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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Üyelerden Barndi Oğuzbeyoğlu, Şevket Kok
sal, Halil Ağar, Zeki Arsan, îzzet Güner, Galip 
Aysar, Hüseyin Otan, Sakıp Önel, ve Rifat Öç
ten'e izin verilmesi hakkındaki Başkanlık tez
keresi okundu ve izinler kabul olundu. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanlığının; 
Çanakkale Üyesi Âli Aksoy'un, başka bir ko
misyona seçilmesi sebebiyle, üyelikten istifa et
tiğini ifade eden tezkeresi okundu ve C. H. 
Partisinden bir aday gösterilmesi istendi. 

Spor kulüplerince oyunculara ve karşı ku
lüplere şimdiye kadar ödenmiş bulunan trans
fer ücretleriyle teşvik primlerinden mütevellit 
vergi borçlarının bir defaya mahsus olmak üze
re affı hakkındaki kanun teklifi ile, 

Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Müşte
rek Enfrastrüktür Programları gereğince Tür
kiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 
6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ikinci defa 

açık oya sunuldu ve salt çoğunlukla kabul 
olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanu
nunun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının müzakeresi bitirildi. Tasarı
nın 1 nci maddesinde değişildik yapıldığından 
açık oya sunuldu ve yapılan tasnif sonunda 
salt çoğunluk sağlanamadığından maddenin ge
lecek Birleşimde tekrar açık oya arz olunacağı 
bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifinin ko
misyondan gelen maddeleri üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

18 Haziran 1963 Salı günü saat 14 de topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

İhsan Ha/mit Tigrel Sadık Artukmaç 
Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

SORULAR 

SÖzlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Cev

det Geboloğlu'nun, açılması düşünülen tıp fa-

kütlelerine dair sözlü soru Önergesi, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı ve Millî Eğitim Ba
kanlıklarına gönderilmiştir. (6/196) 

2. — GELEN KÂĞITLER 

Raporlar 
1. — 1903 yılı Bütçe Kanununa bağlı (II) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/429, C. Senatosu 1/230) 
(S. Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 17 . fi . 1963] 

2. — Sendikalar Kanunu teklif ve tasarısı
nın Millet Meclisince Kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu. 
(M. Meclisi: 1/286, 1/382; C. Senatosu 1/216) 
(S. Sayısı : 161) [Dağıtma tarihi : 17.6.1963] 



BÎRtNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Nizamettin özgül (Gaziantep), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere 'başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

1. — Devlet Bakanı Ali Şakır Ağanoğlu'nun 
istifasının kabulü ile bu Bakanlığa Diyarbakır 
Milletvekili Vefik Pirinçcioğlu'nun tâyin edil
diğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/213) 

Cumıhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devlet Balkanlığrndatn ilstifaı ©den Ali Şakir 

Ağanoğlu'nun istifasının kabulü ile Diyarbakır 
Milletvekili ^efik Krinçeioğlu'nun Devlet Ba
kanlığına tâyinimin, Başbakanın teklifi üzerine, 
muvafık görülmüş olduğunu >arz ederim. 

Cumlıurbaişkaını 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz olunur. 

2. — Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Celâl 
Tevfik Karasapan'm istifasının kabulü ile bu 
Bakanlığa Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu'nun tâyin edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/212) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Basm - Yayın ve Turizm Bakaınlığından isti

fa eden Celâl Tevfik Karasapaını'ın istifasının ka-
ıbulü ile Elâzığ Milletvekili Nurettin Aridıçoğkı'-
nun Basm - Yayın ve Turizm Bakanlığına tâyi
ninin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık görül
müş olduğunu arz ederim. 

Cumhurlbaşkaını 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz olunur. 

3. — Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin istifa
sının kabulü ile bu Bakanlığa İstanbul Milletve
kili Ahmet Oğuz'un tâyin edildiğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/211) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ticaret Bakanlığımdan istifa eden Mulhlis 

Ete'nin istiifasının kalbulü ile istanbul Milletve
kili Ahmet Oğuz'un Ticaret Bakanlığına tâyini
nim, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık görül
müş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz olunur. 
4. — Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yö'rük'-

ün istifasının kabulü ile bu Bakanlığa) Ankara 
Milletvekili Abdülhak Kemal Yörük'ün tâyin 
edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/210) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Adalet Bakanlığından istifa eden Abdülhak 

Kemali Yörük'ün istifasınm kabulü ile Ankara 
Milletvekili Abdülıak Kemal Yörük'ün Adalet 
Bakanlığına tâyininin, Başbakanım teklifi üzeri
ne, muvafık görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurlbaşkanı 
Cemal Gürsel 

588 — 



C. Senatosu B : 76 
BAŞKAN — Ittılaınıza arz olumur. 

5. — Ankara Üyesi Niyazi Ağırnaslı'nın Büt-
ç,ı Komisyonundan istifa ettiğine dair yazısı, 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifalar var, 
okutuyorum. 

C. Senatosu Yüce Başkanlığına 
îki yıla yakın zamandan beri üyelik, sözcülük 

ve Karma Bütçe ve Plân Komisyonundan da 
Başkanlık yaptığım Bütçe Komisyonundan istifa 
ediyorum. Yüce Umumi Heyete arzına delâlet 
ve müsaadelerinizi 'saygılarımla rica ederim. 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. Yeri
ne başka bir zat seçilmesi iktiza edecektir. 

6\ — Tabii Üye Ahmet Yıldızhn İçtüzük Ko
misyonundan çekildiğine dair yazısı. 

BAŞKAN — Yazıyı okutuyorum. 

Sayın C. Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonun

dan çekildiğimi saygılarımla sunarım. 
İçtüzük Komisyonu Başkanı 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

7. — Cumhurbaşkanınca Seçilen üyelerden 
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Âmil Artus'un İçtüzük Komisyonundan çekildi
ğine dair yazısı. 

BAŞKAN — Yazıyı okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İçtüzük Komisyonundan çekildiğimi üstün 

saygılarımla arz ederim. 
'Cunıihurhaşkanmıca S. Ü. 

Âmil Artus 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

8. — Tabiî Üye Selâhattin özgür'ün İçtüzük 
Komisyonundan çekildiğine dair yazısı. 

BAŞKAN — İstifa yazısını okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlığına 
İçtüzük Komisyonundan istifa ettiğimi saygıla-

* rıııüa arz ederim. 
Tabiî Üye 

Selâhattin özgür 

BAŞKAN — Ittılaınıza arz edilmiştir. İçtü
zük Komisyonunda mevcut 14 arkadaştan 3 ar
kadaş istifa etmiş bulunmaktadır. Lüzum var
sa yeniden seçim yapılacak; yoksa bu'arkadaş
ların yeni bir Divan seçmelerini rica ederim. 

Bunun için Perşembe günü saat 11 de top
lanmaları hususunda Riyaset tarafından kendi
lerine yazı yazılacaktır. 

Yarın saat 14.00 de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi toplantısı vardır. Şimdiden arz ederim. 

5. — aÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

1. — 'Türkiye Cumhuriyeti Zirmt Bankası 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesin-] 

dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 

(M. Meclisi 1/345, C. Senatosu 1/215) (S. Sayı
sı :142) (1) 

BAŞKAN — ("rünclemin birinci maddesinde
ki bu tasarı dalha evvel açık oya sunulmuş, fa
kat ekseriyet temin edilememişti. Tekrar açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A - SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligU'în, Türkiye'deki fikir çekişme
lerine, ve çeşitli saldırganlıklara dair sözlü soru 

— 589 

su ve Başbakan adına-, İçişleri Bakanı Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın cevabı (6/143) 

(1) 142 S. Sayılı basmayazı 13 . 6 . 1963 gün
lü 75 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 



O. Senatosu B : % 
BAŞKAN — Başbakan adına siz cevap vere

cek misiniz 'Sayın Bekata. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BERA

TA (Ankara) — Cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Dikeeligil buradalar mı? 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Bura

dayım. 
BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

19 Aralık 1962 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki soruların mübarek vatanımızda fi
kir çekişmelerini ve çeşitli saldırganlıkları önle-
yip, huzuru temin etmek maksadiyle Sayın Baş
bakan tarafından açıklanmasını lüzumlu görmek
te ve doğru bulmaktayım. Bu yönden soruların 
sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassutlarını
zı rica ve arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeeligil 

1. İkinci Koalisyon Hükümetinin progra
mında zikredildiği gibi aşırı sağcılıktan ne kas-
dedilim'eiktedir? Ve bunun mâna, şümulü nedir? 

2. Fikir çekişmelerini önlemek için aşırı sağ
cılık deyiminin hududunun çizilmesi düşünül
mekte midir ? 

3. Aşırı sağcılıktan ırkçılık kasdediliyorsa, 
Türkiye 'mizde böyle bir ırkçılık cereyanı var 
mıdır? Varsa bugüne kadar bunlar nelerle tes-
bit edilmiştir? Ve bu çekişmeler yüzünden mah
kûm olanlar var mıdır?.. 

4. Milletimizin ve millet olma bütünlüğü
nün gerçekten sembolü olan millî cereyanlara ve 
milliyetçilere karşı, bu hamleleri önlemek "için 
içimizdeki ve dışarıdaki komünistlerin, sosyalist 
çığırt ganlarmm ırkçı, turancı ve faşistler deyi
mini körletici ve önleyici tedbirler olarak kullan
dıklarını Hükümet kabul etmekte midir? Veya 
etmek ister mi?.. 

5. Aşağılık duygusundan kurtulmak, me
deniyet yolunda hamle yapıp, millîleşmek için 
Büyük Atatük'ün zamanında birinci vo ikinci 
tarih kongrelerinde ırkî mevzuları yer verilmiş 
ve bu hususlarda çalışmalar olmuş mudur? O 
devrelerde ders kitaplarında ırkçılık konularına 
yer verilmiş midir? 

