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2. — Cumhuriyet ,'Senatosu Ankara 
Üyesi Hıfzı Oğuz Beikata'nın, ba.zı gıda 
maddelerinde meydana gelen sunî fiyat 
artışlarına dadr yazılı soru önergesi ve Ti
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi (Sabahattin Or-
hon, Giresun'da bazı nakil vasıtası sahiplerine 

iş verilmemesi sebebiyle cereyan etımekte olan 
vahim olaylara; 

İstanlbul Üyesi Mehmet Feyyat, Hürriyet ve 
Anayasa Bayramının yilıdönümü münasebetiyle 
uygulamalarda yapılan eksilk işlemlere; 

Sakarya Üyesi Mustafa Tığlı, Hürriyet ve 
Anayasa Bayramıma; 

Manisa Üyesi Oral Karaosmanoğlu, Mani-
sa'daki şeker darlığı ve Başbakan Bülent Ece-
viıt'in bu konudaki beyanına dair gündem dışı 
birer demeçte bulundular. 

6/8, 6/10, 6/18, 6/20, 6/27, 6/32, 6/33, 6/35 
numaralı sorular, ilgili bakanların; 

6/567 numaralı soru, soru sahibinin; 
6/26, 6/29, 6/30, 6/31, 6/34, 6/36, 6/37, 6/38 

numaralı sorular, ilgili hakanların ve soru sa

hiplerinin Genel Kurulda hazır bulunmamaları 
nedeni ile ertelendi. 

T. B. M. M. eski üyeleri (hakkında kanun tek
lifinin öncelik ve ivedilikle ıgörüşülmesi onayla
narak maddeleri kabul olundu ve tümü açık oya 
sunuldu, oyların ayrımı sonucunda çoğunluğun 
sağlanamadığı anlaşıldığından; 

30.5.1974 Perşembe (günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17,03'te son veril
di. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Üçok 

»>•-« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılama iSaatd : 15.00 

BAŞKAN : İBaşkanvekM Mehmet Ümaldı. 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok!(Cumlıııinba§ıkanınca S, Ü.) Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl) 

'BAŞKAN — 63 ııcü Birleşimi acıyorum. 

II. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — -Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

III. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA ıSUNUŞLARI 

1. — Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligü'in, Tür
kiye Tarım - İş Sendikası tarafından sürdürül
mekte olan gr&v hakkında gündem dışı demeci, 

(BAŞKAN — Cumhuriyet 'Senatosu Kayseri 
Üyesi İSayın Hüsnü Dikeçligil, Türkiye Tarım -
îş ISendikıası tarafından 'sürdürülmekte olan 
ıgrev hakkında Hükümeti uyarma talkımından 
ıgündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Diıkeçlilgil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar; 

İSayın Başbakan Yardımcısı güçlü hükümet
ten bahsediyor. Bu, güçlü hükümet değil, güç
süz igücünü yitirmiş Hükümettir. Eiger Igüçlü, 
tutarlı hir hükümet olmuş .olsa idi, işçinin hak
kını düşünmüş 'olsa ildi, millî menfaati 'düşün
müş olsa idi, millî servete acımış olsa idi, sözle
rinin icahmı Ibu Hükümet yerine getirmiş olsa 
idi Devlet Üretme Çiftliklerinde günlerden heri 
devam eden ıgreve kulak verirdi ve milletin 
milyonlarca parası heba edilmez, fakir fukara
nın sırtından çıkan beytülmal denilen ve orada 
istihsal edilen bütün maddeler 'sokaklara dökül
mezdi ; sütler diökülmczldi, yumurtalar dökülmez
di, Ibakımsızlıktan hayvanlar ölmezdi, (A. P. sı
ralarından '«Bravo Hoca» sesleri) Bu ne vurdum 
duymazlık?. Böyle Tarım Bakanlığı mı olur? 
Bu 'Tarım Bakanı İri, 100 'bin tane traktör yapa
caktı. Hem dindar .geçinip, hem de yalan söyle
yen hu İnsanlar 'devlet idaresinden hah ersizdir, 
bilgisizdir... ( C H. P. sıralarından gürültüler.) 

'NEJAT ISABLICAL1 (Balıkesir) — Heye
canlanma.. 

BAŞKAN — Müsaade huyunun efendim ben 
müdahale ediyorum. 

İSayın Dikeçligil lütfen biraz sairin konuş
manızı rica edeceğim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki. 
Senin de heyecanlanman lâzım. Çünkü.. (C. H. P. 
sıralannclan gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
mezseniz hen meseleyi hallederim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Çün
kü, 16 'gündür hu grev devam ediyor (beyefen
diler. 16 gün içerisinde Hükümet olarak hu me
seleyi çözümlemeliydi, (bitirmeliydi, heha olan 
Devlet malına acımalıydı. İşçiden yana olanlar, 
işçinin hakkını vermek isteyenler hak masasına 
'oturup, eğer işçi haklı ise onun hakkını verme
liydiler. İşte hakiki tutum 'budur. 

Vaktiyle halk huzurunda «işçinin hakkını 
vereceğiz» diyenler, «işçinin karnını doyuraca
ğız» 'diyenler; Devlet Üretme Çiftliklerinde sü
rüp ıgiden greve çare -aramak mecfburiyetindedir-
ler; fakat bugüne kadar aramamışlar ve vur
dum duymazlıkla 'devam etmektedirler. Yazık 
değil mi hu milletin malına, yazık değil mi üret
me çiftliklerinin Ibu 'mallarına? Gazeteler yazı
yor, şimdiye kadar 60 milyonluk bir zarar var
mış. Bu paralar nereden çıkıyor? Devlet hazi
nesinden, Devlet kesesinden değil mi? Bunları 
hen değil de arkadaşlarımın söylemiş olmasını 
çoik arzu ederdim; ama hen, hergün heha olan 
Devlet malının sokaklara dökülmesine, heder 
olmasına, heılgün milyonlarca liranın heba olma
sına gönlüm razı olmadığı için ve bunun acısını 

31 — 



0. Sanatosu B : 63 30 . 5 . 1974 O : 1 

içimde duyduğum, için ibu konuşmayı yapmış bu
lunuyorum. Tarım 'Bakanım, Hükümeti uyarıyo
rum ve 'bu işe biran önce çare bulmaları isçin va
zifeye davet ediyorum. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

2. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, 
bedelinin tamamı alındığı halde 'teslim edilmeyen 
traktörlerin yolsuz işlemlere meydan verilmeden 
teslimi hakkında gündem dışı demeci, 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi IS-ayın Hıfzı Oğuz Bekata, bedelinin tama
mı alındığı kaide teslim edilmeyen traktörlerin 
yolsuz işlemlere meydan verilmeden teslimi hak
kında gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun Sayın Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli sentörler; 

Âcil deva ve tedbir isteyen bir konuyu yük
sek huzurunuza getirmekte zorunluluk duydum. 
Konu şu: 

Daha çok İstanbul'da bazı acenteler vatan
daştan muayyen bir ölçüde para aldıktan sonra 
kendilerine traktör verme vaadinde bulunmuş
lar. 

Bilâhara paranın tamamı ödenmek kaydı ile 
kendilerine teslim edilecek traktörlerin şase ve 
motor numaraları da verilmiş ve alâkalılar Zi
raat Bankasından veya kendi güçleri ile paranın 
tamamını sağladıktan sonra bu traktör alma 
hakkını da kazanmış bulunuyorlar. Yerilen pa
ranın miktarı 96 bin lira; bir traktör için. 

Acente Şubat 1974'te şase ve motor numara
sını verdiği taraktörü teslim etmeyi ele yazılı 
olarak taahhüt etmiş bulunuyor. 

Gelin görün ki. Şubat ayı geçti, üstünden 
mart. Nisan. Mayıs da geçtiği halde ve traktör 
acentede veya fabrikada mevcut iken acenteler 
traktörü parasının tamamını ödeyen alıcısına 
henüz teslim etmemektedirler. Nedeni araştırıl
dığı zaman su acı gerçek görülmektedir: 

Traktör anlaşması yapılırken alıcı ile satıcı 
arasında «Traktörün bedeli tamamen ödenmiş. 
dahi olsa teslim tarihindeki fiyatı muteber ola
caktır» kaydı bulunduğundan, acente teslimi 
geciktirmek suretiyle günün birinde traktör fi
yatına zam yapılırsa, tamamını aldığı fiyatın üs
tüne bu zammı da alabilmiş olmak için teslimi 
geciktirmekt edir. 

. Konu Sanayi Bakanlığı tarafından acente
lerde ve fabrikalarda ciddî bir kontrola tabi tu
tulduğunda bu traktörlerin mevcut, bu anlaş
maların da mevcut olduğu görülecektir. 

Vatandaşlardan bir traktör için alman 96 
bin lira, aslında bir çok vatandaş aynı durumda 
olduğu için acenteler milyonlarca lirayı bir tek 
traktör teslim etmeden toplamış, buna mukabil 
parasını aldığı traktörlerden daha çok fayda 
sağlayabilmiş olmak için de teslimi geciktirmiş 
bulunuyorlar. 

Sanayi Bakanlığımızın konuya el koyarak 
acenteler ve fabrikalar nezdinde durumu ciddî 
bir incelemeye tabi tutmasını ve haklı durumda 
bulunan vatandaşların daha çok mağdur edil
memelerini sağlamasını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim arkadaşlarım. 

3 — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur 
S ok men'in. Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyelerin 
üçte birinin yenilenmesi hakkında gündem dışı 
demeci, 

BAŞKAN — Kontenjan Senatörü Sayın Tay
fur Sökmen, Cumhurbaşkanlığınca seçilen Kon
tenjan Senatörlüğünün üçte bir yenilenmesi 
hakkında gündem dışı söz talep etmişlerdir. 

Buyurun efendim. 
TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaşla
rım : 

Altı sene evvel senatör olarak bu mukaddes 
çatı altında tanışıp samimi dostluk kurduğu
muz muhterem Cumhurbaşkanımızın o günden 
bugüne kadar değişmeyen dostluğunun iltifat 
ve muhabbetinin ciddiyetinden emin olduğum 
cihetle kendilerine karşı müteşekkirim. 

Değişmeyen bu muhterem zatın dostluk ve 
iltifatının yeni bir örneğini, Aziz Atatürk'ün 
milletine son armağanı olan güzel Hatay'ın 
Cumhurbaşkanlığını yapmış olmam dolayısiyle 
daimî senatör olabilmem hususunda izhar bu
yurdukları alâkadır. Filvaki yapılan teşebbüs 
bugün için müspet bir netice vermemiştir. Sağ-
olsunlar. sağolsun.. 

Arkadaşlarım, benim daimî senatör olmamı 
candan istemiş olan muhterem Cumhurbaşkanı
mızın bu samimi arzusu tahakkuk etmeyince, 
diğer taraftan; yani kendi kontenjanından sena
tör yapmayı düşündüklerini düşünerek, bugünkü 
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şartlar içerisinde teşriî vazife yapmaya yaşımın, 
sıhhatimin müsait olmaması dolayısiyle vazife 
göremeyeceğim için beni affetmelerini kendile
rinden rica ettim. 

