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Rüzgâr eken, fırtına h%-
çer.. 

Saygılar sunarım. 
SALİM HAZERDAĞLÎ (Elâzığ) — Erkek

seniz açıklayın Bunlar kimlermis, bu siyasiler 
kimlermiş? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kaçma açık
la. (C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler, 
A. P, sıralarından alkışlar.) 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Kürsüden bunu 
r c.".,k!aTn.ııız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bakan, kürsü
den kaçmıştır. (O. H. P. sıralarından şiddetli 
görültüler, sıra kapaklarını vurmalar.) 

SALİM HAZERDAĞLÎ (Elâzığ) — Kimmiş 
l"Tiler, açkılayınız? Şerefli olan bunları açık-
J T.'. B;ı rr/a siler kimmiş açıklayınız? 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, Sayın Ha-
zer.Iağlı... 

SALAA HAZERDAĞLÎ (Elâzığ) — Siyasi
ler kirılsrnb. ak saçlı ismet Paşa mı, C. H. P. 
ni? Allah'tan korkun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar... (C. H. P. 
^ralavından gürültüler) Sayın arkadaşlar... 
Muhterem arkadaşlarım... 

EKREM ÖSD:3N (İstanbul) — Bu siyasi
ler kmlermiş, açıklansın?») 

hş.kkmda konuşuyor, Grup Başkanı. 
AAAEM ÖZDEN (istanbul) — Zabıttan 

okuyor. 
BAŞKAN - Lütfen, lütfen efendim. 
AHMET NÜSRET TUNA (Devamla) — 

f'imdrı bunlar bu şekilde devam ederken... 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ba

kan aMAksısca ve aşağılıkla bir sataşma vâki 
oldu. Bu aşağılıkla ve ahlâksızca isnatlarını ona 

_ . 411 — 



C. Senatosu B : 20 29 . 12 . 1970 O : 2 

iade etmek istiyorum, (A. P. sıralarından: Bu j 
karlar olma.s, ayıp sesleri, şiddetli gürültüler) 

SİERI ÂTÂLÂY (Kars) — Az bile. 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan, ne bakımdan 

söz istiyorsunuz, rica ediyorum? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sataş

ma oldu, Sayın Başkan. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bir grup 
başkanının ağzından.... (ö. H. P. sıralarından, 
«az bile» sesleri, şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade bu-
vurun efendim.... 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hâdise
lerde şu veya bu şekilde gölgeler varmış. Her 
halde kendi gölgesini tanımıyacak kadar kör ve 
sersem gidişli bir gidişi bize izafe etmeye kal
kışmıştır. (A. P. sıralarından «tu» sesleri, gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Oturumu bir saat tehir ediyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, elinizi vicdanınıza 
koyunuz, deyiniz ki, falan yerde Bakan bize şu 
isnadı yapmıştır. Daha evvel bu konuşmalar 
olmadı mı? Ayın 24 ndeM konuşmayı tetkik 
buyurun. Bakanın evvel ve âhir müdahaleleri; 
«aşırı sağ siyasi görüşlü ve aşırı sol siyasi gö
rüşlü kimseler, talebeleri tahriş ediyor.» de
miştir. Şimdi burada bakanın kimlerin tahrik 
ettiği hususunda vazıh beyanları bulunmasına 
rağmen, kimsenin itham edilmediği pek açık 
olarak meydanda olduğu halde, diğer bir gru-
pun grup başkanı burada Türkiye Cumhuriye
tinin Bakanına «ahlâksızca, aşağılıkla» beyan
da bulunmuştur gibi iddiada bulunabilmekte
dir. 

Muhterem arkadaşlar, şunu rica ediyorum; 
bu sözlerin sahibi şu okuduğum zabıtlar muva
cehesinde lüzumsuz hassasiyete kapıldığını, 
kas dinin bu olmadığını söylemeli ve bu çok faa
liz elfazı geri almalıdır. Bunu rica ediyorum. 
Her hangi bir ithamın bulunmadığı meydanda
dır. Bu kabil elfaz da bizim Cumhuriyet Sena
tosunun zabıtlarına yaraşacak sözler değildir. 
Lütfen kendilerini bu sözleri geri almaya da
vet ediyorum. Bilâhara Sayın Başkanımız ka
rarla bu sözleri zabıttan çıkarır. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuna. 

8. — C. H. Partisi Grupu Başkanv ekili Fik
ret Gündoğan'ın, ideolojik hareketlerin C. H. 
Partisinin Genel Başkanı ile birlikte karşısın
da yer aldıklarına, A. Partisinin bu dâvayı hal-
ledemiyeceğine ve A. P. si İktidarına, Anayasa
yı her hangi bir noktasından deldirmiyecekleri-
:ıe dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Ne hu

susta konuşacak Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade 

buyurun. 
Sayın Fikret Gündoğan, söz istediğiniz sı

radaki sarf edilmiş sözlerin de tavzihi istirha
mı ile ve kısa olmak, tekrar ikinci bir sataşma
ya mahal verilmemesi istirhamı ile rica ediyo
rum efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

ORHAN KÜRÜMLÜ (Bitlis) — Neden ca
nım, zabıt okundu, bir sataşma var mı? 

BAŞKAN — Lütfediniz efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu 

çatı altında bulunan bir sorumlu olarak ve pek 
muhterem bir grupun nâçiz temsilcisi buluna
rak önümde.... 

ORHAN KÜRÜMLÜ (Bitlis) — Grupuna 
da yok, şahsına da yok sataşma. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, bir evvelki 
birleşimde de grupa vâki sataşma nedeniyle 
söz alınmıştır... (A. P. sıralarından gürültüler). 
Şimdi, müsaade buyurunuz efendim, işi olum
lu bir safhaya intikal ettiriyoruz. Bu nedenle 
lütfedin A. P. Grup Başkanı Sayın Nusret Tu
na konuştu. Sayın Gündoğan da konuşsun. 
Gündeme geçme imkânını bulalım. Lütfedin, 
sizin anlayış göstereceğinizden emin olarak bu 
hitabı yapıyorum. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, bu konuda herkesten daha anlayışlı
yım. Bunu ifade edeyim, peşinen. 

BAŞKAN — Anlamadım efendim? 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Çok an

layışlıyım bu konuda. Yalnız tutumunuz içtü
züğe aykırıdır, içtüzüğün 65 nci maddesi gayet 
sarih olarak der ki, «şahsına bir tecavüz var 
ise sataşma sayılır.» Şu halde, şahsını hedef 
alan bir söz yoksa sataşma yoktur. 
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BAŞKAN — Şimdi, müsaade buyurun... Mü
saade buyurun Sayın Kürümoğlu, bulunduğum 
yer zatıâlinizle uzun bir münakaşaya imkân 
vermemektedir. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Ben si
zinle münakaşa yapmak istemiyorum. 

BAŞKAN — İzin verin efendim, lütfedin 
efendim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sözümü 
bitiriyorum sayın Başkanım. Müsaade ederse
niz kürsüye çıkmasının sebebini bendeniz, ora
da yerinden arz ettiği sözleri geri almak olarak 
kabul ediyorum. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler, «Hayır efendim hayır» sesleri) Bunu 
geri aldığınız takdirde sözüm biter, aksi tak
dirde ben de hâdise çıkaracağım. (C. H. P. ve 
A. P. sıralarından gürültüler) (C. H. P. sıra
larından «Gel, gel» sesleri) 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Ayıp, ne çıkar hâdiseden? Gel çıkar baka
lım. Ne yapacaksın, şaklabanlık mı yapacak
sınız? 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, Sayın Kü
rümoğlu, bir dakika efendim. Sayın Gündoğan 
lütfederseniz buyurunuz efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım; şurasına katiyetle emin olma
nız lâzımgelir ki bu memlekette sürüp giden 
demokratik rejimin banisi ve en fedakâr hâ
misi bir partinin bir sözcüsü sıfatiyle şunu ilân 
ederim ki; artık Hükümet etmek şöyle dur
sun, halkın huzuruna çıkma yüzünü bulamı-
yan kimselerin... (A.P. sıralarından «Ayıp, 
ayıp» sesleri ve devamlı sıra kapaklarına vur
malar) Bu salonda... Bu salonda... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, sükûnetle 
devam edin efendim. Lütfedin efendim. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
— Utan, hakaret etmekten utan. (A. P. sıra
larından «Sözünü geri alsın» sesleri ve şiddetli 
gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, rica ediyo
rum efendim. Rica ediyorum efendim. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ken
di, büyük taarruz diyorum, suçlarını örtmek 
için...Ne kadar... 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
— Hakaret etmekten başka bir şey bilmiyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Sayın Oral lütfen oturun efendim. (A. P. sı
ralarından devamlı gürültüler) 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ne ka
dar çaba sarf ederlerse etsinler, kendi elleri ile 
bir bataklığın içine düşmüş kişiler gibi... 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
— Tahripkâr, utanmaz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — ... te-
pindikçe batacaklar, çırpındıkça helak olacak
lardır. (A. P. sıralarından devamlı gürültüler, 
anlaşılmıyan müdahaleler) 

Sayın arkadaşlarım, Türkiye'nin başında bir 
büyük felâket dolaşıyor. Kendi tertipleriyle 
bu hale getirdikleri sosyal ve siyasal ortamın 
arkasından anıyla sanıyla faşizmi getirmeye or
tak arıyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan bir dakika... 
(A. P. sıralarından devamlı gürültüler) 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, böyle bir konuşmaya müsaade etmeye 
hakkınız yoktur. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lütfe
der misiniz?... 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) 
— Beyefendi, hakaret etmek için mi konuştu
ruyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfeder misiniz?... 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Neyi lütfedece
ğiz canım?... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu 
memlekette mevzu kanunlar, her şeyi, hattâ 
iki tane ihtilâl bastırmaya yeterken, sokak 
ortasında... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Gündoğan, 
rica ediyorum efendim. 

Sayın arkadaşlarım, istirham ediyorum, ri
ca ediyorum sizden. Bir dakika lütfedin, din
leyin. 

İSA HİSAN BİNGÖL (Muş) — Neyi dinli-
yelim Sayın Başkan? 

3AŞE.AÎT — A,,îiıa müsaade buyurun efer.-
füm. Sataşma nedeniyle, başka türlü Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunda verimli ve dü-
z zaili bir çalış "ırayı sürdürmek mümkürı değil. 
'.Lütfedin bâzılarınızın, bugün şu arda heyecan 
"ibl-ersn çok değerli arkadaşlarımın ıttılaı
na- vâsıl clmıyan bir hâdise var. Onu söylemek 
msdburiyetindeyim. 
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FÎEEET G-ÜNDGSAN (Boramla) — Bu 
iüke:b nıevsu kanunlar iki büyük ihtilâl dezc-
IY133İÎ1İ bastırmaya yetmiş ve artının tır bik, Si;-; 
geleceksiniz burç da ta bapndra beri bera"' ar :d-
madiğiniz vs bu toplumun vazgeçilme:: ihtiyaç! 
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ve hakkı olan toplumsal ve ekonomsal imkanla
rı vermiyecek bir yolda ısrar ve inatla yürüye
ceksiniz. Bir gün gelecek olaylar, ter'tibettiğiniz 
olaylar sizi de aşacak, ondan sonra o ellerinizde, 
o tertipli ellerimizde asgari müştereklerde birle
şelim f eli vasiyle âczinizi, tertiplerinizi ve bu 
memleketi ksm&kân uçuruma götürme yolunda
ki gayre'üûrinisi bir ortakla memleketin gözün-
rb göstermeye çalışacaksınız, 

31^111 TüEâNLI (Adıyaman) — İyi, iyi, 
utan. 

FİKRET GÜNDÖĞAN (Devamla) — Hattâ, 
hattâ daha ileri gideceksiniz... (A.P. sıraların
dan «hayır hayır» sesleri). Birtakım müphem 
s-Merla «bu ideolojik çekişmelerin arkasındaki 
siyasiler•çekilse» diyeceksiniz. Ve grupumun 
haklı olarak ayağa kalkarak «kim bunlar» diye 
açükça ve kesenkes kendilerim fevkalâde masum 
güran bir ruh haleti içinde sorusuna, korkaklı
ğın en e timci, derecesine düşmüş bir korkak gibi 
yavaş yavaş buradan kürsüyü terk edeceksiniz. 
Bö-yb yağma yok. 

BAŞKAN — Telhis edin. 
FİKRET GÜNDD6AN (Devamla) —• Bunu 

yapmaya hakkınız yok, Size burnu yaptırmıya-
czğız. Bir tek kelime ile söylüyorum, Anayasa... 

OIIHAÎT EOB (İzmir) — Bizim Grup Baş-
karamıs konuştu. 

FİKRET Gİ^TDOâAN (Devamla) — Ana
yasa bütün hekâretiyle. azametiyle, fevkalâde 
abikımmel b:'r usta ol: m Türk Milletinin telli 
bir tarihî âöreramde yapılmış mükemmel bir 
heykel beybrbyle bu memlekete her an ve ınut-
kka, size rağmen, hâkim, olacaktır. Ve hiç bir 
rarûti veçhile ne sokak hâdiselerini, ne de bas
ıca hâdiseler bu Anayasayı altından, üstünden. 
yanandan asime imkânını size bahşeimiyeceğiz. 
Bentlerden bari ne kadar marifetler çevirdiği-
r.M bihnea mi sanıyoruz sizin? 

M, HALÛK BERKOL (İstanbul) — Psiko 
manyak mı. bilmem ne. 