6. Atatürk inkılâplarının gerçekten felsefe
sini yapan merhum Başvekillik yapmış olan Be-

*— 590 

18 . 6 . 1983 O •• İ 
cep Poker'in «İnkılâp Dersleri» isimli eseriyle, 
yine Atatürk'ün en yakınlarından merhum Prof. 
Dr. Mahmut Esat Bozkurt'un «Atatürk İhtilâ
li» isimli eserlerinde Türk Milliyetçiliğine veri
len değer ve kıymet ölçüleri nelerdir? Hükümet 
bu değer ve ölçülerini benimsemekte midir? Şa
yet, bu eserlerdeki görüş ve ifadeleri benimsiyor
sa, mevcudu kalmıyan her iki eserin Millî Eği
tim Bakanlığınca basılması yoluna gidilebiline-
cek midir? 

7. Türkiye'mizde milliyetçilere bugüne ka
dar yapıla gelen ve reva görülen takibatlar, ta
arruzlar aziz milletimizin düşmanları, istiklâli
mizin suikastçıları olan komünistlere yapılmış 
mıdır? Ve yapılmak istenmekte midir? Ajan 
zamanda bu yolda Hükümet kendisini geç kal
ım ş s a ym akt a m ıdı r ?.. 
- 8. Atatürk zamanında Türk Dili Cemiyeti 
Nizamnamesinin maksat ve çalışma programla 
rmın değiştirilen maddeleri hangileridir? Bu 
maddeler ne vakit ve niçin değiştirilmiştir? Ye
rine konan madde aynı gayeyi karşılamakta 
mıdır? 

9. Yine son zamanlarda Türkiye'mizde sos
yalizm gibi çeşitli kelimelerin arkasına gizlene
rek komünizm propagandası ve sınıf farkları, 
aynı zamanda M. D. O. adı altında gizli beyan
nameler dağıtarak havayı bozmak istiy eni erin 
durumları Hükümetin dikkatini çekmekte midir? 
Bunları önleyici tedbirler olarak neler düşünül
mektedir? Bu nıeyanda Hükümet, Anayasada, da 
milliyetçilik yer almış olduğuna göre; komünizmi 
önleyici tedbirlerin yanında ve başında müspet 
yolda mânevi silahlanmayı ve milliyetçiliği ön 
plânda görmekte midir? Cörmelrteyse bu hususta 
ihtiyar etmiş olduğu yollar nelerdir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlar, (Sayın Hüs
nü Di'keçligil'in Başbakana tevcih .ettikleri söz
lü «örn 'önergesini Başbakan adına cevaplandı
rıyorum. 

1. Aşırı sağcılılktan, memlekete zarar geti
ren ırk farkı ıgözeterek ımillliyet tefriki yaratma 
gayret ve faaliyetleri 'kastedilmektedir. 

2. (Memleketimiz için zararlı olabilecek her 
türlü ideolojik faaliyetler mevzuatımızla Ihudut-
landırıdmıştır. 

3. Memleketimizde zaman zaman ırkçılık 
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^ cereyanları görülmüş \e 'bu mevzuda takibat 
yapılarak mahkemelere intikal ettirilmiştir. 

4. Mer'i 'kanunlarımıza igöre suç teşkil eden 
ideolojik faaliyetler (mahiyetleri ne olursa ol
sun Hükümetçe fasvibedilemeız. 

5. Bu maddedeki soru, Atatürk zamanında 
bir tarih ve ilim mevzuu olarak ele alınmış
tır. (Bu münasebetle Türk tarihinin yeni tarih 
ve arkeoloji belgelerine dayanılarak derinliğine 
ve genişliğine tetikik edilmesine ilüzum görül
müştür. Her milletin kendi medeniyet tarihi 
için yaptığı ve yapmaya tmechur olduğu bu gi
bi tetkiklerin dünya tarihine verdiği hilgiler
den 'Türk tarihi de yoksun kalamazdı. 

•Bu bakımdan, ırkî teftlkilkler de, bir siyasi 
ve ayırıcı konu olarak değil, (tamamiyle antro-
pametrik delilleriyle tarihe yardımcı bir ilmî 
çallışma olarak tetikik ve teslbit edilmiştir. Bu
na dair anketler ve neşriyat .mevcuttur. 

6. Atatürk devri İnkılâpları için yazılmış. 
birçok eserler arasında Prof. Mahmut Es alt Boz-
kurt'un (.Atatürk İhtilâli, İstanbul 1940) ve Re
cep Peker'in (inkılâp Dersleri, Ankara 1935) 
tnlkılâp tarihi «ders notlarına ait kitaplar, kü
tüphanelerde vardır ve istiyen tetkik edebilir. 
Bunların yeniden basılması meselesi, Telif Hak
kın Kanununa göre, adı geçenlerin vârislerine 
aidolmak icabeder. Bu notlarda Türk milliyet
çiliğine ait görüşler, yazarların şahsi fikirlerini 
belirtmektedir. 

7. Mevcut 'mevzuatımız ımuvac ebesinde suç 
teşkil eden her türlü ideolojik faaliyetler adlî 
makamlarca takibat konusu yapılmakta, ve sue-
lnları cezalandırılmaktadır. 

8. Türk Dili Cemiyeti Tüzüğünün, ıgayesi 
İle ilgili 2 nei maddesi 1945, 1949 ve 1951 yıl
larında ve cemiyetin birinci kurultayında kabul 
edilen çalışma programı da 1934, 1936, 1943, 
1951 ve 1961 yıllarında tadil edilmiş ise de bun
lar cemiyetin kuruluşundaki esas gayesini de
ğiştirmemiştir. 

9. Mevcut Anayasa nizamına ve Anayasa
da yer alan milliyetçiliğe-karşı olan teşebbüs
ler her nereden ve her ne şekilde gelirse gelsin 
Hükümet, 'bunların daima karşısında bulunacak 
ve bunu azimle devam ettirecektir. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DlEEÇTJİGUL (Kayseri) — Muhte-
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rem arkadaşlarım, benim bu soruyu ^onmaktan 
maksadım, 'hakikaten bâzı fikir meseleleri tam 
mân asiyi e açıklanmadığı için memleket 'bünye
sinde kargaşalıklar doğuruyor. Senlik benlik 
meselelerini ortaya çıkarıyor, dolayısiyle cemi
yetin içerisi allak İmli ak oluyor. Bu sorumu ıSa-
yııı Başvekilden sorarken birçok eserleri tet
kik ettim. Aşağı yukarı altı yeldi eseri gözden 
geçirdim. Ama o günden bugüne kadar (hangi 
merhaleler geçirip de ne hale geldiğimizi (gö
rünce hen şahsan üzüntü duydum. 

Atatürk devrinde yetişmiş 'bir insanım. Ya
şımız 43 ü buluyor. 'Onun devrinde hütün okul
larda okudum, onun devrinde bütün mefkureyi 
aldık, tanı mânasiyle o millî aşk ve millî he
yecanla yoğrulduk. Fakat ondan sonra gelen 
devirlerde Atatürk'ün bu tutumu bir tarafa 
atılmış, (hakikaten ona sadık kalınmamıştır. O 
bakımdandır ki Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
bir (kültür potası içinde eritmek istiyen !ve mil
lî 'bir devlet yapmak istiyen Atatürk'ün ilkele
rinden biraz uzaklaşilmıştır. 

Sayın Başbakan adına ibana cevap veren 
Hıfzı Oğuz Belkata Bey benim sorularıma aşağı 
yukarı temas etmiş değildir. Hakikaten üstün-
körü geçilmiştir. Nitekim «birinci soruya, ikinci, 
üçüncü ve birbirlerini takibeden diğer sorulara 
verilen cevaplarda biz istediğimizi bulamıyoruz. 
Bıı'lamadığımız için tam mânasiyle vesikalara 
dayanarak fikirlerimizi ifade etmek yoluna git
mek zorundayız. 

Muhterem arkadaşlar, milliyetçilik deyince 
Atatürk'ün anladığı mânada milliyetçilik, hiç-
'bir sınıf farkı tanımadan hu memleketin yük
selmesi için ve Türk 'Milleti için kalblerinin 
çarpması ve yüksek bir idealle memleket genç
liğini bu fikir etrafında toplıyarak memlekete 
hizmet aşkını ve şuurunu yerleştirme keyfiyeti
dir. Bunun için Atatürk devrinde tarihî derin
liklere inilmiş ve dolayısiyle tarihî (hakikatler 
bütün gönüllerde yerleştirilmiştir. Nitekim 
Atatürk her konuşmasında daimî surette Türk 
kelimesini başa almış ve millî aşkı, .millî heye
canı teşvik edegelmiş, «Muhtacolduğunuz kuv
vet da m a rl armuzdaki asil kanda mevcuttur» de
yimi ile Türk Milletinin asaletini belirtmiştir. 

Yine Atatürk zamanında okullarda okutu
lan kitaplar meselesine temas ettim. Şimdi boy-

591 



C. Senatosu B : 76 18 . 6 . 1963 O ; 1 
1e bir hâdise a lmadığı halde tanı mânasiylc millî 
düşütleri, millî dav ranan insanlara ırkçı dam
gası [takılmaktadır. Haddiza t ında bu memleke
tin çocukları hiçbir .surette ırkçıl l ık tefriki ya
par du rumda değildir ve yapmamak tad ı r . E ğ e r 
yapmış olsaydı î ımparatoı iuk, 600 senelik Ihü-
kümranl ığı sırasında, diğer milletleri kendi po
tası içinde eritmiş olurdu. Onun için T ü r k Mil
leti 'kadar diğer 'milletlere (hürmet eklen ve sev
gi hesiliyerı 'bir millet yov yüzüne gelmemiş ve 
gol'miyecektir. 