Bu itibarla acı ve tatlı geçen altı senelik teş
riî hayatım bugün hitam bulmuş olduğundan 
gerek Sayın Cumhurbaşkanımıza, gerek altı se
ne burada vazife görmemi sağlamış olan eski 
Cumhurbaşkanı Sayın Sunay'a ve heyeti celile-
nize arzı veda eder, derin saygılar sunarım. 
«Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

4. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/466) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi var, 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı, 
Başkanlık Divanının 29 . 5 . 1974 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Tekin Arıbıırun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

C. Senatosu Hakkâri Üyesi Naci Cidal has
talığına binaen, 10 . 3 . 1974 tarihinden itibaren 
(40 gün), 

C. Senatosu Kars Üyesi Yusuf Ziya Ayrını 
mazeretine binaen. 3 . o . 1974 tarihinden itiba
ren (15 gün), 

C. Senatosu Ordu Üyesi Şevket Koksal has
talığına binaen, 4 . 3 . 1974 tarihinden itibaren 
(67 gün), 

C. Senatosu Kontenjan Üyesi Vahap Güvenç 
hastalığına binaen, 30 . 4 . 1974 tarihinden iti
baren (15 gün), 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım : 

Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Sayın 
Naci Cidarın, hastalığına binaen 10 . 3 . 1974 
tarihinden itibaren 40 gün izinli sayılmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın Yu
suf Ziya Ayrım'ın. mazeretine binaen 3.5.1974 
tarihinden itibaren 15 gün izinli sayılmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Sayın Şev
ket KöksaPm, hastalığına binaen 4 . 3 . 1974 
tarihinden itibaren 67 gün izinli sayılmasını oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sa
yın Vahap Güvenç'in, hastalığına binaen 
30 . 4 . 1974 tarihinden itibaren 15 gün izinli 
sayılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin 
alan Hakkâri Üyesi Naci Cidara tahsisatının ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/465) 

BAŞKAN — Bir başka Başkanlık tezkeresi
ni. okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Naci 
Cidal'm tahsisatının verilebilmesi, İçtüzüğün 
146 ncı maddesi gereğince Genel Kurulun ka
rarma bağlı olduğundan, keyfiyet yüce tensip
lerine arz olunur. 

Tekin Arıbıırun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Hastalığı dolayısiyle iki aydan 
fazla izin alan Cumhuriyet Senatosu Hakkâri 
Üyesi Sayın Naci Cidal'm tahsisatının verilebil-
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin 
alan Orda Üyesi Şevket KöksaVa tahsisatının 
verilmesine dair Başkaydık tezkeresi. (3/467) 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir tezkere da
ha var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Şevket 
KüksaFm tahsisatın verilebilmesi, İçtüzüğün 146 
ncı maddesi gereğince Genel Kurulun kararına 
bağlı olduğundan keyfiyet yüce tensiplerine arz 
olunur. 

Tekin Arıbıırun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Hastalığı dolayısiyle iki aydan 
fazla izin alan Cumhuriyet Senatosu Ordu Üye
si Sayın Şevket Koksal'm tahsisatının verile-
bilınıesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden 
ler... Etmeveııler... Kabul edilmiştir. 

— 33 — 
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IV. — GÖRÜŞÜ 

1. — T. B. M. M. eski üyeleri hakkında ka- \ 
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2/91; C. Se
natosu : 2/74) (S. Sayısı : 358) (1) 

BAŞKAN — Gecen Birleşimde açık oyla
ması yapılıp da nisap hasıl olmadığı için neti
ceye bağlananıayan, Türkiye Büyük Millet Mec- j 
lilsi eski üyeleri hakkında kanun teklifinin açık 
oylamasına geçiyorum 

(Ordu Üyesi Selâhattin Acıar'dan başlanarak 
oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan başka s a- I 
yın üye? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. j 

(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi 

eski üyeleri hakkında .kanun teklifinin açık oy
lamasınla 109 sayın üye iştirak etmiş; 83 kabul, 
24 ret, 2 çekinser oy kuManımıştır. Bu suretle 
teklif kanunlaşmıştır. 

2. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena- I 
tosu Millî Savunma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 1/47; C. Senatosu : 1/263) (S. Sayısı : 
359) (2) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum r 

Sayın Başkanlığa 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 59 ncu mad

desinin değiştirilmesiyle ilgili kanun tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Millî Savunana Komisyonu 
Başkanı 

Nevşehir 
İbrahim Şevki At aşağım 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

(1) 358 S. Sayılı basmayazı 28 . 5 . 1974 
tarihli 62 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 359 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

LEN İŞLER 

21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Asker
lik Kanununun 59 ncu maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu raporu. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar, efendim. 

Millî Savunma Bakanını Kanunlar Dairesi 
Başkam Sayın Albay Muzaffer Başkaynıak tem
sil etmektedir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
ibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
ye"? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ©di
yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Aslkarlük 
Kanmuiifun 59 ucu maddesinin değiştirilmesi 

haMamda Kamın tasarısı 

Madde 1. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 59 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 59. — Yedek erbaş ve erlerden ge
nel .seferberlikte celp ve davet olunanlar, bulun
dukları iköy ve mahallelerde çağrılma için ya
pılacak ilân saatinden başlayarak en Çok altı sa
at içinde yola çıkmaya, köy ve mahallelerinin 
şube merkezine olan uzaklığına göre sulbe mer
kezinde bulunmaya mecburdurlar. 

Yabancı memleketlerde bulunanlar bulun
dukları yerin elçilik veya konsolosluklaraneıa 
gazetelerle ilân yoluyle çağrılırlar. Bu çağrıda 
elcilik ve konsolosluklar diğer yayın organla
rından da faydalanabilirler. Bu çağrı üzerine 
yükümlüler pasaportlarını almak amaeıyle ge
cikmeksizin altı saat içinde yola çıkarak bulun
dukları yerin elçilik veya konsolosluklarına 
olan uzaklığına göre anılan temsilciliklerde bu
lunmak zorundadırlar. 

Bu süreden sonra şube merkezine veya elçi
lik ve konsolosluklara gelenler bakaya sayılır. 
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Eıfbaş ve erlerin 'eğitim ve manevra için cel
bi, muvazzaf erbaş ve erler gibi yapılır. Dahilî 
asayiş için celpleri seferberlik hükümlerine ta
bidir. 

BAİŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi 'oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

'Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

(BAŞKAN — (Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Maidde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

'Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
'Kalbul 'edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 
tasan konunla ş.mıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi. 
(10/2) 

BAŞKAN — Bu mevzu ile ilgili Hükümet 
temsilcisi?... Yok. 

Görüşülmesi başka bir (birleşime kalmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dmr Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

BAŞKAN — Yiğît Kökerl . . Yok. 

Hükümet temsilcisi?... Yok. Başka bir birle
şime! kalmıştır. 

5. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu raporu (10/46) (1) 

BAŞKAN — Araştırmalarla ilgili Hükümet 
temsilcisi var mı efendim?... Buradalar. 

(1) 10/46 sayılı Araştırma Komisyonu ra
poru tutanağın sonuna eklidir. 

Araştırma Komisyonu adına Sayın Hüseyin 
Avni Göktürk, buyurunuz, yerinizi alınız efen
dim. 

Araştırma Komisyonu raporunu okutuyorum 
efendim: 

(Rapor okundu.) 
BAŞKAN — Efendim, rapor 'bir hayli eski 

tarihte verilmiş olduğu için okuttum. 

Raporun 'üzerinde müzakere açıyoruz. Söz 
isteyen sayın ülye?... Sayın Dikeçligil, buyu
run. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkanın dediği gibi, bu, çok uzun zaman evvel 
verilmiş bir araştırma önergesidir; fakat ra
porda sık sık «soruşturma» diye bahsediliyor. 
Bir defa Senatonun soruşturma açmaya yetki
si yoktur. Bu bakımdan rapor, fbenim kanaatim
ce muntazam olarak öle alınmamıştır. Ben araş
tırma istemiştim; bn işte suç var mıdır, yok 
mudur, hatalı kimdir, kim değildir? Araştırma
cı arkadaşlarımızın bunun üzerinde durmaları 
lâzımdı, maalesef ibunun üzerinde durulmamış
tır. 

Sonra, benim muhatabım (burada, Sayın Mil
lî Eğitim Bakanı değildir, hu işle meşgul olan 
İmar ve İskân Bakanıdır. İmar ve İskân Baka
nının buraya gelmesi gerekirdi. Maalesef İmar 
ve İskân Bakanı 'bundan kaçınmıştır. Çünlkü, 
'bütün Ibu olaylar İmar ve İskân Bakanlığında 
cereyan etmiştir, Millî Eğitim Bakanlığında ce
reyan etmemiştir. Hattızaitında biz bu raporu 
görüşemeyiz. İmar ve İskân Bakanı buraya ge
lecek ve diyecekti ki, evet, AID fonuna aykırı
dır veya değildir... İmar ve İskân Bakanı di-
yecektiki, bu, valilerin salâhiyeti dahilindedir; 
fakat valilerin salâhiyeti dışına çıkılmıştır... 
Bunlara cevap verecek olan İmar ve İskân Ba
kanıdır. 

Ben diyorum iki, bugüne kadar para öden
memiştir. Mukaveleyi İmar ve İskân Bakanı ya
pamaz. Bu, salâhiyeti dahilinde 'değildir. PAO 
ile anlaşma o şekildedir ki, hunun doğrudan 
doğruya vilâyetlere bırakıyor, hir ortaklık ku
rulmasını istiyor; yapılsın diyor, ama bu Ba
kanlığın salâhiyeti dışında. 

Nitekim, Bakan arkadaşıma o zaman ben 
yazılı soru sormuşum, cevap vermiş. Sonra bu
nu sözlü soruya çevirmişim, buraya da geçmiş
tir. Verdiği cevapta, Tevfik Fikret Lisesinin 



C. Senatosu B : 63 30 . 5 . 1974 O : 1 

'kumcul arıyı e raporda adı gecen kurucular ara
sında hiçbir münasebet yoktur. Sayın Nakiboğ-
lu'nun bana verdiği 'kurucuların ismi şunlar: 

Ali Galip Genç (Tüccar), Zühtü Vural 
(Avukat), Nihat Bolayır (Mühendis), Hürriyet 
Şenol (Tercüman Se'kreter), Ruşen Genç (Hu
kukçu), Refik Mancıoğlu (Makine Mühendisi), 
Kemal Alaııkuş (Orman Mühendisi), Hayri 
Yunt (Mühendis), Yakup ülukan (Doktor) Ta
lât Torosoğlu (Hukukçu), Metin Özgür (Yük
sek Mühendis). Bu zabıtlarda da tevsit edilmiş
tir. Hayrettin Nakiboğlu'nu bu bakımdan ilgi
lendiriyor. Yazılı ve sözlü sorum burada. Ba
kanın bu meselelerin üzerine eğilmesi lâzımdı 
diyorum, ama Millî Eğitim Bakanının demiyo
rum; İmar ve İskân Bakanının diyorum. 

Daha ziyade ben alınan para üzerinde du
ruyorum. Elbette müesseseler kâr eder, ama bu 
müesseselerin kârı nereye gidiyor? Bir müesse
se kurulup Ikâr ettikten sonra kanunen borcu
nu ödemesi lâzımdır. Nitekim sıralamışım: Tev-
fik Fikret Lisesi inşaatı için yapılan masraf, 
kalorifer tesisatı, sıhhî tesisat, elektrik tesisatı 
ve proje bedelleriyle birlikte 1 milyon 208 bin 
liradır. 

Ankara Eğitim Derneği, Tevfi'k Fikret Li
sesi müteahhidi Adnan Şimşek ile İmar ve İs
kân Bakanlığı İcra Heyeti Başkan Yardımcısı 
Nedim Tunçsiper tarafından imzalanan proto
kole göre inşaat tutarı bu şekilde ödenmesi ge
rekirdi : 

200 bin lirasının 1969 senesi içersinde, 250 
bin lirasının 1970 yılı içersinde, 350 bin lirasını 
1970 yılı eylül ayı içinde, 300 bin lirası 1970 yi-. 
lı Aralık ayı içinde, 200 bin lirası 1971 yılı Ni
san ayı içinde. 

Halbuki, bu güne kadar bu para şu şekilde 
ödenmiştir diyorum: 100 bin lirası 17.9.1969, 
25 bin lirası 8 . 10 . 1969, 27 bin lirası 6.10.1970, 
3 bin lirası Ekim 1970 tarihinde ödenmiştir. Bu 
vaziyete göre diyorum, Derneğin borcu 1 milyon 
800 bin liradır. Ödemesi lâzım geldiği halde 1 
milyon 800 bin lirayı ödemiyor. Hazine bundan 
ziyan ediyor, niçin bu para ödenmiyor diyorum 
ve bunun araştırılmasını istiyorum. Raporda bu 
paradan hiç bahsedilmiyor .Devlet Hazinesinden 
bu kadar para çıkmış, bunun müsebbibi kimdir? 
Dernek bunu niye ödemiyor diye soruyorum 
ben? 