FİİaBET RÜSTDOâAN (.Devamla) — Siz bu 
meaılekstte poliai dahi birtakım toplumsal kav
gaların içine iten ve ondan sonra da polisin dahi 
bilinçîsserök karsınıza dikilip hak ettiği bir dö
nemi yaşadınız mı, yaşamadınız mı? 2 defa po
lisi karşısında bulan bir Dahiliye Vekilinin bu
rada bu kürsüde «ideolojik çekişmelerin arka
sındaki siyasilerin ellerini çekmesi gibi... 
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M. HALÛK 3EHK0L (İstanbul) — la&ye 
alraryorsunuz bundan? 

FİKIiET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ve 
güya halk oyunda bulanık birtalnm fikirler ya
ratmak çabasına verilecek cevap, sayın arkadaş
larımın ve benim yaptığınım çok daha fevkin-
dedir ama, biraz evvel, arz ettiğim <ribi, bu re
jime öylesine bağlıyız ki, öylesine bu rejimin 
müdafiiyis, sadık ha "'ilmiyiz ki, birçok defalar 
söylenmiş bu hakikaten Sark lurmazkğı ilo bu
lanık fikirler yaratma taktiğini bozmamız ge
rektiği halde,, iadece ve sadece bu Anayasal 
d e m o k r a s i n hatlım için susnusuzdur. Amu-, 
acizden, hırsızlık isnatlarından, her türlü yol
suzluk isnatlarından bir gün dahi başındı kal
dırmadığınız bir iktidar olarak, çok sılusbğmız 
yerde ortak arama çabalarınıza... 

M. HALÛK 3EEKOL (istanbul) — Hasta 
adam... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan kâfi efendim, 
lütfen. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Müm
kün değildir ki biz, imkân vcrmiyeceğiz. 

BAŞKAN - - I.ıtfen efendim, bağlayınız sö
zünüzü, 

FİKRET GÜ7TDOĞAN (Davamla) — Biraz 
evvel burada nasıl bir anlayış mimâe «udundu-
ğunu sayın "dr arkadaşım ifade ettiler. Ve İ l ık 
tılar burada, raya bizi kamu c^mnda yenik dü
şürmenin "ir barka üsl^amu ve takfğini kul
landılar. ITe yaptdar? Sundan evvelki cakada 
cereyan erten hadiselerin yalnız "ir lusmmı Iv-
rada dile getirdiler. 

MUSLÎHİTTİN YILMA JııEeTE (Adaıuı) — 
Zabıtların tamamı, okunmadı 'meyler, '.adalet 
Parti sıralarından çdirükmer.) 

kamı is^au eden kişi sıfatı ile açıkladı. L k bu 
hâdiseleri elimizden rceldikce önlemenin çareci
ne bakmışız. Hani bizi gençlik ol ay1 arı üzerinde 
ithama tabi tut ar sim.?? 

OSMAN SALİHC&LU (Sakarya) — Yaka 
kimse bir şey söylemedi İd? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sizin,.. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen bitir

mek üzere her halde. 

29 . 12 . 1970 0:2 

mJSLîHiTTiî-7 YILMA METS (Adana) — 
Zabıtlar nokran okundu baaylcr, yapmaym, 

FİKE3T G-ÜNDOĞAH "(Devamla) '— Sizin 
karsınıza işte burada yayınlanmış bulunan 14 
Nisan 19G9 günlü Parti Meclisi tebliğimizi a??; 
ediyorum. 

Bu olayların ilk teshkdsi bMz, ilk def?. ^:<j-
le bir hale damk-eseğinden endişe duyan bmba 
ikazları yapan biziz ve bor ohjmı arkmandan bu 
memlekete anaak ağzını açt-ğı ve birkaç kelime 
kcnuştrğu zaman ferahlık getiren bir Genel 

! Başkanımızın sayesinde, b-udin daha feci bir 
inle golmemk-se bu olaylar, buna medyunsunuz, 
bu keyfini al, bu halinizi ona msdyımsvmaz, Lu-

j na bilesiniz ki, sizin... (O, H. P. sıralarmdan al-
î kışlar.) 
I HÜSEYİN ÖFİTÜ?K (Sivas) — Tamam siz 
j alınmayanız, eyle ise yarası elan gocunur. 
j FIKSTT.? GüNDÖâ-AN (Davamla) - - Bütün 
i çırpınma!arınız bereket versin ki bu r)arti ve 
i onun Genel Başkanı büyük adam ve onun tarihî 
j tutumudur ki, hu ülkeyi hâlâ ayakta tutuyor. 
i (A. P.-sıralarından, yetti, sesleri.) Hiçbir gücü-
| nüz kalmamıştır. Ama,, siz güçsüzlüğünüzün 
i idraki içinde çırpman, früemkdüğünüzü kamuf-
| ie etmek için çare arayan, naçar insanlarsrmz. 
S Size elimizden ancak acımak relir 
! Savcılar sunarım, (C. II, P. sıralarından, al-
I kışlar ve bravo, sesleri; A. P. sıralarından gü-
j rültüler.) 

; 9. — Bitlin Üyesi Orhan. Kürümoğlıınun; 
\ kürsüye çıkan bâzı üyelerin Anayasanın 79 ncu 
i 

j maddesine sığınarak, memleketi yıkmak pahası
na da olsa, birtakım sorumsuzca konuşmalar yap-

j tığına- dair demeci. 
! BAŞKAN — Sayın Füirümoğlu, buyurun 
I efendim. Söz Sayın Kürümoğlunda. 
j ORHAN KÜEÜMOĞLU (Bitlis) — Saym 
I Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri, so-
; ğulakanlılığımı muhafaza edeceğim, endişe et-
| meyin,. Yalnız, zannederim ki Sayın Gündoğan 
i buraya sarf ettiği galiz sözleri geri almak üze

re çıkmış ve tarafımızdan burada... 

I HÜSEYİN öZTüPvK (Sivas) — Bununla il-
gisi yok. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim rica ede-
rinı. 

I OEHAH KÜEÜMOĞLU (Devamla) — Ta-
prafımısdan burada söz söylemesine bu sebeple 
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fırsat verilmişti. Dikkat ettim, konuşmasının 
sonuna kadar, Sayın Başkanım bu usul hakkın
dadır, esas konuşmama dâhil edilmemesini is
tirham ederim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Usul hakkın
da saz vermediniz. 

BAŞKAM — Müsaade buyurun. Sayın Kü
rümoğlu, lütfedin efendim, talebiniz 78 nci mad
de üzerinde, lütfen efendim. 

OEHÂN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Peki 
eferıdinı; münakaşaya mahal bırakmıyacağım. 
Biz de ne söyliyeceğinıizi her halde biliriz. 

Biraz evvel cereyan eden hâdiseler göster
di ki, Ânayasanm 79 ncu maddesi üzerinde ne
den söz aldığını ve bunun izahını neden yap-
r-mk lüzumunu hissettiğim yönünde ben haklı 
imişim. Müteaddit kere ve gün geçmeden bu 
Meclis toplandığı zaman bu kürsüye çıkıp hita
beden muhterem hatiplerin, olur olmaz yerler
de Anayasanın 79 ncu maddesinin tâyin ettiği 
hakların arkasına gizlenerek, şu veya bu yön
de her türlü ağzına galen sözü sarf etme ve 
memleketi bir uçuruma götürmek pahasına 
dahi olsa, her elinden geleni yapma gayreti 
içine girmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; her biriniz bir böl
genin adamısınız, seçimle gelenler. Sesimle gel
memiş olanlar, Millî Birlik Grupu, ismi üstün
de söylemeye lüzum yok, millî birliği tesisle 
mükellefsiniz, Kontenjan G-rupu, Cumhurbaş
kanlığı sizi boş yere getirmedi. Memlekette, 
geçmişte hizmetleri ils ün yapmış insanlar ola
rak geldiniz buraya. Sizler bunları müsamaha 
ile karşılıyamazsmız. Siyasi partiler, her parti 
kemli tüzüğünde, kendi programında muayyen 
maksatların gerçekleştirilmesi için bâzı esaslar 
tesbit etmiştir. Sizler, o esaslar çerçevesi içe
risinde bu memlekete hizmet etmekle mükellef
siniz. Bu mükellefiyet iledir ki, bu memleketi 
sadece Adalet Partisinin malı gibi düşünüp, 
onu bir gâsıp zümre gibi karsınıza almaya hak
kınız yoktur. Hepinize söylüyorum bunu. Eğer 
bu tutum bu şekilde devam eder gider ise, bun
dan zarar görecek yalnız Adalet Partisi değil
dir. Size şunu söylüyorum, kapıma gelecek 
adanı silâh kullanmadan beni teslim alamıya-
caktır. Ben bu azmin içindeyim. (Gürültüler...) 
Ben, meşru hudutlar içerisinde bu memlekete 
hizmet aşla ile buraya gelmiş adamım. Haysi
yetimi şu veya bu şekilde bahaneler ittihaz 

ederek, şu veya bu şahsın, değeri olsun veya 
olmasın, o şahsın, sözleri altında haysiyetimi 
kırdıracak adam da değilim. 

Haysiyetlere saygı gösterdiğiniz nisbette, 
haysiyelinize saygı görebilirsiniz. Bunu görme
diğim müddetçe benden de saygı beklemeyiniz 
arKaciasıanm,. 

Şunu söyliyeyim ki, muhterem arkadaşımız 
biraz evvel zabıtlar okundu. Ne şahsına, ne 
mensuboiduğu grupa her hangi bir hakaret yok 
idi. Buna rağmen... 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— O zabit noksan. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Za
bıtlara da inanmıyorsunuz ki, biz ne yapalım. 

BAŞKAN — Lütfen Kürümoğlu... 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Bu

na rağmen çıktı; sarf ettiği, bizzat ağzından 
çıkmış galiz lâfları geri almak için çıktı, on
lara bir başkalarını da ilâve etti ve Anayasanın 
79 ncu maddesini bir daha kalkan olarak kul
landı, ondan sonra bu kürsüden indi. Müsaade 
ederseniz, ben de aynı Anayasanın 79 ncu mad
desine sığınarak, bize sarf ettiği «ahlâksızca 
ve aşağılıkça, sözlerini kendisine iade ediyor, 
saygılar sunuyorum. (Adalet Partisi sıraların
dan: «Bravo» sesleri ve alkışlar...) 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu... 
FİKRET GÜMDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Başkan, sös istiyorum, şahsıma sataşma olmuş
tur. 

OEHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sataşma 
yoktur Başkan, iade ettim. 

FİKRET G-ÜNDOĞ-AN (istanbul) — Eğer 
öyle ise, eğer bu sözleri söylemek cüretini bulu-
yorsa, öyle anlaşılıyor ki kendisine münasip 
bir zamanda benden bunun beş misli karşılığı
nı alacaktır. (Gürültüler...) 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Müsaade eder misiniz buradan bir şey izah ede
ceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Sayın Başkan, yüksek makamınıza gerekli hür
meti göstererek; grupumuzun, Bakanımızın, 
iktidarımızın hakarete uğradığı bir vaziyet var; 
gelsin bu sözlerini geri alsın iş kapansın de
dik.... 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Kapanmazsa 
ne olacak yani? 
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AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Tüzüğümüz açıktır, ahlâkın, edebin dışına çı
kıldığı zaman Başkanın tatbik edeceği hüküm
ler vardır. Hangisini tatbik ettiniz. Kendi gru-
punuzun Başkanı olduğu için mi böyle yapıyor
sunuz? Ben bunu istemem ama, Sayın Başkan 
tutumunuz iyi değil, rica ediyorum sözlerini 
geri alsın, bu iş halledilsin. 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna, Fik
ret Gündoğan'm bu ikinci oturumda yap
tığı konuşma sureti katiyede Adalet Partisi
ni istihdaf eden nitelikte görülmemiş ve tama
men... (Adalet Parti sıralarından gürültü
ler...) Müsaade buyurun efendim, tamamen Sa

yın Bakanının (Gürültüler.) Sayın Bakanın 
imaen söylediği sözlere cevaben konuşmuş ve... 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, zabıtları okuyun da ondan sonra konu
şun.. 

BAŞKAN — Bunun izahını yaptım efendim, 
rica ediyorum, gündeme geçtik devam edelim. 
(Adalet Parti sıralarından gürültüler.) Rica 
ederim, gündeme geçtik, devam edelim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Senin idare 
ettiğin toplantıda bulunulmaz. (A. P. sıraların
dan «El insaf... Sizin Başkanlığınızda iş görül
mez» sesleri, gürültüler) 

(A. P. liler salonu terk ettiler.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Açık bulunan Ulaştırma Bakanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi Mehmet 
Orhan Tuğrul'un atanmasının uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeersi. (3/955) 

BAŞKAN — Okuyun lütfen. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Başbakanın teklifi üzerine açık bulunan 
Ulaştırma Bakanlığına Cumhuriyet Senatosu 
Bilecik üyesi M. Orhan Tuğrul'un atanmasının 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, efendim. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Devlet Ba
kam Turhan Bilgin'e, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeylinin vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/956) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
Turhan Bilgin'in dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'-
nin vekillik etmesini Başbakanın teklifi üzeri
ne uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur, efen
dim. 