Muhterem arkadaşlar., bu devirde okunan 
k i tap la rdan bâzı k ı ş ı n d a n okumak. işitiyorum. 
Ortaokul larda okutulan (kitaplardan biyoloji İn
takı nuı 315 nei sayfasında aynen şu yazılı : 

«Trkııı ıslahı» « i ı k m ıslalıı fikri pek eski bir 
fikirdir» hükmü ile başlar ve «müstakbel ne
sillerin, ı rkî evsaflarını, bedence ve ruhea, ıs
lah edecek veya tereddi e t t i recek. ^mahiyette 
olup içtimai kontrol al t ında bulunan âmilleri 
' tetkik etim (de ilmîdir» diyerek 1Hk1.11 ıslahı ko
nusunu inceler. 

3 i9 ucu sayfa iyi soy bahsine ayrı lmışt ı r ki, 
bunun son paragraf ı şöyle bi ter : «Kıymetli 
evsaf ve hususiyetler ailelerde nesilden nesil e 
devam ed(>r'. Yüksek 'meziyetleri ile cemiyette 
mümtaz mevki tul muş insanların 'birçoğunun 
aileleri te tkik edilince 'bu meziyetlerin o aile
lerin birçok fertlerindi1 tebarüz ett iği »'örülür. 
Bâzı' aileler cemiyete nesilden nesil e bir takım 
âlimler, hâ.zıları siyasiler, bâzıları s ana tkâ r l a r 
vermişlerdir.» 

Sayfa 321. «Mensubu olmakla iftihar ettiği
miz 'Türk ırkı dünyanın en iyi, en sağlam, en 
zeki ve (Mi kabiliyetli n i d a n arasında mümtaz 
bir mevki sahibidir. Hepimizin vazifesi T ü r k 
ırkının aslî evsaf ve meziyetlerini muhafaza et
mek ve bu ırka lâyık fer t ler olduğumuzu her 
İndimizle ispat eylemektir.» 

O zaman 'bu konuda , millî meseleleri ge
l iş t i rme babında Sayın İsmet İnönü'den de cüm
leler okumak isterim. 

O zaman (Başbakan olan İnönü Tarih Kuru
mu kongreler inde konuşu lan la rdan , mektep ki 
taplar ında yay ın lananla rdan ayrı mı düşünü
yordu? O zaman için hayır . İşte o vâk iti erdeki 
konuşma Ianndan cümleler : 

• «Kahramanl ık , kanının fıtreten haiz olduğu 
kudretler; gelir. İrkımızın kak ram anlığın a Ga

ziantep güzel bir numune olmuştur.» Buna ben
zer daha birçok sözleri okunabilir . 

ıBurada demiştik ki, TüHk milliyetçiliğine 
•reva görülen zulümler yapılmış .mıdır, yapılma
mış mıdır, ve ırkçılık yüzünden 'ma'hkîım olan-
laıı var mıdır, eğer ırkçılık nıesoIe«i varsa mah
kemeye intikal edeı, mahkeme hükmünü verir. 
Nitekim Tiirkiyemizde şimdiye kadar' 'böyle bir 
mahkûmiyet görülmemiş ve olmamıştır . Ata
türk Tın millî mefhumlara karşı 1940 hâdisesin
de. Başvekil böyle gittiği yer lerde igiizel konu
şurken buna mukabil 'Türk .milliyetçisi olan 
insanlara .hakikaten bu memlekette hiçbir züm
reye reva görülmiyen zulüm ve işkence yapt ır ı l 
dığı id a bir l ıakikal tir. 

Miiht ereni arkadaş lar , birkaç vesika bize şu
nu gösterir. O zaman söyle böyle olan insanla
rın fikirleri ortaya çıkar. Nilekini 'bugün sol 
temayülleriyle tanınmış Şevket Aziz Kansu ta
rih kongresinde şöyle d iyor : 

«Selçuk. Türkler i hakkı uda antropoloj ik ilk 
bir tetkik, ve neticeleri» başlıklı konuşmasından 
bir pa r ag ra f : (Sf. -140 - 4f>0) Oğuz IKeleııikları-
nı fizik olarak karakter izo eden hususiyetleri 
şöyle hulâsa edebiliriz : 

«a) Selçuklar yııva.rlak kafalı, ince, uzun 
burunlu, kafa damı yüksek, yüzleri orta 'boyda. 
ve orta boylu insanlardı . Bu insanlar bu fizik 
ka ra ki eri eriyle beyaz ırkın Alpli dediğimiz 
zümresine g i rmektedi r ler . Orta - Asya'dan kay
nak alan Aalpliler ise bize "i')vv Proto- Türkler
dir. 

b) 'Tarihî zamanlarda Anadolu'ya gelmiş 
olan Oğuz Selenle Türk'leri kendilerinden evvel 
ve prehis'torik çağlarda Orta - Asya'dan Oarıba 
doğru .göç etmiş olan Pro to Türkler in göç yol
larını t akib etmişi (\\\\ ir. 

Prof. Dr. Sadi İrmak- Beyin «Türk ırkının 
biyolojisine dair a raş t ı rmalar , kan gruplar ı ve 
pa rmak izleri» adiyle çok ilgi uyandı ran bir 
bildiri sunmuştu!'. Bundan pa rça la r : 

«Tık, biyolojik ve psikolojik bir vahdet t i r . 
(Bu vahdet 'birçok cüzlerden terekkübeder . An
tropoloji, psikoloji ve biyoloji elele vererek 
bu cüzleri tedvin ederler. 

Türk ırkının ilmini yapmak em eliyle' bü tün 
bu cephelerden baş'lıyan verimli ( 'alışmalara <b.ir 
•küçük yardım olmak üzere, ırkımızın biyoloji
sine dair yaptığım araş t ı rmala r ın sonuçlarını 
hu lasa ten 'bildirmek ist iyorum. 
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Biyoloji alanında ırkların tavsifi için son 

zamanlarda en fazla üzerinde durulan mesele 
kan gruplarıdır. 

•Vaktinizi almamak için gerisini okumuyo
rum. -.Kan gruplarımı inceliyor \rc Türkler su 
kan grupmndandiir, diye 'bahsediyor. 

Su mesel elci' gösteriyor ki haddi zatında kar-
şım-ızdaki sayın partiler- o zaman 'kendi içinde 
bulunu]) da mensubu oldukları partilerde ırkçı
lık meselelerini ortaya atmış ve doktrinlerini ile
ri sürülüşlerdir. Buna (mukabil karsıdaki insan
ları daima kötülemek etmeliyle onlara ırkçılık ve 
iurameılık izafe etmektedirler. Tarih hakikaten 
bizim için bir vesika ve ibret dersidir. Ondan 
ders aldığımız ve tetkik ettiğimiz takdirde insan
larım, siyahi meselelerde çekişmeleri dolay isiyle 
karşi'lanıulaki insanları kötülemek ballımda ne 
gibi meselelerle onların karşısına çıktıklarım ve 
onla.ra nasıl isnatlarda ıbulundufclarını anlamak 
mümkün olur. 

Muhterem arkadaşlar.. Hasam Reşit Tankut 
Dil Kongresinde şöyle diyor: Biliyorsunuz bu 
zat uzun zaman Halk Partisinin .müfettişliğimi 
yapmış idi. «Dili, yalnız sosyolojik 'bir tesis ola
rak telâkki ve kahul edenler onun ırk ile ilgisi 
olduğuna ve hele ırk araştııımalarmdıa haslıca 
hir rol yapabileceğine inanmazlar. Bu kanaatte 
olanlara göre dil, tarih hudutları içimde ve içti
mai şartların yaptığı ıbir 1 r-sisten başka hir şey 
•değildir.» Diyor ve sonra Türk dilinin vasıfla
rını belirtiyor. Bu zat Atatürk sofrasında sık 
sık bulunan ve onunla sohbet eden muhterem 
şahsiyetlerden birisidir. Türk ırkının öz cevhe
rine dayamam dil yapısını ders olarak "Dil ye Ta
li lı Coğrafya Fakültesinde okuturdu. Bu devir
de aynı şekilde yine Sayın Başvekil, halihazır
daki îmömü Hukuk Fakültesindeki konferansta 
şöyle diyordu: «Bu memleket. Türikiyedir. Bura
da. y,aşıyanlar Türklerdir ve Türk vatanperver
liği Türk milliyetçiliği ıhu memleketin idaresin
de mukadderatına müessir ve hâkim rol. oyrmya-
eaktır ve Türk ırkı asildir» sözleriyle konuşma
sına devam .ediyor. 

Ben bilhassa istirhamı 'ediyorum. Böyle bir 
fikir, vasatı yaratmadan karşısındaki insanlar! 
kötülemek, sınıflara ve zümrelere yol acımayı ön
lemek için karşımızdaki insanlara bühtanda bu
lunmak hiçbir zamıan için doğru değildir. Vak
tiyle bir devirde böyle olmuş, ben bumu kahul 
edivorum. 'Sebebime .gelince Atatürk bu memle

ketin çocuklarına Avrupa'mın mihrak memleket
leri karşısında aşağılık duygusundan kurtarmak 
için, kuvvetli hir millî aşk ve millî ideoloji ver
mek için tarihin derinliklerine iniyordu. Rov 
a n a n için Türk çocuklarımda 'milliyet şuurumu 
yaratınaik ıbakımından daimi surette bir millî 
tetıhiyemim verilmesi gerektiğine de inanmak
taydı. 

