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(6/58) 214:215 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine, Üniversite 
Kurulunca aday gösterilenlerden, Lûtfi Ömcrbaş 
seçildi. 

24 . 5 . 1962 Perşembe günü saat 16 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Suad Hayrı Ürgüplü Aydın 

Fkret Turhangil 

Kâtip 
Ordu 

Şevket Koksal 



B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 
KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

I »AKKAN - - Birleşimi acıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAKKAN •- Voklama y a p ı l d ı k t ı r . 
(Yoklama yapıldı .) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz var, gündeme 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN - • Cumhurbaşkanl ığı tezkereleri 
var, okutup ıttılaınıza arz edeceğini. 

/. --- Vazife ile yari dışına yihniş olan Dev
let Bakını ı Turhan Feyzioğhdmı, Hanayı Hal-a m 
Fethi (Ulikhas'ın re kil M- (d ereğine dair Cumhur-
lıaskavlığı tezkeresi (3/H2) 

(hım huriye! Kenatosu Başkanlığına 
Vazife ile yui'1 dışına gitmiş olan Devlet 

Bakanı Turhan Keyzioğlu'ıuın dönüşüne kadar 
kendisine, Kanayi Bakanı I<Ythi Çclik'baş'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, mu
vafık görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhuijbaşk'nıu 
Cemal Gürsel. 

BAŞKAN Ittılaınıza sunulmuştur . Diğer 
tezkereyi okutuyorum, 

2. -••• Vazife ile mır! dışına (/itmiş olan H ağlık 
re Kosyal Yardım Hakanı Suat; Keren'e. Gümrük 
re Tekel Balca m Şevket Buladoğlıdnu-u vekillik 
edeceğini- dair Cumhurlıaskaulığı tezkeresi (3/83) 

(hımhuriyet Ken'atosu Başkanlığına 
Vazife ile yur t dışına gitmiş olan Kağiık ve 

Kosyal Yardım Bakanı Kvıat Keretı'in dönüşüne 
k a d a r kendisim1, Gümrük ve Tekel Bakanı Şev
ket Bulttdoğlu'nıın vekillik etmesinin. Başbaka
nın teklifi üzerine, muvafık »'örülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürs"! 

BAKKAN - - Ittılaınıza. sunulmuştur . Üçün
cü tezkereyi okutuyorum. 

3. - Devlet Bakanlığında.-!) istifa eden A ani 
Doğaıı.'nı istifasının kalnıl edildiğine re Devlet 
Hakanlığına (Unnhuriycl Senatosu A/nkara Üye
si Hıfzı Oğuz Bckala'nıu tâyin edildiğine dair 
(Unuhnrhaşkaulığı lez\;ensi (3/S ı) 

Cumhuriyet Ken'alosıı "Başkanlığına. 
Dcvlel Bakanlığından istifa edem Avui I )o-

ğan'ın istifası kabul edilmiş ve Devlet Bakan
lığına Ankara Cumhuriyet Kenatosu fjyesi Hıfzı 
Oğuz Bekafa'mıu tâyininin. Başbakanın teklifi 
üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cumhurbaşkanı. 
Cemal Gürsel. 

(!'riiıımi ve sürekli alkışlar) 

BAKKAN .Kayın arkadaşımıza yeni vazi
fesinde başarı lar dileriz. 

Diğer lezkereler var. okutup tasviplerinize 
arz edeceğim. 

/'. (nrmh.uriyet Kenatosu üyeleri Enver 
Akoğlu, Ferit Alpiskender re Şeref Kayalar'a 
izin verilmesi hakkında Cumhuriyet Kenatosn 
Başkanlığı, tezken si (3/8~>) 

Genel Kurula 
Aşağrd'a adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

ürelerinin hizalarında gö'st eriten müddetler le 



C, Senatosu B : i 
izinleri, Başkanlık Divanının 21.5.1962 tarih ve 
44 ncii Birleşiminde kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

('•umhuriyet Senatosu Başkanı 
Su a d Hayri Ürgüplü 

O. Senatosu Üyesi Enver Akoğlu, 2 ay, has
talığına 'binaen, 1.1.5.1902 tarihinden itibaren 

C. Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskonder, 
2 ay, hastalığına binaen, 21.5.1962 tarihinden 
itibaren 

O. Senatosu Bursa Üyesi Şeref Kayalar, 15 
gün, hastalığına 'binaen, 22.5.1962 tarihinden 
itibaren 

BAŞKAN" ••— Ayrı, ayrı okuyarak oylarınıza 
sunuyorum. 

O. Senatosu Üyesi Enver Akoğlu, 2 ay, has
talığına binaen, 11.5.1962 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskendcr, 
2 ay, hastalığına binaen, 21.5.1962 tarihinden 
itibaren 

(t) 60 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
iladır. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
C. Senatosu Bursa Üyesi Şeref Kayalar, 15 

gün, hastalığına binaen, 22.5.1962 tarihinden 
itibaren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. —- II ast alığı dolay t siyle, 2 aydan fazla izin 
ahin Cumhuriyet Senatosu Üyesi Enver Ak
oğlu,'na tahsisatının verilebilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu. Başkanlığı tezkeresi (2/86) 

Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle iyi ay ekin fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Üyesi Enver Ak-
oğlu'nun tahsisatının verilmesi, İçtüzüğün 197 
nen maddesi gereğince Genel Kurulun kararma 
bağlı olduğundan keyfiyet yüce tensiplerine 
arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Suad Hayri Ürgüplü 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kahul edilmiştir. 

,EN İŞLER 

BAŞKAN — Sayın Zihni Betil, öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesinin mucip sebeplerinin 
Heyeti Umumiyeyc izahını rica edeceğini. 

ZİHNİ BETlE (Tokat) — Muhterem arka-
dnslar; Anavasamızm 92 nci maddesine göre 
Millet Meclisince görüşülüp kabul, değiştirerek 
kabul veya reddedilen kanun teklif ve tasarıla
rının, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda 
ne kadar!sk bir süre içinde görüşüleceği konusu 
üzerinde durulmuş, Anayasa ve Adalet Komis
yonları bir mütalâa hazırlamış ve Yüksek He-
vetiniz de bu mülalâavı tasvip buyurmuştu. Bu 
mütalaaya rağmen Millet Meclisi tarafından ive
dilik olmaksızın görüşülüp kabul edilen kamın 
teklif ve tasarısını Yüksek Heyetiniz bir aylık 
bir süre içinde, şimdiye kadarkilerini bitirmiş 
bulunuyor. Bu bir aylık süre, dosyanın Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına, Anayasa ve Ada
let komisyonları tarafından sevk tarihinden i t i— 
barendir. Esasen, mevzu gayet sadedir, bir mad
dedir. Bir merci değişikliğine taallûk etmektedir. 
Komisyonunuz umumi tafsilât babından yeni bir 
metin ihzar edip Sayın Başkanlığa tevdi etmis-

4. — GÖRÜŞt 
1. — 2004 saydı İcra ve İflâs Kanununun 

3890 sayılı Kanunla muaddel 76 ncı maddesinin 
değiştirilmesine dair Millet Meclisince kabul 
olunan kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/29, C. Senatosu 1/4.1) (S. Sayısı : 60) [Da
ğıtma tarihi : 22.5.1962] (1) 

BAŞKAN — Bir takrir daha var. okutup 
reylerinize arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defe; görüşülecek işler kısmı

nın B - bölümünde bulunan kanun tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

C. Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Sözcüsü 

Tokat 
Zihni Bctil 
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tir. Yakında 92 ne i maddenin müzakeresi sebe
biyle göreceksiniz. Tatbikatı kolaylaştırmak mak-
sadiyle bir ay içerisinde çıkması zaruri olduğu 
için, bu teklifi yapmış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Sözcünün mütalâasını 
dinlediniz. Bu hususta söz istiyen var mı?.. Ön
celikle müzakeresi hususunu reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul 
edilmiştir. Teklifte ivedilikle görüşülmesi husu
su da vardır. İvedilikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. 
Buyurun Sayın Turhangil. 

FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, çok kısa konuşa
cağım. İktisadi şartların ağırlığı muvacehesinde 
icra ve iflâs dairelerinin yükü çok ağırlaşmıştır. 
Ticari muameleleri ifa eden arkadaşların ıstırabı 
büyüktür. Bu bakımdan bendeniz İcra İflâs Ka
nunu üzerinde, bâzı maddelerin tadilinden ziya
de iktisadi ve ticari alam nizama koyacak olan 
tera İflâs Kanununun Hükümet tarafından 
Meclise bir an evvel getirilerek bu ağır yükün 
giderilmesini temenni etmekteyim. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI S AHİR KURUTLU-

O'İLLT — Çok muhterem arkadaşlarım; İcra ve 
İflâs Kanununun iktisadi bünyemize uygun bir 
şekilde tadili hususundaki temennilerden dolayı 
muhterem arkadaşlarıma teşekkürler ederim. 
İcra ve İflâs Kanununun 170 nci maddesini alâ
kadar eden tadil tasarısı hazırlanmıştır. Ancak, 
prensip itibariyle, bu tasarıyı hazırlıyan komis
yon âzalarının ihtilâfı sebebiyle tasarı tam şek
lini alamamıştır, üc - dört tetkikten geeirildik-
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ten sonra nizami bir tadil şekli ile ve en kısa bir 
zamanda yüksek huzurlarınıza gelecektir. Hür
metlerimle arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde başka 
söz istiyen arkadaş var mı? Olmadığına göre, 
maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum, ka
bul edonler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2004 sayılı îcra ve îflâs Kanununun 3890 sayılı 
Kanunla muaddel 76 ncı maddesinin 

değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 
sayılı Kanunla muaddel 76 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 76. — Mal beyanında bulunmıyan 
borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulu
nuncaya kadar icra tetkik mercii hâkimi tara
fından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle 
tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Olmadığına göre maddeyi oyunuza 
sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Olmadığına göre maddeyi oyunuza 
sunuyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum, ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
.1 - SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Soruların müzakeresine geçiyo
ruz. Birinci soru : 

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ca
hit Okurer'in, üniversitelerimizin ihtiyaçları 
karşûıyacak bir dereceye yükseltilmeleri husu
sunda neler düş'lnüldüğüne dair sözlü sorusu ve 
Millî Eğitim Bakam Hilmi Incesulu'nun cevabı 
(6/49) 

BAŞKAN — Sayın Okurer buradalar, Millî 

Eğitim Bakanı da buradalar, soruyu okutuyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 
hususunda delâletinizi saygı ile rica ederim. 

1. Bugün üniversitelerimizin öğretim üye
leri (asistan, doçent, profesör), her çeşit ders 
malzemesi ve lâboratuvarları ve 'binaları mevcut 

— 199 — 
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öğrenci miktarına göre ihtiyaçları karş ı l ıya- , i is birliği halinde Devlet Plânlama Teşkilâtm-
ı-ak durumda, mıdır'? Değilse noksanlıkların I ca vapı lmaktadır . 
I a hmiııi nisbeti nedir .; 

2. Mevcut iiniversitelerimi/i Türkiye 'nin 
nüfusuna ve kal'kınma ihtiyaçlarına l)öre kâfi 
midir? Kâfi değilse, imi versil (derimizin sayı 
ve 'seviyesini Türkiye 'nin ihtiyaçlarını karşı-
lıyaeak bir dereceye yükse l tmek hususunda 
Hükümetin <j;orii:s \'e düşünceleri nelerdir? Bu 
konuda bir plân ve program var mıdır? Veya 
böyle bir plân ve program hazır lanmakta mı
d ı r? 

d, Hükümetin, Türkive ölçüsünde bir üni
versite "politikasını i iade edece!'; plân \'e prog
ramı varsa- veya hazır lanmakta ise bunun da
yandığı esaslar nelerdir ? 

l/mi r Senatörü 
Cahil. Okurer 

BAŞKAN Millî Eğitim Hakanı. 

MİLLÎ Uf! İTİ M' LAKA XI HİLMİ İN'CL1-
S l ' L b (('(iruii!) • Sayın Başkan, saym sena
törler. İzmir Si'tıat'öıa'i Sayın ('ahit Okurcr ' in, 
sormuş olduğu sorularda:! üniversitelerimizi ya-
kinen ilgilendi rmeki e oian bu soıaısuua cevap
larımı arz ediyorum. 

!. Uuivei'siiclcnmizH! öğretim üyeleri, ı.\v\s 
araçları , lâbora! ııva rla n \ e binaları meveiı! öğ
renci miktarına <x'6vv ihtiv.-<«;';; r-ı karşılıyacak dıı-
rumda bulunmamaktadı r . 

Noksanların tahmini nisbeti üniversiteleri 
mizdeıı sorulmuş. fakat henüz hepsinden ce
vap almamam ist ı i-. Bir y a h n i n programı da 
hazır lanmaktadır . 