3. — Kitaplık Karma Komisyonu Başkan-
hk Divanının teşkil olunduğuna dair adı ge
cen komisyon başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kitaplık Karma Komisyonu 16 . 12 . 1970 
Çarşamba günü saat 14,30 da, kitaplık salo
nunda Başkanlık Divanı seçimi için toplanmış 
ve Başkanlığa Manisa Milletvekili önol Sakar, 
sözcülüklere istanbul Senatörü Rifat öztürkçi-
na ile Bursa Milletvekili Barlas Küntay seçil
mişlerdir. 

Arz eder saygılarımı sunarım. 
Kitaplık Karma Komisyonu 

Başkanı 
Manisa Milletvekili 

Önol Sakar 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, efen
dim. 

4. —• Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'ın, par
tiden istifa ettiğine dair A. P. Grupu Başkanlı
ğı tezkeresi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Grupumuz Üyesi ve 
Tekirdağ Senatörü Cemal Tarlan partimizden 

i istifa etmiştir. 
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Bilginizi ve gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adalet Partisi 
Grup Başkanı 

Kastamonu 
Ahmet Kusret Tuna 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, 
ef endim. 

•5. — 5237 sayılı Belediye Gcuirlcı-i Kanunu
nun 21 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının Anaya
sana aykvı olduğundan iptaline harar verüdi-
r-:.;;-: dair Anayasa Malikane-si' Baskardığı tez
le i d_. '3,-95-1-) 

BÂŞllAK — Bir Anayasa Mahkemesi tezke
resi var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 

21 nci maddesinin 4 ncü fıkrasındaki reklâm 
resmine ilişkin hükmün iptali hakkında açılan 
dâva üzerine yapılan inceleme sonunda: 

5237 .sayılı Belediye ö-elirleri Kanununun 
21 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki (her 
ne suretle ve vasıta ile olursa olsun yapılacak 

.< diğer reklâmlardan belediye meclislerince dü
zenlenecek esas ve tarifelere göre resim alın
masına) ilişkin hükmün Anayasaya aykırı ol
duğuna ve iptaline 22 . 12 . 1970 gününde 
1370/23 - 48 sayı iîe karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Hakkı Ketenoğlu 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
BASIIAF — Bilgilerinize sunulmuştur efen-

5. — CUMHURİYET SEITATOS17 ASASTIBMASI 

1. — Kars Üyesi Sırrı Atalaynn; son beş 
yıl idinde acılan ve kullanılan kredilerin ekono
mik ve sosyed J:alkınma-7aJ:i katkı re etkilerini 
incede m eh üzere, Cumhuriyet Senatosu Araştır
ma Komisyonu kurulrnasım isiiyen önergesi. 

BAŞKAN — Bir araştım 
okutuyorum efendini, 

onargesı var, 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Kredi, muayyen miktardaki bir satın alma 

rû'e'rıün kelirli kir süre için ve iade edilmek 
vr/di ile faiz karadığında bir gerçek veya tü
zel kişi enirine verilmesidir. Kredi kalkınma ça
bası idinde olan toplumlarım taçlıca, gelişme ve 
gemrkten kurtulma aracıdır, Kredilerin âdil öl
çül zr içinde ve yeteri kadar olması kâfidir. Kre-
düerin geliştirmede teşvik edici, mesnedclucu, 
karakteri önemlidir. Kredi hacminin artışı ve 
kredi çokluğu ekonomik gelişmenin ve .kalkın
man'n ölçüsü olamaz ve gösterilemez. 

Devlet, memleket eko::;emişinin denedi ve 
hızlı gelişmesini sağlamak ve ekonomimi.se kre
di alan-mdan gelebilecek sarsıntılardan koru
mak için tedbirler almak zorundadır. Bu ted
birlere kredi politikası denir. \ 

Başbakan Sayın Demirel yönetiminde izle- \ 
neesğî anıklanan kredi politikam ekonomi sek-
törlcrir 'n muhtaeoldukîarı krediyi sağlama-
ın?.3t*r, millî g J i r rektörlerinin ar+ı<; kızlarına i 

etkisi cılız kalmıştır, Bölgeler arası farklılığı 
gidermede payı olmamıştır. Aksine kredi po-
Ikika-m ezel teşebbüsü devlet aracılığiyle daha 
üen.gin etmeye, zengin ve egemen sınıfların ça
re "iz geniş halk topluluğunu sömürmesine yö
nelmiştir. 

Tarım ve sanayi sektöründe orta ve uzun 
vadeli kredi taleplerini karşılı yaeak kuruluşlar 
ve kaynaklar toplumsal alt yapı değişikliğine 
yamyacak ve mepmedolacak bir kredi politika-
nma sahibclemamışlardır. Başbakan Sayın De
mirel yönetimi döneminde kredi kaynakları 
bütün yönlerinden zorlanmıştır. Bu zorlanışın 
karalığında yoksul halk, köylük yerdeki, ar
kasın ışıksız. topraksız, gelirsiz insanlar, çerez 
şeklinde krediye raz1 edilmiştir, Krediler, eşraf. 
tüccar, fı^atm ve partizanlar dörtlüsüne yağ
ma ettirilmiştir. 

Eşraf - tüccar, ikilisi geri kalmış ülkelerin 
kaderi mir, ciddî sorun olan tutucu P'üc olarak, 
ülkemizde de «partizanlar» ve «fırsatçılar» ikili
sinin ilâvesiyle A. P. si siyasi iktidarının, daya
nağı olan dörtlü cepheyi teşkil etmiştir. Ada
let Partisinin siyasi iktidar yapısı sosyolojisini 
ciddî ve derin şekilde objektif olarak eleştire
cek tarih ve bilim. hu merceklerin'büyük cavı
nı görecektir. Türkiye'nin siyasi yakın tarihi 
tahlili tarafsız araştırıcılar için bu acıdan cok 
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dikkate değer malzemeyi vermektedir. Sayın 
Dsmirel yönetimi, kredi politikası bu dörtlü da
yanağın yararına göre amaç ve yürürlük taşır. 

Eşraf - tüccar - fırsatçı ve partizan evrele
rin yararına işletilen kredi politikası geniş halk 
kütlelerinin dayanılmaz hal alan sömürülmesi
ne gitmiştir. 

Kredi, kuruluş ve kaynakları bütün imkân
ları bu dörtlü dayanağa peşkeş çekilirken, yok
sul ve arkasız köylü - işçi - küçük esnaf ve me
murlar bunalımı, «kulak ardı» edinilmiştir. 

48 lira 50 kuuruş ortalama kredi alan ta
rımdaki yüzbinlerce çiftçi ailesi - ve hiç kre
di alamıyan bunca çiftçi ailesi - geçim kayna
ğı için bir çift öküz satınalma kredisi imkâ
nına kavuşurum umudiyle, yıllar yılı çalmadık 
kapı bırakmıyan çiftçi ailesi köylü, 495 lira 
üc aylık kredi alıp hasta çocuğuna bakım, 
imkânı sağlarım umudiyle banka kapılarım 
aşındır ar. memurlar, işçiler, dikiş makina^ıra 
sahibolup geçim kaygusiyla yüreği sızlıyan ve 
kredi kapıları bir türlü açılmıyan küçük es
naf, küçük bir konuta sahibolmanın gerçek-
leşmiyecek rüyasını gören memur - işçi - es
naf - 10 milyonlarca insan, kredi kaynak
larının, aşılmaz duvarları, önünde toplanıp yı
ğılsınlar, sessiz tahammül sınırı içinde bekle
sinler.. Beklesinler, bekliyecekler bir süre. 

Milyonlar, 10 milyonlar ve yüz milyonlara 
kadar, paralar, kredi kaynaklarından çeşitli 
adlarla, yağma edilsin, işte Sayın Demirel yö
netiminde kredi düzeninin anlamı, ve kredi po
litikasının getirdikleri. 

Devlet Yatırım Bankası, Türkiye Smayi 
Kalkınma Bankası. Sınaiyi Yatırımı ve Kredi 
Bankası. - Sümerbank aracılığı ile Sosyal Sigor
talar Kurumuna verilen krediler - Türkiye 
Halk Bankası - Ziraat Bankası kredileri ile ya
pı tasarrufu mukabili mesken ve inşaat kre
dileri - Sanayi Bakanlığı tarafından küçük sa
nayi ve çarşı siteleri kurulması için açılan kre
diler - sanayi gelişme fonları - madenciliği ge
liştirme fonları - ihracatı geliştirme fonları - tu
rizmi geliştirme fonları - tarımı geliştirme fon-
lariyle açılan kredilerin, son beş yıl içinde dağı
lış şekilleri ve verilen kişilerin tesbiti bu yöne
timin mahiyet ve amacını göstereceği kadar, bir 
çok gerçekleri su üstüne çıkaracaktır. 

Tarım sektöründe çalışan % 71 nüfus. Kre
diler hacmi içinde % 25 pay almakta, geri kal-
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dolu illerine kredi imkânları içinde % 3 oranı
na zorla ulanmaktadırlar. Bölgeler arasında 
- sektörler arasında - ve fertler arasında böy
lesine farklı elan kredi düzeni özel teşebbüs
ten yana ve onun dikkatle koruyucusu ve sa
vunucusu olan Devlet Plânlama Teşkilâtı ta
rafından daha açı": çizgilere sürüklenmiştir. 
Kredi düzenini haksız ve adaletsiz gören ve 
bir araştırma ile bu «oluş» için bir «son» olma-
sada «dr.r» demenin zamanına işaret eden 1 nci 
Beş Yıllık Plânın idealist mensuplarının yerini 
alanlar, yani bir sömürü zeminin parlak imkân
larını sağlamışlardır. 

Yetki yasası adı ile tanınan ve Lir çok hük
mü Anayasa Mahkemesince iptal edilen CS-3 sa-

j yık Kanunun gstiriclkleri ve 2 nci Beş Yıllık 
Kalkınma. Plânının muhtevası eşraf - tüccar 
- 'Lıw!:şı ve partizanların siyasi mesnedin çı
kar ve yararlarına işliyeıı bir kredi düzeni ku
rulmuştur. «Döviz kolaylıkları» tatlı ve kolay 
kârın sihirli yolu olarak bulunmuştur. Ve iş-

i letümişLir. Kredili ihracatı, ihracatın geliştir
mişi ve teşviki adı altında kredi kolaylıkları 

I dayanak gevrenin yararına çalışmıştır. - Düşük 
i faille '6*-ii ihracat fonu - mutlu azınlığın mut-
! lıüuçrımun artırılmasının yolu olmuştur. - Ce-

üşürme ve teşvik fonları - dörtlü desteğin ge-
! Iktirme ve teşviklerine yaramıştır. j 

! On milyar lirayı aşan bu kredi imkânları 
J ve kolaylıkları - 100 lira Ziraat Bankası kredi

si bulamıyan köylük yerdeki yoksul insanların 
gözünün içine bakıla bakıla ondan yana sö-

I züm ona onun iktidarı olduğunu söyleye, söy
leye, bayramlarda camide gösteriş namazı kı
lınarak «talihi için dua edilircesine» ve ya
şadığı. ilkel hayata «razı» edilesiye 10 milyar 

j liralar yağma, ediliyor. 
j 10 milyar liraları alanlardan bir kısmı % 
| 7, % 5, % 8 faizle sağladıkları kredileri ka

derine razı edilenlere «bir kural» olarak işle
tiyorlar. Tefeciler sömürü düzeninde, eşraf - tüc
car - fırsatçı ve partizan dayanaklılar yer yer 
görülmektedir. 

Bu kredi kaynaklarından zahmetsizce ya
rarlananlar, köylünün üç yıl Beş yıl emek ver
diği çocuğu kadar -zahmetini çektiği sığırını, 
250 kuruştan satmalıp, 700 kuruştan bir ay 

1 içinde ihraçederler. En kısa yoldan en çok ka-
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zancı paylaşanlardır. Yüzde ikiyüz kârı bir ay i 
içinde sağlıyan doğrudan doğruya devlettir. 
Hızlı kazanç mekanizmasının işlemesi için müta-
ahhit tüccar - toprak ağası - ve büyük otel nıüs-
tecirine Ziraat Bankası az faizle yüzbinlerce li
rayı, bir imza ile vermektedir. j 

Bss on bin lira hayvan yetiştirici ve besici 
kredisi alıp hayvan kalitesini düzeltmek ve ka
litesini geliştirmek istiyen çiftçi ailelerine ol- j 
madik güçlükleri gösteren üç kat gayrimen- j 
kul ipoteği ariyası Ziraat Bankası tüccar - mü-
taahhit - otelci - kişilere - hayvancılık kredile- | 
ri 109 binleri ve milyonları vermektedir. Ve | 
defalarca ertelenmektedir. Sayın Süleyman \ 
Demirel jrönetimi tefecinin koruyucusu - sö- i 
mürücünün koruyucusu - vurguncunun koruyu- j 
cusudur. Hem devletin eliyle.. | 

Sayın Demirel yönetiminde kredi düzeni - i 
tefecilerin - aracıların - sömürücülerin,, egemen J 
dörtlü dayanağının yarar ve çıkarını kollamak j 
ve artırmak için sürdürülüyor. I 

Bu kredi düzeni içinde egemen «dayanak» 
çevre yanı basında akraba ve etrafta unutıı- | 
lamazdı, «Bal tutan parmağını yakyacaktı» ör- S 
neğin: Orma T.Â.Ş. nin kontrplâk fabrikası için I 
Devlet Plînlarna Teşkilâtı 1 milyon 200 bin do- | 
lârlık krediyi açmakta sakınca görmemiştir, j 
500 bin lira sermaye için 36 kat olarak ve oran 
olarak astronomik ifade edebilecek rakamlar j 
gösteren bu «tatlı» kazanç yclunu Devlet Plân- j 
lama Teşkilâtının kendisine bağlı olduğu Baş
bakan kardeşlerine verilirini normal ve bil
gisi dışında olduğunu, söyliyemez. 7 yıl hiçbir 
edeme yapılmayacak yüzde dört faizle 1 milyon 
200 bin dolârbk kredinin para ayarlamasından 
önce sağlanmasının «olağan» sayılması ve ülke
nin içinde bulunduğu .şartlar içinde «haklı» 
görülmesi ancak ve münhasıran Sayın Demirel 
yönetimine «has» bir işlem olabilir. Ve bu yö
netimin kredi düzeninin icabı sayılabilir. 