Muhterem arkadaşlar ben isterdim, ki Sa
yın Hıfzı Oğnz Be>y hu iki eserin hasılması lâ
zımdır demeli idi. Hakikaten bu iiki elser inkı
lâp derslerini bize okutan iki merhum taraf ni
dam tam mânasiyle güzel fikirler aşılamıştır. 
Nitekim Recep Peker merhum hir sözümde a mil
liyetçiliği şöyle vasıf lan d iriyor: 

«Milliyetçi partiler, bütün heynelmitelci ce
reyanlara karşıdırlar, onların zıddıdırlar. Han
gi •doktrinden gelirse gelsin, milliyetçi tip, bey
nelmilelci tipin karşısında yeralır. Bugün alı
yor ıımı almıyor mu takdirlerinize bırakıyorum. 
Bunlar sosyalizmin, komünizmin ve bu kokuya 
çalam hütüm siyasal partilerin gidişlerine karşı 
vaziyet alırlar, milliyetçiliğe, milliyetçi Türkiye 
rejiminin, (hıtnlhuıiyet Halk Partisi programlın
da mas halime gelmiş olam esaslarımı tetkik eder
ken de temas edeceğiz.» -Gönül ister ki hakika
ten Recep Peker Beyim ıhu fikrine sadık kalın
sın ve bu tam mânasiyle karşımızdaki partici 
arkadaşlar ta raf nidam da bütün şümulü ile be
ni ınsensin ve eser hasılsın. 

Mahmut Esat Bozkıırt Bey Atatürk İhtilâli 
adlı eserinde Türk milliyetçiliğini geniş bir şe
kilde inceler ve tam mânasiyle 'fikir çekişmele
rini önleyici 'bir şekilde Türk milliyetçiliğinin 
hususiyetlerini vaz'eder. Nitekim. Atatürk hu 
muhterem zatı, Türk çocuklarına milliyetçilik 
ruhunun hangi sahalarda aşılanması bizim gel
diği hususunda vazifeli kılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil vaktiniz dol
muştur. Size iki dakika daha müsaade ediyorum. 

HÜSNÜ DÎKKÇLİOÎL (.Davamla) — Teşek
kül- ederim. Bu zat eserinde şöyle diyor: «Türk 
ihtilâli öz Türklerin elinde kalmalıdır. Hem de 
kayıtsız ve şartsız yabancıların yardımı ile ba
şarılan ihtilâller yabancılara (borçlu kalırlar. Bu 
borç ödenmez.» 

Muhterem arkadaşlar. Dil Kurumunda Ata
türk devrindeki meselelere sırt çevrilmiştir. Ha
kikaten Dil İCurumu Atatürk devrimdeki dil 
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kurumu olmaktan (akmıştır. Tam ınânasiyle I 
dejenere edilmiştir. Gönül isterdi ki ibıı böyle 
olmasın. 'Büyük Atatürk'ün bir fıkrası ile söz
lerimi bağlamak isterim. 

Oonker ile birlikte bir ,gün «efrada iye m ek 
yiyorlardı. Gayet şakacı olan Oonker Bey «ca
nım, dedi 'Türklük mürklük ne imiş1? Zaten bü
tün insanlar birbirlerine karışmıştır. Bunun ar
tık Türk'ü, Acem'i, Fransız'ı, -Rus'u olur mu? 

Atatürk hepimiz ilen çok sevdiği arkadaşı 
Nuri Oonker'e: 

— ıBaııa bak Nuıi her şakana eyvallah, ama 
Türklüğünle ilişme! Benim hayatta yegâne fah
rim, servetim Türklükten başka bir şey değil
dir, 'dedi.» Atatürk böyle insandı. Atatürk'ün 
devrinde yetişen insanlar Atatürk milliyetçili
ğini Atatürk gibi anlarlar. Türk milliyetçiliğim 
gönüllerde yerleştirirler. Kim ne derse desin bu 
Atatürk'ün anlamında Türk milliyetçileri ne 
ırkçıdır, ne de faşisttir. Ancak bu damgayı vu
ranlar komünistlerdir. 

Hürmet! erimle. 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Başkan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BK'KA-

TA (Ankara) — Muhterem arkadaşlariını, Sa
yın Dikeçligirin soruları, aslında ciltler dolusu I 
'kitap yazmaya müsait denecek kadar büyük ve 
geniştir ve bir soru müessesesinin içinde yer al- I 
mıyacak sualleri de ih+i va ediyor. 

Yüksek Heyetlimizi uzun uzun işgal etme
miş olmak için, Hükümet olarak, Başbakan adı
na görüşlerimizi 'kısaca arz otımiştim. Arkada
şım bu (konuyu partiler arası bir isnat konusu 
iımiş gibi raz'etmek ve politik bir polemik hâ
line getirmek istikametine götürmek istediler. 
Ben o kısma girmıiyeeeğim. Partiler birbirleriy- I 
•le karşı karşıya bu giıbi, mahiyeti er i sosyal, ta-
ırihî, ilmî konuları isnat mevzuları ve polemik 
•mevzuları- yapmamalıdırlar. Sadece 'kendi bün
yelerinde rahatsız!ilk duyanlar varsa, onların 
alınmalıariyle iktifa etim elidir! er. 

Milliyetçiliğin anlamı tarihî, ilmî ve .sosyal 
gelişmeler ve değişmeler içinde sekil almıştır. 
Anayasamızın içinde yer alan bu günkü anla
yış şekli ise artık milletin malı olmuştur. Bu 
milliyetçilik- 'anlayışına zift. her türlü ayırıcı, bo
zucu ve birliği ihlâl -edici cereyanlara kargı ka-
nımkrla beraber Hüküımötlerin karşı gelmesi 
lise tabiîdir. I 

18.6.1963 Ö.-İ 
Son olarak şunu ifade etmek istiyorum: Alı

nacak tar'afları oimıyanların abramaları için or
tada hiçbir ciddi sebep mevcut değildir, arz ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLtGİL (Kayser i )— Sayın 

Hıfzı Oğuz Bekata 'Beyin cevabına teşekkür et
tikten sonra, arz edemin ki, hiçbir surette alı
nacak tarafım iz yoktur. Hamdolsun alnımız 
açıktır. Bu memleketin çocuklarının kendisi gibi 
memleketi .sevmekten başka hiçbir düşüncemiz 
de yoktur. Ancak benim arz etmek istediğim 
şuydu: Bir mesele ortaya atılırken ilimin ışığın
da tetkik edilmeli, ilmin ışığında hareket edil
meli ve dolayısiyle ilim rehber edinilmeliclır. 
İlmin dışına çıkarak bu memleketin bünyesin 
do rahneler açan, senlik benlik iddiasına yov 
veril erek karşıdaki insanlar çü rütülmemelidi r. 
\ro memleket bugün hu keşmekeşin ceziasını çe
kiyor. Bu memleketin çocukları, şunu bilelim ki 
en az bastaki insanlar kadar, İra nıemleke'tin hay
ranı ve onun hayırhahıdırlar. Ben her zaman 
büyüklerime, -huriniet öderim. Fakat inönü'den 
az ıbu memleketi «erdiğimi kabul eıtmeım. "Vazife 
geldiği vakit -seve seve yaparım. 

Partilere de bühtan eriniyorum. Partilerin 
nizamî yoldan çalışmalarım .ben istiyorum. Kar
şısındakilere sen söylesin, (böylesin diyerek .sen
lik benlik dâvalarına girmemelerini arz ettim 
ve onun için bu mevzuyu buraya getirdim. Za
man müsait değildi, 3-4 ayda 6 tane eseri tetkik 
ettim. Gönül istiyor ki memleketimizde (hakika
ten fikir partileri olsun. Ve birbirlerine çamur, 
leke atmasın. Bu 'memleketin çocuklarının ken
dileri kadar memleketinin hayranı insanlar ol
du ğun u düşünsünl er. 

Arkadaşlar, insanlar birbirlerine çamur atar
sa, lekelerse o memlekette .sulh ve sükûn olabi
lir mi? Olamıaz. Bir memleketin yükselmesi için 
iç büııyoisinin kuvvetli olması lâzımdır. Ve ıneım-
leketin iç 'bünyesinin kuvvetli olması için de, 
fikrî münakaşalar, fikrî mücadeleler olması lâ
zım. ıSenlik benlik iddiasından çıkarak dışarı
dan ıgelcn tesirlerin 'altında kalarak karşısın
daki insanlara, leke sürmemek lâzımdır. 

Ben kendimden şüphe1 fvtmiyoırum, arkadaş
larım da şüphe etmiyor. Partim de şüphe etmi
yor ve atımemesi iktiza eder. Aynı (memleketin, 
ıayaıı milletin duyan ve düşünen insanlarıyız... 
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Bunu getirmekten maksadım: A tat ürik devri ga
yet güzeldi. Atatürk devrinin varisleri olan in
sanlar, Atatürk devrini is]ivemedi. Bir köseye 
attı. Maalesef o zamanın yardakçılığını -yapan 
insanlar, bir de bakıyorsunuz aksi istikamete 
döndü, Kaiîisu gibi, 'bilmem .neleri giibi. Bunlar 

1 bunu yaptı, 'inildetin diğer çocuklarına 'bühtan 
ettiler. Ben tarihin ışığım iburaya getirerek Muh
terem Heyete arz ediyorum ve diyorum ki bu 
gibi meselelerde senlik benlik iddiasına düşıne-
melidir. Partiler hakikaten fikir ve ilmin ışı
ğında yollarına devam etmelidir. Eğer birbiri
mizi kötüliyccek olursak, fikirlerin .arkasında 
ıblrıbinumizi lelkeliyeeek olursak .bu mcimlleketıte 
huzur ve sükûn olamaz. Onun için ibu soruyu 
getirmiştim. Arkadaşım m cevabından da nıem-
nu'iıu'm, haklılar, bunlar ciltler dolusu eser tu
tar. Ama ıbıı ciltler dolusu eserlerin bir kısmını 
kullanmakla, ifade edilir. 