2. Mevcut üniversitelerimiz. yurdumuzun 
nüfusuna ve salkınma iki i.\r<"K;larıiıa göı-e yeler 
değildir. 

Yüksek öğretini sa.yı ve seviye bakımından 
gelişme ve yayılma plânının. Devletin sosyal 
ve ekonomik kalkınma plânına paralel olarak:, 
bu. plânın gerçekleşmesi için gerekli insan gücü 
ihtiyacına cevap verecek şekilde hazırlanması 
gerekmektedir . İîıı anlayışla, yüksek öğre
tim plânlamasının. Devlet Kalkınma Plânının 
bir cüzünü, teşkil eden Millî Lğiîim Çelişme ve 
Yayılma Plânı içinde / 'er alması uygun mütalâa 
olunmuştur . 

j . -- Yüksek öğretini planlanması mevzuun
da. kaiititat.il' çalışmalar bakanlığımızla yakın 

Sosyal ve ekonomik kalkınma plânının insan 
gücü ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara göre insan 
gücü tahminleri hazırlanmıştır . Yükseık üğ-
reiim plânlaması bu ihtiyaçların karşılanması 
esasına, da.yanaea.kt ir. 

Bu anlayış içinde ilk önce kurulmuş ve ku
ruluş halinde olan üniversitelerimizin ihtiyacı 
karşı lanacak, bu arada yeni açılacak üniver
sitelerin öğretim üyeleri de yet iş t i r i lecektir . 
İlk, f> yıllık plân devresinde •'! 500 öğretini üye
si ve yardımcısının yetiştirilmesi düşünülmek
ledir. !?> yıllık devrede bu miktar 10 000 civa-' 
rmda. olacakt ir. 

Yeni fakülte veya üniversiteler açılabilmesi 
için. daha önceden öğretim üyelerinin yetiştiri l
mesi zaruret ine inanıyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN --- Sayın Cahit Okurer . 
CAHİT O K L R L b (İzmir) - Muhterem Baş-

:ka.n, muhterem senatörler . Savın Millî Lği-
tim -Hakanının sorularıma verdiği cevaplardan 
dolayı kendilerine evvelâ teşekkür ederim. La
ka!. iakdi r buyuracaksınız ki, bu cevap, tat
minkâr değildir. Bu sebeple ben mevzuu mese
leyi, daha ziyade bu soruları niçin Senato Yük
sek Mecdisine getirdiğimi izah ederek ortaya 
koymaya, çalışacağını. 

i>u sözlü soruyu 'verişimde, üzerinde durul
masını rica ettiğim üç nokta vardır . Bunlar
dan bir tanes i ; bugünkü üniversitelerimizin 
du rumudur . Yüksek Senatonun hat ı ı i ıyaea-
ğı gibi, ^ec^)} dv]'s yılının başında bir kısım 
öğrenciler üniversiteye girememekten şikâyet 
ederek sokaklara, düşülmüşlerdi r . •Bunların 
adedi gerçi fazla bir yekûn tu tmuyor . Belki. 
•bunların, gir ip girmemeleri . üniversiteye alı
nıp a l ınmam.dan münakaşaya değer bir mev
zudur. Laka! ortada, bir vakıa var ki, bugün li
selerde;] mezun olan talebelerin adedine gö 
ı e üniversitelerin öğretim üveieri, lâbora-
'iuvar malzemeleri, binaları v eteri kadar d t 
ğildir. Mevcut .sistem devam ettiği müddetçe 
önümüzdeki yılda. üniversite bakımından daha 
.müşkül şar t lar ortaya, çıkacak! ir. İstedim, ki, bu 
müşkül şa r t l an karşılamak için üniversite, şim
diden harekete geçsin ve gelecek sene, lise me
zunlarının adedine ^i'yyc imkân sağlamanın, ted
birlerini almaya başlasın. Faka ! sayın Millî Lği-
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tim Bakamınızın işaret ettiği şekilde, aradan 
bir ay geçtiği halde, bıı sözlü soru, üniversite
lere gönderildikten sonra bir ay geçtiği halde, 
henüz hali hazır durumları bakımından gelecek 
senenin ihtiyaçlarını müşkül duruma düşmeden 
karşılıyacak hale gelmek için ihtiyaçlarını bildir
memişlerdir. Üniversitenin henüz cevap verme
miş olmasına rağmen, meselenin eninde sonun
da Millî Eğitim Bakanlığına döneceği, bağlana
cağı için, üniversitelere gimniyen öğrencilerin 
nihayet Millî Eğitim Bakanlığına başvuracakları 
nı bildiğimden, sayın Millî Eğitim Bakanının 
bu mevzuu ayrıca takibetmelermi rica edeceğim. 
Aksi takdirde gelecek sene sokaklarda üniversite
lere giremiyen, dolayısiyie haklı veya haksız da
laşan kütlelere ve lalebelerin şikâyetlerine mâ
ruz kalınacağı için, şimdiden tedbirlerin alın
masının lâzımgeldiğini İm vesile ile hatırlatmış 
"luyorum. 

Bu soruyu verişimin ikinci maksadı ise, Tür
kiye'nin kalkınma ihtiyaçlarına ve nü i usuna gö
re üniversitelerimizin yetip yetmediği mevzuu
dur. Hepiniz bilirsiniz ki, umumi olarak bu so
ruya verilecek cevap menlidir. Bugüne kadar 
Türkiye'de, üniversiteler Türkiye'nin kalkınma 
dâvası bakımından yeter değildir. Sayı bakımın
dan yeter değildir. Fakat, her şeyden evvel se
viye bakımından yeter değildir. 

Bu itibarla üniversitelerimizin üzerinde 
1 — Mevcutların seviyelerini yükseltmek. 2 —-
Me vcutl arın a dedlerhıi a r 11 r m a k, ba ki m 111 d a 11 
< kırmamız gerekiyor. 

Biraz sonra ikinci bir sözlü soru münasebe
tiyle, daha fazla üzerinde duracağım gibi, bir 
memleketin kalkınmasında bugüne kadar Türki
ye'de sarili görüşler yer almamıştır. Hemen he
men dünyanın birçok ycrlerir.de inkişaf edeme
miş gev i kalmış, kabul edilen memleketlerin ne
sil gelişecekleri üzerinde ittifakla varılan fikir
ler Türkiye'de aynı revacı görmemiş, kabul edil
memişti)*. Bunun bir sebebi; bizim, Birleşmiş 
.Milletler toplantılarını yeter derecede alâka ile 
takibetmeyişimizdir. İkincisi; asıl mesele ile il
gilenmesi gereken mevcut ilim adamlarımızın bu 
mevzuda yeterli olmayışlarıdır. Burada ben, sa
de e e meseleyi ortaya koymak istiyorum. Bugün 
bütün, beyneimilei kongrelerde, geri kalmış 
memleketlerin yükselebilmesi için, .bunların bi
rinci sınıf ilini adamı, teknik rdamı yetiştirme

leri şarttır deniyor. Hattâ profesör Haben'in 
bir kongrede ortaya attığı bir fikir, bu bakım
dan ittifakla kabul edilmiş bulunuyor : «Geri 
kalmış bir memleket, yetiş!irebildiği ilim adamı 
nisbe;inde kalkmabiiir.» 

«Avrupa- Kültür Fonu» isimli bir Usi.i var
dır. Bıı tesisin çıkardığı «Avrupa Kültürü ve 
Karakteri» adlı dergiyi belki bilirsiniz. Bu der
gide profesör 'haberlerinin bu tebliği yer al
ınıştır. 

Meselenin esasına bu şekilde işaret ettikten 
sonra, üniversiteler üzerinde duruşumuzun asıl 
sebebini ortaya, koymuş bulunuyoruz. Tür
kiye'nin gerçekten kalkındırılmasını istiyorsak 
en az ilköğretim dâvası kadar, üniversiteler 
dâvasına da ehemmiyet vermemiz lâzımdır. 
Bizim bakımımızdan üniversite meselesinin bizi 
ne kadar 'harekete getirebileceğini ifade etmek 
için bâzı rakamlar vermek istiyorum. 

Müt e kâmil m e m 1 e ketle rd eki üniversiteler d e 
ortalama 5 ilâ 10 öğrenciye bir öğretim üyesi 
düşmektedir. Oxi"ord ve Kembriç üniversitele
rinin talimatnamelerinde beş öğrenciye bir öğ
retim üyesinin düşeceğine dair madde vardır. 
Amerika'nın Avrupa çapındaki üniversitelerin
den olan Harvvard Üniversitesinde 20 bin öğ
renciye mukabil altı bin 'öğretim üyesi vardır. 
İstanbul Üniversitesinin ise 23 000 öğrencisine 
karşılık binden az öğretim üyesi vardır. Bizim 
için tetkike değer olarak dünya üzerinde en 
son kalkınan memleketlerden Japonya'nın kal
kınmasının sırrını araştırmamız lâzımdır. Bu
gün İkinci Cihan Savaşından sonra, Japonya'
nın yeniden kalkınması şu veya- bu yolu tuttu
ğu için değildir. İkinci Cihan Savaşından sonra 
Japonya harabolmuş, binaları yıkılmış, fabri
kaları bozulmuştu. Fakat Japonya'nın mey
dana getirdiği medeniyet yıkılmamıştır. Onun 
için medeniyeti meydana getiren zihniyetin Ja
ponya'da devamından dolayı İkinci Cihan Har
binden sonra Japonya ayakta kalmıştır. Bir 
medeniyetin dimağını üniversiteler teşkil eder. 
Bugün Japonya ilköğretimini tamamlamış mem
leketlerden bir tanesidir denebilir. Fakat, Ja
ponya'nın kalkınmasını okuma, yazma bilmiyen-
lot* meselesini ortadan kaldırılmasında aramak 
hatalı olur. Yalnız bu noktaya baktığımız va
kit hâdiseyi eksik görmüş oluruz. Bunun için 
yüzde 95 okuma, yazmayı halletmiş olan İleri 
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menıleketlerdeki hareketleri iyi hatırlamamız 
lâzımdır. Kolaylıkla ifade edileceği gibi, üni
versite memleketin kalkınmasında dimağ vazi
fesi görecektir. Buradan çıkan elemanlar mem
leketin her sahadaki ihtiyaçlarını cevaplandı
racaklardır. Maarif, sağlık ve bütün mevzu
larda kalkınma meselesini ele aldığımız vakit, 
ilk anda ihtiyacımız, yeter sayı ve vasıfta mü
tehassıs elemanlardır. O halde üniversiteye ge
reken alâkayı başka taraftan gösterdiğimiz 
takdirde, çok yanlış hareket edilmiş olur. Eğer 
benim gibi, sizler de üniversitenin dimağ oldu
ğunu kabul ettiğiniz takdirde, üniversiteye ge
rekli olan paranın başka yere, üniversite dışına 
sarf edilmesi, insanın kendi dimağını yedire
nde kuvvet vermesine benzeyecektir. 

Benim, bu sözlü soru münasebetiyle bilhassa 
belirtmek istediğim ana mesele budur. Bu me
şeleri tekrar ikinci bir soruda, memleketin 
ırıuhiaeolduğu birinci sınıf ilim adamları bakı
mından ele alacağım. Fakat, benim arz etmek 
istediğim nokta, şu anda, üniversitelerin bu 
memleketin kalkınmasında oynıyacağı rolü tanı 
anlamış insanlar olarak, bu anlayışa uygun bir po
litikaya varmamızdır. Bu itibarla, gelecek sene
nin bütçesinde; gerek üniversitelerin mevcut
larının ıslahı, gerekse aded bakımından artırıl
ması bakımından mevzua lâyık olduğu ehemmi
yeti göstermemiz şarttır. Onun için, üniversi
telere kadro tahsisinde, Devlet dairelerine kad
ro tahsis eder gibi hasis bir düşünce ile hareket 
etmemek lâzımdır. Yeni üniversite açabilmek 
için, her üniversiteye, gelecekte 2 - 3 üniver
site kurabilecek kadronun verilmesi ve eleman
larının hazırlanması lâzımdır Ancak bu suretle 
fazla eleman yetiştirmek imkânı sağlanır. Bol 
kadro vermek suretiyle, hem üniversite kendi 
içinde tekâmül edecektir, hem de gelecek üni
versiteler için eleman yetiştirme imkânını bu
labilecektir. Bununla ben, üniversitenin tekâ
mülünün ancak öğretim üyelerinin fazlalaştırıl
ması ile mümkün olabileceği fikrini de ifade et
miş bulunuyorum 147 1er meselesinde birçok 
arkadaşımın fikirlerine ben de iştirak etmiştim. 
Fakat bu, mevcut üniversiteleri, gelecekte bu 
memleketi kalkmdırabilecek seviyede görme
min ifadesi değildir. Üniversitejd hakiki sevi
yesine ulaştırabilmek için yeteri kadar kadro
nun tahsisi lâzımdır. Ancak bu suretledir ki, ye
ni yetişecek elemanlarla, iyi olanlar, kötülerini 
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tasfiye edebilecek bir kudrete eriştirebileeek-
lerdir. 