Geçim ve yaşama şartlan doğal âfetlerin 
etkisiyle dayanılmaz hal alan yüzbinlerce çift- I 
çi ailesine yüzde on faizle 10 ay vadeli krediyi 
güçlükle veren yönetimi, şimdi haciz
ler ve tazyiklere başvuruyor, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı varsın, bir kişi için 2 yıl hiçbir ödeme 
yapılmayacak 10 yıl vadeli dolar kredisini % | 
9,1 faizle sağlasın, dış ülkelerde çalışan işçiler
den bir kısmı tasarruflarını geri kalmış böl- | 

gelerin kalkınmasında etkili olabilme umudiyle 
inşaat malzemesi fabrikası kurabilmek için 
Devlet Plânlama Teşkilâtına, yol gösterme ve 
bir mikSar kredi yardımı için başvursunlar. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının Karslı işçilerin 
talebine cevabı sadece bir avuç nasihat olacak
tır. Böylesine bir kredi düzeninde yurt dışına 
kaçan veya yurt içinde kalan muteber, mute
met Şellefyaniara kaç lira kredi sağladığını 
öğrenmek mümkün olamaz. 

Belgesiz olarak veya Başbakanlık Yatırım
lar vs ihracatı Greliştirme ve Teşvik Bürosun
dan alınan belgelere istinaden selektif - kre
di uygulanmasına bütün yönleriyle araştırma
da kredilerin dağılış ve kullanılışı, kimleri na-
r-"l zengin ettiğini veya bu amaca yöneldiğini 
islemek mümkün olacaktır. 

Sayın Demirel yönetimi döneminde kredi ku
ruluşları ile doğrudan doğruya veya dolaylı 
olarak her ne şekil ve surette olursa olsun di
ğer kaynaklardan sağlanan kredilerin objek
tif bir şekilde araştırılması ve tesbiti zorunlu 
bir hale gelmiştir. 

Kredi düzeni içinde kimlerin kredilerden ne 
ş?kll ve miktarda yararlandıkları, kredileri ne-
r°Ierde kullandıkları, tesbit edilmelidir. Tütün
cünün erz nuru ve eme#i - pamuk isçisinin - fın
dık üreticisinin kredi olanak ve kaynakları ile 
tütün - pamuk - fındık tüccarının kredi kay
nak ve kredi yarai"lanmalprmm şeklini ve tat
bikini tefeci ve komüsvonculaıın. kazançlarını, 
kaşane yollarım, tevhitte sayılmıyaeak kadar 
yurt ölçüsünde fayda vardır. 

Her cesit sektör ve sektörler ici ürünle uğ
radan tüccar ve esnaf m meşru ve halk emecini 
demetlendirmesi ve kaşane saklaması, demokra
tik ruamın tnkiî sonucudur ve takdire deirer. 
Krepli kayraklarından bu tür tüccar ve esnafın 
is sahibinin haklı, ölçüler içinde normal usullere 
ryöre iqMf9de etmesini ekonomik düsen içinde 
ve kredi düzeni i/ünde sakıncalı görmeye ve 
kınamaya kimsenin gönlü razı olamaz. 

Meşru usullerin dışında, haksız, maksatlı 
kredi yağmasını ise kimse koruyamaz, böyle
sine bir düzenin devamına müsamaha edile
mez, E^raf - tüccar - fırsatçı - partizan kredi 
düzeninin sömürücü ve adaletsiz niteliğinden 
yararlanmada ve bu düzeni kolîıyan Sayın De
mirel. yönetimini (en müsait) zemin olarak gör-
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'inektedirler. İnsaflı tüccar - esnaf - iş sahibi 
ise yağma düzenin kârlı çarkının dönüşünün 
tıkırtıları içinde «ekonomik sıkıntının» ıstıra
bını çekmektedir. Çiftçi - işçi - köylü - memur 
- esnaf büyük çoğunluğu ekonomik ç ı k m a ^ 
sarsıntılarının yüîrö altında ezilmel^^., H - c 
bir yönetimde devlet aracılı ̂  l i e böylesine bo"-
zuk ve sa^at bir d i ^ e n kullanılmamış ve bes-
3emn^miştir, 

Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 133 - 134 
ncü maddeleri gereğince kredi kuruluş ve kay-
naklarınca son beş yıl. içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin - veriliş - dağılış ve kullanış 
şekillerini ekonomik ve sosyal kalkınmadaki 
-^atfö. ve kullanış şekillerini ekonomik ve sos
yal kalkîrimadaki katkı ve etkilerini bütün 
'yönleriyle araştıracak ve berraklığa ulaştır a-
ôaiffe bir araştırmanın yapılabilmesi için Cumhu
riyet Senatosu içtüzüğünün 135 nci maddesi ge
reğince bir Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu kur almasını saygılarımla arz ve tale-
bederim. 

Kars 
Sim Atalay 

BAŞKAN — Tüzüğün 134 ncü maddesinin 
â -lıci fıkrası gereği icra edilecektir efendim. 

Sir önerge var, okutuyorum efendim. 
CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Efendim, biraz Önce Sayın Fikret Gündoğan'ın 
fğaliz küfürleri ve sözleri karşısında, Tüzüğün 
r63 ncü maddesini uygulamadığınız ve bu taraf
lı hareketinizi protesto etmek maksadıyla gru-
-pum salonu terk etmiştir ve Umumi Heyette 
ekseriyet kalmadığı halde yine taraflılığınızın 
bir neticesi olarak, tescil babında ifade ediyo
rum; Senatomuzda ekseriyet olmadığı halde 
müzakereye devam ediyorsunuz. (C. H. P. sıra
larından gürültüler) 

RIZA ISITAN (Samsun) — 5 kişi ayağa 
kalksın. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, mü
saade buyurun efendim. Müdahale etmeyiniz 
değerli arkadaşlarım, müdahale etmeyiniz. Lüt
fen efendim, devam buyurun. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Tü
züğü okuyunuz., 
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BAŞKAN - L û t ^ e f ı e n d i m d e v a m b u y u . 
run, bize hitab*'1' 

fFivrA- - a m -
° .^ıJETTlN İNKAYA (Balıkesir) — 

' ̂ djşkanm salonda ekseriyet kalmadığına kanaat 
getirmesi halinde, celseyi tatil etmesi yetkisi 
dahilindedir. Eğer Sayın Başkan böyle bir 
kanaatiniz yoksa, bunu ifade ederler, 5 kişi 
ayağa kalkmak suretiyle bunu hallederiz. 

BAŞKAN — Sayın Cemalettin In'kaya, za-
tiâlinize şunu arz etmek zorunluluğunu duydum. 
Sayın Fikret Gündoğan'ın zabıtlara intikal eden 
ve muhterem A. P. Grupu Başkanı tarafından 
ifade edilen ve tekrarından da hakikaten sakın
dığım sözlerine mukabil, bunların tavzihine, 
tashihine imkân vermeden ve gündeme geçil
meden evvel, son gündem dışı konuşmayı ya
pan Sayın Kürümoğlu Arkadaşımız, mukabil 
cevaplarını şahsiyete tasrih etmeden, vermiş bu
lunduğunu nazarı mütalâaya alırsanız; Başkan-
IIPITI, ihkalkı hak kabilinden, tarafsızlığımı, ta
rafsızlıktan ayrılmadığımı tesbit ve kabul bu
yurmuş olacaksınız. x 

Müzakerelerin devamında yine bana isna-
dettiğiniz çoğunluğun bulunmayışı hâdisesine 
gelince; Anayasamızın 86 nci maddesi, Tüzüğü
müzün 112 nci maddesi; müzakerelerin deva
mı sırasında Anayasa gereğince gerekli çoğun
luğu sureti katiyede şart koşmamıştır. Burada 
devam eden müzakereleri bütün üyelerin takip 
mecburiyeti, zorunluğu yoktur. Senatomuzda 
çok ender görülen ekseriyetle, Başkanlık su
nuşlarının takdimi safhasındayız. Bu nedenle 
5 fcioi da ayağa kalkıp, hakikaten Cumhuriyet Se-
rıaitosumm Genel Kurulunda çoğunluk olmadığı-

j nı ifade etmediğine göre, zatıâlinizi, Başkan
lığa hitaben vâki tarizleriniz, ümidediyorum 
ki, ileride azabı vicdaniye sokacaktır. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

CEMALETTİN ÎNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, Tüzüğü ve Anayasayı yine kendi
nize göre tefsir etmiş bulunuyorsunuz. 

BAŞKAN — Beş kişi ayağa kalkıyor musu
nuz efendim. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Za
bıtlarda belli olan ve ekseriyet olmadığı bir 
durumda devama halâ müsaade ediyorsunuz. 

Bu tutumunuzu bu şekilde belirttikten ve 
I bu devamda ısrar ettiğinizi gördüğümüzden do* 
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layı sM bundan mahrum etmek için beş kişi 
ayağa kalkıyor ve ekseriyetin olmadığını ifade 
ediyoruz. 

(Cemalettin înkaya (Balıkesir), îsmail Ye
tiş (Ankara), Orhan Kor (îzmir), Nahit Altan 
(Çanakkale), Ömel Ucuzal (Eskişehir), ayağa 
kalkarak çoğunluğun bulunmadığını beyan et
tiler.) 

BAŞKAN — Beş muhterem Adalet Partili 
üye arkadaşımız çoğunluk bulunmadığını ifade 
buyurmuşlardır. Yoklama yapılacaktır efendim. 

NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — «Beş Ada
let Partili» demeye lüzum yoktu burada. İşte 
bu dahi taraflıllığınızı belli ediyor. Sadece beş 
üye demek normaldir. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Genel 
Kurul çalışmalarını Adalet Partisi Grupu en
gellemiştir. Bunu burada zabıtlarda tescil edi
yorum. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Burada 
«Oturum esnasında» deniyor. Böyle tefsir ede
mez. Başkan tarafsız olsaydı böyle tefsir et
mezdi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. Yokla
ma yapıyoruz. 

BAŞKAN — Halen Bütçe Komisyonundaki 
değerli arkadaşlarımız hariç, 59 mevcudumuz 
vardır; yeter sayımız yoktur. 

Birleşimi 30 . 12 . 1970 saat 15,00 te toplan
mak üzere kapatıyorum efendim. 

(Kapanma saati : 18,35) 

6. — SORULâîl VE CEVAPLâE 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Eyeri 
Ömer Hccaoğlu'nun; Başbakanlık, Ticaret, Ma
liye, İmar ve İskân bakanlıkların dan yazılı soru 
önergesi ve Başbakan adına Devlet Bakanı Ha
san Dinçer'in cevabı (7/663) (1) 

29 .12 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 3 . 8 . 1970 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 10426 - 10712/8204 7/663 sayılı yazdan. 

Cumhuriyet Senatosu Trabzon üyesi Ömer 
Hocaoğlu'nun, Yükseliş Koleji arsası ile Ali 
Demirere şimdiye kadar bankalarca açılan kre
dilere dair, Sayın Başbakana tevcih ettiği ve 
tarafımdan cevaplandırılması tensip buyurulan 
yazılı soru önergesi ile ilgili konular; yetkili 
mercilerden sorulmuş olup, Tapu ye Kadastro 
Genel Müdürlüğünün 8279 ve bila tarih, Maliye 
Bakanlığının 26 Ağustos 1970 gün ve 20111 sa

fi,) Soru ile ilgili diğer cevaplar 15.5.1970 
tarihli 73, 28 . 5 . 1970 tarihli 75, 7.6. 1970 
tarihli 77, 10 . 11 . 1970 tariMi 5 nci Birleşim 
tutanaklarmdadır, 

yılı yazısı, Ticaret Bakanlığının 8 Eylül 1970 
gün 19840 sayılı yasısı ile İmar ve İskân Bakan
lığının 5 . 11 . 1970 gün ve 4152 nolu cevapları 
muvacehesinde durum aşağıda arz olunmuştur. 

Soru 1. — Yükseliş Kolejinin arsasmm ilk 
partisi Ankara Şoförler Derneğinden satmalm-
düğma göre Dernek bu arsayı kimden ve ne 
maksat için almıştır? Neden aldığı maksat H n 
kullanmamıştır? Arsanın satıldığı zamanki iri ar 
durumu nedir? Ali Demirel'e intikal edince 
imar durumu ne olmuştur? 

Cevap 1. — a) istasyon mahallesindeki 
2569 ada, 21 parsel sayılı, 2196 metre kare. 

b) 2569 ada, 3 parsel sayılı 2024 metre kare. 
c) 2569 ada, 12 parsel sayılı 2016 metre 

kare. 
ç) 2569 ada. 13 parsel sayılı, 2053 metre kare 

yüzölçümlü 4 parça arsa Halil Aktar'm iken, 
mumaileyh tarafından, 15 . 5 . 1958 tarihinde 
746 855 lira karşılığında «Ankara Şoförler Ma
hallesi Yapı Kooperatifine» satılmıştır. 