«Bu vaziyete göre, kanun dışı malzemenin 
protokol gereğince mütebaki paranın ödeneceği 
de yok gibidir, araştırma sonunda gerçekler or
taya çıkacaktır,» diyorum. 

Şimdi, gönlüm isterdi ki raporu hazırlayan 
arkadaşlarımız tarafsız olarak davransınlar. De
sinler ki, bu para ödenmiştir veya bu para öden
memiştir, takside bağlanmıştır veya bağlanmamış
tır. Şimdiye kadar bu paranın ödenip, ödenmedi
ği de meçhuldür. Bu parayı veren İmar ve İskânı 
Bakanı olduğuna göre, İmar ve İskân Bakanı 
çıkıp bu para ödenmedi veya tahsil edilecektir 
diyecekti. Ben bilhassa bunun üzerinde duru
yorum, Hazinenin ziyanının üzerinde duruyo
rum. Arkadaşlarım bilirler, biz öteden beri hak
sızlıkların üzerinde durduk. Bir parlamento hak
sızlıkları kapattığı müddetçe huzur içersinde ola
maz. Kim olursa olsun, haksızlıkları kapatmaya 
bizim hakkımız yoktur. Devlet Hazinesini haksız
lara karşı korumak mecburiyetindeyiz. 

Haldun Menteşeoğlu benim arkadaşım olabi
lir, bir diğeri de arkadaşım olabilir, ama arkadaş
lık başka, kanun dışı yapılan muameleler baş
ka. Bunu zikretmekteki maksadım ve gayem, 
araştırma istemedeki maksadım ve gayem; yaran 
bendegân geldi, bir dernek kurdu, kurduğu der
neği sağlam şartlara bağlamadı, ona verdi, bir 
okul açıldı: Kültür başka.. «Fransız kültürü de
vam ediyor, okul açılmıştır» diyor; ne âlâ .Bu
nu özel şirketler de açıyor. Bunu parası olan 
açar; ama' ben diyorum ki, bunu Devlet açsın, 
Millî Eğitim Bakanlığı açsın.. Verelim ona, o 
kâr etsin, o sağlasın, Onun okula ihtiyacı var. 
Ben şahsen raporumda bunları dile igetiriyorum. 

Benim kanaatimce rapor kanunî mevzuata 
boyanmıştır. Benim sorularımla verilen raporun 
hiç bir alâkası yoktur. Raporda muhalefet şerhi 
veren arkadaşlarımız var, onların da burada bu
lunmasını çok arzu ederdim. Muhalefet şerhinde 
bu hususta ne demek istiyorlar? Fakat maalesef 
burada o arkadaşlarımızı göremiyoruz. Bence Se
natonun böyle mühim meselelerin üzerinde ciddi
yetle eğilmesi lâzım gelir. Maalesef, bu araştırma 
önergelerinin üzerinde hassasiyetle durulmadığmı 
bir kere daha acıyla görüyoruz. Etrafımıza bak
tığımız zaman muayyen arkadaşlarımız var. Za
ten Senato araştırmasından bir netice de çıkacak 
değil; ama biz burada huzur içinde olmaya ve 
beytülmal'a el sürdürmemeye gayret, sarf ediyo
ruz. 
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Arkadaşlarım, diğer bir nokta ise şudur . 
Buradaki arsa kimindir? Bu arsa nasıl alın
mıştır? Bunun üzerimde duruyoruz, bumdan da 
bahsedilmemiştir. Eğer ıburadaıki arsa derneği 
kuranların değilse; yarın arsa sahibi «çık» 
derse, Hazinenin umalıysa (İki öyle) ve Hazine, 
«Ben buraya bunu yaptıracağım» -derse ne ola
cak bu /tesisler? Sökülüp atılacaktır elbette. 
iSökülüp atıldığı takdirde ımilleıtin cebinden çı
kan bu kadar para nereye -gidecektir? Heba 
olup, yok olup gidecektir. Burada ela sağlama 
bağlanmamıştır, -sağlam bir iş yapılmamıştır. 
Bizıim dediklerimiz ve araştırılmasını istediği
miz meseleler bunlardır. 

Sayın Komisyon Başkanı darılmasın, daima 
bu .konuyla ilgili olmayan Ikanunun maddeleri
ni sıralamış ve soruşturma deyip gidiyor... Ar
kadaşlarım, ben soruşturma demedim, araştır
ma dedim. Demeik iki, ibu rapor bdr soruşturma 
rapouru olarak hazırlanmış, araştırma raporu 
olarak ortaya çıkarılmamıştır, çıkm anmaktadır. 

Üzüntüyle esefle karşılarımı. Kaç sene oldu, 
kaç İmar ve İskân Bakanı ıgeldi geçti, hiçbir 
İmar ve İskân Bakanı ciddiyetle bunun üze
rinde durmadı. Doğruluktan, -faziletten bahse
den insanlar bugüne kadar ıgelipte bu araştır
ma önergemize cevap vermediler, kaçındılar; 
ortak Hükümette de, şimdi de... 

Onun için İmar ve İskân Balkanının bulun
mayışını, Ibu konu kendi dairesiyle ilgili oldu
ğu halde cevap vermeyisin! de üzüntüyle kar
şılarım. 

(Sayın Başkanın dediği gibi, ıbeniım eliımderı 
ıgelen budur. Ben şahsen (burada senatörlük 
vazifemi yaptım. Allah indimde, milletimin in
dinde mesuliyetten kurtulmuş bulunuyorum. 

'Saygılarımla, 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Baş

kan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız şahsınız adına söz vere-
iMlirim, igrup adına söz veremem; çünkü »grupu-
nuzun yetkilileri yok. 

EKREM KABAY (Burdur) — Peki efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kabay. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Baş

kan, Senatonun pek değerli üyeleri; 
12.10.1971 tarihinde Kayseri Üyesi ıSayın 

Hüsnü Dikeçligil, Tevfik Fikret Lisesi hakkın

da hir Senato araştırması isltemdş. Bu konuda 
ifade buyurulan iddia şu: 

«Eski iki İmar ve İskân Bakanı zamanında 
Ankara öğretim Derneği adiyle kurulmuş olan, 
dernek adına yaptırılmış bulunan Tevfik Fik
ret Lisesi hakkında Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 88 nci ve Cumlhuriyet Senatosu İçtü
züğünün 133 mcü maddeleri gereğince (Senato 
araştırmasını arz ve teklif ederim.» demişler. 

Muameleye konulmuş. Bu konuda bir ko
misyon teşekkül ettirilmiş. Komisyonda 10 
arkadaşımız igörerv almış, 10 arkadaşımızdan 
iki tanesi; birisi imzada bulummamış, birisi top
lantıda bulunmamış, 4 'arkadaşımızda araştır
manın aleyhinde bulunmuşlar; yani dörde dört 
Başkanın tarafı ağrı basmış ve böylece bu rapor 
yüce huzurunuza gelmiş. 

Bilindiği gibi, dernekler hakkında igerekli 
denetim malî yöndense Maliye Bakanlığı (müfet
tişleri, idarî yöndense İçişleri Bakanlığı müfet
tişleri, Millî Eğitim Bakanlığıyla ilgiliyse, Millî 
Eğitim Bakanlığı müfettişleri tarafımdan -de
netlenir. 

Şimdi, komisyonun hazırlamış olduğu rapor
da bu teftiş kurullarının vermiş olduğa rapor
lardan hiç söz edilmemektedir ve bu nedenle 
kanaatim odur ki, hazırlanmış -olan rapor süb
jektiftir. Bunu nereden anlamaktayım: 

iSaym Hüsnü DikeçliğiPin iddiaları açıktır. 
Demektedirler ki, eski İmar ve İskân Bakanı 
kanuna, yönetmeliğe uygun olmadığı halde 
1 200 000 liralık hir FAO yardımımı Ankara 
Eğitim Derneğine vermiş ve bu lisenin kurul
masını sağlamıştır. Bunun yanı sıra, tıpkı öbür 
özel iokullar gibi 2 800 liralık ücret alınmıştır. 
Hem kamu yararına çalışan dernek farz edile
cek, hem buna Devlet tarafımdan yardım yapı
lacak; arkasından da bunlar yurttaştan para 
alarak çocukları 'eğitecekler... 

Amaç nedir? Komisyon son netice bölü
münde şunu ifade etmiş; 

«Türkiye'de yavaş yavaş ıgerilemekte olan 
Fransız Ikültürünün de yine hiıç olmazsa 'eski 
tarihî durumuna yaklaştırılma sı gayesi ve ge

rek Fransız Hükümetinin ve igereikse Fransız 
kültürüne bağlı müstesna ve seçkin şahsiyetle
rin gayret ve yardımlariyle kurulmuş...» 

Simidi, Fransız kültürünün ülkemizde geliş
tirilmesi... Kimin eliyle -geliştirilmesi ? Fransız 
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ikülrtürüyle geliştirilmiş seçkin kimseler eliyle 
geliştirilmesi sanki amaçmış ıgibi gösteriliyor. 

Kanaatim odur ki, eğer yabancı ulusların 
kültürüne ihtiyacımız var ise, bunun politikasını 
Millî eğitim Balkanı yürüteeelktir, Millî Eğitim 
Baıkanı tayin edecektir. Her önüne gelen bir 
demeik kuracak, çeşitli yularla bu dernek kaanu 
yararına çalışırmış gibi gösterilecek... Fransız 
kültürünün yayılmasiyle kamu yararının alâka
sını katiyen bağlayamıyorum, katiyen kuramı
yorum. Bu işin politikasını mutlaka Millî Eği
tim Bakanlığı tayin etmelidir. Çünkü, bütün 
orta dereceli okullarımızın uygun görülenlerin
de bu dersler zaten (gösterilmektedir, yürütül
mektedir. 

Kaldı iki, eğer bir kültürün gelişmesine yar
dım edilecekse; bu kültür bizim kültürümüz
dür, Türk kültürüdür. Bu kültürün gelişmesi 
için milyonlarca lirayı sarf edebilseydik daha 
onur verici olurdu, daha şeref verici olurdu. 

Huzurunuzda takdim edilen raporu yeter
siz görmekteyim. Aslında İçtüzüğün ilgili mad
desi Yüce Senatoya bilgi vermek için konul-

1. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi tTnsaVm, Hacettepe ve Atatürk Üniversi
telerinde normal trp öğreniminden sonra intörn 
olan öğrencilere dair soru önergesi ve Millî Eği
tim Bakanı Mustafa Üstündağ'ın yazılı cevabı 
(7/228) 

30 . 4 . 1974 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hacettepe ve Atatürk Üniversitl erinde nor

mal tıp öğreniminden sonra doktor olacak öğ
rencilere diploma vermeden intörn doktor adiy
le bir sene uygulama yaptırılmaktadır. 

Bu uygulama nedense her iki üniversite de 
ayrı biçimde uygulanmaktadır. Hacettepede in
törn olan öğrencilere uygulama yapmak üzere 
hasta teslim edilir, nöbet tutturulur, belli hiz
metlerde doktor olarak çalışması istenir. Buna 

muş; ama bu bilgi Yüce Senatoya -objektif bir 
biçimde getirilmemiştir. Bunu, ayrıcalık oyu 
koyan arkadaşlarımızın raporlarında da (gör
mekteyiz, 

Zamanınızı fazla almamak için, bundan böy
le bu konuda yapılacak araştırmaların daha .ob
jektif esaslara dayalı bir biçimde yapılmasını 
önerir, hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye? 
Yok. 

Hükümet ve komisyonun bir diyeceği var 
mı efendim1? Yok. 