Bir meseleyi daha arz ederek, huzurunuzdan 
ayrılacağım. 

J3ugün, Türkiye'de denebilir ki, klâsik tahsil 
hazırlıyan hiçbir müessese hakiki fonksiyonunu 
icra edememektedir. Bu hakiki fonksiyonunu icra 
edemiyen müesseselerin başında da liseler gelmek
tedir. Bu itibarla, öğretim müesseselerinin hakiki 
fonksiyonlarını icra edebilmeleri için, dimağ va 
zifesini gören üniversitelerin gerçek seviyesine 
ulaşmasını şart koşuyoruz. Türkiye'nin kendi nü
fusuna göre, muhtacolduğu ilim adamı adedinin 
az olduğu ve yapılan araştırmalar neticesinde en 
az 15 - 20 üniversiteye ihtiyaç bulunduğu anlaşmı
yor. Tam medeni bir memleket olabilmek için ise, 
bir milyon nüfusa bir üniversite hazırlamak ge
rekiyor. Bu itibarla, üniversitelerin adedinin ar
tır] imasını şiddetle istiyorum. Fakat bu -hususta 
yanlış yola kapılmamaya çalışmak da üzerinde 
durmak istediğim son nokta oluyor. Bir üniversi
teyi gerçek mânasiylc hakiki fonksiyonunu icra 
edecek yeterlikte hazırlamadan açmak, bu mem
leket için faydadan ziyade zarar getirir. Onun 
için bu meseleyi önemle ele alarak Yüksek Sena
toya arz etmemin bir sebebi de budur. Birçok ar
kadaşlar biliyorlar ki, 4 üniversite açılması için 
kanun tasarısı verilmiştir. Eğer, öğretim elemanı 
yetiştirmeden, yeni üniversite açmaya gidildiği 
takdirde, metotları ve zihniyeti itibariyle üniver
site, çok yaklaştığı lisenin seviyesine inecektir. Bu 
bakımdan üniversite hakiki fonksiyonunu yapa
nımın'bir müessese olarak, tersine işi iyen bir mü
essese olarak işliyeeektir. Bu itibarla, yeni üni
versite açılması düşünülürken, en kısa zamanda 
bunun plânının yapılmasını, yeni üniversite aça
bilmek için, üniversitelere kadro verilmesini ha
tırlatmış oluyorum. 

Eğer, üzerinde durduğumuz mesele üzerine 
mütaakıp konuşmamızda Yüksek Senatonun alâ
kasını tam olarak toplamış olursak, bilâhara bu 
meseleleri ortaya kovuşum uzdaki diğer bir sebep 
de kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Hakiki bir 
üniversite kurmak ve bu üniversiteyi kendi halin
de, kendi içinde tekâmül imkânını sağlamak şar-
tiyle, iyi seviyeyi1 ulaştırmak için, çalışmak gero-
kir. Türkiye'nin kalkınmasında, üniversitenin Î /T 
mihrak vazifesi göreceğini biliyorsak, o takdir "k, 
Maarif Vergisi Kanununda bir bölüm açılmasını 
ve Maarif Vergisi Kanunu ile tahmin edilen o 
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yüz milyon lirasının üniversiteye verilmesini rica 
edeceğini. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 

Lûtfi Bozcalı'nın, Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 nci maddelerinin tatbikinden neden 
müspet neticeler elde olunamadığı, tatbikatçıla
rın ihmallerinin olup olmadığı, ve eğer bu hü
kümler kâfi gelmiyorsa yeni bir tadil veya ted
bir düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü soru
su ve Adalet Bakam, Sahir Kurutluoğlu, İçişleri 
Bakanı Ahmet Topaloğlu ile Millî Eğitim Bakanı 
Hilmi İncesıdu'nun cevabı (6/52) 

BAŞKAN — Sora sahibi Sayın Bozcalı bu
radalar. 

Sayın Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı ve Millî 
Eğitim Bakanları buradalar. Soruyu okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Reisliğine 
Müstehcen ve hayâsızca yazılmış her nevi ki

tap, gazete, risale, mecmua, makale ve ilânların 
neşri veya bu kabîl yazı, resim ve fotoğrafların 
teşhir veya sinema ve tiyatrolarda gösterilmesi 
veya şarkı gibi söylenmesi Türk Ceza Kanunu
nun 426, 427 ve 428 nci maddeleriyle meııedile-
rek cezai müeyyideler altına alınmış olduğu, 

Şekil ve münderecatları itibariyle hayâsızca 
hazırlanan yazı ve müstehcen resim ve fotoğraf
ların gençlerin ahlâki, fikri, sıhhi inkişafları üze
rinde tahripkâr bir tesir icra eylediği ve hayal
lerini lüzumundan ziyade ve vaktinden evvel tılı-
rik eylediği için bu gibi muzır neşriyattan küçük
lerin korunmasına matuf vaktiyle Maarif Vekâ
letince hazırlanan 30 Haziran 1927 tarih ve 111.7 
sayılı Kanun halen yürürlükte bulunduğu halde; 
son zamanlarda bu kanunlara mugayir neşriyatın 
pek çok artmış ve hayâsızca ihzar olunan müs
tehcen resim ve fotoğrafların her tarafı istilâsı 
görülmektedir. Şu itibarla : 

1. Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428 
nci maddelerinin tatbikinden neden müspet neti
celer elde olunamadığı, tatbikatçıların ihmalleri
nin olup olmadığı ve eğer bu hükümler kâfi gel
miyorsa yeni bir tadil ve tedbir düşünülüp düşü
nülmediği, 

2. 30 Haziran 1927 tarih ve 1117 sayılı (Kü
çükleri muzur neşriyattan koruma) Kanununun 
tatbik edilip edilmediği ve edilmekte ise, bu ka-
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nıınun tatbikatı bakımından ne gibi işlemler va-
pıldığı ve hangi kitapların veya neşriyatın tahdi
de tâbi tutularak listeye alındığı, 

3. — 1.117 sayılı küçükleri muzur neşriyattan 
Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununun 126, 
427 ve 428 nci maddelerinin tevhidi suretiyle 
bugünün ihtiyacına cevap verecek yeni bir ka
nun teklif hususunun düşünülüp düşünülmedi
ğinin, 

Adalet, İçişleri ve Millî Eğitim Bakanları ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi arz ve istirham ederim. 

5 . 4 . 1962 

İzmir Senatörü 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLUOĞ-

LU — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
saygı değer üyeleri; Bozcalı arkadaşımızın, birta
kım mecmualar hakkındaki sorusundan dolayı, 
kendisine teşekkür ederim. 

İstanbul'da intişar etmekte olan bu mecmua
lar hakkında, İstanbul Savcılığı vasıtasiyle yapı
lan tahkikatı arz ediyorum. 

Peri Mecmuasının 1 - 2 - 3 - 4 ııcü nüshaları 
hakkında hem toplatılma kararı alınmış ve hem 
de bu nüshalardan dolayı âmme dâvası ika1 ne 
edilmiştir. 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 ncu nüshalar hakkında 
da toplatılma kararı istenmiştir. Fakat bu talep 
reddedilmiş ve bu ret karşısında itiraz yoluna gi
dilmiş olmakla beraber, aynı zamanda âmme dâ
vası açılmıştır. 14 sayılı nüshası hakkında toplat
tırılma kararı alınmıştır ve soruşturma devam et
mektedir. Netice ilgili makamlar tarafından tak
dir edilecektir. 

Adcdî bakımdan arz edeceğim cevap bu hu
dudun içinde kalacaktır. Acaba, iddia makamını 
işgal eden arkadaşlarımın bu mevzuda ihmalleri 
var mıdır, yok mudur? Zannediyorum ki, şu ver
diğim rakamlar muvacehesinde pek de ihmalkâr 
tavır takmılınadığı anlaşılmaktadır. 

Türk Ceza Kanunumuzun 426, 427 ve 428 nci 
maddelerini alâkadar eden bu mevzuların e-.>za 
hudutlarının tâyininde, Ceza Kanunumuzun ka
nuni ve mânevi unsurları bakımından bir zarfı 
olduğu muhakkaktır. Mehaz Kanunumuzun 330 
ncu maddesini teşkil eden, müstehcen neşriyata 
takabül eden 426 nci maddesinin kanuni unsur
ları, mehaz kanunumuzdan farklı olarak alnını;s-
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tır. Mehaz kanunumuzda müstehcen neşriyat suç 
telâkki edilmiş olmasına rağmen, Türk Ceza Ka
nunumuza bir de hayâsızca vasfı eklenmek su
retiyle, müstehcen bir neşriyat olarak tecelli et
mesi kanuni olarak zaruri görülmüştür. Bu iti
barla iddia makamı haklı olarak dâva açacak ve 
adlî makamlar bu gibi kanuni unsurları elbe'te 
arıyaeaklardır. Ceza Kanunumuz meriyete »'irdi
ği günden itibaren birçok tadiller geçirmiş olma
sına rağmen, bu maddeler üzerinde bir tadil ,ı>:'r 
meırıiş ve düşünülmem iştir. 

Adliye Vekâleti, Ceza Kanunumuzun iMâl 
edilmiş sistemlerinin hakiki prensiplere irca un 
zaruri gördüğü için, T. C. K. nun kendi hu d u.1u 
İçinde yeniden gözden geçirilmesi ve kaybetmiş 
olduğu hüviyetini, cemiyetin bünyesine uygun 
şekilde1, yeniden kazanması bakımından tadil tek 
lifleri huzurunuza getirilecektir. Kısa bir zaman 
da, bunun getirileceğini ümİdefmekteyiz. O za
man da 426 ve mütaakıp maddeleri, kendi teki i-
f'imizdeki istikametlerde değiştirip, kesin hudul-
larla şümulünü tâyin ettikten sonra, cemiyetin 
suç kabul ettiği unsurların tâyini de imkân dâhi
line girmiş olur. 

Sorunun diğer kısımlarına, alâkalı kıymetli 
arkadaşlarım arzı cevap edeceklerdir. Hürmet V-
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANİ AHMET TOPALOG 

LU (Adana Millet vekili) Sayın Başkan, Sayın 
senatörler; Türk Ceza Kanununun 436, 427, 128 
nci maddeleri, malûmuâlileri. müstehcen neşri.ai 
hususunu istihdaf etmektedir. Basın Kanunun'in 
12 nci maddesi, bütün matbualardan ikişer nüs
hasının mahallî savcılıklara verileceğini âmirdir. 
Bu gibi neşriyatın ikişer nüshası mahallî savcı1 ık-
lara verilmekti1 ve savctlarca tetkikat yapıldıktan 
sonra, suç. unsuru bulunanlar hakkında alınacak 
kararlar emniyete bildirilmekte ve telsizle bütün 
valiliklere tamim edilerek icrası yapılmaktadır. 

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma hak
kındaki Kanunun hükümlerine göre, Millî Eği
tim Bakanlığınca alınan tahdit kararları da yine 
valiler marifetiyle icra ve infaz edilmektedir. 

Bakanlığımın bu husustaki vazifesi bundan 
ibarettir. Biraz sonra, Millî Rğitim Bakanı arka
daşım, küçükleri muzır neşriyattan koruma hak
kındaki bilgilerini huzurunuzda arz edecektir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın üVIillî Eğitim Bakanı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ HİLMİ ÎNCF-

SFLU (Corum Milletvekili) Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler; sorunun Millî Eğitim 
Bakanlığı kısmına taallûk eden hususlarına ce
vaplarımı arz (»diyorum. 

111.7 sayılı Küçükleri muzır neşriyattan ko
ruma Kanununun 2 nci maddesine göre teşkil 
olunan yetkili heyet Bakanlığımızda çalışmaları
na devam etmektedir. 