Mezkûr Kooperatif bu arsaları 25 . 6 . 1968 
tarihinde eğit paylı olarak 1 021 381 lira 60 
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kuruş kargılığında âli Demirel ile Mehmet Sa-
Mh "San'a satmış. Mehmet Setlin Sama ait pay
la r da.ha sem^ Ali Dsmire! tarafından satınalm-
mı§tiT, 

Ayfea Bakanlar Kurulunca 13 . 2 . 1941 gü-
:nün#e tasdikli 7618 say5.l1 plânda adı freçen par-
"sfer, 1957 yılmda tasdik erlileri nâzım plan 
ile tadil edilmiş olduğundan o tarihte mezkûr 
yere ruhsat verilememiştir. Bilâhara, nâzım 
plân Müşavirliğinin 1965 yılında haşlamış ol
duğu. plânlar, İmar İdare Heyetinin tasvibi ve 
İmar ve İskân Bakanlığının, 28 , 4 . 1064 gün
lü tasdiki ile kesinleşmiştir. Daha sonra Ankara 
İmar İdare Heyetinin 17 . 5 . 1903 rrim ve 347 
'sayılı karariyle özel okul sahasmın genişletile
rek 7S6S ada 1 ve 2 sayılı parsellerle 7365 ada, 
3 - 4 ve 5 sayılı parsellerin ilâve edilmesini kap-
sıyan plân değişikliği teklin ima,' ve İskân Ba
kanlığınca uygun görülmüş ve 3/ine İmar ve is-
-kân Bakanlığının 3 . 6 . 1068 mm ve 5795 sa-
;yılı yanışı ile uygun görülüp Ankara Valiliğine 
: gönderil mistir. 

Borıı-^. — Ali Demirel'e şimdiye kadar han
imi bankalar, net tür, ne miktar kredi, hangi 
tfıarıtflorde vermişlerdir? 

Cevap 2. — I/Ialûmları bulunduğu iisere 
•7120 sayılı Bankalar ılanum-rrun 1*. reü mad
desi hükmüyle- ba^ka ve banka m 11 müşterileri
ne ait sırların yetkili mercilerden gayrisine 
açıklanması yasaklanmış bıüunm.aktadır. 

Bu durum muvacehesinde bankalarca c^el 
ve tüzel kişilere açılmış bulunan feriî kredile
rin miktar ve nevileırnin yakarıda arz edilen 
mevzuat hükümleri muvacehesinde sözlü veya 
yazılı soru önergeleri münasebetiyle ayaklanma
sına imkân bulunmamaktadır, 

Keyfiyetin önerge sahibine bu yolda ceva-
=ben intikalini arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Devlet Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, kolera salgınına devir yazdı soru 
önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ve
dat Âli Özkan'ın cevabı (7/694) 

17 .10 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ankara 

Asağida yasalı, sorulan?:. Bağbk ve Sosyal 
Yardım Bakanbğı tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasına 
rica ederim. 

delâletlerinizi saygılarımla 

Cumhuriyet Senatosu 
istanbul üyesi 

Ekrem özden 
Sorular : 
1. — istanbul'da kolera hastalığı salgın ha

lini almak üzeredir. Halk telâş içinde olup l il* 
hassa Sağmalcılar'da göç başlamıştır. Hastalı
ğın sirayeti, hastaların tedavi ve diğer tedbir
lerin nelerden ibaret olduğu? 

2. — istanbul'da ekiplerle tarama yapıldığı 
bildirildiği halde bunun hakikata uymadığı 
neşriyat ve tatbikatla sabit oldu. Bakanın bu 
mesele hakkında faaliyeti neden ibarettir? 

3. — istanbul'da kaç ekip vardır? Nerelerde 
çalışmaktadırlar? 

4. — Bakanlığın bu hastalık için Türkiye ça
pında tedbirleri nelerdir? 

5. — Aşı ve serumun olmadığı söyleniyor 
doğru mudur? Evvelden neden dolayı tedbir 
alınmamıştır? 

6. — Hastalar hastaneler tarafından kabul 
edilmemektedirler. Sebepleri ve tedbirleri ne
lerdir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Balkan 24 . 12 . 1970 

Konu : Sayın Ekrem özdenin 
yazılı soru önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başikanlığına 
ilgi : 21 . 10 . 1970 tarih ve 10770 - 7/694/ 

8718 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Sayın 

Ekrem özdenin yazılı soru önergesine cevabım 
ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Vedat Ali Özkan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi Sayın 
Ekrem özdenin yazılı soru önergesine cevabım 

1. Komşu ülkelerde kolera vakalarının tes-
biti üzerine 14 . 8 . 1970 gün ve 4867 sayılı ge
nelgemizle bu güne kadar teşkilâtımıza kole
ra savaşı konusunda yaptığımız bütün çalışma
lar .tekrar hatırlatılmış ve son durumun arz et
tiğim özellikler karsısında alınması gerekli ted-
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birler ve teşhis için kurduğumuz Refarans iâ-
boraituvarları bildirilmiş bulunmaktadır. 

Alınan bütün bu tedbirlere rağmen balta
lığın hudutlarımızı dört bor yandan Ç8vrl::n;ş 
olması, Dünya Sağlık Teşkilâtınca da duru
landığı gibi kolera EL - TOR tipinin genellikle 
yavaş seyretmesi bir kısmının hafif ishal vaka
ları şeklinde olması, bâzı ülkelerde vaka bulun
masına rağmen resmen biMirilmemesi, tedbir
lerin müesseriyetine etkili olmuştur. 

NiifcoMm, Dünya Sağlık Teşkilâtının 32 nu
maralı basın bülteninde 22 Eylül'de İngiliz 
Sağlık Bakanlığınca açıklanan, bir kolera va
kasının ingiltere ye girişi dolayısiyle yapılan 
bi'idiride hafif klinik belirti veren El - Tor 
tipi kolera vakalarının özellikle tek vaka ise 
en mükemmel sağlık: servisleri bulunan bir 
memlekete dahi girişinin önlenmesinin mümkün 
olmadığı açıklanmıştır. Yine Dünya Sağlık Teş
kilâtının haftalık relevelerinde israil tarafın
dan açıklanan 188 vakanın özelliği de bu duru
mu ispatlamaktadır. 

Şu hale göre istanbul'a bulaşık ülkelerden 
portör veya kişilerin önemsemiyeceği kadar ha
fif vakaların girmesiyle hastalığın bulaştığı an
laşılmaktadır. 

13 Ekini 1970 günü akşam üzeri bir çok kus
ma ve ishal ârâzı veren vakaların hastanelere 
müracaatı üzerine gerekli tedavilere başlanmak-
le beraber lâboratuvar teşhisi konusunda İstan
bul da mevcut iki referans lâboratuvarına bir 
rı'iraıaat yapılmadığı 14 . 10 . 1970 günü istan
bul'a gelen Sağlık İşleri Genel Müdürü tara
fından tesbit edilmiş ve derhal eksper bakteri-
yDİoğ Necmettin Alkışla birlikte alman numu
neler Referans lâboratuvarlarmda incelenmeye 

ağlanmış ve 15 . 10 . 1970 günü vibriyo kolera 
la tip El - Tor ssratip inaba tesbit edilerek Tıp 

Fakültelerindeki lâboratuvar bulguları da bek
lenerek onların da aynı sonuçları teyiddeîtikleri 
;jöralmskte 18 . 10 . 1970 tarihinde İstanbul'
da kolera El - Tor salgını açıklanmıştır. 

Bu ana kadar şüpheli vakaların kolera te
davisine tabi tutuldukları da tesbit edilmiştir. 
Hastalıkların tedavi metodlarınm standardi-
zasyonu ve çalışma disiplini bakımından diğer 
hastanelere ilâveten bu iş için hazırlanan üç 
hastanede hastaların tedavisi tedbirleri alın
mıştır, 

Olayın çıkışından kısa bir süre önce yağ
ır ur yağması açık kanalizasyonların şu şebe
kelini kirletmesi sonucu hastalığın bir su epi
demisi şeklinde ortaya çıktığı kanısı inancını 
vermiştir. Bu husustaki araştırmalara devam 
olunmaktadır. 

2. istanbul ilinde, birisi Anadolu yakasın
da diğer ikisi istanbul tarafında olmak üzere 
üç grup teşkil olunmuş, bunların emrinde de 
bölgelerindeki Hükümet tabiplikleri bütün ele-
ananlariyle kolera ile ilgili olarak çevre sağlığı, 
Eğitini ve aşılama konularında olağanüstü faa
liyet göstermiş ve göstermektedirler. Her ilçe 
Hükümet tabipliğinde teşkil edilen ekipler kont
rol ekibi, mobil ekip ve köyler ekibi olarak 
koordine bir şekilde görev ifa etmişlerdir. 

3. istanbul'un her ilçesinde Hükümet tabib-
Üiği bünyesinde; 

1. Kontrol ekibi 
2. Merkez mobil ekibi 
3. Köyler ünitesi ekibi 

olmak üzere ekipler teşkil olunmuştur. 
a) Kontrol ekibi : Hükümet tabibi veya 

dispanser tabibi başkanlığında ünite çalışma
larının yürütülmesiyle ilgili murakabe ile gö
revlendirilmiştir. 

b) Merkez Mobil ekibi : Alınan hastalık 
ihbarlarının değerlendirilmesini önplâna alarak 
hasta takibi, fiiyasyon araştırılması, ev ziya-
rdll fin ve gıda kontrolü için numune alma, 
çevre sağlığı şartlarını kontrol ve sürvsyyans 
ç ali;* mala ıı konularında görevlendirilmiş tir. 

c) Köyler ünitesi ekibi : Bölgesi sınırları 
dahilindeki ihbarların takibi, fiiyasyon araş
tırılması, eğitim ve çevre sağlığı şartlarını 
kontrol çalışmaları, kanalizasyon, foseptik ve 
içme - kullanma suları ile gıda maddelerinin ve 
esnafın kontrolü faaliyeti konularında görev
lendirilmişlerdir. 

4. EL - TOR tipi kolera 1965 yılında Gte-
lebes adasından Afganistan, Pakistan, iran 
ve Irak'a atlamıştır. 1965 yılında alman ve 
uygulanmaya başlayan koruyucu tedbirlerimiz 
1966 yılı Temmuz ayı başında Irak'da kolera 
EL - TOR vakalarının bulunduğu öğrenilince 
daha da sıklaştırılmıştır. Bundan sonra Mısır'
da ve bu yılın Ağustos ayında Rusya ve sonra 
da diğer komşu ülkelerde vakaların çıktığı 
resmen bildirilince tedbirlerimiz âzami ölçüde 
artınlmış ve genişlettirilmiştir, 
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1965 ten beri aralıksız olarak uygulanmak
ta olan tedbirleri şöylece sıralıyabiliriz : 

Sağlık Bakanlığının, Bakanhklararası Koor
dinasyonu ile «Kolera Müdahalesi Talimatı» 
hazırlanmıştır. 

ıll - ilçe ve ocak - köy seviyesinde tertdibe-
dilen seminerlerle ve aynıca radyo, filim, bro
şürlerle kolera hastalığı kontrolü aşılama ve 
çevre sağlığı şartlarının ıslahı hususunda eği
tim yapılmıştır. 

1966 yılında 13 milyondan fazla vatandaşı
mız koleraya karşı aşılandığı gibi yalnız Re
fik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü 22 
bin litre kolera aşısı istihsal etmiştir. Ordu 
Biyoloji ve Elâzığ Veteriner Enstitüsü istih
salleri bu rakama dâhil değildir. 

1 250 özel kolera yatağı, yeterli miktarda 
kolera sedyesi, tedavi için 47 600 litre rehid-
ratasyon mayii, 7 900 aded rehidratasyon seti 
ve yeterli miktarlarda antibiyotik teşkilâta 
gönderilmiştir. 

1965 ten günümüze kadar koleraya karşı 
hassas bölgelerde halka muayyen aralıklarla 
aşı tatbik edilerek buralar halkının diğer ted
birlerle beraber aşı ile de korunulması sağlan
maktadır. 

Doğu ve Güney - Doğu bölgelerinde ente-
robakteri teşhis üniteleri kurulmuştur. Şu an
da yüzden fazla lâboratuvarda kolera teşhisi 
yapacak imkâna sahibiz. Mevcut lâboratuvar-
lanmıza ilâveten 17 halk sağlığı lâboratuvarı 
açılmıştır. 

Gaita muayeneli ve çeşitli besin maddeleri 
numunelerinin bakteriyolojik şimik analizleri
nin yapılması gayesiyle numune nakil sandık
ları yaptırılmış, 2 000 adedi teşkilâta dağıtıl
mıştır. 

Bakanllklararası işbirliğinin «Başbakanlık 
Müsteşarlığının başkanlığında kurulan» Ba
kanllklararası Barsak Enfeksiyonları ve en-
fektasyonları Koordinasyon Komitesi sağla
maktadır. 

Hastalığın gerek intikal ve gerek yayılıp 
tahribat yapmasında en önemli faktörün çevre 
sağlığı şartları olması dolayısiyle, çevre sağ
lığı şartlarının kontroluna hız verilmiştir. Bil
hassa suyun hastalığın intikalindeki önemi na
zarı itibara alınarak içme ve kullanma suları
nın ve gıdaların kontrollarına ve analizlerine 
büyük önem verilmiştir. 

içme ve kullanma sularının dezenfeksiyo-
nunu sağlamak amaciyle 186 yayın sayılı (iç
me ve kullanma sularının dezenf eksiyonuna 
ait Yönetmelik) çıkarılmııştır. 