Biz bu memlekette pâ<yidaır olacaksak, çok 
şükür olacağız, Atatürk im/illiyet çil iğinin bütün 
zerresinin (gönüllerde yer etmesi ve onun fikri
nin hakikaten Türkiye'de gelişmesini canı gönül
den istemeliyiz. Ataıtürk'ün çocuklarına karşı 
bühtanda bulunulmamasını da aıtv. ulamakta.vız. 

Hürmeti erimi e. 

BAŞKAN" — Muhterem arkadaşlar; bir nok
tayı hatırlatmak istiyorum. 

İçtüzüğün 150 nei maddesi «sual, sarih ve 
muayyen bir madde hakkında malûmat iste
mektir)» der. Böyle olunca sualleri vesile ya
parak bir polemik mevzuunu ortaya atmak 
doğru değildir. Arzu ederseniz, milliyet mefhu
mu üzerinde umumi bir görüşme açılır, her
kes noktai nazarını izah eder. 

Binaenaleyh arkadaşlarımızın Tüzüğün bu 
maddesine riayet etmelerini rica ederim. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Cumlıuriyei Nenntosu t çel Üyesi Ga-
vii Tevfik Okyayuz'un, Nuriye'nin .Şanı Turizm 
Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik 
haritada Hatay'ın imdi millî hudutları içinde 
gösterilmesine dair sözlü sorusu re Dışişleri 
Bahanı Feridun Cemal Krkin'in cevabı (6/160, 

BAŞKAN — Soru sahibi, burada, Dışişleri 
Bakam burada.. 

Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunum Dışişleri Bakanı tarafın

dan sözlü olarak Senatoda cevaplandırılmasına 
delâletinizi saygı ile rica ederim. 

İçel C. Senatosu Üyesi 
Cavı t Okyayuz 

Suriye'nin Şanı Turizm Dairesi Müdürlü
ğünce hazırlanan bir turistik haritada aziz Va
tanımızın hiçbir şart içinde ayrılmaz parçası 
Hatay'ın (Hududu Düveliye) tabiriyle kendi 
millî hudutları içinde göstermelerinden duy
duğumuz teessürle bir basın toplantısı yapmış, 
Suriyelilerin bu devletlerarası hukuk nizamı
na hiçbir suretle uymıyan laubali hareketle
riyle Hariciyemizin meşgul olması icabetti-
ğini boyan ve ifade etmiştim. Bu hâdiseyi taki-
beden. .11 Kasım 1962 tarihinde Zafer gazetesin
de Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi 
ilcisi (Bülent. Kestelli) hâdiseyi hiç. mühimse-
memiş, alelade bir hata gibi göstererek (hâ
diseyi büyütmek. Suriye Hükümetine "atfetmek 
doğru değildir, birkaç;, hususi matbaanın ha
tasıdır) diye ifade ve beyanda bulunmuştur. 
Milletimizin büyük bir- hassasiyetle üzerinde 
durduğu ve her karışında iffetler ve ismetlerle 
değerli yuvasından bir evlâdının kam kıy
metlenen Aziz Vatanımıza uluslararası âdet ve 
ananeye tamenıen. uygunsuz şekilde tariz, 
hattâ tecavüz il'ade eden bir hareketi Harici
yemizin mesul bir makamın bu türlü hudutsuz 
bir müsamaha ile karşılaması samimî olarak 
hepimizi üzmüştür. Bu hâdiseyi mütaakıp Su
riyelilerin, Hükümetin de teşvik ve tahrikiyle 
Hatay'ın Suriye'ye ilhakı hakkında mitingler 
tertibetmeye hazırlandıklarını matbuatımız bü
yük bii' alâk'a ve dikkatle takibederek bildir
miş ve vazifelilerin dikkatini çekmiştir. Bu be
yanat ve hareketler doğru ise Dışişleri Bakanı
mız bu müsamahakâr davranışı bu ifade ve be
yanı tasvibedip benimsiyor mu? Bu düşmanca 
davranışlara karşı Dışişleri Bakanlığının 'dev
letlerarası hukuk nizamı içinde alınmış bir 
tedbiri var mıdır, veya olacak mıdır1? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DTŞİŞLKRt BAKANI FERÎDUN CEMAL 

ERKİN - - Muhterem arkadaşlarım, 

Cumhuriyet Senatosu îçel Üyesi, Sayın Cavit 
Okyayuz arkadaşımızın bir Suriye turistik ha-

595 
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ritasında, Hatay'ın, Suriye hudut hırı irinde gös
terilmesi hakkındaki sözlü sorusuna cevap arz 
ediyorum. 

Suriye ni ıı istiklâlini kazandığı tarihten 
beri, Hatay ile ilgili birtakım iddiaların, za
man zaman, ortaya atıldığı görülmüştür. 

Bu iddialar, Türkiye - Suriye münasebetle
rine uzun yıllardan beri arız olan soğukluk, 
itimatsızlık hisleri'ile devamlı surette tahrik edil
miştir. 

Hükümetimiz de İm konuda, bir taraftan, Su
riye'de birtakım şalı ıslar tarafından devam et
tirilmek istenen, yersiz davranışların Tür
kiye - Suriye münaseebetlerjni haleldar etme
mesini sağlıyacak sabır ve anlayışı gösterir
ken, diğer taraftan da, bu gibi hâdiselerin, zu
huru halinde, »Suriye Hükümetini yakın bir 
komşuya yaraşır -bir şekilde, dostane uyarma 
gayretlerine devam, etmiştir. Nitekim, Sayın 
îçel Senatörünün bahsetmiş oldukları turis
tik harita ve diğer neşriyat üzerinde de has
sasiyetle durularak zamanında gerekli teşebbüs
ler yapılmıştır. 

Bu münasebetle, ve suallerinde mevcut bu
lunduğu cihetle, bâzı eski neşriyata ve akis
lerine de temasla arz'edeyim ki, harita meselesi 
hakkında 11 Kasım 1962 tarihli Zafer gazete
sinde, Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi 
Genel Müdürüne atfen yayınlanan sözlerin, bir 
yanlış anlama eseri olduğu, aynı gün diğer 
gazetelerin, Dışişleri Bakanlığı görüşünü, de
ğişik ve isabetli tarzda yayınlamış olmaların-
< 1 an aniaşılmaktadı r. 

Her yıl. Kasım ayında yapılması mûtadolan 
Hatay mitinglerinin, vâki olan teeşbbüslerimiz 
üzerine, geçen sene, ilk defe olarak yapılmamış 
olması da, zamanında tarafımızdan memnuni
yetle karşılanmış ve nıemleketmizde de mukabil 
nümayiş hazırlanmaması için, gerekli ikazlar 
.yapılmıştı i'. 

Tuirstik harita meselesine benzer bir başka 
olay da, Nisan ayı içinde, FA O Et istihsali ve 
Cayırlar 'Çalışma (Trupunun, Şam'da akdettiği 
toplantı sırasında cereyan etmiştir. Toplantıya 
kattkan temsilcimiz Suriye Delagasyonunca 
delegeler dağıtılan haritalarda, Hatay'ın, Su
riye içerisinde gösterilmiş bulunduğunu görün
ce, Şam Büyükelçiliğimizi, durumdan derhal ha
berdar etmiş ve Suriye Dışişleri nezdinde yapı

lan teşebbüs üzerine, haritalar hemen düzel
tilmiştir. 

Muhterem Senatörün bu meselede gösterdiği 
haklı, hassasiyeti tamamiyle yerinde buluyo
ruz. Sadece, bu meselede üzül memelerini rica 
ediyorum. Bu nevi hâdiseler daima vukubulabi-
lir. Suriyeliler tarafından harita tanzimi, gös
teri yapılması veya. İratta demeç verilmesi gi
bi, fiilî bir netice vermiyeceği aşikâr bulu
nan ve olsa olsa, bir nevi izne gayretleri diye 
tavsif edilebilecek, olan bu konuya, fazla önem 
affetmemekle beraber, gelişmeleri yakından ta-
kibediyoruz ve icabında gerekli teşebbüslerde 
bulunarak hat alarm düzeltilmesine çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Okvayuz. 
OAVÎT TIJVTİK OK YAVUZ (içel) — Sa

yın Başkan, sayın üyeler; her zaman nazik ve za
rif davranışları ile hepimizin muhabbet ve hür
metine hak kazanan Hariciye Vekilimizi büyük 
bir dikkat ve büyük bir hürmetle dinledim: Mâ
ruzâtıma başlamadan izninizle bu bahiste bana 
gelmiş bir mektubun kısa bir parçasını sizlere 
okumak istiyorum. Sivil Genel Emekli Derneği 
Genel Başkanı Antalya eski Milletvekili Hikmet 
Turhan Dağlıgü'in yazdığı mektuptan bir pasajı 
nakledeceğim. 

«Suriye Hükümetinin Hatay'ı kendi sınırları 
içinde göstermesi ve gülünç iddialarda, bulunması 
vesilesiyle tertiplediğimiz basın toplantısındaki 
izahatınızı heyecanla okudum. AutakyaTı Türk-
oğlıı Türk olarak size en derin teşekkürlerimi ve 
minnetlerimi arz ederim. Suriye topraklarında 
kalmış olan üç nahiyemiz vardır ki, Bayır, Bucak, 
Hazne. Burada halis su katılmadık 20 bin Türk 
Türkmeni yaşamaktadır. Bu ırkdaşlarımızı kader
leriyle haşhaşa bırakmışızdır. Suriyeliler bunu 
düşünmeden büyük bir gaflet, ve dalâlet eseri ola
rak İskenderun ve Antakya hakkında iddialarda. 
bulunmaktadır.» 