Haklarında tahdit karan verilmiş olan kitap, 
mevkute, dergi ve mecmuaların isimlerini arz 
ediyorum : 

Karakedi, Gönül Magazin, Hâdise, Ben Bir 
Kaçakçı îdim, Aşk Mabedi, Deve, Çapanoğlu, 
Night And Day, (lala, Şehvet Yangını, Binbir 
Koman, Bizim Karakedi, London Opiııion, Real 
liomances. İnside Deteetive, Sereen, SıTver, Pa
ris Life, Beautp Perade, Giance, Peep Sho\v, Çi
çek, İnci, Çamur, Paris Plastique, Titrer, Ola-
nıerous Molels, O iris, Yeni Haftalık Hâdise, Ke
simli Hâdise, Kurye Çantaları Avcısı, Benli Ka
dın, (Tefrika), Ses, Bahar, Resimli Mecmua, 
Horoz, Kırkbirbuçıık, Vah Karakedi, Zonıbi, 
Ballyhood, Esquire Girls, Photo (Life-türe 
Act.ion-people-.Exp) Prize Wiruıing photo-
graplıy, Good photograplıy. Salon polıotography, 
Kibar Fahişeler, Kaymak Tabağı, Pekos Bili. 
Pekos Bill'in Harikulade Maceraları, Harman, 
İbret Verici Hâdise, Kara Karga, Şey, Güzel 
Kadınlar, Beni Aldatabilirsin, Erkek Delisi, 
Yağmur Duası, .1.0 Derste Cinsiyet, Halk Plajı, 
Kanun Benim, Villâda Bir Gece, İnsan Harası, 
Cennet Bahçesi, Karinen, Erkeksiz Kadınlar, 
Felâket Yatağı, İntikam 'Pençesi, Maziden Ge
len Sesler, Dekomeron, Çıplaklar Albümü, 200 
Sual 200 Cevap, Con Karterin Heyecanlı Mace
raları, Banka Soyguncuları. Kinova, Süperimin, 
Tenten, Tonı Miks, Teksas, Çapkın Hırsız, Utan
maz Adanı, Yakılacak Kitap. 

1 . 1 . 1962 tarihinden bu yana haklarında 
karar alman kitap ve dergilerden «Koman Maga
zin» adlı derginin 2, 3, 9, 13, 14, 15 ve 16 sa
yılı nüshaları ile Peri Haftalık Magazin adlı 
derginin 1 nci sayısından 17 sayısına (17, sayı 
dâhil) kadar olan nüshaları 1117 sayılı Kanu
nun 4 ııeii maddesi gereğince tahdidata tâbi tu
tulmuştur. Bu sayılardan yayınlanan açık ka
dın resimleriyle bâzı yazıların cinsi duyguları 
lalırik edici mahivette görülmesi dolavısivle co-
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cılklarımızın maneviyatı üzerinde zararlı tesirler j 
ika edeceğine şüphe yok. 

Ancak, bundan 35 yıl önce 1927 yılının sari
hin göz önünde bulundurularak hazırlanan bir 
mevzuatın bugünün ihtiyaçlarını karşılıyamıya-
cağı aşikârdır. 

Yürürlükte bulunan mezkûr kanunun yeter
sizliği göz önünde bulundurularak, İstanbul ve 
Ankara Hukuk fakültelerinin de mütalâaları 
alınmak suretiyle bu konuda hazırlanan bir ka
nun tasarısı 30 . 4 . 19F)8 tarihinde Türkiye 
Büyük Millel Meclisine intikal ettirilmiş ise de 
kanunlaşamamıştır . 

(gocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimiyle 
yakından ilgili bulunan, bu konu üzerinde gere
ken hassasiyetin, gösterilmesi zaruretine inanıyo
ruz. Bu itibarla vakarda kanunlaşamadığından 
bahsoluııan tasarı yeniden ele alınmış ve günü
müzün şart larına ve ihtiyaçlarına uygun bir 
hale getirilmek üzeri1 gerekli çalışmalara başla
nılmıştır. FTaziran içinde T. B. M. M. Başkanlı
ğına sunulacaktır . Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN - • Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı. 
ÖMEK L Û T F İ BOZCALI (Jzmir) Muh-

Iereni arkadaşlar ım; Adalet, Millî Eğitim ve .İç
işleri Bakanlarının soruma vermiş oldukları ce
vaplardan dolayı kendilerine arzı teşekkür ede
rim. 

Müstehcen ve hayasızca yapılan neşriyat ve 
küçüklerin muzır neşriyattan korunması husu
sunda. mevcut kanunların ademi kifayetini gör
düğüm için, bu soruyu huzurunuza getirmiş bu
lunuyorum. Belki mevcut mevzuat ihtiyaca kâfi 
değildir. Ancak, şunu arz edeyim ki, samimiyetle 
bu kanunlar tatbik edilmiş olsaydı, bu neşriyat 
bu kadar olmaz ve memleketteki yıkıcı zararları 
da, bu kadar olmazdı. Sorum üzerinde konuşur
ken, muhterem Heyetinizin mevzuun üzerine 
eğilmelerini rica ederek, birkaç; misal arz etmek 
isterim. 

1. İ ta lya 'da toplanan en son Kriminoloji 
Kongresinde bütün Dünya'da şehevî tahriklerle1 

cinsî suçların gittikçe arttığı görülmüş ve sine- | 
ma, açık saçık resim ve fotoğraflarla bu nevi 
neşriyatın yapmış olduğu tahribat uzun ıızadrya 
izah olunmuştur. Merhum Maarif Vekili Mustafa 
Necati Bey, 1117 sayılı Kanunun kabulü sıra
sında. aynen şöyle konuşmuştur. 
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«Efendim, kanun matbuata taallûk ettiği 

için belki hürriyeti matbuatı tahdideder gibi bir 
zili niyet e sahibolnnur. Onun için bir iki nok
tayı söylemek isterim. Bir defa kanunun mev-
zuu 18 yaşından aşağı çocuklara aittir . Biz, mek
tep çocuklarının hayat ve maneviyatını koru
makla mükellefiz. Herkes çocuklarını mekteplere 
verdiği zaman o çocukların masuniyetlerini hi
maye altına almak bizim vazifemizdir ve bundan 
mesulüz. Bunun için mekteplerimizde okuyan 
çocuklarımızı memleketin mânevi kuvvetlerinin 
himayesi altında bırakmaya ve maneviyatlarını 
takviye etmeye mecburuz. Bir seneden beri tet-
kikat yaptık ve birçok şikâyetler aldık. Nihayet 
gördük ki, mektep çocuklarını kur ta rmak lâ
zımdır. Avrupa seyahatlerimizde devletlerin 
bu iş için tatbik ettikleri usulleri aradık. Ni
hayet Almanya'da tatbik olunan bir kanun
dan esasları al ınmak suret iyle bu k a n u n a tek
lif ettik. Bütün dünya memleketleri çocukla
rını gayriahlâki neşr iyat tan k u r t a r m a k için ted
bir almışlardır. Bizim almış olduğumuz tedbir
im1 de bunlardır» demek suret iyle izftlı etmiş ve 
Mecliste milletvekilleri bu kanunu Meclise ge
tirmesinden dolayı kendisine teşekkür etmiş ve 
hattâ milletvekillerinden Kâzım Vehbi Bey, geç 
kalındığından, bahisle (hat tâ bunun zamanı geç
miştir) demiştir . 

O zaman için bir zaruret olan bu kanunda 
bugün da'ha da ileri hükümler i ihtiva etmek 
üzere sıkı tedbir ler almak zamanının da geçtiği 
muhakkak iken bugün maalesef bu kanun da 
tatbik edilmemektedir . 

Bilhassa son senelerde gençlerimizin ruhla
rında, elîm. tesirler icra eden bu muzır neşriyatın 
zararlar ını bir an evvel önlemek hepimizin va
zifesidir'. Bir sanat veya ilmî kıymet i haiz olmı-
yan, şekil ve münderecat i t ibariyle kaba ve ah
lâka mugayir görünen, gençlerin ahlâkî, fikrî 
ve sıhhi inkişafları üzeninde t a h r i p k â r bir te
sir icra eden ve «ika ve icra eylediği te lkinler 
scbe'biyle» hayali lüzumundan ziyade ve za
mansız tahr ik eyliyen neşriyat da gençlerin mü
tenevvi suçlar işlemesine ve onların düşük ah
lâklı kimseler haline gelmesine sebebol maktadır . 
(Gençler'üzerinde fena tesir yapan ve haiz oldu
ğu telkinlerin tesirinde1 kalan yavrular ın heder 
olmasına sebebol an eserlerin, roman ve emsali 
k i taplar ın bu kanun çevresine sokulması ikti
za ('der. 
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Türk Ceza Kanununun 426, 427, 428 nci mad

delerinde müstehcen ve hayasızca neşriyat hak
kında cok cüzi olan cezai müeyyidelerin ademi . 
kifayeti ve ademi tatbiki sebebiyle küçüklerin 
seciyelerini bozmakta ve onların muhayyileleri 
için harâbediei tesirler yapacak derecede acayip 
sergüzeştlerle dolu bir alem içinde bulundurarak 
veya açık ve müstehcen resim ve fotoğraflarla 
küçüklerin zamanından evvel birtakım hislerini 
tahrik ('t m ektedir. Bu gençlerin bir kısmı 
gangsterliğe, bir kısmı hırsızlığa ve bir kısmı 
ar!isiliğe ve bir kısım sergüşzeştiere ve bir kıs
mı da kötü itiyatlara alışmaya başlıyorlar. 

Her memlekette olduğu gibi Türkiye'de in
tişara başlıyan muzır neşriyattan korunmak 
üzere Alman Hükümeti bu gibi kanunu ilk ka
bul eden bir memlekettir. Almanya'da neşrolu
nan bu kanunun mucip sebepleri lâyihasında si
nemin ve tiyâtrolardaki açık ve müstehcen fi-
'»•"i'-'eri havi roller ve danslar ve müstehcen ro
manlar olduğu neticesine varılmıştır. 

Yine avın kongrede erkeklerde dikizcilik 
(röntgencilik) ve kadınlarda ise kendisini teş
hircilik (exhibitionizm) denilen cinsî sapıklık 
has'alığının arttığıdır. 

({ezo.telerde her zaman okuyoruz. Erkekler
den pek cok sapığın röntgencilik yaptığı yazı
lıyor. CıecM'ilerde bir gazetede bir dansözün İs
tanbul Vilâyetine müracaat ederek çıplak oyna
mak islediğini söylemesi de kendisini teşhir has
talısından defti'! midir? 

Tine kongrede cinayetlere sebebolduğu da 
tesbit edilmiştir. Müsaade ederseniz bizden mi
salim' arz cdevim. Meşhur bir Sarıyer cinayetini 
hatırlarsınız. Bir beHber çırağı, masa üzerinde 
duran acık ve müstehcen resimleri görerek şe
hevi hisleri tahrik olunuyor. Orada bulunan dil
siz bir yavruya tecavüz ederek kirletiyor ve 
sonra da öldürüyor. 

Bir subav arkadaşınım anlattıftına göre, ınu~ 
sevi bir şirket açık kadın resimleri koyduğu 
para. cüzdanlarını ucuz fiyatlarla satışa arz ve 
eri "fimizin ahlâklarına tesir, genç delikanlı, 
nnl'ik knduı resimlerini kovnunda saklamakla 
h"^rve1 ve kudretlerinin heder olmakta bulun-
<l'-""ı-<nu üzüUrek aldatmıştı. Bu şirkete badema j 
böyle resimler koyarak cüzdan imal etmemesi j 
m^r/T'pp'la. m "k ti ip yazıldığını da ilâve etmişti. j 

Sanayii nefîse, ismini suiistimal ederek sa- « 
nayîi şeheviyeye inkılâbettirrnek suretiyle, i 
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gençlerin hayvani ve şehevi hislerini vaktinden 
evvel tahrik ve hayallerini altüst ederek onla
rın birçok suç işlemesine scbebolanlar hakkında 
artık muhterem Hükümetin ve Meclisin çare 
arama, zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir, 

Asil Türkün ahlâk ve edep anlayışına göre, 
sadece, kullanıldığı yerlerin hatırlanmasına se-
bebeolacağı düşüncesiyle kadın çamaşırları teş
hir edilmez, çamaşırlar yıkandığı zaman onlar 
ayrı ve gizli yerlerde kurutulurdu. Bugün, mah
remiyeti malûm olan yerlerin teşhirinden içli-
nabolunmuyor.. 

Müsaade ederseniz size gazeteden bir parag
raf okuyayım. 

«İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi birinci 
sınıf talebelerinden (îiingör Uysal, bu akşam üze
ri Konak meydanındaki bir gazete müvezünderı 
satın aldığı 10 aded mecmuayı Emniyet Müdür
lüğünün kapısı önünde yakarken küçük çapta 
bir nümayişe sebebiyet vermiştir.» 

(Müstehcen yayınlardan gençliğin dejenere 
olmasını istemiyoruz) diye bağırarak mecmua
ları ateşe veren genç kız, bir anda. toplanan ka
labalık bir halk kütlesi tarafından şiddetle al
kışlanmış ve lehinde tezahürat yapılmıştım Kü
çük bir kız evlâdımız dahi bu müstehcen resim
ler karşısında heyecana, gelmiş ve cebindeki 10 
lira, harçlığını bu mecmualara vererek almış ve 
yakmıştır. Takdire şayandır. Bu yavrunun gös
terdiği hassasiyeti hepinizin daha derindm dü
şünerek nazarı itibara almanızı ve !)>u işlerin ön
lenmesini istirham ediyorum. 