Gıörüşme, araştırma raporunun okunması ve 
iki sayın üyenin fconuşımıasiyle neticelenmiştir. 
İçtüzüğe göre sadece görüşme açılıyor. Bir ka
rara dayanmıyor. 

Gündemimizle ilgili zevat salonda bulun-
mıadığı cihetle diğer (maddelerin görüşülmesi 
mümkün değildir. 

Bu sebeple 4 Haziran 1974 Salı günü saat 
15,00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

* (Kapanma Saati : 16,20) 

ı— ı ı 

karşılık, belli bir ücret, yemek veriliyor ve has
tanede kalma olanakları sağlanıyor. 

Atatürk üniversitesinde intöm olan doktor
lara Hacettepe'de olduğu gibi hasta teslim edi
liyor nöbet tutturuluyor, hizmetlerin tümü iste
niyor, ama ücret ve yemek verilmiyor. 

İki yıl öncesine kadar Hacettepe'de olduğu 
gibi Atatürk üniversitesinde okuyan intörn 
doktorlara da intörlük süresince ücret verilmiş
tir. Son iki yıl bu ücret verme ve yemek işi kal
dırılmıştır. 

Ayrıca bu üniversite profesörler kararı ile 
öğrenim sürelerinde 6 ay süreli değişiklikler 
yapmıştır. Aynı yükümlülüklerle bu üniversite
den 6 ay fa^la okumaya mecbur edilen sınıflar 
vardır. Buna göre; aşağıdaki soruların Millî 
Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevap-

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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1 andırdım asın a ön !oImtanızı saygılarımla arz 
ederim. 

Erzincan Senatörü 
Niyazi Unsal 

ıSoraılar : 
1. — Hacettepe ve Atatürk Üniversiteleri 

t ıp fakültelerinin öğrenim süreleri ve diğer ko
şulları aynı iken Hacettepe'de intörn olan öğ
rencilere ücret ve yemek verilirken, Atatürk 
Üniversitesinde verilmemesinin nedenlerini, yi
ne Atatürk Üniversitesinde 4 mezuniyet sınıfı
na kadar ödenen bu ücretlerin kaldırılma sebe
bini, 

2. — Kararlarla öğrenim sürelerinin uzat
ma, ya da 'kısaltma hususunun hangi yasal yet
kilere dayandığını, süresi uzatılan öğrencilerin 
ıbir avantajının bulunup bulunmadığını, 

3. — Sistemsiz çalıştığı anlaşılan bu konu
nun bir esasa bağlanmasının Bakanlıkça düşü
nülüp düşünülmediğ-ini, varsa böyle bir hazır
lık bunların neler olduğunun açıklanmasını say
gılarımla rica ederim. 

T. C. 
(Millî Eğitim Bakanlığı 29 . 5 . 1974 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 031, 2 - 537 

Bölüm : Parlamento irtibat 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 4 . 5 . 1974 gün ve 3532 - 2071/7/228 

sayılı yazınız. 
iCumhuriyet .Senatosu Erzincan Üyesi Sa

yın Niyazi Ünsal'ın Hacettepe ve Atatürk Üni
versitelerinde intörn olan öğrencilere ayrı ıbir 
uygulama yapılmasına dair, verdikleri yazılı 
soru 'önergesine ilişkin cevabımız ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygı ile sunarmı. 
Mustafa Üstün dağ 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Sayın 
.Niyazi Ünsal'ın, Hacettepe ve Atatüık Üniver
sitelerinde intörn olan öğrencilere farklı bir uy
gulama yapılmasına dair verdikleri yazılı soru 

önergesine ilişkin cevabıımız, 
Kuruluşlarından 1970 - 1971 öğretim yılına 

kadar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi aynı süre 
ve koşullar içinde eğitim yapmakta iken, 1970 -

i 1971 öğretim. yılından itibaren Atatürk Üniver
sitesi Tıp Fakültesi F. K. B. öğretiminin 1 yıl 
olarak okutulmasını yetkili organlarca karar-

I laşltırilmıştır. 
Hacettepe Üniversitesinde, F. K. B. öğretimi 

iki yıl iken aynı fakültenin ilgili organları da 
F. K. B. öğretimini bir yıla indirilmiştir. Böy
lece iki tıp fakültesi arasında tıp öğrenimi ba
kımından farklı bir süre söz konusu değildir. 

Ancak, Hacettepe Üniversitesi. Yabancı Dil 
(İngilizce) bilen öğrenci ile az bilerek üniver
siteye gelen öğrenci arasındaki farkı kaldırmak 
amacıyle bir hazırlık sınıfı açmıştır. 

I Atatürk Üniversitesi 'Tıp Fakültesinin, Ha
cettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi, bir dö
ner sermayesinin bulunmamasından ötürü, in
törn öğrencilerine ücret ve yemek verme olana
ğı mevcut değildir. 

Ayrıca, bu konuda uygulamada birtakım 
I müşkülâtların çıkması nedeniyle, fakülte pro-
I fesörler kurulu intömılük süresince ücret ve ye-
J m ek verilınemesini kararlaştırmıştır. 

1750 sayılı Üniversiteler Kanununun, 9 ncu 
maddesi gereğince, kurulan üniversitelerarası 
kurul, üniversitelerarası koordinasyonu gerçek
leştirmek ve aynı meslek ve bilim dallarında 

I öğretim yapan, üniversiteler kuruluşlarda öğ
retim, metot, kapsam ve öğrenimden sonra ka
zanılan unvanların eşdeğer olması konusunda 
yetkili kılındığından bundan böyle tıp fakülte
leri 'arasında farklı bir eğitim sisteminin doğ-

I masına meydan verilmeyecektir. 
Bilgilerinize saygı ile sunarım,. 

Mustafa Üstümdağ 
Millî Eğitim Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıf
zı Oğuz Bekata'nın, bazı gıda maddelerinde mey
dana gelen sunî fiyat artışlarına dair yazılı so-

J ru önergesi ve Ticaret Bakanı Fehim Adak'ın 
I yazılı cevabı. (7/230) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Memlekette herkesi yakından ilgilendiren aşa

ğıdaki sorumun yazılı olarak cevaplandırılması 
için Ticaret ve İçişleri Bakanlarına duyurulma
sına ilginizi saygılarımla rica ederim, 

Ankara Senatörü 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Soru : 
Türkiye'de normal ölçülerin üstüne çıkan gay-

I rimeşru, sunî fiyat artışları ve şeker, buğday 
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gibi bazı gıda maddelerinde darlık görülmek
tedir. 

Bunun yüzde 50 nedenini halkımız, piyasa
nın başıboş ve herkesin insafına terkedilmiş ol
masında görmektedir. 

Gerçekten, örneğin bir yiyecek maddesinin 
üreticiden tüketiciye kadarki fiyat artışı incele
nirse üreticiden kilosu bir liraya alman malın 
türlü yolsuz şekillerde tüketiciye 4, 5, 6 liraya 
satıldığı açıkça görülür. 

öte yandan, piyasada darlığı görülen, şeker, 
buğday ve benzeri malların, memlekette mevcut 
olduğu ve fakat saklandığı söylenmektedir. 

Bütün bunlara rağmen Türkiye'de hemen hiç
bir yerde ciddî bir belediye kontrolü yoktur. 

Bu itibarla Hükümet, gerekli ekonomik ted
birleri araştırırken, piyasada etkili şekilde bir 
fiyat ve mal kontrolünün yaygın, ciddî ve dürüst 
olarak yapılması için bütün belediyeleri ve bü
tün görevlileri harekete geçirmekten büyük 
faydalar beklenebilir. 

Ticaret ve İçişleri Bakanları tarafından ko
nunun birlikte ele alınması yerinde olmaz mı? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 22 . 5 . 1974 
İçticaret Genel 

Müdürlüğü 
Dosya No : 14 '(370.2) -MJ139 

îçpiy asalar 
Konu : Hıfzı Oğuz Bekata'nm yazılı 
soru önergesi hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
(Genel Sekreterlik) 

İlgi : 9 . 5 . 1974 tarih ve Kanunlar Müdür
lüğü 3586 - 2090 - 7/230 sayılı yazınız. 

Yukarda kayıtlı yazıları ile Bakanlığımıza 
intikal eden Cunıihuriyet Senatosu Ankara Üye
si Hıfzı Oğuz .Bekata'nm, bazı gıda maddelerin
de meydana gelen .sunî fiyat artışlarına dair so
ru önergesi ile ilgili olarak hazırlanan cevabi not 
ilişiktet sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Fehim Adak 

Ticaret Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz 
Bekata'nm bazı gıda maddelerinde meydana ge
len sunî fiyat artışlarına dair yazılı soru önerge
sine ait not : 

Ülkemizin T968 yılından beri hızı gittikçe 
artan enflasyonist bir baskı altında bulunması 
sonucu, bütün eşya fiyatlarında olduğu gibi gı
da maddeleri fiyatlarında da önemli yükselme
ler olduğu 'bir vakıadır bütün hür dünya ülkele
rinde olduğu gibi ülkemizde de ekonomi üzerin
de olumsuz etkileri görülen enflasyon, mal ve 
hizmetler genel arzı ile toplam, talep arasındaki 
dengenin arz aleyhine bozulmuş bulunmasından 
doğmaktadır. Bu, durumda, ülkemizde ve dış ül
kelerde tarımsal ürünlerle, temel mallar ve sa
nayi mallarında üretim noksanlığı olmak üzere 
birçok ekonomik ve sosyal faktörlerin rolü var
dır. Serbest, piyasa ekonomisi cari olan ülkemiz
de arz ve talep ilişkilerine 'göre taayyün eden fi
yatların normalin üstünde sayılabilecek oranlar
da teşekkül etmesinin nedenlerini şu şekilde 
özetlemek mümkündür. 

— Talep artışlarının devam etmesine rağmen, 
anormal hava şartları ve prodüktivite düşüklü
ğü gibi etkenlerle, yaygın tüketim ve sanayi 
hammaddesi olan tarımsal maddelerin üretimi
nin beklenilen düzeyde gelişmemesinden doğan 
arz y et ersizliği, 

— Nüfus artış oranının yüksek oluşu, 
— Yoğun şehirleşme hareketinin tüketici kit

lesini artırması, 
— Dağıtım sistemindeki organizasyon kifa

yetsizliği, 
— Toplumumuzdaki tasarruf ve yatırım duy

gusunun yeterince gelişmemiş olması, 
— Sanayici ve tüccarların sürümden kazan

ma yerine daha çok yüksek kâr marjı ile çalış
ma eğilimi, 

— Yabancı ülkelerdeki fiyat artışları nedeni 
ile ithal edilen hammaddelerin mamul maliyet
lerini yükseltmesi, 

—• Yabancı paralardaki dalgalanmalar sonu
cu birçok ülkelerde sık sık yapılan devalüasyon 
ve revalüasyonlar, 

— Yabancı ülkelerdeki işçilerin transfer et
tikleri gelirlerin büyük bir kısmının tüketim 
harcamalarına kayması, 

—. Faiz, faiz oranlarının yüksekliği. 
Fiyatların genel olarak yükselmesi demek oran 

enflâsyonun halkımız üzerindeki olumsuz etkileri
ni azaltmak amaeıyle ülkemizde her alandaki üre
timin artırılması ve en kısa zamanda mal ve hiz
metler arz ile talebi arasındaki dengenin sağian-
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ması zorunluluğu vardır. Bu denge sağlanmadık
ça, piyasa kontrolları yolu öle fiyatları istikrara 
kavuşturmak mümkün değildir. 