Aziz senatör arkadaşlarını hepimizin ocağımız
dan, hepimizin kucağımızdan kaynak ve kuvvet 
alan aziz evlâtlarımızın birliğinde Türk milletinin 
şeref ocağı, büyük Türk milletinin zafer ocağı, 
Türk ordusunun nelere kadir olduğunu yaşadık
ları tarih bakımından Suriyeli dostlarımız çok 
iyi bilirler ve yine iyi bilirler ki, tarihte bir tarih 
yaratmanın örnek cesaret ve. fazileti ile bütün bir 
dünyanın ibretine ve hürmetine hak kazanmış, 
asil Türk gençliği, her karışında hepimizin ocağı
mızdan aziz bir evlâdımızın kanun kıymetlendi-

9&% 
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ren bu güzel vatanı canından çok sevmekte, şa- i 
nından çok sevmektedir. 

Bu ciheti böylece arz ve ifade ettikten sonra 
devletlerarası hukukun tesbit ettiği nizama hiç
bir surette uymıyan bu edep ve âdaba tamamen 
aykırı, bir tariz değil; bir taarruz ifade eden bu 
laubali davranış önünde elbette millet olarak ve 
onun temsilcisi olmak iftiharına sahip evlâtları 
olarak yürekten ve gönülden üzüldük. 

Bu istikamette yaptığımız beyanatı takiben 
Zafer gazetesinden okuduğum yazı beni samimî 
olarak üzdü. Eğer Zafer gazetesi yapılanı ve .söy
leneni aykırı şekilde aksettirmiş Ue bunun kusur 
ve kabahati kendisine aidolması ieabeder. Bu ara
da şu ciheti de tesbit etmeme müsaadenizi arz ve 
istirham ediyorum. 

Bu milletin hak ve hürriyetlerine ve onun tat
bikattaki yerine ve değerine hakikaten cesurane 
bir cehitle karışmış Türk gazetecilerini ve Türk 
gazetelerini buradan hiçbir surette en küçük şe
kilde küçültmek babında bir kanuat ve kararın 
ifadesi olarak beyanda bulunmak istemem. Ama 
Zafer gazetesi bu istikamette böyîe bir yanlışlık 
yapmış ise benim biraz evvel ifade ettiğim Türk 
gazeteciliğinin bu memlekette hak ve' hürriyet ni
zamının kuruluşunda geçmiş nizamını gölgelemiş
tir. Bu itibarla bu noktadan teessürlerimi ifade 
etmek istiyorum. Eğer bu beyanat yanlış değil de 
Sayın Kesterli bu türlü bir beyanda bulunmuş ise 
o zaman millet, olarak hassas olduğumuz, milletçe 
yoluna, canımızı ve şanımızı koyduğumuz aziz va
tanımızın varlığına, biraz evvel işaret ettiğim gibi 
tariz değil tecavüz ifade eden bu tatbikat içinde 
en az bizim kadar teessür duymamış olmasından 
teessüflerimi kaydetmek hakkımdır. Buradaki ko
nuşmamı bitirmeden bu gazeteyi de arkadaşları
ma şöyle mümkün mertebe göstermek istiyorum. 
Tamamen kendi vatanımıza ait bir parçayı «hu
dudu düveliye» diye tamamen resmî bir tâbir ve 
terimle kendi hudutları içine katanlara lâyık olan 
şekilde cevap vermek bizim hakkımızdır. Ancak 
bu memleketin en büyük evlâdı, bütün başların 
başı büyük Atatürk'ün «Yurtta sulh cihanda 
sulh» anlayışını millî bir vekâr iç.hıde muhafaza 
etmek, sulhu bu yolda bir tatbikatla bütün dünya 
milletlerine huzur ve saadet vermek, bizim en aziz 
emelimizdir. Bu itibarla en azıyla bir tarih ifade 
eden bu tatbikat içinde hariciyemizin hassas ol
ması ve lâzraıgelen tedbir ve tekliflerin daha te
sirli ve daha kuvvetle takibederek kıymetlendir

mesini haklı olarak istiyor, sayın Senatoyu ve ver
dikleri izahat dolayısiyle Sayın Hariciyi1 Vekili
mizi hürmetle selâmlıyorum. 

BALKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

,H. — (Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali T ürk er" in, bUje ve Atatürk üniversite
lerine bağlı bir Veteriner Fakültesi açılmasına 
clair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Hakanı İbrahim 
Öldem'in cevabı (6/!<>(>) 

BAŞKAX — Sayın Hasan Ali Türker, bura
da. Millî Eğitim Bakanı burada. Ta ram Bakanı, 
yok. Bakanların bir araya gelmesi de çok zor. 
Yalnız Millî Eğitim Bakanı cevaphındırsa.. 

HASAX ALİ TÜIiKKR (Balıkesir) — Hay 
hay. 

BASK A X — Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim ve Tarım 

Bakanları tarafından C. Senatosunda sözlü ola
rak cevaplandırılmasına yüksek tavassutlarınızı 
saygı ile arz ve rica ederim. 

Balıkesir 
Hasan Ali Türker 

1. Ege ve Atatürk üniversitelerine bağlı bir 
veteriner fakültesi açılması düşünülmekte mi
dir? 

BAŞKAN ----- Buyurun, Sayın Bakan. 
MİLLÎ LOHTİM BAKANİ İBRAHİM OK

TUM (Bursa Milletvekili) — Sayın Türker ar
kadaşımızın sorusuna, muhterem Meclisinize 
karşı beslediğim derin saygı duygularımı suna
rak, cevabımı arz ediyorum. 

Gerdk Atatürk Üniversitesinde, gerekse Ege, 
Üniversitesinde birer Veteriner1 Fakültesi aeıl-
m'aısı düşünü İlmektedir. 

Ancak, takdir olunacağı üzere, yenli, bir fa
kültenin açılabilmesi içim, önceden gerekli bir
takım tedbirlerin .ailın'ma&L ve luizırlııkliarın ya
pılması zaruridir. !Bu mülâhaza ile li'aiıen Ata
türk Üniversitesi, 'açılması düşünülen Veteriner 
Eatkültesi için, 'bilhassa öğretim üyetsi 'hakımrh-
daın, naisıl ve ne ölçüde yardımda İJU'lun'abileceJk-
Leıl konuisıvnda Anlkana Üniversitesi Veteriner 
I-̂ aikültesi ile temas halindedir. Zira henüz ku
ruluş safhasında bulunan Atatürk Üniversitesi
nin, lıir fakülteyi sadece kendi dar imkânları ile 
'açanı lya^ağı aşikâ rdı r. 
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Diğer taraftan Ege Üniversiteli ise, Senato- [ 

sumda aldığı bir kanarla gerek üniversitesinin 
akademik orgaınizalsyonunum muvaizemeti bir se
yirle inkişafı, gerek mallı imkân lan iv ve bina 
durumunun kifayetsizliği ve gerekse memleketi
mizin çeşitli saihalardaiki eleman ihtiyaiçkırı göz 
(itiünde bulundurularak Veteıiner Fakültesinin 
ilik kurulacak fakülteler araısında! yer almaısının 
uygun, olmıyacağı neticesine varmış ve bunun 
talikini münasip -görmüştür. 

Bu hale göre İrer iki üniversitede de açılma
sı düşünülen bu f akü t elerden ilkinin Atatürk 
ÜnİA-'crsitesindekurulnra.sınıın imkân içinde oldu
ğu tm ısaygı ile airz eden m. 

BAŞKAN — Ziraat Banka1»! Kanununun 33 
tıeü m'addesinin değiştirilmesine daıir kanun ta
sar l ına oy vermiyen varım? (Vaır sesleri) l/fit
len oylarını kulansımiar. I 

Buyurun Saıym Türker. 
HASAN" ALİ TÜRKEK (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, değerli senatörler; soruma cevap I 
veren yeni" Millî Eğit m Bakanı S'aytn Ökteim'e I 
teşekkürle sözlerime bağlıyacağını. Bu soruyu 
iki Bakandan rica («biniştim. Birisi Millî Eğitim 
Bakamı, diğeri Tarım Balkanı. Millî Eğitim 
Bakanlığı üniversitelerin ve fakültelerin tedvi-
riyle meşgul -bir Bakanlık ol ması bakımından ala- I 
kadardır diye düşündüm. Tarım Bakanlığı ise 
memleket 'hayvancılığının kaderini yarım yatm-a- I 
lak elinde tutan bir teşekkül diye sormuştum 
Nitekim, şahsıma çok sevgi beslediğim Tarım. Ba
kinin ])u sorumla şimdiye kaldar hiç alâkalanıma-
mıştır. Zaten değerli Millî Eğitim Bakanının I 
vereceği cevabı aşağı - yukarı bilir hale gelmiş
tim. Çünkü dört aydır üzerinde durduğum bu 
mevzuun nasıl bir seyir takiibettiğini uzaktan 
da olsa, müşahede etmekte idini. 

Muhterem. arkadaşlarım, Türkiye iktisadi 
kalkın m abının tümelini tarımda aratmaya mec
buruz. Oünkü buıgiinkü santiarla daki millî ge- I 
lirimizin r/r 50 si t arını geliridir. Bunun % 33 
ünü. de hayvancılıktan temin etmektedir. Bu 
gösteriyor ki bizim, tarım ve hayvancılığa şid
detle önem vermemiz lâzımıdır. 

insanı beslenmesinde et, süt; ve yumurta gi
bi iıayvan;sal gıda üçgeni, pek mülkim rol oynar. 