Yine bu arada gençliğin müstehcen ve ha
yasızca yapılmakta olan muzır neşriyattan ko
runması için tedbirler düşünürken, Marmaris'te 
bu yıl 1 000 kişilik bir (h plaklar Kampı kuru-
lacaknıış. Bu hususta Fransız Şirketi tarafından 
yapılan müracaata Hükümet tarafından müspet 
cevap verilmiş. Bu mevuu, gazetelerimizde oku
muş bulunuyoruz. Bu haberin yanında bir yazı 
ve bir de tamamen çıplak bir kadın resmi bu
lunmaktadır. Resim .yanımda; tamamen çıplak 
bir vaziyettedir. Hemen her gün okuduğumuz 
bu çeşit gayriahlâki yazıların, neşredilen re
simlerin içtimai bünyemizde büyük zararlar 
tevlidettikleri muhakkaktır. Mektep çağında
ki gençlerimizi, üniversiteli gençlerimizi kötü 
yollara, sevk ettiği gibi einavetler, suiistimaller, 
rüşvet alıp vermeler, mukaddesata hüruıetsiz-
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lik gibi cemiyeti ahlâki yıkıntılara götürür. Bu I 
şekilde yıpratmalar gittikçe artarken diğer 
taraftan da bir kapın kurarak maksatlarını bu 
yoldan sağlamaya çalışmaktadırlar. Hüviyetleri 
meydana çıkınca sinsî yollara saparak içimize 
vücudumuzdaki kanlar gibi girmişler ve kor
kunç tarzda yıpratmalarına devam etmeye baş
lamışlardır. Bunların emellerinin ve yapmak 
istedikleri şeyin ne olduğunun artık bilinmiye-
cek bir tarafı kalmamıştır, işte ilk tezahürleri 
kurmak isteikleri şu arz ettiğim kampla belir- | 
mistir. Bu itibarla Meclisin ve Hükümetin bu 
mevzu üzerinde 1 assa siy etle durmalarının ve 
ileride telâfisi gayrikabil hâdiseleri tevlide-
edecek olan bu gibi teşebbüslerin şimdiden ön
lenmesinin bir zaruret olduğuna inanmış bulu
nuyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarını. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Cumhuriyet. Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhancfil'in, Et ve Balık Kurumundan ge
cen bir ay içinde isine son verilen işçilere dair 
sözlü sorusu ve Ticaret Bakam ihsan Gürsan'vn 
cevabı (6/54) 

BAŞKAN — Sayın Turhangii burada, Sa
yın Ticaret Bakanı burada. Soruyu okutuyo
rum. I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rini arz ve istirham eylerim. 

Fikret Turhangii 
C. Senatosu Üyesi 

Aydın 

I - Ankara Et ve Balık Kurumundan gecen 
bir av içinde kaç işçinin işine son verilmiştir? 

II - Bunlardan kaç tanesi kördür'? Bunlar 
hangi sene müesseseye alınmış ve ifa ettikleri 
hizmet nedir? Kör işçilerin işlerine1 son verilme
sinin sebebi nedir? 

III - Bilhassa iki gözü âmâ olanlara gören 
bir cemiyetin yardım elini uzatması tabiî, in
sanî ve vicdani bir vazife iken bunun aksine 
hareketi nasıl karşılamaktadırlar? 

BAŞKAN — Savın Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI İHSAN G URSAN (İz

mir Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhte- j 
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rem senatörler, Aydın Senatörü Sayın Fikret 
Aırhangirin sorularına cevaplarımı arz ediyo-
yoruaı. 

1. Et ve Balık Kurumundan Mart 1962 ayı 
içind) 28 i Ankara Et Kombinasından olmak 
izere Kurumun muhtelif teşekküllerinden 54 iş-
•'ııin mevzuat esasları dairesinde iş akitleri fesh

edilmiştir. 
2. Bunlardan 8 adedi âmâdır. Âmâların ilk 

alınışında miktarı 23 adeddi. Muhtelif sebeplerle 
ayrılmışlar ve son 8 inin de Mart içinde işlerine 
:x:n verilmiştir. 1958 senesi sonu ve 1959 senesi 
başlarında Kombinanın parçalama servisinde ku
lu imalinde çalıştırılmak üzere işe alınmışlardır. 
Ancak, büyük zararlarla çalışan müessesenin 
perakende satış mağazalarının zararını azaltmak 
maksadiyle kapatılması neticesinde âmâların ça
lıştıkları servis faaliyeti durmuş ve bu bakım
dan da belirli arızaları itibariyle Kurumun di-
3er faaliyet .sahalarında kendilerine iş verilmesi 
mkânı hâsıl clamıyan âmâların zaruri olarak iş
erine son verilmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

3. Et Balık Kurumu, iktisadi hüviyet taşl
an bir teşekküldür, hayır cemiyeti değildir. Ku

rulduğu tarihten bu yana cok büyük zararlar 
aydeden ve bu bakımdan da tenkidlere mâruz 
alan bu müessesede sıkı iktisadi ve idari tedbir-
erin tatbiki ile zararların asgari hadde indiril

mesi, masrafların kısılması esas hedeflerimizden 
)irini teşkil ederken, senelik fuzulî 1:00 - 120 bin 

liralık bir masraf ihtiyarını gerektiren icapsın 
Sır istihdam şeklini, sadece hissî, vicdani ve in
sani mülâhazalarla mazur görmek Kurumun fa
aliyetinde dayandığı prensip ve realitelere ay
kırılık arz eder ve alâkalıların sorumluluğunu 
bertaraf etmez. Kaldı ki, işsiz, güçsüz 8 âmânın, 
devamlı ve kesif bir seyrüsefer ve münakale sa-
lası içerisinde başıboş dolaşmaları da hayat em

niyetleri bakımından ayrıca nazarı itibara alnı
m ı icabeden bir keyfiyettir. Sayın Senatöre 

)ilhassa. şunu arz etmek isterim. Vazifeye ilk 
ısladığını günlerde aynı hislerle meşbu olarak 
•nların ıstıraplarına veyahut istihdamlarına ça-
••> bulmak mevzuu üzerinde durdum, müessese. 

Umum Müdürü ile görüştüm. Bir imkân göre
medi. Nihayet yapabildiğim, tek şey, Sağlık Ba
kan!'ğı sosyal tertiplerden bir imkân aramak ga-
T-si ile Başbakanlık kanalı ile hayır cemiyetleri

ne bu âmâların istihdamları için, bunların dıı-
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rumlarını bir yazı ile iletmek oldu. Mâruzâtım I 
bu kadardır . Zannederim kendilerini tatmin el
in iş bulunuyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN' — Buyurun Sayın Turhangi l . 

KİKR-BT T C l i H A N C İ L (Aydın) Sayın 
Ticaret Bakanımı vermiş oldukları izahata 
teşekkür etmeden evvel Bakanlık vazifesini 
demlide ett ikleri ilk andan itibaren aynı mev
zu üzerine eğilmiş olmalarını ifade ettikle
rinden dolayı teşekkür ederim. Ancak. FA ve Ha
lik. Kurumu bütçesinin müzakeresi esnasın
da ve ziraat koııu.MUiun Yüksek Senatoda ınü-
zakeicsi. anında ıı ilyonlara, varan zararının 
bahis konusu olduğu ve FA ve 'Balık Kurumu
nun naehil ellerde, bulunduğunu, ve umum 
müdürlerin değiştirilmesi suretiyle büyük 
zarar lara duçar olduğunu, rasyonel çalışma
dığım, bu husustaki Meclis müzakerelerini 
yakından ve a lak ıy la fakibetmiş bir arkada
ş ım/un. Bendenize bu mevzu, körler mekte
binden gelmiştir. Paket ve sandık yapmakla 
ihtisas sahibi olmak ve hayatını bu yüzden 
kazanmak üzere yetişt ir i lmiş olan bu insan
ların Ki ve Balık Kurumuna intisapları tari
hinden çıkarı ldıkları ana kadar lıiznıe! el
likleri bir hakikat t i r . Her ne kadar Sayın 
Bakan, bunlara iş verme imkânını elde ede
mediğini ve iş vermek için birçok imkânlar 
aramak' ihtiyacını duyduğunu ve fakat bula
madığını ifade etti ise de, bugün FA ve Ba
lık Kurumunun mağazaları açık ve amba
lajlı emtiaları sa lmakta olduğunu bilmekte
yiz. Benim, Yüksek Senatoya bu basit suali 
get i rmekten maksadını, esasen Türk cemiyeti 
olarak gözü görmiyenlerin ihmal edilen kişi
ler olduğunu, içtimai hayatta kendi halle
rine terk edilmiş durumda olduğunu belirt
mektir . Bunlardan 2.'' kişinin ekmek yediği 
bir müessesede el yordamı ile çalışarak hayat
larını kazanmalarına son verilmesi, talimin 
ederim ki, FA ve Balık Kurumunu ne ihya 
edecektir , ne de Sayın Bakanın beyan ettiği 
gibi, zararı telâfi edecek kadar kuvvetli bir 
tasarruf temin edecekti t*. Bu bakımdan, ilk 
günkü hamiyet hislerinin. Sayın Bakan tara
fından t ek ra r zorlanmak suretiyle, hayat ın! 
bu işe vakfetmiş olan bu görmiyen iıîsanları 
himaye etme asaletini göstereceklerinden emi- | 
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niııı. Kend i l e r im 1 t ek ra r teşekkür eder in i . 
Hürmet ler imle. 

1>AŞKA.\ î 'çüncü soru cevaplandırıl
mıştır. 

/. - Cıuıifuıriı/c/ SCIUI/O.SK izmir İ'ıjosi Ca
hil Okurcr'iu-, mr.»ücl>:eti'miz<leki imit'orsitelor-
tir rt ı/tıhtnırı üııirt i'silclordt ut lisen rt ı/tlist-
rtl; ili)iı ttu'tımltırını ıztı t/tıir sözlü sorusu rt. 
Milli /<Jf/Uİ))i Iltth-ttnı Hilmi /ıırrsulu'H uH ot-
rtıhı (ti/r>(i) 

BAŞKAN Sayın Cahit Okıırer burada 
hır; 

Sayın Millî Kğitiııı Bakanı buradalar. Sözlü 
soruyu okut uyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Hükümet adına Sa

yın Millî Kğitiııı Bakanı taraf ından sözlü ola 
rak cevaplandırı lması hususunda delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 

1. !<)f><), lihiO, liMil yıl larında memleketi
mizdeki üniversitelerden doktora payesini ka 
zananlar kaç kişidir YO bunlar hangi sahalara 
ait t ir . ' 

2. 19ÖÎ), liHİO. lihil yıl larında yabancı 
memleketlerin üniversitelerinden, doktora pa
yesini kazanarak memleketimize dönenlerin 
sayısı nedir YO bunlar hangi sahalara a i t t i r? 

•'!. Halen Türk iye 'de , üniversitelerimiz
de ve diğer müesseselerde, ilmî araşt ı rma ya 
pan, eser vermiş birinci sınıl' mütehassıs 
ilini adamının sayısını tesbit etmek mümkün 
müdür? Mümkünse nedir. ' 

4. Başlıca medeni Balı memleketlerim1 

kıyasla ve Türkiye 'n in bugünkü nüfusuna 
iiövo ne kadar birinci sınıf mütehassıs, ilim 
adamına ihtiyacımız vardır .' 

f>. Birinci sınıf mütehassıs, ilini adamla
rının yetiştirilmesi bugünkü haliyle devam et
tiği takdirde Türkiye 'n in ihifyacını karşılıya-
cak sayıdaki birinci sınıf mütehassıs, ilim 
adamlarının yetişmesi kaç yılda tamamlana
bilecektir. ' Banı;! göre, JTükümel bu husus
ta öze! iedbirler almaya lüzum görmekte mi
dir'.1 Lüzum görüyorsa bu led :birlerin esasları 
nelerdir'.' 

İzmir Senatörü 
("ahit Okıırer 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Eğitini 

Bakanı. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANİ HİLMİ İNCE

SULU (Çorum Milletvekili) —- Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Sayın İzmir Senatörü Cahit 
Okurer'in, üniversitelere ait ilişkin meseleler 
üzerinde sormuş oldukları suale teşekkür ede
rim. Bilhassa bundan evvelki sual münasebe
tiyle yaptıkları konuşma ile bu mevzuda mem
leketin ihtiyaçlarına tekabül eden noktaları or
taya koyduğu ve bizim de çalışmalarımız isti
kametinde olduğu için ayrıca müteşeikkirim. 
2 nci sualle bu mevzuda bizden daha geniş bil
gi istenmektedir. Ancak birinci sorunun birin
ci paragrafında doğru rakamları tes'bit ede
mediğimiz için cevap verecek durumda olma
dığımı arz etmek isterim. Sorunun ikinci parag
rafını teşkil eden üniversiteye ait rakamları arz 
ediyorum. 