Bu nedenle Bakanlığımızca temel ve ara mal
larla 'halkın yaygın olarak 'kullandığı tüketim 
inallarını üreten kamu kuruluşlarına gerekli ted
birlerin alınması 'bildirilmiş, ayrıca valiliklere 
gönderilen 14 Mayıs 1973, 9 Temmuz 1973, 18 
Ağustos 1973, 9 Ekim 1973, 13 Şu'bat 1974 
günlü 'genelgelerle illerinde dar 'boğazların önce
den görülerek Bakanlığımıza bildirilmesi istenmiş 
ve gerekli görülen malların ithalini 'teşvik maksa-
dıyle gümrük resimleri indirtilmek suretiyle itha
li cihetine gidilmiştir. Bu şekilde demir çelik 
mamulleri, traktör, motorlu araçlar iç ve dış las-

30 . 5 . 1974 O : 1 

tikleri, tereyağ, buğday ve şeker gjbi bazı mad
delerin ithalinde 'bulunmak suretiyle bu mallarda
ki darlığın önlenmesi ve fiyat istikrarı sağlanma
sı cihetine gidilmiştir. Bunların dışında vali
liklere gönderilen yukarıda sözü 'edilen tebliğler
le kanunî mevzuatın verdiği yetkiler dahilinde 
fiyat kontrollarınm yapılması, karaborsa cılığm 
ve darlığı çekilen maddelerin istifçiliğinin önlen
mesi hakkında gerekli işlemlere tevessül edilmesi 
istenmiştir. 

Ayrıca ıbu konularda Bakanlığımızı daha geniş 
yetkilerle mücehhez kılacak, •gerektiğinde piyasa
da darlığı çekilen malların ithalini sağlamak üze
re bir fon tesisline ve piyasa kontrolünün daha et
kili bir şekilde yapılmasına imkân verecek mev
zuat çalışmaları yapılmaktadır. 
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T.B. M. M. Eski üyeleri hakkında Kanun teklifinin tümünün açık oylama sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

AMASYA X i . J l l i K j J . _£A. 

Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 
Şerafettm Paker 

AYDIN 
AH Celâlettiıı Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Cemalettin Infoaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

Üye sayısı : 184 
Oy ver< 3nler : 109 

Kabul edenler : 83 
Reddedenler : 24 

Çekinserler : 2 
0}ra ikatılmayanilar : 71 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
AH Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeçen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cidara 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigil 
Hüseyin Kalpa'klıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehımet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Osman Saliboğlu 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 
Refet Rendeei 

SÜRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkı s 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Mele/n 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Faruk Gürler 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Özbek 
Tayfur Sökmen 
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(Reddedenler) 

TABİÎ ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
( t Â) 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüne§ 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete (B.) 
Mukadder öztekin 

Mehmet Ünaldı (Bşk. Y.) 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sunrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MANİSA 

Doğan Barutçuoğlu 
MARDİN 

Sait Mehmetoğlu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

[ÇekinserUr] 

TABİÎ ÜYE 
Cevdet Sunay 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

[Oya Katılmayanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bckata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mahmut Yural 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcah 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
(B.) 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Kemal Kılıooğlu 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tepsin Arıburun 
(Başkan) 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

TOKAT 
Zihni Betil 

YOZGAT 
V-efli Uyar 

CIB1HURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Bahriye Üçok 

Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğhı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

ÜIALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 
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MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Haldun Memteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtikı Baykal -
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON I 
Ali Şakır Ağanoğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

63 NÜÜ BİRLEŞİK 

30 . 5 . 1974 Perşembe 

Saat : 15,00 

f -• I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

!. — T. B. M. M. eski üyeleri hakkında kanını 
teklifinin Millet Meclisince kahul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi: 2/91: C. Senatosu : 
2/74) (S. Sayısı: 358) 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

.1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikcçligilın, Ankara, İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Kökerin, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

3. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında- kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu rapora (10/46) 

4. — Türk Hava Yollan Anonim Ortaklığı 
ilo Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna 
dair Cumhuriyet Senatosu Araştırına Komisyonu 
raporu ve ek raporu (10/33) 

5. — Cumhuriyet Senatosu (îiresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanbul Üyesi Fikret Gün-
doğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergeleri (10/6) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya, Üyesi 
Hamdi özerin, mason localarına dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi (10/7) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara. Üyesi Yi
ğit Köker'in, Kızılay a İt geçidi ve çarşı yapımı in
şaatına dair Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/9} 

8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak - Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplanın İnceleme Komisyonu raporları (5/9) 
(S. Sayısı : 261'e 1 nci ek) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1971 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
pora ('5/8> (S. Sayısı : 328) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
1972 malî yılı Kesinhesaplan hakkında Cumhuri
yet Senatosu Hesaplanın İnceleme Komisyonu ra
pora (5/10) (S. Sayısı : 329) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligilün, Millî Eğitim Bakanlığının 
7 . 2 . 1974 tarih ve özel 000.01/114 sayılı tamimi 
ve hu tamime göre yapılan tayinler hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi (10/10) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkel âm oğlu 'nun, Atatürk Devrimleri ve 
Devletin temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergesi (10/11) 



13. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sa
mi Turan ile Cumhurbaşkanınca seçilen üye Fethi 
Çelifcbaşîn 11 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
nameye müsteniden TRT Genel Müdürlüğüne ya
pılan atamaya dair Senato araştırması isteyen 
önergeleri (10/12) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Mart, Nisan ve Mayıs 1973 aylarına ait hesapla
rı hakkında Cumhuriyet 'Senatosu Hesaplarını İn
celeme Komisyonu raporu (5/11) (S. Sayısı : 
357) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Haziran, Temmuz ve Ağustos 1973 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu (5/ı2) (S. Sa
yısı : 355) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Eylül, Ekim ve Kasım 1973 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnce
leme Komisyonu raporu (5/L3) (S. Sayısı: 356) 

I v 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
I 1. — 6831 sayılı Orman Kanununun 34 ncü 
I ve ök 3 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bir 
I geçici madde eklenmesine dair kanun teklifinin 
I Millet Meclisince kaibul olunan metni ve Cumhu-
I riyet Senatosu Tarım, Orman, Köy İşleri ve Büıt-
I çe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 

2/55; C. Senatosu: 2/73) (S. Sayısı : 354) 

2. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kaibul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

I Millî Savunma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/47; C. Senatosu : 1/263) (S. Sayısı: 359) 
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Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu ra.poru (10/46) 

Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu 15 . 6 . 1972 

Esas Xo. : 10/16 
Karar Xo. : 3 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumihuriyet 'Senatosu ıGerid Kurulunun 6 . 1 . 1972 itarihli 19 ncu Birleşimde, Tevfik Fikret 
Lisesi IhaMaında Senato araştırması konusunda kurulması kabul edilen Araştırma Komisyonumuz
ca gerekli ıaraş>tırmıa ve inceleme sonucunda hazırlanmış olan rapor iillişikte sunulmuştur. 

GereğjM saygılarımla arz ederim. 
Araştırana Komisyonu Başkanı 

Hüseyin Avni Göktürk 

Tevfik Fikret Lisesi hakkında Senato Araştırma Komisyonu raporu, 

Cumhuriyet Senatosu 
Tevfik Fikret Lisesi 

Senato Araştırma Komisyonu 15 . 6 . 107:! 
Esas No. ;10/46 
Karar Xo. : 3 

Yüksıek Başkanlığa 

İmar ve İskân eski bakanlarından Sayın Haldun Menteşeoğlu ile Sayın Hayrettin Nakiboğiu' 
nun vekillikleri zamanında «Ankara Öğretim Derneği» adiyle evvelce kurulmuş olan Dernek adı
na prefabrik malzeme ile yaptırılmış bulunan «Tevfik Fikret Lisesi» hakkında, Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 88 uci maddesi ve Cumhuriyet'Senatosu İçtüzüğünün 133 ve 134 ncü maddeleri 
gereğince Senato araştırması isteminde bulunan Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sayın Hüsnü 
Dikeçligil'in 7 . 10 . 1971 tarihli önergeleri üzerine, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
6 . 1 . 1972 tarihli 19 ııeu Birleşiminde kurulması kaibul edilen, «Tevfik Fikret Lisesi hakkında Se
nato Araştırma Komisyonumuz» tarafından yapılan araştırma neticesinde : 

I - 'Sayın Hüsnü Dikeçligil önergelerinin 1 numaralı bendinde, «Tevfik Fikret Lisesi adıyla hali 
faaliyette bulunan ibu okula kurucuları tarafından hiçbir yatırımda .bulunulmadığı da anlaşılmak
tadır.» denilmektedir. 

Halbuki, dosya üzerinde mevcut T. C. Millî Eğitim eski Bakanı Sayın İsmail Arar imzalı 12 
Nisan 1972 taralı ve 'özel 199 sayılı yazıya ek yazıda: «'1964 - 1965 öğretim yılında Özeli Ankara 
Ortaokulu adı altında kurulan. 1967 - 1968 öğretim yılından itibaren de Özel Tevfik Fikret Lisesi 
adını alan okulun yönetmeliği, Bakanlığımız Talim ve Terbiye Dairesinde incelenmiş 24 . 10 . 1964 
tarih ve 24 sayılı; yine, 21 . 10 .. 1967 ıgün ve 367 sayılı kararlar ile: «Eğitim sistem ve siyasetimiz 
yönünden» benzeri resmî okullarımız seviyesinde olduğu tespit edilerek 26 . 10 . 1964 tarih ve 41-33 
sayılı yazımızla lise birinci sınıflarına, 8 . 6 . 1970 tarih ve 8200 sayılı yazımızla da. lise ikinci ve 
üçüncü sınıflarına öğretime başlama izni verilmiştir.» denilmektedir. 
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Millî Eğitim Bakanlığının resmî kayıtlarına göre, «Terfik Fikret Lisesinin» kıırııluşıı ve özel 
okul olarak öğretime başlaması 1964 - 1965 ders yıllarıdır. Kayseri Senatörü Sayın Hüsnü Dikee-
ligiF'in Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına verdiği önergesinin tarihi ise, 7 . 10 . 1971'dir. İmar 
ve İskân Bakanlığının, Terfik Fikret Lisesi için prefabrik okul inşa etmek onayının tarihi ise, 
3 . 9 . 1969'dur. 

1964 yılında öğretime başlayan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 625 sayılı Özel öğretim Ku
rumları Kanununa göre öğretime açılış izni verilen ve bu tarihe kadar eğitim ve öğretimine de
vam eden bir özel okul için; «Kurucuları tarafından hiçbir yatırımda bulunulmadığı anlaşılmak
tadır.» denilemez. Zira, hiçbir yatırımda bulunmadan Millî Eğitim Bakanlığından açılış izni aim-
uıaz. Hiçbir yatırım yapılmadan böyle bir okula öğrenci bulunamaz. Hiçbir yatırım yapılmadan 
öğretmen, yönetici, bulunamaz. Böyle bir özel okula hiçbir veli çocuğunu emanet edemez. Bu man
tıkî sebeplerle Sayın Hüsnü DikeçligiPin, Cumhuriyet. Senatosu araştırması isteyen önergesinin (1) 
sayılı bendinde iddia edilen hususları isabetsizdir. 

Sayın Hüsnü Dikeçligil'in önergesinin 2 numaralı bendinde : «Tevfik Fikret Lisesine» kayıtlı 
gündüzlü öğrencilerden kar gayesi güden diğer özel okullarda olduğu gibi öğrenci başına yıllık 
ücret olarak 2 800 TL. sı alınmaktadır. Eğer bu kuruluş kâr gayesi gütmemiş olsaydı daha düşük 
bir ücret alması iktiza ederdi.» denilmektedir. 

Bir kuruluş sosyal veya diğer ulvî bir amaç, içinde kâr gayesi güden herhangi bir .kuruluşla ay
nı durumda aynı .statüde yerini alabilir. Kâr eder veya zarar edebilir. Kârlılık ve verimlilik öğrenci 
adedi ve öğretmen sayısı, öğretmenlere veya personele verilen ücretlerle ortaya çıkar. Öğrenciler
den aynı ücreti alan iki okuldan birisi kâr, birisi zararda olabilir. Bu itibarla; Terfik Fikret Lise
si yöneticilerinin, öğrencilerden aldığı ücret miktarı yalnız kâr gayesini hedef aldığı neticesini or
taya koyamaz. 