Sanayide kullanılan yün, tiftik, deri ve sai
re gibi hayvan!»»! maddelerin değerini ise tek- • 
rara lüzum göriTiıüyoruim. Bu hususta tek bir ra
kam vermekle iktifa edeceğim. Dokuma sanayiin- J 
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de kullanılmak üzere 'her sene 21 milyon dolar
lık yün itlıai etmekteyiz. Halbuki bunu lithal 
etmeden yün ihtiyacını memleketimizde karşı
lamak mümkündür. Fakat İzmir Senatosunun 
bugün yaptığı gibi eğer Veteriner Fakültesini 
açmayı gelecek yılkımı 'bağlarsak bu memleketin 
'iktisadi kalk i ninnisin d'a ithal âttan bayır bekle
menin ııa, ka'dar boş ümit, olduğunu üzülerek 
telkrar (iliyorum. 

Corek gıda ve gerekse sanayi bakımından iıay-
vaneılığımızın ıslahına şiddetle ihtiyaç vardır. 

Bunun için de : 
1. Yüksek verim kabiliyeti gösteren bir 

hayvan popu lâsyon unu ekle ötmek, 
2. Mevcut hayvaın popülâsyonunun salgın 

ve paraz'iter ba«t alıklardan korunmasını »sağla
mak, 

3. Tfayvan. beslenmesi ve yem ziraıatiyle, 
yem sanayiinin inkişaıfmı temin etmek. 

Bu üç ana araştırma alanının hayvaıncılığı-
mız İçin. hiçbirinin ikmal üdllemiyecelk durumda 
olup, kumları yerine getirdbilmek için de Pliân-
!anmaya göre iyi yetiştirliltmiş en a>z 5 000 vete
riner hekime ihtiyacım uz vardır. Cumhuriye
tin ilânından beri, üniversitelerimizin ve fakül
telerimizin sa'yısı arttığı hailde 120 senelik ma
ziye salı ip Veteriner Fakültesine bir ikincisi 
ilâve edilememiştir. 

Türkiye ile bâzı memleketlerin veteriner sa
yısının mukayesesi oldukça enteresan bir tablo 
arz eder. Birkaç memleketten misal arz edece
ğim. 

\rete tiner 
hekim sayısı Memleketin adı 

1 262 
20 100 
18 375 

8 297 
7 700 
7 525 
2 741 
1 242 

Türkiye 
A. B. D. 
Japonya 
B. Almanya 
italya 
ispanya 
Yugoslavya 
Kolanda 

Elimizdeki tek fakültenin kontenjanı ile ve
teriner ihtiyacımızı karşılamaya imkân yoktur. 
Bâzı memleketlerin veteriner fakültesi sayı-
siyle öğrenci kontenjan durumunu da gözden 
geçirelim. 
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Veteriner 

Kontenjan fakültesi sayılsa] Memyk'eıtin ,adı> 

150 
30 - 50 

60 
50 
30 
30 

30 - 50 
20 

1 
17 
16 
14 
9 
7 
6 
4 

Türkiye 
A. B. D. 
Hindistan 
Japonya 
italya 
Kore 
ingiltere 
ispanya 

Görülüyor ki, dünyaınıın hiç'bir yerimde öğ
renci kontenjannı 60 ı gıeçmlemıeıktedir. Halbuki 
bizde 150 .dair. Aslında bizim f alküitemizin duru
muna göre kontenjan sayısı 50 yi geç/mıeımelidir. 

Zira ımüspet bilim müesseselerinde^ öğrenci-
ılene nazari demlerden ziyade tatbikat imkânı 
temin ediıimeüıidir. 

Top rakılarımızın genişliği ve büyük Ibir kiıs-
mının hayvancılığa ettvıerişili oluşu ve hayvan 
popülâsyonu bakımlından birçiolk memleketlerin 
önünde gelmekteyiz. 

Burı-a <m.ukaibil hayvan ıS'ayırnızın çoklluığu, 
veteriner hekim sayışınım azlığı yüzünden, mev
cut hayvainlaınmuzdain bdklenen verimi temiın 
'edeım'eımeıktıeyiz. Zira gerelk hayvan yetiştirilme
si ve gerekse hasta! ııklaria savaş ilâyılkijylle yapı-
lamaımaıktıaıdır. 

Bugün Türkiye'de bür veteriner hekime 75 
ibin hayvanoın muayene, kontrol ve tedavisi yük
lenmektedir ki, hu İşin önemli derecesinde yapı-
lalbileceğine imkânı yolktur. 

Şu ıhalde ikinci ve hattâ üçüncü veteriner 
fakültelerine şiddetli e ihtiyaç vardıır. 

ikinci ve üçüncü vetleıriner fakültelerinin 
feolayiılkla açılalbilrnesi için haşlta; Isitanibul ve 
ısonra Ege, üçüncü derelcede de Ataıtürlk gel̂ -
inektedir. 

Çünkü : 
îsitanıbull'da Tanım Bıaikanlığı/nro elinde bir 

Hayvan Sağlığı Memurları Okulu vardır ki, 
burası 'eısiki Baytar Mektebi Âlisidir. Bir fıafeül-
tenin açılmıası için birçok faJktörler mevcuttur. 
Fakat çeşitli selbep ve görüşleırlle, ikamaatimıee 
lüzumısuz bahanelerle burada hir fakülte ıaiça'1-
masına ıkaltiyen yanaışılmıamıaıktaidır. 

Ege Üniversitesine gelince : 
Bu hususta Hariciye Vekâletinin, Millî (Eği

tim ve Tarım Bıalkaıdı'klariyle., Ziraat ve Vete-
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riner Fakültesi detkamlıikılıa'ruua yazdığı 6 Ağus
tos 1962 gün ve 7330, 233 - 6/346 sayılı yazısir 
raim 4 noü ımiaddesini huzurumuzda olkuıma/kla ik
tifa edeceğim. 

4 ncü 'madde : 
Diğer taraiftanı halen Ankara Üniversitesi, 

Veteriner Fakültesinde; 
28 Profesör, 
16 Doçent, 
46 Asisitan vardır ki, ıbunllarun 9 u bu sene 

doıneçt namzedidir. 
Bu mevcuttan ikinci bir fakültemin, öğretim 

üyesi kadrosunu temin etmenin ne kadar .müm
kün olduğu açıktadır. 

Şu halde : Bilhassa Ege'de Tarım Bakanlığı
mın etlinde Bornova'da Asit - Serom Lâboratuıvıa-
n Enisıtlitüsü vardır. Tarım Bakanlığı, Hariciye 
Vekâletinin şu yazlısından lamlaşıildığınıa göre, bu 
işi bir £atoülte laçılmıasımıa talhsiıs etmişjtir. 

Sözümün haşmda Tarım Bakanlığını ilgilen
dirir diye Tanım. Bıakaniınlıın da bulunmasını çok 
arzu .ettiğimi söylemenin sebeplerinden birisi de 
bu nokta idi. Geçmiş olsun. Şu .halde bina var, 
dost ıbir memleketin 'bilhassa bu konuda yaırdıımı 
var, yetecek kadar öğretim üyesi lıaızır. Memleke
tin veterinere ışiddeıtle' ihtiyacı var. Ama bir fa
külte laiçıilmiayiişının »eibeplte'rlinJi bulmaya, üstün
den değiil, derini]ikle>rine inerek Hükümetten rica 
ediyorum. Ve şunu tekrar huzurunuzda bu meım-
leketin iktisadi istikbalinde hayvancılığın öne
mine Yüce Semaltonun ve Hükümetin bilhassa 
inanmasını, zamanı geldiğinde ıbu husus üze
rinde ısrarla durmaısını rica ediyorum. KJonuyu 
buraya getirişimin /tefe seibebi bu, memieiket hay-
vancılığıınıın kalkınmasına ıbir parça hizmet et
mekten ibarettir. Başika bir düışürıleelsi olmıyatn 
arkadaşımızın sözlerine halk vereceğinize şimdi
den inanıyoırum. 

Hepinizi hürmetle .selâmları/m. 

BAŞKAN — Sayın Türker'in suallerine Mil
lî Eğitim Balkanı oeıvaıp vermiştir. Yalnüz Sayın 
Türlkeir, Tamım! Bakanıunın ıda sualimize ayrıca. ce-
vaıp vermesini arzu ediyor ımusunuz *? 

HASAN ALI TÜRİKER (Balkikesir) — Tarım 
Bakanı da aynıca ceivap verirlerae çok iyi ola-
-calk efendim. 

BAŞKAN — O hailde sorunuz gıeleeeık günde
me telkrar ialınaeaktır. 
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4. —• Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sa

dık Artukmaç ve Cevdet Geboloğlu'nun Ankara'
da ikinci bir Tıp Fakültesinin açılıp açılmıyaca-
ğına dair sözlü soruları ve Millî Eğitim Bakanı 
İbrahim \Öktem'in cevabı (6/170, 6/196) 

BAŞKAN —• Oylama muamelesi bitmiştir. 
Soru sahibi buradalar, ilgili Bakan burada

lar soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim ye Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanları tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurulması-
nı saygılarımla arz ve rica ederim. . 

29 . 3 . 1963 
Yozgat Senatörü 
Sadık Artukmaç 

Memleketimizde kâfi miktarda bulunmıyan 
doktor sayısını artırmak ve aynı zurnanda geri 
kalmış bölgelerimizin sosyal, ekonomik, kültürel 
ve sağlık bakımından kalkınmalarını temin etmek 
maksadiyle, Tıp Fakültesi açılması hususu Beş 
Yıllık Plânda derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Bu esas prensibe rağmen Ankara'da ı ikinci 
bir Tıp Fakültesi açılmasının hazırlıklarına baş
landığı, basınımızdaki devamlı neşriyattan anla
şılmaktadır. 

1. Bu haber doğru mudur? 
2. Doğru ise, Beş Yıllık Plânın maksat ve 

gayesi hilâfına hareketi icabettiren mucip sebep 
nedir?. 