1959 - 1960 - 1961 yıllarında doktora payesi 
kazanan öğrenciler şunlardır : 

Öğrenim dalı Miktarı 

öğretmen yetiştirme 
Ortaöğretim (öğretmen ye
tiştirme) 
Test ve ölçme tekniği 
Mineroloji - Petrografi 
•Teoloji 
Umumi jeoloji 
Maden jeolojisi 
Kömür teknolojisi 
Seramik 

Branşları 1959 

Toplam 

1960 

13 

1961 

Almanyada 
Balıkçılıik 
Hukuk 
Jeoloji 
İnşaat mühendisi 
Kimya 
İktisat 
Geodezi 
Ziraat 
Şehircilik 
İlahiyat 
Makina mühendisi 

Branşları 

Amerika 
Mi ilet! e ra rası münase
bet 
Nükleer fizik 
İdare 
Psikoloji 

İngiltere 
Makina. Mühendisi 
•Jeoloji 

Fransa, 
Hukuk 
İktisat 
•Teoloji 

isviçre 
Siyasal Bilgiler 
Tıp 
Eczacılık 
Mimari 
Elektrik 
Hukuk 

Ve kûm 

1959 1960 1961 

25 

Kişi doktora yapmış tmhtnmaktadır. Biraz 
önceki sual münasebetiyle arz ettiğim üzere, 
bunların daha çok olmasını cami gönülden iste
rim. Halen yüksek öğretim kadrolarında İ)ulu
rum öğretim üyesi sayısı :-> 700 dür. Bunlardan 
1 o00 ü teknik, 2 400 ii diğer sahalarda ihtisas 
sahibidirler. 

Diğer kurumlarda ilmî araştırma yapan, eser 
vermiş birinci sınıf mütehassıs ilim adamı sa
yısını henüz tesbit etmek mümkün olanıamış-
tir. Bu hususta bir rakam vermeye imkân yok
tur. 

Birinci sınıf mütehassıs ilim adamı ihtiya
cımız, memleket nüfusuna göre değil, mevcut 
ve gelecekteki araştırma projelerimiz dikkate 
alınarak tesbit edilmektedir. 

Devlet sosyal ve ekonomik kalkınma plânı 
çerçevesi içerisinde ilk 5 yıllık devrede, 3 500 
öğretim üyesi ve yardımcısı ile araştırmaya za
ruret olduğunu arz etmiştim. Yüksek öğrenim 
içinde ve dışında araştırma potansiyelini te
min etmek maksadiyle yılda 800 - 1 000 kişinin 
yüksek seviyede araştırıcı olarak yetiştirilme
si, ihtiyaç bakımından zaruridir. Ancak, 'büt-

209 



C. Senatosu B : 25 24 . 5 . 1982 O : 1 
çe imkânları elverdiği takdirde , 'bu öğretim 
üyelerinin büyük bir kısmının yabancı memle
ke t l e rde sürat le yetişt ir i lmesinde tayda vard ı r 
ve bunu. özlemekteyiz. Üniversitelerimiz ge-
ııel durumlar ı dolayısiyle birinci sualde söyle
dikleri hususlarda- ayrı kaldığımız bir nokta 
yoktur. Çalışmaya başlıya]ı 6 ay olmuştur; ken
dilerine şu halteri vermek isterim : 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanunu ile 115 sayılı Kanunun 
yerine kaim olmak üzere ve üniversitelerimizi öz
lediğimiz 'seviyeye çıkaracak hükümleri ihtiva 
eden kanun tasarılarının hazırlanıp bir an evvel 
gönderilmesi üniversite rektör]erinden talcbedil-
diği gibi; üniversite öğretim üyeleri adedinin 
hem. artır ı lması ve hem de üniversite içerisinde 
rekabeti, ilmî çalışmaları hızlandıracak tarzda, 
asistanlık kadrolarını cazip ve ihtiyaçlara kifa
yet eder bir hale getirmek için, neler düşünül
düğü sorulmuş bulunuluyor; bugünkü hali ile 
üniversi tenin hiçbir kürsüsüne, gönüllü olarak 
asistan bulunmamaktadır.- Memleket ihtiyacı ol
duğu mutlak olan yüksek seviyede öğretim 
üyelerini yetiştirmek için fidanlık vaziyetinde 
olan asistanlık du rumu maddi imkânlar teinin 
edildiği takdirde yaptığımız plânlara ancak va
rabileceğimizi, aksi takdirde istikbal için yüksek 
öğretim üyeliği, yüksek araştırıcı yetiştirmenin 
güç olduğunu itiraf etmek mecburiyetindeyim. 
Muhterem Okurer arkadaşımın üniversitelerimi
ze maddi imkân bahsedilmesi; temenniler ine 
Millî Eğitim Bakanlığı ve Millî Eğit im Bakam 
olarak canü gönülden iş t i rak ettiğimizi arz etmek 
isterim. Hürmetler imle. (Alkışlar) 

B A Ş K A N — Buyurun , •Sayın Okurer. 
OATTlT OKURER (İzmir) —- Muhterem 

Başkan, muhterem senatörler, bundan evvelki 
soru üzerinde konuşurken, bu soru üzerindeki 
görüşlerimi öz halinde ve bu sorudaki konuşma
ma bir başlangıç olmak üzere işaret etmiştim. 

Sayın Millî Eğit im Bakanının bu mevzuda 
gösterdiği hassasiyete ben de eminim. Eakat tek 
başına, bir tek Millî Kğitim Bakanının her hangi 
bir mevzuda, hassasiyet göstermesi, o mevzuda. 
istenilen, hedeflere varmaya ve meselenin gerçek
leştirilmesine kâfi gelmiyor. Bu itibarla, bu me
sele üzerinde dururken., meselenin hakikaten Tür
kiye'nin kalkınmasında ana dâvalardan biri ol
duğuna bü tün varlığımızla inanmamız lâzımdır. 
Böyle inanmadığımız takdirde, bugüne kadar ol

duğu gibi, maarif sahasında, yine Türkiye 'nin 
kalkınmasını hedef Uitmıyarak şu veya bu nispî 
bağlılıklarla, şu veya bu indî görüşlerle hareket 
ettiğimiz takdirde, Türkiye 'nin kalkınması, dile
diğimiz medeni memleketler seviyesine ulaşması 
bir hayalden ibaret kalır. Bugün bütün memle
ketlerin kalkınması artık müspet, objektif bir 
araşt ı rma meselesi haline gelmiştir. Meselâ ge
çenlerde burada umumi bir görüşme mevzuu 
olan işsizlik meselesi dahi, bugün ilim adamları
nın araştırmasına verilecek bir mesele haline 
gelmiştir. Eakat Türkiye 'de; her hangi bir mese
lede (pek çok meselelerde olduğu gibi) böyle bir 
işsizlik meselesi ve buna benzer meselelerde me
selâ; gecekondular meselesi üzerinde; biz hâlâ 
kanaat ler imizin dışında hareke t te ' 'bulunuyoruz. 
kanaatlerimizin dışında icraatta bulunuyoruz. 
Bu itibarla Sayın Millî Eği l im Bakanının üni
versitelerin mahiyet i üzerinde tamamen aynı gö
rüşte olduğunu ifade etmesini katiyen kâfi bul
mamalıyız. Aynı görüşle olan Millî Eğitim Ba
kanı değil, Millî Bğitim Bakanlığı olmalıdır. 
Aynı görüşte olduğunu Millî Kğitim Bakanlığı 
icraatiyle, gelecek seneki bütçesi ile isbat etme
lidir. Senelerden beri Türkiye 'nin kalkınmasın
da maarifin en önemli rolü oynadığı söylenir 
ama bütçeye gelince her sene maarif bülçesi aynı 
olur. İstanbul'da bir gecekondu meselesi vardır. 
Belediyenle bir hey,'! teşekkül etti ve derhal bu 
heyete iştirak eden. birçok üyeler masa etraf ında 
toplanarak bu meseleyi halletmeye başladılar. 
Heyette sosyal antropoloji profesörü olan ve 

Amerika'dan gelip İstanbul Üniversitesinde ders 
veren bir şahıs, meseleleri tamamen değiştirdi. 
Bu sahadaki 'görüşler i bir tarafa bırakarak me
seleyi yerimle tel kik edelim, dedi ve o zaman bu 
mesele bir ilmî araştırma, meselesi oldu. O vakit 
bir ilmî araştırma meselesi haline gelince ortaya 
çıkan neticeler tamamen başka oldu. Ar t ık şahsi, 
nazari görüşleri bırakıp her meseleyi ilim adamı
nın eline vermemiz lâzımdır. Vermediğimiz .-tak
dirde müşterek noktalar üzerinde birleşmemize. 
imkân olmaz. .Bu memleketle ilme gereken ehem
miyeti vermemiz lâzımdır. O zaman ilini hâkim 
olur. B u n u n neticesi olarak müspet zihniyet, ob
jektif zihniyet hakim olduğu vakit her çeşit indî 
görüş, her çeşit parüzanl ık görüşü, her çeşit me
mur tarafgirl iği bu ilmî objektif görüşün hâki-
mivetivle ortadan kalkabilir. 
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Üzerinde durduğum mesele, belki hayatını I 

boyunca müdafaa edeceğim bir mesele1 olduğu I 
için birkaç dakikanızı daha alacağım. 

Evvelâ sunu tesbit edeceğiz : Türkiye'nin I 
kalkınmasına bir ıııüstenılekeci geziyle mi bakı
yoruz, yoksa bir anavatan olarak mı bakıyoruz,' I 
Bugün muhtelif müstemlekeci memleketler nıiis- I 
teınlekelerini kalkındırmak istemişlerdir. Hâlâ I 
Şark'ta birtakım yerlerde müstemlekeleri olan 
Batılı memleketler oraları kalkındırmak isterler, 
ama orada, kendi memleketlerinde tatbik ettik
leri usulleri tatb.k etmezler. Aynı görüşlerle, 
Türkiye'nin kalkınması bahis mevzuu olduğu Na
kit, ancak müştereken tetkik, tatbik edilecek ay
ni usuller Türkiye'nin kalkınmasında rol oyna
maya bağlıyacaktır. 

Biz Türkiye'de okumuş, müstehlik bir kütle 
yetiştirmek istemiyoruz. Bu müstemlekelerde 
böyle oluyor. Bunun için, müstakil memleket
lere yapılan Batı yardımı, yapıcı, müstahsil bir 
kütlenin yetiştirilmesinde kullanılmalıdır. Oku
muş müstahsilin yetiştirilmesi hedef alınmalıdır. 

Fakat Türkiye'ye gelen yabancı elemanlar, I 
kendi memleketlerindeki gibi objektif olamamış- I 
lardır. Ele aldıkları meselelerde bu yanlış ıııeto- I 
du Türkiye'ye tavsiye etmekten kendilerini tuta- J 
mamalardır. Meselenin bu ana çerçevesini orta- I 
ya koyduktan sonra Türkiye'yi nasıl kalkmdıra- I 
cağız problemini, bundan evvelki bir konuşmam- I 
da işaret ettiğim, bir noktaya bağlıyacağım. I 

Türkiye'de yol, ziraat, orman, sanayi, balık- I 
çılık ve hayvancılık meseleleri vardır. Nazarî 
olarak şöyle düşünelim : Türkiye'de bütün nü
fus lise tahsili yapmış olsa dahi bu meseleler 
halledilir mi? Bütün meseleler, halletmek için 
bu meseleleri halledecek mütehassıs yetiştirmek 
lâzımdır. Bu yola gitmedikçe meselelerin hiçbi
risi halledilemez, öyle ise gerek Plânlama Dai
resinin gerek Millî Eğitimin ilim adamı yetişti
rilmesi meselesini bu görüşle ele alması lâzımdır. 
O vakit 5 senede yetiştirilecek öğretim üyesini 
gösteren 3 500 Kik bir rakamla, Türkiye'deki 
nüfus artışı da nazarı itibara alınırsa durum ga- I 
yet açık olarak gözükecektir. I 

Bugün medeni Batı memleketlerinde 100 ilâ I 
200 insana ortalama bir birinci sınıf ilim ve I 
teknik adamı düşüyor. Eğer İsveç, Norveç, Ho- I 
landa ve Danimarka gibi çoğu küçük olan ineçle- I 
ni memleketlere bakılırsa bu nisbet daha da dü- | 
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şüktür. Biz bu nisbet e hemen varalım demiyo
rum. Ama, l)iı nisbetlcre varmanın yoluna git
mek lâzımdır. Bu yola. gidemezsek, hızımız nis
bet inde de felâkete çabuk yaklaşacağız. 

Bugünkü Türkiye'nin tabiî ve içtimai bütün 
sahalarında kalkınmasını sağlayacak olan elbet
te. demin de işaret ettiğim gibi, birinci smıf 
ilim, teknik adamıdır, elemanıdır. İlimle, kul
lanan adamı kaydetmiyorum. Yapıcı adam, işe 
yarıyan adamı kastediyorum. Bu itibarla, üni
versite üzerinde durulurken, üniversitelerin ki
fayetsiz olduğuna, ayrıca işaretlerde bulundum. 