Kaldı ki, umumî menfaatlere hadim bir derneğin kurucusu bulunduğu ve halen ele böyle çalışan 
bir müesseseyi kâr peşmde koşan bir hurum olarak tavsif etmeye imkân yoktur. Bu lise yalnız kâr 
gayesiyle .kurulmuş olsaydı adına şirket demek lâzım gelirdi ki, böyle bir şirket de ya âdi şirket 
veya Ticaret Kanununun tespit etmiş bulunduğu diğer ticaret şirketlerinden birisi olmak gere
kirdi. 

•Halbuki, bugün Tevfik Fikret Lisesine kamu yararlı bir öğretim kurulu olarak sahibolan dernek 
elbette kâr etmeye ve başka ifadeyle ekonomik menfaat sağlamaya mecburdur. Ye t erki bu mü
essese edindiği kâr ve menfa ati gayesinin usulüne hasretmiş bulunsun. Yaka.a da, esasen böyle
dir. Yani, Tevfik Fikret Lisesinin sahibi ve idarecisi olan Ankara Öğretim Derneğinin bu eğitim 
ve öğretini faaliyetinden edindiği kârlar, sadece bu lisenin çalışmasına ve gelişmesine; yani, der
neğin gayesinin tahakkukuna hasr edilmiş bulunduğu bir hakikattir. 

Bunun aksini iddia etmek; yani, dernek üyelerinin bu kârları kendi aralarında paylaşmış ol
maları gibi ıhir ithamın altında kalmış olma anlamına gelir. Bu ise, kanunların men ettiği bir 
suiistimal suçundan başka bir şey değildir. Bir dernekle, dernek idarecilerinin iki kategori ger
çek kişiler bulunduğu derneık hukukumuzun min^ari M erindendir, 

Birinci kategoride: Derneğin kurulları meselâ: Genel Kurul, İdare Kurulu, Murakabe Kurulu 
gibi... organlar bulunur. Bunlar fahrî olarak vazife görürler. Sanıyoruz ki, Sayın Hüsnü Dikeçii-
gil de bu heyetlerden hiç birisinin bu lisenin faaliyetinden elde edilen İcarlara iştirak ettiklerini 
hiçbir surette iddia etmemektedir. 

Bir derneğin .gayesinin husulüne yardım edecek olan ikinci kategori canlı ve cansız unsurların 
da parasız çalıştırılamayacağı veya tedarik ve temin olun a maya cağı hususları da yine bir müteari-
:Mir, 

Meselâ, bir lisenin idaresini yürüten bir derneğin hiç şüphesiz; müdürler, öğretmenler, ders 
araç ve gereçleri lâboratuvarları ilâahirihi gibi birçok ihtiyaçları ancak derneğin edindiği kârdan 
sağlanabilir. Yani, öğrencilerden alman para ile bu hususların yürütülmesinden başka bir şey dü
şünülemez. 
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Bu yüzden, önergede 2 numara ile bahis konusu edilen, «Derneğin kâr gayesi güttüğü» id
diasını da bu anlamda değerlendirmek lâzımdır. 

Önergenin 3 sayılı bendinde : «Bu kuruluşa yapılan sarfiyat tamaımıyle kanun dışı ve keyfi
dir» denilmektedir. Ve İmar ve İskân eski Bakanı Sayın Haldun Menteseoğlu'nun sorumluluğu. 
neticesini çıkartmaktadır. Bu husus dahi Komisyonumuzca varit bulunnıadığı kanaatma varıl
ın ıştır. 

Önergenin 2 nci sahifesinin 1 sayılı fıkrasında : «Dünya Gıda Yardımı ile yapılan anlaşma 
gereğince eğitini davasına yardımcı olmak üzere prefabrike okullar yapımı anlaşması valili lere 
bırakılmıştır» iddiası da ileri sürülmektedir. 

Sayın Hüsnü DikeciigiFin bu beyanlarında da isabet yoktur. Çünkü, 22 Ağustos 1969 tarihli 
Resim! Gazetede yayınlanan acılaşmadan bu yolda ne bir tek hüküm ve ne de bir tek kelime var
dır. Ayrıca, böyle bir yetkinin valiliklere bırakıl "ması da düşünülemez. Zira, Türk Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler teşekkülü olan FAO arasında yapılan bir anlaşmada valilerin yetkili kılınmasına 
ne lüzum ve ne de fayda vardır. Anlaşmada taraf olaı Tüı'kiye Hükümetidir. Türkiye Hükümeti 
anlaşma hükümlerini anlaşma hudutları içerisinde isterse merkez organları, isterse taşra organları 
ile uygular. Bu Hükümetin kendi takdirine bağlı iç tedbiri ve millî anlayışı içerisinde sürdürüle
cek !bir icra meselesidir. Burada bit tabiî normal olarak anlaşmayı İmar ve İskân Bakanı sağladı
ğına göre ve soruşturma konusu olan okul da Ankara'da bulunduğuna göre İmar ve İskân Ba
kanlığının bu FAO teşekkülünden sağladığı kredinin uygulanması meselesi de pekâlâ gerek Ba
kanlığın bizzat kendisi ve gerekse Bakanlık adına hareket edebilecek diğer mercilerce yapılmak 
kadar tabiî bir şey olamaz. 

Ankara merkezi dışında, bulunan illerimize ve deprem bölgelerinde yapılacak bu türlü işlere ge
lince -buralarda yapılacak işlerin valilikçe yaptırılması zaten kanun ve usul icabındandır. Bu yüz
den, Dünya Gıda Programı anlaşması içerisinde r.ıevcudolmayan bir hükmün Komisyonumuzca da 
araştırması konusu yapılması da varidolamaz. Olayda, İmar ve İskân Bakanlığı. Ankara Eğitim 
Derneğine prefabrike oku] yaptırmayı uygun bulmuş, Müteahhit Adnan. Şimşek ile anlaşmış, oku
lu yaptırmış, müteahhidin parasını ödemiş, Ankara Öğretim Derneği de, İmar ve İskân Bakanlı
ğına 'borçlu kalmıştır. İmar ve İskân Bakanlığının bu takdirî yetkisi mevcuttur. İmar ve İskân 
Bakanlığı bu yetkisini Ankara uıcikezinde re\sen kendisi, taşrada ise valiliklerdeki organları ile 
yapar veya yaptırır. 

Bakanlıkça, müteahhide yapılan tediyenin dernekten geri alınması bahis konusu olduğu halde, 
bunu .sağlayacak olan hiçbir teminatın alınmadığı hususu doğrudur. Ankara Eğitim Derneği ile 
yapılan protokolde tediye planı kararlaştırılmış fakat ödemelerin zamanında yapılmaması halinde 
harekete geçecek teminat müeyyide gösterilmelin iştir. Bu protokolü Bakanlık adına hazırlayan im
zalayan kişilerin hukuk müşavdrliğine başvurmamış olmaları bu eksikliği meydana getirmiş is e el e 
dernekten banka teminat mektubu, veya herhangi bir gayri menkul ipoteği gibi sağlam bir temi
natın alınmaması bu anlaşmaları bakanlık adına yapan kişilere affolunabilecek bir itiyatsızlık sa
yılabilir. Fakat, bu hal bakanlığın alacaklı bulunduğu mukaveleden doğmuş olan hakkın cevheri
ne zarar vermez. Çünkü, mevcut hukuk nizamlınız hakların nasıl ilıkak edilebileceği hakkında gayet 
sarih ve sağlam hükümler koymuştur. Bu hükümler dahilinde hareket edebilmek suretiyle ba
kanlığın bakiye alacak haklarını kanun yolu ile istihsal etmek daima mümkündür. Bu bakımdan 
da ilgili merciler çok evvelden uyarılmış ve alacağın tahsili yoluna tevessül edilmiş bulunmak
tadır. 

Önergede, «Fonun bir şirket haline getirilmesi gerektiği halde, bugüne kadar bu şirket de 
feessüs ettirilmemiştir» denilmektedir. 

FAO ile yapılan anlaşma gereğince Türkiye Hükümetinin, FAO'ya karşı bir prefabrike inşaat 
yapacak şirket kurmak yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur. İmar ve İskân Bakanlığı, gecekon
duların kaldırılması vö gecekondu sakinlerinin planlı bir şekilde iskân edilmesi ve afetlerde afet
zedelerin faydaları için standart kapı. pencere, çatı, kiremit, tuğla imali, depreme dayanıklı mal-
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zeıııe imali; afetzedeler için önceden imal edilmiş 'barınaklar hazırlamak gibi, maksatların gerçek
leşmesi için şirket kurmayı düşünmüş, fakat bunu henüz uygulama safhasına koyamamıştır. İmar 
ve İskân Bakanlığı henüz bu arzuyu bu hedefi gerçekleştirmemiştir. Böyle olunca, fonun prefabri
ke yapı sanayiinin amacı dışına çıkılmıştır. Ve kurulması öngörülen limitet şirket namı hesabına 
masraf yapılmasına cevaz verilmiştir» denilemez. Çünkü, bu anlaşma 30 .4 .1969 tarihinde Bakan
lar Kurulunca tasvibedilmiştir. Kurulması düşünülen bu şirket bugün dahi kurulmamıştır. Sayın 
Haldun Menteşeoğlu'ndan sonra gelen bakanlar da bu şirketi henüz kuramamışlardır. Kimi ve na
sıl mesul sayabiliriz? Mesuliyetle fiilin fail arasında bir illiyet (bağı bulunması gerektiğinden 
bu iddiadan dolayı da kimseye sorumluluk yükletilemez. 

Önergedeki, 5 sayılı bentte (belirtildiği üzere, Tcvfik Fikret Lisesi inşaatı için İmar ve İskân 
Bakanlığınca yapılan ödemeler yüzünden, Ankara Eğitim Derneği, İmar ve İskân Bakanlığına 
borçludur. Ankara Eğitim Derneği İmar ve İskân Bakanlığına olan ıborcunu ödemesi gerekir. Borç
lu borcunu ödemezse, alacaklı kanun yollarına başvurur 'bu kural bütün gerçek ve •tüzelkişiLer 
için uygulanan hukuk kaidesidir. İmar ve İskân Bakanlığı alacağını almak için kanun yollarına 
başvurabilir. 

Kaldı ki, bu meselede bakanlığın yapmış veya yaptırmış olduğu bütün işlemlerin bir suiisti
mal veya bir suç mahiyetli herhangi bir işlem bulunduğu yollu bir iddia da Sayın Hüsnü Dikeç-
ligil tarafından ileri sürülmüş değildir. Esasen bu bakımdan konunun bu ciheti üzerinde durması 
Komisyonumuzca lüzum görülmediği neticesine varılmıştır. 

II - Soruşturma isteklisi Sayın Hüsnü Dikeçligil'in önergesinde, Teyfik Fikreit Lisesi Prefab
rike okul inşaatı vesilesiyle İmar ve İskân eski Bakanlarından Sayın Hayrettin Nakiboğlu'nun da, 
kendisinin yapmış olduğu gündem dışı görüşme ile ikaz ettiği halde mevcut «yolsuzluğu külleyi-
ci» beyanlarda bulunduğu ileri sürülmekte ve bu bakımdan da «kendisini sorumlu gördüğünü» 
iddia etmektedir. Halbuki bu inşaat ile bir güna ilgisi tespit edilemeyen bu Sayın Bakanın da 
kendisinin bu mesele ile ilgilendirilmesini mümkün görmemekte ve kendisine bu bakımdan sorum
luluk izafe etmenin hiç bir mesnedi tespit edilememiş bulunmaktadır, 

III - Netice olarak : 
Türkiye'de yavaş yaATaş gerilemekte olan Fransız kültürünün de yine hiç olmazsa eski tarihi du

rumuna yaklaştırılması (gayesiyle ve gerek Fransız Hükümetinin ve gerekse Fransız kültürüne 
hağlı müstesna ve seçkin şahsiyetlerin gayret ve yardımları ile kurulmuş olan ve halen dahi de
ğerli öğretim ve eğitim yolunda yüzlerce memleket evlâdım yetiştirmekte olan hu hayırlı mües
sesenin mevcudiyetinin her türlü takdire şayan bulunduğu ve Türkiye'de çok taraflı Garp kültü
rüne de yardım ettiği hususları umumî efkârda da ve kültür çevrelerinde teyit edildiği anlaşıl
maktadır. 