Bu yönetmelik uyarınca nüfusu 3 000 den 
yukarı olan şehir ve kasabalarda içme ve kul
lanma sularının klorlanması zorunlu kılınmış
tır. Köylük bölgelerde suların klorlanması için 
336 yayın sayılı bir rehber hazırlanmıştır. Söz 
konusu yönetmelik ve rehberin yurt içerisin
deki tatbikatının başarıya ulaşmasiyle büyük 
gayret sarf edilmiş ve edilmektedir. 

Yurdumuzu Ziyaret eden milletlerarası şöh
rete sahip birçok eksperler ve Dünya Sağlık 
Teşkilâtı eksperleri koleaya karşı aldığımız 
tedbirleri takdirle karşılamışlar, bu husustaki 
intibalarıni raporlarda ifade etmişlerdir. 

1965 yılından beri bilimsel metotlarla kole
raya karşı almakta olduğumuz tedbirler bugü
ne kadar devam etmiş ve etmektedir. 

ihbar, teşhis, tecrit, tedavi, dezenfeksiyon 
hususlarında teşkilât yeniden uyanlmıştır. Bu 
yılın Ağustos ayından beri bu tedbirlere daha 
geniş olarak devam olunmaktadır. Bakanllk
lararası Barsak Enfeksiyonları ve Enfestas-
yonlan Koordinasyon Komitesi toplantılarmda 
Tarım Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı aşı 
istihsalimde ve epidemiyolojik 'sürveyyansta Sağ
lık Bakanlığına yardımcı olacaklarını beyan 
etmişlerdir. 

1965 -1969 yılları arasında 24 milyon aşıla
ma yapılmıştır. 

1970 yılı Ağustos ayından bu yana yapılan 
aşılama sayısı 20 milyonu bulmuştur. 

5. Aşı stokumuz, her zaman yeterli seviye
dedir. Yurdun her tarafından istanbul'a sağ
lık ekipleri, malzeme ve araç sevk edilmiştir. 
Aşılama faaliyeti çok süratli ve tatminkâr ol-
rau^ur. Aşılama sayısı 4 milyonu bulmuş
tur. Bu rakam yalnız istanbul içindir. 

6. Epideminin görüldüğü ilk günlerde has
tanelere psikolojik nedenlerle aşın ölçüde mü
racaatlar olmuştur. Hastaların tedavi metotla
rının standardizasyonu ve çalışma disiplini ba
kımından diğer hastanelere ilâveten bu iş için 
hazırlanan üç hastanede hastaların tedavisi 
için gerekli tedbirler ahnmıştır. 

Dr. Vedat Âli Özkan 
Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanı 
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3. — CMîiHuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
SâiikıTanyeri'nin, köy yollarının yapım ve ona
rımına dair yazılı soru önergesi ve Köy İşleri 
Bakanı Turhan Kapantının cevabı (7/700) 

4 . 11 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygiyle arz ve rica ederim. 

Salih Tanyeri 
Cumhuriyet Senatosu 

Gaziantep Üyesi 
Soru : 
1. İllerde köy yolları yapımı onarımı, ba

kımı bir programa tabimidir? 

2. Gaziantep'te 1969 - 1970 programlanılın 
gerçekleştirilme oranları nedir? 

3. Gerçekleştirme, açım, tesviye, imalâtı sı
naiye ve stabilizeyi ihtiva etmekte midir? 

4. 1969 ve 1970 de bu hususları ihtiva etmek 
üzere Gaziantep'te kaç Km. yol yapılmıştır? Bun
ların program ve gerçekleştirme olarak köy 
adları ve Km. tuli gösterilmek suretiyle belirtil
mesi mümkün müdür? 

5. 1969 programına dâhil olduğu belirtilerek 
akaryakıt parası alınmış olan Devlet yolu 
ütisakı - Güngürge - Kızzık - Karasakal - Uğruca 
- Çaykuyu yolu yapılmış mıdır? Yapılmamışsa 
sebebi nedir? Ne zaman yapılacaktır? 

6. Bakanlığın köy yolları bakımı ve onarımı 
için bir prensip kararı var mıdır? Bu program-
laştırılmış mıdır? 

7. Gaziantep'te evvelden yapılmış bakımsız 
kalmış ve bu sebeple kışı geçit vermiyen köy yo
lu var mıdır? Hangileridir? 

T. C. 23 . 12 . 1970 
Köy işleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Konu : Gaziantep Se
natörü Salih Tanyeri'-
nin yazdı soru önerge
si. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 6 . 11 . 1970 gün ve Gn. Sek. Kanun

lar Md. lüğü 7 - 700/10793/8809 sayılı yazıya. 

29,. 12 . 197Ü O : 2 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi SaHh 
Tanyeri tarafından Eaşkanlığınıza sunulup bir 
örneği Bakanlığıma tevdi buyrulan «Köy yol
larının yapım ve onarımı» na dair 4 . 11 . 1970 
tarihli soru önergesinin cevâbı ilişik notta belir
tilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Turhan Kapanlı 

Köy işleri Bakanı 

Ekler : 
Ek : 1 - 2 önerge cevabı. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep üyesi Salih 
Tanyeri'nin «Köy yollarının yapım ve onarımı» 
na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
6 . 11 . 1970 gün ve Gn. Sek. Kanunlar Md. 
lüğü 7-700/10793-8809 sayılı yazılarına ekli 
olarak alınan ve Köy işleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 
4 . 11 . 1970 tarihli önergesiyle ilgili not : 

1. — illerde yapılmakta olan Köy yollan 
çalışmaları Bakanlığımızca hazırlanan yapım, 
bakım, onarım programlarıyla tesbit edilir. 

2. — Gaziantep ilinde 1969 yılında bölgece 
yapılan toprak tesviyesi ve kaplama işlerinde 
gerçekleşme oranı % 100 dür, yine 1969 
yılında il YSE müdürlüğünce yapılan toprak 
tesviyesi oranı % 386 stabilize kaplama oranı 
% 108 ve bakım ise % 100 olarak tahakkuk 
etmiştir. 

1970 yılı 1 . 11 . 1970 tarihi itibariyle YSE 
VI ncı bölge müdürlüğümüzce toprak tesviye
si oranı % 78 emanet ve ihaleli kaplama oranı 
ise % 51 dir. İşler devam etmektedir. 

İl YSE müdürlüğünce yine 1 . 11 . 1970 gü
nü itibariyle 300 Km. tesviyeye mukabil 275 
Km. tesviye yapılmıştır. Oran % 90 dır. Prog
ramda bulunan 60 Km. stabilize kaplamaya 
karşılık 44 Km. kaplama yapılmıştır. 

Toprak tesviyesi, kaplama ve bakım işleri
ne devam edilmektedir. 

3. — Gerçekleştirmeler toprak tesviyesi ile 
sanat yapila.ii ve stabilize kaplamayı ihtiva et
mektedir. 

4. _ 1969 ve 1970 yılında Gaziantep ilinde 
yapılan yolların isimleri ektedir. 
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1969 yılı faaliyetleri : 

a) Bölge müdürlüğü tarafından yapılan işler : 

ilçeni»; Adi : 

Nizipl 
Merkez 

») 
Oğuzeli 

» 
Merkez 
islahiye 
Merkez 

>> 
islahiye 
Araban 

Yolun veya grup köy yolunun adı : 

D. Y. ilt - Suboğası - Köseler 
Elmalı - Bozca 
Erikli - Karaburç 
il Y. ilt - Çatalsu 
il Y. ilt - Beşdeli 
Akçagöz - Tekirsin 
Sakçagöz - Emirler 
Burç - Lohan 
Akbayır - Yazıboğa 
ilt - Arapuşağı - Katrancı 
Araban - Akbudak 

Toplam 

b) İl tarafından yapılan işler 

ilçenin1 Adı : 

Merkez 
» 

islahiye 
Kilis 
Yavuzeli 

Merkez 
» 
>> 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
* 
>i 
* 

Araban 
islahiye 

» 
»i 

» 
»i 

* 

Yolun veya grup köy yolunun adı : 

Borç - Yazıbağı - Akbayır 
Ozanlı - Dokur 

K. Y. ilt. - Satıroyuğu - Emirler 
K. Y. ilt. - A. Höyüğü - Polatbey 
K. Y. ilt. - Süleymanobası - Çiltoprak 

D. Y. ilt. - K. Kızılhisar - Gevencik 
D. Y. ilt. - K. Kızılhisar - Karakuyu 
D. Y. ilt. - K. Kızılhisar - Gülpınar 
D. Y. ilt. - Köksalan - Sülüklü 
İl. Y. ilt. - Körkün 
K. Y. ilt. - Kayşak - Yaycı 
Yalangöz - Dündarlı -. Yayıktaş 
K. Y. ilt. - Dündarlı - Medegöz 
K. Y. ilt. - Atabek - övündük 
K. Y. ilt. - Elmalı - Bozca 
D. Y. ilt. - Güngöne - Uğurca 
K. Y. ilt. - Kaleboynu 

D. Y. ilt. - Ziyaret - Köklüce 
Fevzipaşa - Bayraktepe 
K. Y. ilt - incegedik - Katrancı 
islâhiye - Güllühöyük 
D. Y. ilt. - idilli - Köklü 
İl Y. ilt. - Söğütlü 
K. Y. ilt. - Oylum - Akıncı 
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ilçenin Adı Yolun veya gTup köy yolunun adı 

Toplam 

Tesviye Kaplama 
Km. Km. 

Kilis 
Nizip 

» 
» 

Oğuzeli 
* 

Yavuzeli 

D. Y. ilt. - Bağarası - Belenözü 
Nizip - Doğrular - Kesiktaş 
Taşlı - Soylu 
D. Y. ilt. - Güneniz - Köseler 
K. Y. ilt. - Güvençli - Kersentaş 
il Y. ilt. - Besdeli 
K. Y. ilt. - Beğendik - Kasaba 

7 
13 

12 
3 
8 

10 
5 

11 

205 65 

1970 yılı 1 . 11 . 1970 gününe kadar Gaziantep ili faaliyetli : 

a) Bölge müdürlüğü tarafından yapılan işler 

Nizipi 

Araban 
» 

Kilis 
Yavuzeli 

D. Y. ilt. - Bilek - Köseler Gr. 
ilt - Beyrili - ilt - Tosunlu - ilt. - Karamezra, 
ilt. - Korucak - Molla - Kabasakız - B. Alaihacı 
Köseler K. Y. ilt. - Gürbaşak 

K. Y. ilt - Akbudak - Pıstıklıdağ - Çöplü 
Aş. Karavaiz - Gümüşpınar İl. Y. ilt. 
Yedigöz - Muğuracık - Polateli 
Yarımca - Yeniköy - Nohutalan 

34 

18 
25 
19 
23 

Toplam 119 

Nizip 
Yavuzeli 
Merkez 

Emanet kaplama 

Tosunlu - Dernek - Korucak - B. Alahacı 
il. Y. ilt. - Süleymanobası - Hacımalli 
Köksalan - Sülüklü 

Toplam 

14 
11 
4 

29 

ihaleli kaplama 

Merkez 
» 
» 

Araban 
Arabari 

Kızılhisar - Geneyik 
Kızılhisar - Barçkarakuyu 
il. Y. ilt. - Körkün 
Ziyaret - Köklüce 
Akbudak - Fıstıklıdağ - Çöplü 

Toplam 

11 
9 
3 
6 

18 

47 
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Yolun adı : 

b) il tarafından yapılan işlsrr: 

D. Y. ilt. Yenişarkaya 
Çaybaşı - Sinan - Günbuhır 
D. Y. ilt. Pancarlı - Hamurkes«n.-
D. Y. ilt. Küllü 
D. Y. Üt. üçgöze 
K. Y. ilt - Bağkaşı 
Tekirisin - Koçlu 
Belen • Sarikaya 
ilt » Güllüce - Salbanlı 
K. Y. ilt.- Uiaok 
İlt - Uğurtepe 
D, Y. Üt - Yığmatep© 
K. Y, Üt - Aş. Jümımz 
K» Y> Üt - Y& Yjulfcak 
il. Y, Üt - İ t a a t l i 

K. Y. ilt - GMIUföhöyük 
K. Y. Üt - Karapalat - Yesemefc 
K. Y. ü t - Keşten 
D. Y. Üt - Hamidiye 
K. Y. ü t - örtülü 

D. Y. ilt - Beşiikkaya - Acar 
D, Y. İlt - Buruca 
Oylum - Akıncı 
D. Y. ilt - Bozcayazı 
D. Y. ilt - Belenöaü 

ilt - Kratont 
ilt - TaMaljk - Ara4**t 
R, Y; ü t - öncüpmar 
Ö.Y. Üt - KkramfcKii; 

ilt i Dayıdağı 
Subagı - Kelekli 
Kesiktaş - AKkuyu 
ilt Yeniyapan 
il yolu ilt - EsMkonak 
Salkım - Meteabası 
ilt, - Mağaraderesi 
il. Y. ilt. - Dazhüyuk 
D. Y. ü t - Tathcak - Güder 
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ilçenin! Adı : 

Oğuzeli 
.* 
» 
» 
>} 
» 
» 
» 
>* 
>* 

Yavuzeli 
» 

Yolun adı : 

Akçakoyunlu - Kersentaş 
Yazılı - Havuzluçam 
Gündoğan - Belören 
ti. Y. ilt - Tüzel 
il. Y. ilt - Ulaşlı 
K. Y. ilt - Aş. Yeniyapan 
il. Y. ilt - üçdamlar 
il Y. ilt. - Sevindi 
il Y. ilt. - inkılâp 
Kovanlı - Hacıtakılı 
Yarımca - Çifttoprak 
Aşağı Yeniyapan - Tokaçlı 

Tesviye 
Km. 