Üniversiteler bize yaratıcı, araştırıcı insan 
yetiştirmelidir. Onun fonksiyonunu bu durum 
meydana getirir. Bu fonksiyonunu meydana ge-
tirmiyen üniversite, tersine işliyen bir çarka 
benzer. Araştırıcı, yapıcı eleman yetiştiren bir 
üniversite, hakiki fonksiyonunu meydana geti
recek, demektir. 

Öyle ise, üniversite her şeyden evvel bu ilim 
adamını, bu mânada ilim adamını yetiştirmesi 
bakımından onu bu seviyeye ulaştırmak Hükü
metin birinci vazifelerinden. olması lâzımdır. 
Türkiye'de nüfus senede % 3 artıyor. Senede 
840 bin eder. Bütçe konuşmaları sırasında Kar
ma Komisyonda İstanbul Üniversitesi Rektörün
den rica ettim, soi'dtım. Bir senede 105 doktora 
payesi alan talebe çıkmıştır. Türkiye'deki nüfus 
artışı nis'beti dikkate alınırsa Türkiye'nin me
sele.] e fini .halledecek nisbette ilim adamı yetiş
mesi biı* muhaldir. Bu açığın seneden seneye 
kapatılması şöyle dursun seneden seneye bu 
açık artacaktır. 

İlköğretim dâvası 10 yıllık plâna 'bağlanmış
tır. Bundan memnun olmak lâzımdır. Fakat ilk
öğretim dâvasının on yıllık plâna bağlanmasının 
liseye, ortaokula ve üniversiteye tahmil edeceği 
tazyiklerden ne gibi neticeler meydana gelece
ğini şimdiden düşünmek icabetler. Böyle tek ta
raflı bir plânlama ile meydana gelecek ihtimal
leri ve buhranları şimdiden hissetmemiz ieab-
eder. 

Bugün Türkiye'yi, gerçekten kalkındıracak 
imkânlara- sahil »olabil m em iz için ortalama 200 
bin birinci sınıf' ilim ve teknik adamına ihtiya
cımız vardır. Bu itibarla Devlet Plânlama Teş
kilâtının 5 senede 3 500 öğretini üyesini yetiş
tirmeyi tasarlaması bizi neticeye vardıramaz. 
Bunu doğrudan doğruya Türkiye'nin ana dâvası 
olarak ele alması ve Hükümetin bunu tetkik 
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edip biı- kanuna bağlıyarak bize. .getirmesi ge
rekir. 

Senede 10 bin gencimizi Avrupa'ya bu mak
satla iyi 'bir .seçme mekanizması, iyi bir kontrol 
mekanizması kurarak gön dermem iz lâzım. Av
rupa'ya gönderilecek gençlerin oradaki emsal
leri seviyesine gelinceye; kadar .yetiştirilmelidir, 
orada lâyıkiyle yetişen gençler döndükten son
ra, ancak Türkiye'nin hakiki yükselme yoluna 
gireceği görülür-. Aksi halde, hakiki yükselme 
yoluna giremez. 

Bu itibarla, Sayın Millî Eğitim Bakanı ile 
bu dâvada kendileri ile ancak bu meseleler halle
dildikten sonra hemfikir olacağım ve memnun 
olacağım. Bu olmadıkça, ben tatmin olamam. 

Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı, Hükümet, bu 
dâvada bütün şümulü ile, bütün ciddiyeti ile 
çalışmaya başladığı zaman, bütçesi bu görüşle 
hazırlanıp icraata, tatbikata konduğu vakit, an
cak o zaman hakikaten müsterih olacağım. 

ilim adamı, bilgisi 'bulunan insan değil, araş
tıran insan, yapan insandır. Bu itibarla, bugün 
yanı lan istatistiklere göre en verimli yatırımın 
ilmî araştırmalara yapılan yatırım olduğunu 
bir d aka tekrarlamak istiyorum. Asgari bire beş 
yüzden baslıvor, iki, üç bine kadar çıkıyor. O 
Milde hakiki ilmî araştırma yapacak ilim adamı 
yetiştirmek için bugün vereceğimiz birtakım 
paralardan endişe etmemeliyiz. Türkiye'yi ger
çekten kalkındıracak olan yola bir an evvel 
girmeliviz. Su halde, Devlet adamı Türkiye'yi 
kalkındıracak olan İra ki ki yolun ne olduğunu 
görür ve o yolda ilerlemek için tedbir arar, bu
lur. Bu itibarla tekrar ('diyorum : önümüze ya
kında bir Maarif Verdisi Kanunu gelecektir. Bu 
vergi kanunu üzerinde bu görüşle yeniden dur
mamız ve Türkiye'nin gerçekten kalkınması 
yoluna »'itmesini saehvacak olan yeni bir- nes
lin yetiştirilmesini 'bu kanunun vereceği imkân
larla bir plân ve programa, bağlamalıyız. 

Bugün başlıca medeni Batı memleketlerinde 
maarif bütçelerinin dışında ayrıca araştırma 
enstitülerim; verilen para, umumi bütçenin yüz
de 15 inden başlıyor ve yüzde 30 a kadar çıkı
yor. Ben bu rakamlara hemen ulaşalım demiyo
rum. Ama bu memleketin bütçesinden asgari 
yüzde 2. yüzde 5 nisbetinde ilmî araştırma ve 
ilmî araştırma yapacak nesil için ayrılması lâ
zımdır. Bu yapılmadıkça kendi kendimizi avut

maktan başka bir netice alamayız. Arz ettiğim 
şekilde... 

BAŞKAN — Efendim, özür dilerim, müda
hale etmek mecburiyetinde kaldım. Soru mües
sesesinin çok dışına çıkmış bulunduğunu sayın 
hatibe hatırlatmak isterini. 

CAHİT OKURER (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Efendim, benim sorunum konusu, Tür
kiye'nin ihtiyacını karşılıyaeak vasıfta İlim 
adamı yetişi iril inekte midir, değil midir"/ Bu iti
barla, ma ad esef, Sayın Başkanla aynı görüşte 
değilim. Sadet dışına çıktığımı sanmıyordum 
Onun için konuşmama devam ettim. Kendilerin
den özür dilerim. 

Artık, meselenin ehemmiyeti aşikârdır. Tür
kiye'nin gerçekten kalkındırılması için tutula
cak yol ne olacaktır, ne olmalıdır, bunun ne ol 
duğunu Ibelirte'bilmek için bu izahları kısaca 
şöylece toplıyabilirim : Tekrar birinci sorumuza 
gelmiş oluyoruz : Türkiye'yi her sahada kalkın
dıracak birinci sınıl' ilim adamı, araştırıcı, mü
tehassıs insan olduğunu kabul edersek bunları 
yetiştirecek müessesenin de her şeyden evvel 
üniversite olduğu üzerinde birleşirsek birtakım 
hafif düşüncelerle üniversiteleri ele almak kâfi 
gelmiyecektir. Bugün her üniversite içine ra
hat ve bol kadro koymalıyız. Edirne'de, Adana'-
da, Konya'da üniversite açılması isteniyor. Bu
na, bugünkü şartlarla, taraftar değilm. Aslın
da 10 - 15 daha üniversitenin açılmasını isterim. 
Ama bugünkü şartlarla değil. O halde meseleyi 
bu görüşten ele aldığımız lakdirde, üniversiteyi, 
Türkive'yi kalkındıracak dimağ olarak bilme
miz lâzımdır. Aynı zamanda buna inanmakla, 
kabul etmekle kalmıyarak hakikaten inandığı
mızı, bunu bir iştiran halinde içimizde duvdu-
«nıııumı, yalnız biz değil Millî Eğitim Bakanlı-
#ı halinde, Hükümet halinde içimizde duydu
ğumuzu isnat ederek ortaya kol malıyız. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, soru mü-
esse-esi hakkında kısa bir mâruzâtta bulunmaya. 
kendimi mecbur hissediyorum. 

Çok hayati bir mevzuda kıymetli hatip arka
daşımızın hakikaten vâkıfane beyanatını kes
memek için kendilerine âzami derecede müddet 
vermiş bulunuyorum. Tüzük tetkik buyuru hırsa 
görülecektir ki, soru ancak muayyen 
bir mevzuda, ve muayyen, mahdut bir 
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cevap almak için verilir. Nitekim arkadaşlar 
tetkik ederlerse göreceklerdir, geçen hatta 
ingiltere Parlâmentosunda 75 soru ;>3 dala- ; 

ka içinde cevaplandırılmıştır. Bâzı sorulara 
ilgili bakan, evet veya hayır diye cevap 
vermiştir. Sorular böyle cevaplandırılmıştır. 

Bu itibarla, bu gibi mühim mevzularda 
arkadaşlarımız genel görüşme açabilirler, bu 
her zaman mümkündür. Hayati mevzular uzun 
ve derin bir şekilde tetkik edilebilir. 

Bu itibarla, diğer arkadaşlarımdan da rica 
ediyorum, hiçolmazsa şimdiden sonra, sualin 
içinde kalacak şekilde mesai sarf etmelerini 
bekleriz. 

Beşinci soruya geçiyoruz. 

5. •— Cumhuriyet Hant o su Adana üyeni 
Mehmet Unaldı'nın, Kadirli Maarif Memuru 
Mahmut Bozdoğan ve aynı kaza öğretmenlerin
den Durdu Şahin'e son, günlerde izin verilip 
rerilmediğine dair sözlü sorusu re Millî Eğilim 

'Bakanı Hilmi İncesulıc'nun cenahı (6/57) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada. Millî Eği
tim Bakam burada. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığımı 
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına, delâletlerini saygı ile rica ederim. 

C. Senatosu 
Adana Üyesi 
Mehmet Ün aldı 

1. Kadirli Maarif memuru Mahmut !><•/-
doğan ve aynı kaza öğretmenlerinden Durdu 
Şahin'e son günlerde izin verilmiş midir.' 
Verilmiş ise hangi makam, tarafından veril
miştir. 

2. İzin verilmiş ise ders mevsiminde h'«n<>-
mazaretine veya işine istinaden verilmiştir? 
Yerilmemiş ise adı geçenler görevlerinden 
izinsiz ayrılmışlar mıdır0' 

BAŞKAN — Savın Bakan. 
MİLLÎ E İ İ T İ M BAKANİ HİLMİ İN

CESULU (Çorum Milletvekili) — Kayın Baş
kan, vsayıu senatörler, Adana Senatörü Sayın 
Mclhmet Ünal.dı'nın sorularına cevaplarımı 
arz ediyorum r 

Kadirli öğretmenler Derneği; 25 'Mart 
1962 tarihinde aldırı bir kararla. Kndb-K 
eski Kaymakamı. Mehmet Çan'ın Millî Eği-
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tim yönünden Kadirli'de yaptığı icraatın Dev
let ve Hükümet erkânına duyurulması için 
İlköğretim Müdürü Mahmut Bozdoğan ile 
öğretmen Burdu Şahin'i görevlendirmiştir. 

Bu maksatla 25 Mart .1.962 tarihli bir dilek
çe ile, Ankara'ya gitmek üzere Kaymakam
lığa başvuran Mahmut Bozdoğan ile Durdu 
Şahin'e, Kaymakam Mehmet Can tarafından 
birer hafta izin verilmiştir. İller İdaresi Ka
nununa, göre kaymakamın zaruri hallerde 
6 gün izin yetkileri vardır, Öğretmenlerimiz 
bakımından hâdise bu şekildedir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ünaidı, buyurun; 
MEHMET ÜN ALDI (Adana) -~ Çok muh

terem arkadaşlarım, Sayın Millî Eğitim Baka
nına verdikleri izahattan dolayı, önce teşekkür 
ederim. Bu takriri huzurunuza getirmekten 
maksadını, son zamanlarda Hükümet ve Dev
let mekanizmasının her koluna sirayet et
miş olan politikanın bir örneğini huzurunuza 
getirmek ve ilgililerden tedbir almalarını, el
lerindeki mevzuatı hâdiselere tatbik etmele
rini istemetken ibarettir. 

Sayın Bakanın vereceği izahatı önceden bil
miş olsaydım, ilgisinden dolayı, meseleyi İç
işleri Bakanından da sorardım. Kimden izin 
aldıklarını bilmediğim için, İçişleri Bakanına 
bu soruyu soramadım, öğrenmek istediğimi 
şuradan anlıyorum ki, izin eski Kadirli Kay
makamı Mehmet Can tarafından verilmiştir. 
Mehmet Can'm, her ne kadar öğretmenler Der
neği bövle bir karar almış dahi olsa, şahsını 
ilgilendiren bu mevzudan dolayı ve ortada 
mücbir bir sebep yok iken bu öğretmenlere 
;ziu vermesi usulsüzdür. Takdirlerinize arz; 
ederim. 