Bu cihetin de belirtilmesinde komisyonumuz, fayda mülâhaza etmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar vermiştir. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Niğde Bursa Bahkesir Denizli 

/ / . ADIİ Göktürk Muhalefet Şerhim A. Demire! Muhalifim, (Muhalelefet 
Eklidir. şerhim eklidir.) 
&. Vral II. Atmaca 

Gumluırbaykamnea S. Ü. Kütahya Kayseri Tabiî Üye 
Ö. Derbil 1. Ete m Erdinç II. Kalpaklıoğlu Muhalifim, (Muhalefet 

İmzada bulunamadı Bulunamadı şerhim eklidir.) 
K. Kaplan 

Malatya Ankara Konya 
II. Özer Muhalifim, (Muhalefet şerhim eklidir, j M. Varışlı 

21. Tlusoy 
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TEVFİK FİKRET LİSESİ HAKKİNDA SENATO ARAŞTIRMA KOMİSYONU RAPORUNUN 
MUHALEFET EKİ 

Yüksek Başkajılığ'a 

1. Araştırma isteği önergesinin birinci kısmındaki, «•kurucular tarafından okula gerekli ya
tırınım yapılmadığı» iddiasında en azından özel okullar kurulması hakkındaki mevzuatın gere
ken hassasiyetle uygulanmadığını ortaya çıkaran bir isabetin bulunduğu kanaatindeyiz. Zira Mil
lî Eğitim Bakanlığının, araştırma raporuna tam olarak intikal ettirilemcycn görüşü dikkatle in
celendiğinde, okulun iki yıl müddetle çok düşük standartlar içinde çalıştığı, bu yüzden Bakanlık
ça yaptırılan 196S -1969 yılı denetlemesi sonunda ihtar aldığı, bu ihtira rağmen durumu düzel
meyerek 1969 - 1970 denetlemesi sonucunda ortaokul ile lise birinci sınıf muadeletinin geri alın
dığı açıkça anlaşılmaktadır. Okul ancak 3 yıl sonraki denetlemede uygun nitelikte görülmüştür. 
Bu dernektir ki, aradan geçen bu süre içinde öğrencilerden alınan paralar yatırıma döndürülmüş 
ve okulun durumu düzeltilmiştir. Bu tatbikatın açık anlamı kurucuların ilk yatırım bakımından 
bir şey yapmadıkları ya da pek az yatırımla yetindikleridir. Bu durumun, araştırma konusu olan 
iddialarla ve dolayısıyle İmar ve İskân Bakanlığı ile doğrudan doğruya bir ilgisi bulunmamakla 
beraber, özel okul mevzuatına göre Millî Eğitim Bakanlığınca gösterilmesi gereken hassasiyetin 
yerine getirilmediği anlaşılmaktadır. Ancak, kurucular tarafından yeteri kadar ilk yatırımın yapıl
mamasının önemli bir sonucu da gözden kaçırılmamalıdır. Araştırılması istenen konulardan biri
si de derneğin hiçbir teminata bağlanmadan Devlete 1 200 000, lira borçlandırılması ve bu borcun
dan bugüne kadar ancak 200 000, lira ödeyebilmiş olmasıdır. Eğer önemlice bir ilk yatırım kuru
cular tarafından sağlanaibilse öğrenim başladıktan sonra öğrencilerden alman paraların bir kıs
mı Devlet alacağını karşılayabilirdi. Dalıa derin bir nıailî yönlü araştırıma, ve okulun bütün büt
çe, bilanço ve kesinhesaplarmm incelenmesi bu konudaki gerçek sonuçları meydana çıkarabilecek
tir. Bu düşüncelerden varılacak bir sonuç odur ki, Saym Hüsnü Dikeçligil'in bu iddiası İmar ve 
İskân Bakanlığı ile doğrudan doğruya ilgili bulunmasa da gerek okul kurucusu derneğinin tu
tumunu gerekse özel okulların açılış ve çalışmalarındaki kontrol yetersizliğini ortaya koymakta
dır. 

2. Derneğin kâr gayesi güttüğü iddiasının isabet derecesi ancak malî kayıtların bütünü dle in
celenmesi ile anlaşılabilir. Komisyon böylesine derinliğine bir inceleme yapmadığı için bu konuda 
kesin bir görüş ileri sürmek mümkün değildir. 

3. «Bu kuruluşa yapılan sarfiyat tamamiyie kanun dışı ve keyfidir» iddiası, araştırmanın 
esasını teşkil edip, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir konudur. Bu uygulamanın keyfili
ği açık ve kesindir. Şöyle ki : 

a) Türk Hükümeti ile FAO arasındaki anlaşma metninde, yardım fonunun nasıl teşekkül 
edeceği, bu fonu kullanmak üzere nasıl örgütleneceği, fonun ne maksatla ve nerelere harcanacağı 
açıklıkla tespit olunmuştur. Buna göre FAO kanalından birikecek 15 milyon liraya Türk Hükü
meti de 15 milyon lira katarak 30 -milyon liralık bir fon birikecek, bu fonla prefabrike inşaat mal
zemesi imal edilecek ve bu malzeme ile, anlaşma metninde açıkça tespit edildiği şekilde gecekon
duların kaldırılmasına ve gecekondu sakinlerinin planlı bir şekilde iskân edilmelerine ait Hükü
met Programının tatbiki ve afetlere maruz kalan halkın planlı bir şekilde iskân edilmesi sürat
lendirilecektir. Anlaşmaya riayet edilmediği takdirde yardımın geri alınacağı da anlaşma metni
ne açıkça konmuştur. Bu kadar belirgin hükümler karşısında, Ankara'nın en mutena bir yerin
de bir okul inşaatı için, hem de her an elden çıkması mümkün bir arsa üzerinde, gecekondu ve 
âfetlerle hiçbir şekilde ilişkisi olmayan Tevfik Fikret Lisesi inşaatını bu anlaşmanın neresine 
oturtacağız. Anlaşmanın bu açık hükmü ortada iken henüz birikmiş olan 5 milyon liradan 
1 200 000, liranın Ankara'uaki bir özel okul binası için bir derneğe verilmesinin hiçbir inandırıcı 
kanunî ve hukukî dayanağı bulunamaz, bir Bakanın bir Hükümet anlaşmasmı tamamen değişik 
bir yönde uygulamaya yetkili olamayacağı kesindir. Böyle bir uygulamanın en azından Hükümet 



— 6 — 
bilgisi ve yetkisi içinde olması gerekir. Kesim belge olarak en azından bir Bakanlar Kurulu görü
şünün ve bunun resmî 'belgesi olarak da bir kararnamenin ortada olması gerekir. Hele Türk toplu
muna belirli yaralar sağlayan anlaşmaya dayalı bir yardımın bazı özel düşüncelere dönük olarak 
uygulanması ise Hükümet etme ciddiyetiyle bağdaşamaz. Böyle bir tutum lıenı Türk Hükümetini 
anlaşmalara riayetsizlik gibi bir durumla karşılaştırır İıem de Hükümeti icraat toplumun belirli 
'bir ıstırabının giderilmesi yerine değişik amaçlara yönelmesi gibi sakıncalı bir durum aldığı inti
baını halka vermesi bakımından Hükümet bakımından da zararlı olur. 

b) Bu paranın hangi resmî isteğe karşı verildiği de belli değildir. Ortada yazılı bir istek yok
tur. Bakanlık böyle bir istekten resmen nasıl haberdar olmuş. Bakanlıkla ne işlem yapılmış so
rumlu kademelerin inceleme ve imza formaliteleri nasıl yürümüş ve Bakan hangi araştırma bilgile
rine dayanarak bu belgeyi imzalamıştır, bu kesin olarak bilinememektedir. Bu yüzdendir ki fo
nun sarfı için Bakandan şifahî emir aldıklarını söyleyen ve bu işte sorumlu görülen ilgililerin, 
paranın dernekten tahsili konusundaki hatalarına karşılık Sayın Bakan da bu hususun kendisi
ni ilzam etmeyeceğini söylemektedir. Bütün bu karşılıklı iddialar, konunun bidayetten itibaren 
çok özel bir şekilde işlem görmüş olmasından doğmaktadır. Bu konuda Bakanlığın teftiş raporuna 
göre bilinen hususlar şunlardır. 

Deprem Bölgeleri İcra Heyeti Başkanlığı Bakanlık katına 3 . 9 . 1969 tarih ve 589/23906 sayı
lı bir teklif sunmuş ve bu teklifte prefabrike sanayiinin geliştiğini, vilâyetlerin de okul ihtiyaç
ları için prefabrike inşaat isteklerini, bu nedenle memleketin eğitim davasına yardımcı olabilmek 
için o zamana kadar ayrılan 5 milyon liradan, 3 milyon liranın okullar yapımına ayrılmasına ya
rarlı olacağını ifade etmiştir. Bakan Sayın Haldun Meııteşeoğiu bu teklifi aynı gün 3 . 9 . 1969' 
da onaylamıştır. Bu onayı müteakip derhal Dernek Başkanı Sayın Munis Faik Ozansoy ile maka
mında temasa geçilerek 3 defa toplantı yapıldığı ve bu toplantılarda İcra Heyeti Başkam Bahat-
tin Alpengin ile okul müdürünün de bulunduğu ve Bakanlık makamına yapılan teklifin Ankara 
Eğitim Derneği yetkililerinin Bakana nıüracaatları üzerine hazırlandığı, Bakanlık müfettişince 
ifadesine başvurulan prefabrike konut başkan yardımcısı Nedim Tunçsiper'in sözlerinden anla
şılmaktadır: Okul yapımı için Bakanlık Makamına birçok müracaatların yapıldığı ifadelerde yer 
almasına rağmen, uygulamada Ankara Eğitim Derneğinden başka herhangi bir derneğin bu yol
daki isteklerine cevap verilip verilemediği henüz anlaşılamamıştır. Bu durum konuya gölge ve şüp
he düşürmektedir. Ancak şurası açık ve kesindir ki. Bakanlık teşkilât ve yetkililerinin özet te
maslardan ve konuşmalardan haberleri olmayıp verilen şifahî emirlerle harekete geçmişlerdir. 

Söz konusu fonun Hükümet Anlaşmasına aykırı olarak ve tespit edilen sosyal amaçlar dışın
da kullanılması ve kullanılma şeklinde de mutat resmî işlem icaplarının dışına çıkılmış olması or
tada bir keyfiliğin mevcııdolduğımu göstermekte ve bu husus Bakanlığın 21 . 1 . 1972 tarihli mü
fettiş raporunda da aynen kabul edilmekte ve hükme varılmaktadır. 