4 
15 
5 
7 
6 
3 
3 
4 
5 
7 

12 
11 

Kaplama 
Km. 

4 

Toplam 275 44 

5. 1969 yılı programında bulunan ve üst
yapısının 1970 programına alman Merkez -
Güngürge - Karasakal - Uğurca - Çaykuyu yo
lu 12 km. dir. il ile yapılan muhaberede yolun 
inşa edileceği güzergâhın apik ve kayalık olu
şu kompresöz ile fazla miktarda patlayıcı mad
deye ihtiyaç gösterdiğinden köylünün nakdî 
yardımı da 6 000 Tl. sı gifbi çok cüzî olduğun
dan ancak Merkez - Güngünge köyüne kadar 
yol açılabilmiştir. Mezkûr yolun yapımına de
vam edildiği takdirde programda bulunan di
ğer yolların aksıyacağı göz önüne alınarak 
yolun devamına ara verilmiştir. 

6. Yeni yapılacak yollar ile 3?apınıı ikmal 
edilen köy yollarının bakım ve onarım işleri 
13 . 3 . 1962 gün ve 6/279 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karariyle yürürlüğe giren «Köy Yol
ları Yapım ve Bakım Yönetmeliğinde» zikredi
len asaslara göre programlaştırmaktadır. 

Bu yönetmeliğe göre yıllık programlara 
alınan yolların yapımı; «Tanzimedilen keşfin 
en az % 50 si nisbetinde nakid ve güc yardımı 
yapan köylere öncelik tanımak suretiyle inşa 
edilir» denilmektedir. 

7. Gaziantep'te 1970 yılında 604 km. yol 
bakım altındadır. 1 , 11 . 1970 tarihine kadar 
492 km. yolun bakımı yapılmıştır. Bakım de
vam etmektedir. 

Bakım programında bulunup da standardı 
düşük yolların onarımları yapılarak kış ayla
rında da geçit vermeye çalışılmaktadır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mu
kadder Öztekin'in, Çukurova bölgesinin kalkın
masına dair yazıl, soru önergesi ve Başbakan 
adına Devlet Bakanı Hasan Dinçer'in cevabı 
(7/701) 

5 . 11 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların yazılı olarak Başba
kanlıkça cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

Mukadder öztekdn 
O. Senatosu Adana Üyesi 

1. 1963 - 1965 yılları arasında D. P. T., 
A. I. D. ve imar ve iskân Bakanlığınca hazır
lanan Çukurova Bölge Plânlama Projesi so
nuçlandırılmış mıdır? Maliyeti Türk lirası ola
rak nedir? Ve ne şekilde değ^rlendMlmişitir? 

2. D. P. T. ınca Çukurova bölgesi kal-
kınmasiyle ilgili olarak (F. M. C.) ve (Beehtel) 
firmalarına ihale edilen projenin malî portesi 
nedir? Bu proje yarışmasına başka firmalar da 
iştirak etmiş midir? 

3. ihale edilen bu yeni projenin 1963 -1965 
yıllarında hazırlanan projeden aynltıları ne
dir? Ve niçin ayrı bir ihaleye lüzum duyul
muştur? 

4. Bölgesel plânların tahmil ettiği malî 
külfetler bizim plân ilkelerimize uygun düşmek
te midir? Çukurova bölge plânlamasının millî 
plân içindeki yeri ihtiyaç ve kaynaklar yönün
den tesbit edilmiş, ciddî bir tahlile ve değer-
lenjdirmeye tabi tutulmuş mudur? 
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.5. Bölgesel gelişme konseyi, pazarlama ve 
toprak kullanışı gibi mutasavver faaliyetlerle 
ilgili kuruluşların hukukî müstenidatları mer'i 
kanunlarımıza göre düşünülmüş müdür? Bölge 
halkı böyle bir kalkınmanın samimî ve ciddî 
heyecanına katılmakta mıdır? 

T. C, 
Devlet Bakanlığı 
Sayı : 201 -1832 

29 . 12 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 10 . 1 1 . 1970 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 10803 - 8821/7/701 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mukad
der öztekin'in, Çukurova Bölgesinin kalkın
masına dair, Sayın Başbakan'a tevcih ettiği ve 
tarafımdan cevaplandırılması tensip buyuru-
lan yazılı soru önergesi ile ilgili olarak, konu 
Devlet Plânlama Teşkilâtına intikal ettirilmiş 
olup mezkûr kuruluştan alman, 28 . 11 . 1970 
gün ve 16005 nolu cevap muvacehesinde du
rum aşağıda arz olunmuştur. 

Soru : 1. — 1963 - 1965 yılları arasında 
DP i1, AID ve imar ve iskân Bakanlığınca ha
zırlanan Çukurova bölgesi Plânlama Projesi 
isonuçlaııdırılmış mıdır? Maliyeti Türk Lirası 
olarak nedir? Ve ne şekilde değerlendirilmiş
tir? 

Cevap : 1. — Çukurova Bölgesi envanter 
çalışması, bir ara raporla 1965 yılında sonuç
landırılmış DPT, AID ve imar ve iskân Bakan
lığınca yapılan ortak çalışma bölgesel gelişme 
plânı çalışmalarının ilk safhasını teşkil etmek
tedir. Bu sebepe Ankara'da 22 Ekim 1970 te 
basma açıklanan nihai bölgesel gelişme prog
ramının hazırlanışında kullanılmak suretiyle 
1985 yılı raporu tam anlamda değerlendirilmiş
tir. DPT, AID ve imar ve İskân Bakanlığı
nın ortak çalışmaları için bu kuruluşlarca top
lanı olarak takriben 3 milyon Tl. harcanmış, 
ayrıca başta DSİ olmak üzere belli başlı yatı
rımcı daireler tarafından büyük ölçüde teknik 
personel, malzeme ve ekipman yardımı yapıl
mış bulunmaktadır. 

Soru : 2. — DPT ınca Çukurova Kalkın
ması ile ilgili olarak (P. M. S.) ve (Bechtel) 
firmalarına ihale edilen projenin malî portesi 
nedir? Bu proje yarışmasına başka firmalar da 
iştirak etmiş midir? 

29 . 12 . 1970 Ö : 2 

Cevap : 2. — İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında öngörülen Kalkınma Fonu anlayışı 
içerisinde yapılan araştırma ve geliştirme faali
yetlerinden biri olan Çukurova Bölgesel geliş
me programının ihalesi, bölgesel plân yapma 
konusunda da diğer sahalarda olduğu gibi 
tecrübeli milletlerarası bir firma olan Bechtel 
ve FMC'ye ehliyetleri ve yaptıkları işler dik
kate alınarak verilmiştir. 15 ay süren projenin 
maliyeti takriben 5 milyon Tl. sidir. 

Soru : 3. — ihale edilen bu yeni projenin 
1963 - 1965 yıllarında hazırlanan projeden ay-
nltıları nedir? Ve niçin ayrı bir ihaleye lüzum 
duyulmuştur? 

Cevap : 3. — Bir bölgesel plânlama projesi 
için yapılacak çalışmaların muhtelif safhaları 
vardır, özellikle büyük potansiyele sahip çe
şitli konularda gelişme imkânları olan bir böl
genin değerlendirilebilmesi için ayrıntılı ola
rak kaynaklarının, imkânlarının ve mevcut 
şartlarının tesbiti gereklidir. Bu çalışmalar ilk 
safhayı teşkil etmektedir. 1965 teki ara rapor 
bu niteliktedir. Bir sonraki safha olan plân ha
zırlanması ve programların tesbiti yeni bir ça
lışmayı icaJbettirir. Bu adı geçen firmaların 
DPT uzmanlarının kontrolü altında yapmış ol
duğu çalışmadır. Son safha çalışmalar da, ya
pılan plân ve programın uygulanmasıdır. 

Soru : 4. — Bölgesel plânların tahmil et
tiği malî külfetler bizim plân ilkelerimize uy
gun düşmekte midir? Çukurova bölge plânlan-
lamasının millî plân içindeki yeri ihtiyaç ve kay
naklar 77-önünden tesbit edilmiş, ciddî bir tahli
le ve değerlendirmeye tabi tutulmuş mudur? 

Cevap : 4. — Çukurova bölgesel gelişme 
programı Beş Yıllık Kalkınma Plânlarımızın 
anlayışına paralel olarak hazırlanmış olup; 
ihtiyaç, kaynakları ve millî ekonomiye sağlıya-
cağı faydalar yönünden açıklıkla tarif edilmiş 
bulunmaktadır. 

Soru : 5. — Bölgesel gelişme konseyi pazar
lama ve toprak kullanışı gibi mutasavver faali
yetlerle ilgili kuruluşların hukukî müstenitad-
ları mer'i kanunlarımıza göre düşünülmüş mü-
cJür? Bölge halkı böyle bir kalkınmanın samimî 
ve ciddî heyecanına katılmakta mıdır? 

Cevap : 5. — Plânda öngörülen örgütlenme 
çalışmalarının mevcut kanunlar içerisinde yeri 
clup bu konuları ayrıntıları uygulama çalış-
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malarında ortaya çıkanla çaktır. 27 Ekim 1970 
günü Adana'da üç ilin resmî ve özel sektör 
temsilcilerine tanıtılan proje, gerek bu tanıtma 
programı sonundaki görüşler ve sorular kıs
mında gerekse daha sonra yapılan görüşme
lerde belirtildiği üzere bölge halkı tarafından 
büyük ilgi ve samimî heyecanla karşılanmış 
bulunmaktadır. 

'Keyfiyetin önerge sahibine bu yolda ceva
ben intikalini arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Devlet Bakanı 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî iyesi 
Kadri Kaplan'm, Halk eğitim merkezine dair, 
yazdı soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Or
han Oğuz'un cevabı (1/704) 

11 . 11 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakan
lığınca, tüzüğümüzün gereği olarak en geç on-
beş gün içerisinde yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla, 
Tabiî Senatör 
Kadri Kaplan 

Sorularım : 
1. Millî Eğitim Bakanlığınca abone olunan 

dergilerin isimlerinin haftalık, 15 günlük, ay
lık, üç aylık gibi çıkış samanları belirtilerek ve 
her dergiden 1970 yılında abone olunan miktar 
ve tutarı olan paranın açıklanarak bildiril
mesi-

2. Halk Eğitim Herkesi Genel Müdürlüğün
de çalışan bütün görevlilerin miktarlarının ve 
bunlara bir yılda ödenen paranın açıklanması. 

3. Halk Eğitim Merkezinin taşra teşkilâ
tında halen kaç görevli çalışmaktadır ve taşra 
teşkilâtı olarak kaç halk eğitim müdürlüğü ve 
merkez müdürlüğü vardır? 

4. Halk Eğitim Merkezlerinin kaçı hazi
neye ait binalarda kaçı kirada oturmaktadır, 
kirada oturanlara yıllık ödenen kira miktarı 
nedir? 

T, C. 
Millî Eğitim Bakanlığına 

Özel 
25 .12 .1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 14 . 11 . 1970 gün ve 7/704 -10812/8853 

sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplanın, Bakanlığımızca abone olunan dergi
lerin isimlerinin, 1970 yılında abone olunan 
miktarların ve t u t an olan paranın açıklanması, 
Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü ve taşra teşki
lâtında çalışan bütün görevlilerin durumlarının 
bildirilmesine dair yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Tabiî Senatör Sayın Kadri Kaplan'ın, Ba
kanlığımızca abone olunan dergilerin isimleri
nin, 1970 yılında abone olunan miktarın ve tu
tarı olan paranın açıklanması, Halk Eğitimi 
Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilâtında çalışan 
bütün görevlilerin durumlarının bildirilmesine 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 

1. Bakanlığımızca abone olunan dergilerin 
isimleri, 1970 yılında abone olunan miktar ve 
bunlara ödenen para ilişik listede gösterilmiş
tir. 

2. Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünde 32 
Eğitimci, 8 personel olmak üzere, toplam 40 ki
şi görevlidir. Bu görevlilere bir yılda ödenen 
maaş ve ücretlerin tutarı ise 500 293 lira 20 
kuruştur, 

3. Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünün taş
ra teşkilâtında 417 görevli vardır. Bunların 62 si 
Halk Eğitimi Başkanı, 296 sı Halk Eğitimi Mer
kezi Müdürü, 35 i uzman yardımcısı, 24 ü de 
Gezici Halk Eğitimcisidir. 

4. Halk Eğitimi merkezlerinin 86 sı Hazine
ye ait, 46 sı da kiralık binalardadır. 1970 yılı 
Bütçesinden Halk Eğitimi merkezleri kira be
deli olarak 294 070 lira ödenmiştir. Diğer 199 
bina bu iş için kirasız tahsislidir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair yazılı soru önergesi ve Başbakan 
adına Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezgin'in 
cevabı (7/707) 

(Not : Soru ile ilgili cetvel Kanunlar Md. 
dosyasındadır.) 
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5 . 11 . 1969 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
istanbul Üyesi 
Ekrem Özden 

Soru : 
1. (Gençlik ve Spor Bakanlığı) ihdasını 

icabettiren zaruretler nelerdir 
2. Türk gençliğinin derhal çözülmesi gere

ken çok önemli konuları mevcudolduğuna göre, 
bu bakanlığın ihdasından evvel ne gibi hazırlık
lar yapılmıştır? 