Saniyen, sadece bu. Öğretmenler, Öğretmen
ler Derneğinin bu kararı üzerine değil, yal
nızca da değil, bir siyasi heyet içersinde Ar 
kara'ya kadar gelmişler, muhtelif makamatı 
ziyaret etmişler, siyasi beyanlarda bulunmuş
lar, gazeteleri ve gazeteciler sendikasını dolaş
mışlar ve siyasi makalelerde yer bulacak ge
niş ölçüde malûmat vermişlerdir. Bu malûmat 
lo^TU. mudur, yanlış mıdır; ayrıca tetkik et
mek lâzımdır. 

Fakat, bir memurun siyasi bir heyet içeri
sinde. vazifesi zamanında, vazife mevsiminde 
vazifesini her ne suretle olursa olsun terk 
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edemiyeeeğine göre, terk edip bu gibi faali
yetlere geçmesi, benini anladığıma, göre, mev
zuat karşısında SIK* değilse bile, büyük bir 
kusurdur. Sayın Bakandan, ayrıca kendilerine 
moha./; vereceğim, ziyaret ettikleri, makamları 
bildireceğim ve şahidolduğum şu mevzuda, el
deki mevzuatı bu memurlara tatbik etmelerini 
ısrarla. istiyeceğim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN ----- Soru cevaplandırılmıştır. 
Şimdi (î ncı soruya geçiyoruz. 

(i. — Cumhuriyet Senatosu Aydın 'Üyesi İs
kender Cenap K</e'nin, Ege Üniversitesinin 
hangi fakültelerden müteşekkil o'duğuna dair 
.sözlü soru önargesi ve MU'î Eğitim Bakanı Hil
mi îneesulu'nun cevahı (6/58) 

BAŞKAN — Havın soru sahibi iskender 
'Cenap Ege burada. Mîllî Eğilim Bakanı bura
da, Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Millî Kğifim Bakanın

dan, sözlü olarak, cevaplandırılmasına delâle
tinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
C. Senatosu Üyesi 

Aydın Senatörü. 
iskender Cenap Ege 

i. Ege Üniversitesi hangi fakültelerdim 
müteşekkildir. Yenilerinin ve bilhassa «TTukuke 
Fakültesinin ilâvesi düşünülüyor mu? 

2. Üniversitenin işgal ettiği binalar ihtiyacı 
karşılıyor mu? ilâve binaların muvakkat kay
dı ile inşa ettirildikleri söyleniyor. Hâl böyle 
ise mezkûr binaların ileride: asıl binalar yapıl
dığında bir işe yarayıp yaramıyacağı? 

o. Fakültelere ait asıl binaların inşaatına 
ne zaman başlanacağı ve bu işle ilgili plâı\ 
program, ve tahsisat mevcut mudur? 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 

MÎLLÎ EĞ ÎT f M BAKANI HİLMİ İNCE
SULU (Corum Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Savın senatörler; Aydın Senatörü Sayın isken
der Cenap Ege'nin sorularına cevap arz ediyo
rum l ] 
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I. Kg-a llniversilesî halen Tıp, Z i raa t ve 

l'Vn Fakül te ler inden müteşekkildir . Orman, 
Seterim"' , Dişçi ve Eczacı Fakülteler inin de 
aeıiması Üniversite Senatosunca karara bağ-
ia.iiiüi.ş ise- de. bu yi! açılmış bulunan Fen Fakül-
Iesi ih: diğer İki Fakül tenin noksanlar ını ikmale 
r a b ş m a l e r ı m h u bu fa kiih elerin açılması şiıiıdi-
! S; geriye bırak "huHav. Diğer ta ra f tan bugünkü 
ie:k,wb::r ;kıhkinde iTıdviil; Fakültesinin açılması
na, imkan görülememekle beraber bu husus ile-

:k Fuivm-sİM-uiu halihazır binaları ihti
yacı ka.i 'şbîyamamai;ladır. Üniversite merke-
/.inde şimdiye kadar l a p u m ı ş ve yap ı lmak ta 
•ilen binalar mu> akkaf kaydı ile inşa edilmekte 
î -e de, ileide "sa-- binaların tesisinden sonra bu 
binalardan istifade edilecektir. 

'•', ---- Fsas lüüaia.rıi! iıışaalma başlamak üzere 
plan ve orojeh-r Bayındırl ık Bakanlığınca ha-
/ırlaifıı-i.'ıins \-' sû.-!) germi Hakanlık bütçesinin 
îgîi: bölümün" de İn.' isieı- için bîr mik ta r tah-

• ' -e t konu! muş i u r. nürmet ler i rnlc . 

DASkCAN Buyurun , Sayın i skender Ce
nap Ege. 

İSKE.S'DE'IÎ f :- :XAP EC E fAydını - - Muh-
iere-ns a rkadasda nnı, S m u m u cevaplandırdığıu-
dau oiürü. Sayın Afi M i' Eğil im Bakanına te.şek-

Ege Üniversitesi !!;bb yılında 2 fakülte ola
cak tedrisata basbamışl ir. Tıp ye Ziraat Fakül -
ı,-!«•;-!, ('i •..; îu i<]<• (i bu V;IN;! 7 sene g-eem'iştir. Bu 
dev,-, ic•-.•i-dud" :>ncak !MfH yılında bîr Fen Fa-
!•• bi i' e-i ilâ v "duebdmîşi ir. 

Maîümunuz. Lmir . E g " hinter lânt ı iliba-
rîvî" genişi îr ve nüfusu da oldukça kalabal ık 
bit- hü lgedb . ib: bakımdan buyüıp hal ihazırda 
îm-mo^ake! •!') bin dönümlük bir arazîye sah,-
bolau Eve tVMİv(Me.i(se,inbı daha birç.d; fakük"-
v; sinesinde toplaması için, arazi bakış ımdan, 
imfâna sahiptir . Tabii bîr üniversitenin teşek
külünde sadece arsa- rol oynamaz. P»ir tesadüf 
ebîi'a'k Sayan Okurer a rkad.aşnnızm da. uzun 
; 'ev!n i/.a !ı el tikleri gibi, üniversitenin fakülte
lerinin açılabilmesi için öğretim üyeliği mev
zuu, bina mesel "si ve ayrıca çeşitli fakülteler in 
îhüyaci olan leborafuvar. k i tapl ık ve sair gibi 
îhHvaelarımr! temini başta gelir, Bununla bera
ber Ego ÎJnİ versî! esinin 7 senedir esas binaları-
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mn yapımına geçilmemiş olması, bu işte gecikil
miş olduğunu gösterir. Çünkü bugün Bornova'da 
asıl olabilecek bir bina vardır. Esas bina dahi 
diyebiliriz. Bu binanın etrafına ufak - tefek 
bina ilâvesiyle fakültelerin ihtiyacı giderilmeye 
çalışılmaktadır. Fakat bu yapılan binalar, ileri
de plânlı ve programlı olarak tesis edilecek olan 
siteye bir fayda sağlıyaeaktır. Esas sitenin, bi
naların yapılmasına başlandığı andan itibaren 
de bu, şimdi tesis edilmiş olan, küçüklü büyük
lü binalar da yıkılacaktır. Böylece, devam ede-
gelccek olan ve devam etmesi fuzuli gibi görü
len bu binalardan kurtulmak için esas binaların 
yapımının şimdiden programa, bağlanması fay
dalı olur. 

İkinci mâruzâtım, Ege Üniversitenin Or-
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inancılık, Eczacılık fakültelerinin derhal açıla
cağını Millî Eğitim Bakanı beyan buyurdular. 
Buna çok memnun oldum. Bir de Hukuk Fakül
tesinin kurulması Ege için çok faydalı olacak
ın". Her halde bu konular üzerinde durula
caktır. Inşaallah, gelecek seneki bütçelerle hem 
bina yapımı mevzuu, hem öğretim üyeliği mese
lesi daha geniş bir şekilde ele alınır ve tatbikata 
geçilirse Ege için bu çalışmalar hayırlı netice
ler' veriı*. 

Hürmeti erini] e. (Alkışlar.) 
BAŞKAN ~ Soru cevaplandırılmıştır. 
(Tİindeınimizde başka madde yoktur. 
29 Mayıs 1962 Salı günü saat 15 te toplanıl

mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma saati: 18,00 

• ıw«ga >•€»-< 





Dönem : 1 A A 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : OU 

2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla 
muaddel 76 ncı maddesinin değiştirilmesine dair Millet 
Meclisince kabul olunan kanun tasarısı ve Cumhuriyet 

Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/29, C. Senatosu 1/41) 

(Not : M. Meclisi S. Sanrısı 55) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . i . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say t ; 786 - 3324 

1/29 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

2004 sayılı İcra ve iflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla muaddel 76 ncı maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısının, Millet Meclisi Genel Kurulunca 18 . 4 . 1982 tarihli 76 ncı Birleşi
minde kabul edilen metni ile kanun tasarısı dosyası ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi (Başkanı 

Fuad Sırman 

Not : Bu tasarı 10.1.1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona hmale edilmiş ve Genel Kurulun 
11, 18. 4. 1962 tarihU 73, 76 ncı birleşimlerinde de görüşülerek kabul edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu * 21 . 5 . 1962 
Esas No: İ/41 
Karar No: 9 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

2004 sayılı îera ve İflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değiştirilen 76 ncı maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısının, Millet Meclisi Genel Kurulunca 18.4.1962 tarihli 76 ncı birleşi
minde kabul edilen metni, komisyonumuzun 4.5.1962 ve 10 5.1962 tarihlerinde yaptığı toplantı
larda, toplantıların ilkinde Adalet Bakam ve Adalet Bakanlığı temsilcileri ve ikincisinde de Adalet 
Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde, incelendi : •• 

2004 sayılı İcra ve îflâs Kanununun 3890 sayılı Kanunla değiştirilen 76 ncı maddesi; mal beya
nında bulunmıyan borçlunun, alacaklının isteği üzerine mal beyanında bulununcaya kadar fakat üç 
ayı .geçmemek şartiyle ve bir defaya mahsus olmak üzere hapsen tazyik edilmesini kabul etmiş ve hap-
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sen tazyik etmö yetkisini iera memuruna vermiştir, icra memuru hâkim değildir, gördüğü işler de adlî 
işler olmakla beraber hâkimlik işlemleri değildir. Oysa ki, Anayasamızın 14 neü maddesinin 2 nci 
fıkrası; kişi dokunulmazlığı ve hürriyetinin kanunun açıkça gösterdiği hallerde, usulüne göre veril
miş hâkim kararı olmadıkça kayıtlanamıyacağı kaidesini koymaktadır. Bu kaide karşısında, sözü edi
len 76 nci maddedeki hapsen tazyik etme yetkisini icra memurundan alıp, hâkime vermek, bir zaru
rettir. Tasarı bu zarureti, yerine getirmektedir. 

Komisyonumuz; mal beyanında bulunmıyan borçlunun bir müeyyideye mâruz kalmasının lüzu
munu kabul etmekle beraber, bu müeyyidenin, hapsen tazyik şeklinde olmasının, Anayasamızın kişi 
güvenliğini koruyan 30 ncu maddesine aykırı düşüp düşmiyeeeği üzerinde de durmuş, 30 ncu mad
denin tutuklama mevzu ve şartlarını tesbit ettiği ve (hapsen tazyikin) ise, Anayasa yapıcısının 30 
ncu maddede kasdettiği mânada bir (tutuklama) sayıl amıyacağı, binaenaleyh tasarının 30 ncu mad
deye aykırı düşmediği noktasında görüş birliğine varmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu 
lur. 

Başkan Sözcü 
Bursa , Tokat C. Bask. Seçilen Üye O. Bask. Seçilen Üye 

Şeref Kayalar Zihni Beti! Âmil Artus Âdil Ünlü 

Üye Üye Üye 
İzmir Çankırı Uşak 

' Ömer Lûtfi Bozcah Hazım Dağlı Kâmil Çoşkunoğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

2004 sayılı İcra ve îflâs Kanununun 3890 sayılı 
Kanunla muaddel 76 nci maddesinin değiştiril

mesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — İcra ve İflâs Kanununun 3890 
sayılı Kanunla muaddel 76 neı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 76. — Mal beyanında bulunmıyan 
'borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bu
lununcaya kadar icra tetkik mercii hâkimi pa
rafından bir defaya mahsus olmak üzere hapis
le tazyik olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçe
mez. . . v ^ r ^ 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Ba
kanlar Kurulu yürütür, 

n i r " V 

C. Senatosu 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

2004 sayılı tcra ve îflâs Kanununun 3890 sayılı 
Kanunla muaddel 76 nci maddesinin değiştiril

mesine dair kanun tasarısı 

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

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

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