«Anlaşmada bu paranın okul yapımı sarıma yetki veren bir hükmü bulunmamaktadır. Eği
tim davasına yardımcı olmak gerekçesi ise, yasalarla başka bakanlıklara ait görevlerin yetki ve
rilmediği halde, Bakanlık oluruna dayanarak yapılmak gayretinin gösterilmesi, başka bakanlık
ların görev sahalarına tecavüz niteliğindedir». Müfettiş bu kesin kanaatle birlikte, İcra Heyeti 
Başkanının ve Konut Başkan Yardımcısının haklarında adlî tahkikat istemekte, eski Bakanın si
yasî sıfatı nedeniyle hakkındaki işlem için ilgili makamların karar verebileceğine değinmektedir. 

c) Fonun kullanılmasında Devlet parasını kullanmadaki hassasiyete hiç dikkat edilmediği de 
ortadadır. Bu paranın genel bütçede gösterilmemiş olması bu fonun Devlet parası olmadığı anla
mına gelmez. Bu para karşılıklı yardımdan Devlet kasasında biriken bir paradır. Devlet bütçe
sinden bir kuruş harcanmamış olması, derneğe verilen 1 200 000, liranın, bir hayırsever vatandaşın 
bir derneğe böyle bir bağış yapması gibi bir anlam ile yorumlanamaz. Bu para elbette ki Türk 
toplumunun ve onun adına Devletin parasıdır. Kullanılması ela bu esaslara göre olur. 
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İnşaatın yaptırıldığı arsa Hazineye ait olup 3 yıl süre ile kiralanmış ve bu süre içinde arsanın 
evvelce tahsis edildiği Dışişleri Bakanlığınca istenmesi halinde inşaatın 2 ay içinde sökülüp Ba
kanlığa teslimi şarta bağlanmıştır. Böylece pamuk ipliğine bağlanmış bir zemin üzerinde yapıla
cak bir inşaat için Bakanlığın 1 200 000 lirayı nasıl verebildiğini izah edebilecek en küçük huku
kî. kanunî ve mantıkî bir gerekçe yoktur. Böyle bir tatbikatın sonunda sökülen inşaat nereye ku
rulacaktır? Sökülme zayiatı ne olacaktır? Aradan geçen süre içinde öğrencileri ne olacaktır? Dü
şecek gelir karşısında dernek Devlete olan borcunu nasıl ödeyecektir? Bütün bu soruların ce
vapları ortada yoktur, (rörüldüğü gibi konu ile en azından birkaç Bakanlık doğrudan doğruya il
gili olmasına, rağmen, Ilükümetuı veya ilgili Bakanlıkların bilgisine başvurmak bir yana. înıar ve 
İskân Bakanlığının teşkilâtlımı bile resmî görü-muu yansıtan bir inceleme belgesi ortada yok
tur. 

d) Paranın derneğe -emilmesi söz konusu iken inşaatın bizzat Bakanlıkça yaptırılıp derne
ğin borçlandırılması da dikkati çeken bir husustur. Böyle bir işlem resmiyet sınırlarını aşmak
tadır. Bakanlık ilgilileri de Komisyonda aynı görüşleri ifade etmişlerdir. Devletin, özel kişilerin 
gösterdikleri arsalara inşaat yaptırıp onları borç1 andırması işleminin dayandığı kanunî esas ne
dir? Herhangi bir kimse aynı şekilde arsa göster.,e Devlet özel okulu yapıp o kişiye teslim edecek 
midir? En azından arsa tapusunu inceleyip temin ,t ve ipotek işlemlerini ve faiz meselelerini göz-
önünde tutmayacak mıdır? Pıırada yapılan arsasiz ve parasız bir derneğe hazır bir inşaatın tes
limi ve onun teminatsız ve faizsiz bir şekilde boıvlandırılmasıdır. Bu pek özel ve resmîliğin ciddi
yetinden uzak bir işlemdir. 

Önemli bir husus da inşaat maliyeti olan 1 2b"S 000 liranın müteahhide ödenmiş olmasına 
rağmen derneğin borçlandırılmasıncla ne faiz ne de kontrol mühendisliği ve buna benzer hizmetler 
için sarfedilen paralara karşılık derneğe bir man yükümlülük yüklenmemiş olmasıdır. Bir kişinin 
veya derneğin özel inşaatına Devlet elemanları ile nezaret etmek hangi kanunî esasa dayanmaktadır. 

e) Bütün bu durumlar açık bir keyfiliği gösi Tmektedir. Bu hususu. Komisyon raporunda 
yazılı olduğu gibi, Bakanbk adına anlaşmalık yapan kişilerin (İhtiyatsızlığı) şeklinde geçiştir
mek mümkün değildir. Ortada açık bir görev ih ıali ya da suiistimali vardır. Bunun ölçüsü adlî 
tahkikatla belli olur. 

4. Raporun fi ncı sayfasındaki FAO ile yapıiın anlaşma, gereğince Türkiye Hükümetinin 
FAO'ya karşı bir prefabrike inşaat yapacak şirket kurmak yükümlülüğü ve sorumluluğunun ol
maması, fonun kullanılışında ki isabetliliği değişti ecek bir husus değildir. 

5. Eski Bakan Sayın Haldun Menteşeoğlıindan görevi alan Sayın Hayrettin Nakiboğlu du
rumdan haberdar okur olmaz gerekli tahkikatı ya;kırmış ve olaya ciddiyetle el koymuştur. Bu 
yüzden kendisine bir sorumluluk yüklenemeyeceği kanaatindeyiz. 

G. Raporun T nci sayfasında netice olarak yeralan kanaate gerek araştırma konusu ile ilgi
sizliği gerekse fikrin dayanağı bakımından katılamıyoruz. Millî kültür politikamızın Fransız kültü
rüne yaklaşmak değil, Türk kültürünün çağdaş değerlerle işlenip yüceltilmesi olduğuna inanıyo
ruz. Yabancı dili öğrenmekle yabancı kültürü benimsemek ayrı ayrı şeylerdir. Yabancı dilleri 
öğrenmek Türk çocuğu için ne kadar gerekli ise, Türk gencini yabancı kültürlerin etkisi dışında 
kendi ulusal kültürünün hamuru ile yoğurup, çağ kış dünya görüşü içinde şekillendirmek de o ka
dar gerekli hatta zorunlu ulusal bir görevdir. E ••isen İmar ve İskân Bakanlığı ile bu hususun 
bir ilgisi olmamak lâzımgelir. 

Fransız dilinde öğrenim yaptırmak gereği gö uluyorsa bunun planlayıcısı xc tatbikatçısı Millî 
Eğitim Bakanlığıdır. Bu yoldaki özel bir teşebbü ;ün başvuracağı ve izin alacağı makam da el
bette ki millî eğitim ve kültür politikamızı yürü m Millî Eğitim Bakanlığıdır. Planlama ve ka
rar döneminde İmar ve İskân Bakanlığının bir il:skisi bulunamaz. Ancak bir Hükümet kararı 
olarak ya da Millî Eğitim Bakanlığının göstereceği bir lüzum olarak İmar ve İskân Bakanlığı 



usulüne uygun bir biçimde inşaat yardımı yapabilir. Burada yapıldığı gibi şüpheyi çekecek usul ve 
işlemlerle yarım yamalak bir uygulama yerine Devlet, Millî Eğitim Bütçesine koyacağı yeteri 
kadar tahsisatla bu işi çok daha hızlı, ciddî ve sağlam bir biçimde gerçekleştirebilirdi. 

Yukarıda belirtilen noktalarla rapora katılamadığımızı ve bu araştırma ile anlaşıldığına göre 
kanunları ve merî usulleri aşan bir keyfilik mevcut olduğundan bu keyfiliğin suç niteliği ve ölçü
sünü tespitinin ancak bir Meclis soruşturması ile meydana çıkabileceği kanaatinde bulunduğumu
zu arz eder, ve bu durumun Senatoca bir temenni kararı tarzında tespit edilmesini teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Üyo Üye Ü.yo Üye 
Kadri Kaplan Hüseyin Atmaca Saffet Vral Mansıır "Ulusoy 

....>. • > - « < ..<... 



Toplantı : 13 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 59 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savun
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/47; C. Senatosu : 1/263) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 15) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 2 . 5 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 243 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 30 . 4 . 1974 tarihli 69 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek işari oyla 
Tîabul edilen, 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 22 . 1 . 1974 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 30 . 4 . 1974 tarihli 69 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 
$. Sayısı : 15) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/263 10 . 5 . 1974 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 30 . 4 . 1974 tarihli 69 ncu Birleşiminde öncelikle görüşülerek işarı oyla ka
bul edilen, 21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 59 ncu maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de .iştirakleriyle Komis
yonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Mezkûr tasarının gerekçesinde izah edilen; 1111 sayılı Askerlik Kanununun yedek erbaş ve 
erlerle ilgili 59 ncu maddesinde bulunan ve genel seferberlik halinde silâh altına çağrılanların, se
ferberliğin ilânı saatinden itibaren işlemci dairelere başvurmak üzere yola çıkmak için yurt için
de ve yurt dışında uyumları gereken (24) saatlik süreyi (6) saate indirmek maksadiyle Millet Mec
lisi Genel Kurulunun öncelikle görüşüp kabul ettiği 15 sıra sayılı kanun tasarısı, 10 . 5 . 1974 ta
rihinde toplanan Komisyonumuzca müzakere edilmiştir. 
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Bu müzakere sırasırida; Millî (Savunma Bakanlığı (temsilcisinin açıkladığı gerekçeyi dinleyen ve 
1076 -sayılı Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 14 ncü maddesi (B) bendindeki 
sürenin de 976 sayılı Kanunla (6) saate indirilmiş olduğunu dikkate alan Komisyonumuz, 15 sıra 
sayılı kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle .görüşülerek; aynen kabul edilmesi kanaatine varmış
tır. 

Komisyonumuz bu münasebetle millî güvenliğimiz bakımından büyük bir önem taşıyan ve de
vamlı yürütülen işlemlerle her zaman aksaksız uygulanabilir bir halde tutulması gereken seferber
lik hazırlıklarının; 

Günümüzün şartlarına, vatandaşlarımızın yurt içinde ve yurt dışında giderek artan bir hızla 
oluşturdukları çalışma ve yer değiştirme hareketlerine, ittifaklarımızın seferberlik tedbirlerine in
tibak ettirilmesi için konu ile ilgili bütün esaslarımızın, topyekûn bir tarzda incelenip yenileşti-
rilmeleri ve birleştirilmeleri, 

Yurt dışında çalışan işçilerimiz için ilgili ülkelerle yapılan sosyal güvenlik anlaşmalarında 
seferberlik hususlarının da gözetilmesi lüzumunu da tespit etmiş bulunmaktadır. 

Gereği tensiplerinize arz olunur. 

Başkan 
Nevşehir 

İ. 8. Atasağun 

Kâtip 
İzmir 

0. Kor 

Üye 
İstanbul 
A. Oğuz 

Bulunamadı 

Üye 
İstanbul 

V. Poyraz 
Bulunamadı 

Başkan V. 
Tabiî Üye 
F. özdüek 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

C. Alpan 

Üye 
İçel 

T. Özdolay 

Üye 
Balıkesir 

N. Sarlıcalı 
Bulunamadı 

Üye 
Bursa 

& JJral 

Sözcü 
Manisa 

0. Siler san 

Üye 
Van 

F. Melen 

Üye 
Malatya 
H. Özer 

Bulunamadı 

Üye 
A. Karalıisar 
K. Senocah 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 59 ncu maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 59 ncu mad-
ıdesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 59. — Yedek erbaş ve erlerden ge
nel seferberlikte celp ve davet olunanlar, bulun
dukları koy ve •mahallelerde çağrılma için ya
pılacak ilân saatinden başlayarak en çok altı sa
at içiınde yola çıkmaya, köy ve .mahallelerinin 
şube merkezine olan uzaklığına göre şube mer
kezinde bulunmaya mecburdurlar. 

Yabancı memleketlerde bulunanlar bulun-
ıdukları yerin elcilik veya konsolosluklarınca 
gazoteleriie ilân yoluyle çağrılırlar. Bu çağrıda 
elçilik ve 'konsolosluklar diğer yayın organla
rından da faydalanabilirler. Bu çağrı üzerine 
yükümlüler pasaportlarını almak amacıyle ge
cikmeksizin altı saat içinde yola çıkarak .bulun
dukları yerin elçilik veya konsolosluklarına 
oilan uzaklığmıa göre anılan temsilciliklerde bu
lunmak zo randadırlar. 

Bu süreden sonra şube merkezine veya el
çilik ve konsolosluklara gelenler bakaya sayılır. 

Erbaş ve erlerin eğitim ve manevra için cel
bi, muvazzaf erbaş ve erler gibi yapılır. Dahilî 
asayiş için celpleri seferberlik hükümlerine ta
bidir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 59 ncu maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde eynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 
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