3. Gençlik ve Spor Bakanlığı teşkilât ka
nunu hakkında iktidarınızın tutumu nediff? 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 19 . 12 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi: Devlet Bakanlığının 9 . 12 . 1970 ta
rih ve 2.01 -1772 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ekrem Özdenin, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ihdasına dair Baş
bakanlığı tevcih ettiğiı yazılı soru önergesiyle 
ilgili cevabımız yazımıza ekli olarak sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Gençlik ve Spor Bakanı 

ismet Sezgin 

Soru: 1. (Gençlik ve Spor Bakanlığı) ihda
sım icabettiren zaruretler nelerdir? 

Cevap 1. Nüfusumuzun yarısından fazlası
nı teşkil eden gençlik ve bununla ilgili konular 
bugüne kadar hiçbir yönü ile tam olarak ele 
alınamamıştır. 

Çağdaş uygarlıklar, bugün erişmiş oldukları 
düzeyde artık kişiyi, bedenî ve ruhu ile birlikte 
mütalâa ederek dengeli bir şekilde gelişmenin 
sağlanmasını öngörmektedir. Bu amaçla: Sağ
lam bünyeli, dayanıklı, enerjik, yurduna, mil
letine, iınsanlığa yararlı görev yapmaya hazır, 
neşeli ve iş verimi yüksek kültürlü elemanlarla 
topluluklarını kurmak çabası içindedirler. 

Bizde yıllardır yalnız eğitim sorununa eği-
linmiş, fakat bununla beraber yürütülmesi ge
reken her yaştaki halkımızın beden eğitimi, 

I spor ve boş zamanlarını değerlendirme konu
ları ihmal edilmiş, dolayısiyle bugün karşımıza 
acil çözüm be'kliyen sorunlar ortaya çıkmıştır. 
İlk bakışta bu meselelerin sorumlusu bâzı ör
gütler görülmekte ise de, konular, kapsadıkları 
önem oranında ilgi görmediğinden ve mevcut 
örgütler arasında tam bir koordinasyon bulun-

I madığmdan bu noksanlığın biran önce gideril
mesi zarureti hâsıl olmuştur. 

Gençlik sorunlarının başında gelen beden 
eğitinü ve spor işlerini okul içi ve okul dışı ola
rak ikiye ayırıp inceliyebiliriz : 

1. ilk ve orta dereceli okullardaki bedeni 
eğitimi ve spor çalışmaları hepimizin malûmla
rıdır. Dar zamana sığdırılmış, spor sağlığı araş
tırmalarına dayanmıyan bir düzen içindedir. 

Yüksek öğrenim gençliğimiz için ise, öğre-
nYn programlarında bu konuya yer verilmemiş, 
bir yön gösterilmemiş, kendi imkân ve inisiya
tiflerine bırakılmışlardır. 

2. Okul dışı beden eğitimi ve spor ise 1938 
I de kabul ediılen, 31 sene içinde günün ihtiyaç

larına cevap verecek hiçbir değişiklik yapılanı-
yan bir kanunun dar ve kısıtlı kalıpların içe
risinde kalınmış, veri] en maddi imkân ve tesis
lerle yeni yem kalkınmaya başlanmasına rağ-
mon küçük bir azınlığa muhatabolabilmiş fakat 
kütleye dönük çalışmaları uygulayamamıştır. 

Sayıları büyük rakamlara yükselen her iki 
konudaki gençlerimizin çeşitli teknik ilerleme
lerle hızlanan yaşayış temposu âsinde bunalıma 
sürüklenmemeleri, olumsuz etkiler altında kal-

I m.amalan, ilgi duyacakları konularla uğraşma 
imkanlarını bulmaları inin tedbir alınması lâzım 
gelmiştir. 

Bu bakımdan da boş zamanlarını değerlen
direcek tesis ve çalışmaların öncelikle yapılma
sı şarttır. Bunlar çeşitli spor faaliyetleri, gezi
leri, yaz kampları, çalışma, iş imkânı veren 
kamplar, folklor, halk oyunları öğrenimi ve 

I gösterileri, sosyal ve kültürel çalışmalar, ayrı
ca gençlerin beslenme, barınmaları ile sağlık
larının korunma ve denetiminin sağlanması ica-
betmekted:«r. 

I işte bütün bu nedenlerle ve kaybedilen zama
nın biran önce telâfisi yoluna gidilmesi düşün
cesi ile, bu konulara sahibolacak ilgili örgüt-

I le r le koordinasyonu sağlıyarak belHi amaca 
yöneltecek kalkınma plânında öngörülen ilke-
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lere uygulayacak bir (Gençlik ve Spor Bakan
lığı) kurulmuştur. 

Soru 2. Türk gençliğinin derhal çözümlen
mesi gereken çok önemli konuları mevcudoldu-
ğuna göre bu bakanlığın ihdasından evvel ne 
gibi hazırlıklar yapılmıştır? 

Cevap 2, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında genellik ve spor konuları hakkındaki ilke
ler esasen tesbit edilmiş bulunuyordu. 

Bakanlığın kuruluşu ile Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığının ilgili 
daireleri ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Genel Müdürlüğü alâkalıları Beş Yıl
lık Kalkınma Plânında yer almış bulunan ilke
ler ve tedbirlerin ışığı altında, alâkalı örgütler
le temas ederek ve işbirliği yaparak konuların 
çözümlenmesi için gerekli rasyonel teşkilâtı tes-
b'rt etmişlardir. 

Bu tesbit sonucunda, Bakanlığa bağlanmış 
olan Beden Terbiyesi ve Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Genel müdürlüklerine ilâ
veten. 

1. Eğitim, 
2. Okul işi beden eğitimi ve spor, 
8, Boş samanları değerlendirme, 
4. izcilik, 
Genel müdürlükleri kurulmuş ve faaliyete 

başlamışlardır. 
1971 yılı bütçesi bu yeni genel müdürlükle

rin programlarını uygulayacak ve çalışmalarını 
yoğunlaştıracak şekilde tesbit olunmuştur. 

Soru 3. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kanunu 
hakkında iktidarın tutumu nedir? 

Cevap 3, Gençlik ve Spor Bakanlığı teşkit-
lât kanunu tasarısı hazırlanarak görüşleri alın
mak ihere bakanlıklara gönderilmiştir. Pek ya
kında Büyük Millet Meclisinin tetkikine sunu
lacaktır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, vefat eden Kütahya Azot Sana
yi Fabrikası savunma uzmanına dair yazdı soru 
önergesi ve Sanayi Bakanı Salâhattin Küıç'ın 
cevabı (7/709) 

4 . 12 . 1970 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sanayi Bakanlığınca 
15 gün zarfında yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygı ide arz ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

1. Kütahya Azot Sanayi Fabrikasında Sa
vunma Uzmanı iken 18 . 9 . 1970 günü vefat 
eden Ethem Tanutku'nun eşine 657 sayılı Kanu
nun 208 nci maddesince ölüm yardımı müraca
ata rağmen neden yapılmamıştır? 

2. Ölen Ethem Tanıtku'nun yerine kimse 
atanmadığı halde ölüm yardımı yapılmadan ve 
emekli aylığı bağlanmadan ikamet ettikleri loj
manın 1 hafta içinde tahliyesi için Fabrika Mü
dürü tarafından tahliye emri tebliğ ettirilmiş
tir. Ölen bir memurun ailesine teselli vermek 
ve yardım yapmak yerine, onu perişanlık ve mü
zayaka içinde tahliyeye zorlamasının millî ve 
insani geleneklere, kanun ve mevzuat hüküm
lerimize uygun tarafı var mıdır? 

3. — Durumu telefonla Azot Sanayii Genel 
Müdürüne bildirmeme rağmen ilgi göstermedi
ğini Sayın Sanayi Bakanına not olarak verdim 
bununla ilgili bir işlem yapılmamasının sebebi 
nedir? 

4. Ölen memurun ailesi ölüm yardımını ta-
lebettiği halde Fabrika Müdürü bu yardımı yap
mamıştır. Mezkûr aile vatandaşların merhame
tine sığınarak kirayı sonradan ödemek ricasiy-
le lojmanı tahliye etmiş ve kiraya çıkmıştır. Bu 
müdürün bir memurun ailesine bu derece zulmü 
reva görmesinin hissi sebebi nedir? 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 25 . 12 . 1970 

Müsteşarlık Yazı işleri Bürosu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
7 . 12 . 1970 tarih ve 10847 - 9021 - 7/709 sayılı 
yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in - vefat eden Kütahya Azot Sanayi Fab
rikası Savunma Uzmanına dair yazılı soru öner
gesine cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Salâhattifli Kılıç 
Sanayi Bakanı 

Sayın Hamdi Özer'in yazılı soru önergesine 
Sanayi Bakanlığı cevabıdır : 

Kütahya Azot işletmeleri Savunma Uzmanı 
Ethem Tanutku 18 . 9 , 1970 tarihinde vefat 
etmiştir. 
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Hizmet Evleri Talimatnamesinin 18 nci mad- j 

desi, ölen memurların ailesi efradının, işgal et- i 
tikleri lojmanı en geç 2 ay zarfında boşaltaca- j 
gına âmirdir. | 

Bu durum muvacehesinde TanuUku ailesinin I 
I 

acısı esnasında lojmanı tahliye etmesi hususun- i 
da hemen tebligat yapılmayıp 55 gün sonra an- | 
cak 13 . 11 . 1970 tarihinde tebligat yapılmış- | 
tır. ! 

29 . 12 . 1970 O : 2 
25 .11.1970 tarihinde Tanutku ailesi kendi

liğinden lojmanı tahliye etmiş bu suretle loj
manda 2 aydan fazla bir müddetle oturulmuş-
tur. 

4621 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğin
ce merhumun ailesi efradına yapılması gereken 
ölüm yardımı, sağlığında tanzim etmiş olduğu 
beyanname gereğince Ali Şefik kızı Zekâvet 
Tanutku'ya ödenmiştir. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

20 NCİ BİRLEŞİM 

29 . 12 . 1970 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko

misyonu ile Dilekçe Karaca Komisyonuna üye 
seçimi. 

2. —• Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

.'). — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Delilveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye bakanlıklarından sözlü 
sorusu (6/543) 

o. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztür'k'ün, İsmetpaşa Kız Sanat Enstitü
sünün isıminin değiştirilmesine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (G/540) 

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil üzımcn'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altınova Devlet Üret
me Çiftliğimden tohumluk tahsis edilmesinin ne-
'denlermıe dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpmar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy

lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
di! r Tunçkanat'ın, 21 Ekim 1970 tarihinde 
Günıi'ü Hava Alanına inen U-8 Amerikan uçağı
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/551) 

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

9. —• Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Tevfik Fikret Lisesine da
ir İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/553) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

1. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türki
ye Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında karnın 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınarak kurulan Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/333; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1144) (S. Sayısı; 1476) (Dağıtma tari
hi : 26 . 11 . 1970) (Bitiş tarihi : 10 . 1 . 1971) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 



— 2 

TKT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırması istiyen önergesi (10/34) 

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

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

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

6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Mart, Nisan, Mayıs 1970 aylarına 
ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/36) 
(S. Sayısı : 1474) (Dağıtma tarihi : 24.11.1970) 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1970 ay
larına ait hesapları hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/37) (S. Sayısı : 1475) (Dağıtma tarihi : 
24 . 11 . 1970) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şev
ket Köksal'm, İstanbul'un Sağmalcılar ve Esen
ler mıntakalarında vukubulan Kolera hastalı
ğına dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/35) 

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

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

11. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Mehmet Hazer'in, üniversite ve yüksek okul
larda vukubulan boykot, işgal ve diğer hâdi
selere dair Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/38) 

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

13. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, öğrenci olayları ve şiddet ha
reketleri doğuran hususlara dair Senato araş
tırması istiyen önergesi (10/40) 

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

15. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Amerikalı yazar John 
Hughes'in basında çıkan Afyon kaçakçılığı ile 
ilgili bir demecine dalir Senato araştırması isti
yen önergesi (10/41) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Nafaka alacaklarının yabancı memle
ketlerde tahsili ile ilgili sözleşmeye katılmamı
zın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân komisyon
larından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/120; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1143) (S. Sayısı : 1478) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 12 . 1970) (Bitiş tarihi : 
31 . 1 .1971) 

X 2. — 30 Mart 1968 tarikinde Ankara'da im
zalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıt-



ma ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye 
alınmak suretiyle kurulan geçici komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/96; Cumhuriyet Senato
su 1/1145) (S. Sayısı : 1479) (Dağıtma tarihi : 
4 . 12 . 1970) (Bitiş tarihi : 31 . 1 . 1971) 

3. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 
nci maddesinin I I işaretli fıkrasına bir (N) ben-
ıdi ve sözü geçen kanuna geçici iki madde eklen

mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/145; Cumhu
riyet Senatosu 2/300) (S. Sayısı : 1480) (Dağıt
ma tarihi : 7 . 12 . 1970) (Bitiş tarihi : 
31 . 1 . 1971) 