* 
Eğer havadis doğru ise, plândan inhiraf key

fiyeti, plânın harfiyen tatbik edileceği prensibi 
ile ne şekilde bağdaştırılacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir şey sorabilir 
miyim?.. Geboloğlu'nun da aynı mealde bir su
ali vardı, acaba bu sual size intikal etmiş midir?. 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — Hayır efendim, 
intikal etmedi... 

BAŞKAN — Aşağı -yukarı aynı mahiyette 
idi. Esasen Geboloğlu'nun bu suali düşmüştü, fa
kat sual tekrar edilmiştir. Aynı mahiyette oldu
ğu için müsaadenizle onu da okutayım da Vekil 
Bey tekrar tekrar gelip cevap vermesin. 

Geboloğlu'nun sualini de okutuyorum. 
13 . 6 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı - sorularımınm Sayın Sağlık 
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ve Sosyal Yardım Bakanı ile Sayın Millî Eği
tim Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu 

Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu 

5 Yıllık Kalkınma Plânı döneminde sağlık 
hizmetlerimizin geliştirilmesini sağlamak amacı 
ile 5 aded Tıp Fakütlesi ve 2 aded Diş Hekimliği 
okulu açılması derpiş edilmiştir. 

1. 1963 - 1964 tedris yılında bir Tıp Fakül
tesinin öğretime açılması mümkün müdür? 

2. Bina, malzeme, öğretim, kadrosu, memle
ket gerçekleri ve şartları karşısındaki samimî zih
niyet ve tutumu ile Hacettepe Tıp Merkezinin 
Ankara Üniversitesine bağlı, ikinci bir Tıp Fa
kültesi olması düşünülmekte midir? 

BAŞKAN —(Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — Muhterem Sadık 
Artukmaç ve Cevdet Geboloğlu arkadaşlarımızın 
suallerine cevaplarımı arz ediyorum. 

Ankara Üniversitesine bağlı (Hacettepe Tıp 
ve Sağlık Bilimleri Fakültesi) adı ile ikinci bir 
Tıp Fakültesinin açılması Üniversite Senatosu
nun 7 Haziran 1963 tarihindeki toplantısında ço
ğunlukla kabul edilmiş, Fakültenin açılmasına 
dair adı göçen Üniversite Rektörlüğünün 8 Ha
ziran 19(03 tarihli ve 662 sayılı yazıısiyle yapılan 
teklifi, Bakanlığımiizıca uygun görülerek 4936 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca 15 Hazi
ran 1963 tarihinde onanmıştır. 

ıBu müessesenin Ankara'da kurul masının Beş 
Yıllık Plâna aykırı olmayıp, bilâkis plânm icap
larından olduğu, Devlet Plânlama Teşkilâtından 
alman mütalâa ile sabittir. Nitekim Devlet Plân
lama Teşkilâtı Müsteşarlığı Sosyal Plânlama Dai
resi Başkanlığından Ankara Üniversitesi Rektör
lüğüne hitaben yazılan 6 . 4 . 1963 tarih ve 2063 -
1 - 63 -1262 sayılı mütalâa yazısında, «1963 yıl
lık programının sağlık bölümünün tedbirler kıs
mında belirtilen toplum hekimliğine öncelik ve
ren bir Tıp Fakültesi açılması hakkındaki ifade, 
Üniversiteniz (Ankara Üniversitesi) Sağlık Bi
limleri Yüksek Okulunun mevcut potansiyeli mu
vacehesinde üniversitenize bağlı bir ikinci Tıp 
Fakültesi kurulması hakkındadır.)» denilmek su-
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re t iyi o bu husus sarahaten ortaya konulmuş bu
lun inaktadır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN •— Buyurun Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Ankara'da ikin
ci bir Tıp Fakültesinin açılması konusu aylardan 
beri kulis faaliyetine mevzu olmuş ve bunu aç
mak istiyenlerin hummalı faaliyetleri neticesinde 
bugünkü durum meydana gelmiştir. Ankara'da 
ikinci Tıp Fakültesi açılışının mevzuatımıza, plâ
na aykırı olduğunu huzurlarınızda arz etmek isti
yorum. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre, memleke
timizde beş senede beş Tıp Fakültesi açılacaktır. 
Plânın kamu hizmetleri bölümüne taallûk eden 
322 numaralı tablosunda, 1.063 ve 1067 yılları ara
sında beş Tıp Fakültesi açılacağı; 1963 programı
nın sağlık bölümünün tedbirler kısmında ise, bu 
yıl bir Tıp Fakültesi açmak için gayret sarf edi
leceği yazılıdır. 

Plân ve programın bu hükmünden faydalana
rak, bâzı tıp erbabının, Ankara'da ikinci bir Tıp 
Fakültesi açılmasının zeminini hazırlamaya ça
lıştıkları görülmekte ve fakat aksi fikirden olan
lara da .ras'lanmaktadır. Tartışma, gazete sü
tunlarına da intikal etmiş bulunmaktadır. 

Ankara'da ikinci bir Tıp Fakültesinin açıl
masını savunanlar; büyük şehirlerde fakülte aç
mak diğerlerine nazaran ucuza mal olur. Bina
enaleyh Hacettepe Sağlık Bilimleri Enstitüsü
nün ve Yüksek Hemşire Okulunun fakülte hali
ne gel iril m esi daha ucuza mal olacaktır. Bu te
sisler fakülteye yetecek derecede binaya sahip
tir ve hattâ öğretim üyeleri de mevcuttur fileri
ni oı taya atmakta, ve fakülte öğretim üyelerinin 
hiçbir suretle serbest meslek icra edemiyecekle-
rini de kesin olarak ileri sürmektedirler. 

İkinci -fakülte açılmasını arzu edenler, yeni 
açılacak Tıp Fakültesinde toplum hekimliğine 
öncelik verileceğini de savunmaktadırlar. 

Sayın senatörler; 
Bu düşünüş ve savunma tarzı hatalıdır; çün

kü bir taraftan «Plân hedefleri ve stratejisi», di
ğer taraftan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 
ve nihayet 1963 yılı programı hükümleri buna 
mânidir. Bunları sıra ile ve kısaca gözden geçi
relim : 

1) Plân hedefleri ve stratejisinin 9 ncu 
maddesinde; «yatırımların yapılmasında ve 

coğrafi dağılışında bölgelerarası dengeli bir 
kalkınmanın esasları göz önünde bulunduru
lacaktır. Dengeli bir kalkınmanın unsurların
dan biri de bölgelcrarasmdaki büyük eşitsiz
likleri ortadan kaldırmaktır. Bu itibarla yatı
rımların bölgelere dağılışında böyle bir den
geye götürecek şekilde hareket etmek gerek
lidir» şeklinde kalkınmanın hedefleri tâyin 
olunmuş ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi 
istenmiştir. 

2) Birinci beş yıllık kalkınma plânının 
«Kamu hizmetleri» bölümünde ise, Tıp fakül
telerinin açılış prensipleri tesbit edilmiştir. 

Plânda, pek isabetli olarak, şu teşhis ko
nulmuştur: «Bugün Türkiye'de, kamu hizmet
lerinde, 'hizmetin niteliği yönünden yetersiz
lik ve dağılışı yönünden de büyük dengesiz
likler mevcuttur.» 

Bu teşhise istinat edilerek, plânda; «yurt-
daşların kamu hizmetlerinden yararlanmala
rında fırsat eşitliğine öncelik verileceği ve 
böylece sosyal adalet ilkelerinin gerçekleştirile
ceği, çeşitli hizmetlerin bölgelerarasmda cla-
ğılışındaki dengesizliklerin de düzeltileceği» 
emredilmiştir. 

3. 1963 programında ise, bu prensip te
yit ve tavzih olunmuştur. Programda, aynen: 
«Kamu hizmetleri yatırımlarının bölgelerara
sı dağılışında ana ilke; sosyal ve kamusal hiz
met yatırımlarının, şimdiye kadar bunlardan 
en az yararlanmış bölgelere yapılmasıdır.» 
Denilmekte ve sağlık personelinin hizmetler 
ve bölgelerarasmda dağılımının daha dengeli 
olmasını sağlamak için gerekli tedbirler üze
rinde durulacağı da belirtilmektedir. 

Şu halde istek ve hareket tarzı, plân he
deflerine ve programa külliyen aykırıdır. Plân 
ve programın vaz'ettiği esas prensip muvacehe
sinde ; bu konuda evvelce nasibini almış olan 
Ankara'da İstanbul'da, İzmir'de ikinci bir 
tıp fakültesinin açılmasına imkân yoktur. 
Çünkü bu fakülteleri açmaktan maksat; bir 
taraftan doktor ihtiyacını karşılamak ve di
ğer taraftan da geri kalmış bölgelerimizin 
sosyal, ekonomik, kültürel ve sağlık bakımla
rından kalkınmalarına hizmet etmektir. 

Bu gerçeği müşahhas bir misalle arz et
meme müsaadelerinizi rica ederim. Bundan 
bir sene önce, Çankırı'daki Piyade Atış Oku
lunun başka bir yere nakledildiği ve bundan 
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dolayı vilâyet halkının büyük bir teessüre ka
pılmış olduğu ve o askerî birliğin veya baş
ka bir birliğin vilâyetlerine gelmesi için gere
ken gayreti sarf ettiği yüksek malûmlarıdır. 
Hu teessür ve gayretin sebep ve saikını izaha 
lüzum yoktur. Belli ki, o birlik, vilâyetin 
ekonomik hayatında rol oynamakta ve sos
yal hayatına veçhe vermektedir. Bu, inkârı 
kabil olmıyan bir vakıadır. 

Halbuki bir tıp fakültesinde; 4 0 - 5 0 pro
fesör, 80 - 100 doçent, 300 - 350 doktor asis
tan ve bir o kadar da hemşire, memur, hasta
bakıcı, laborant ve saire vardır. Böyle bir 
teşekkülün, o vilâyete ve o vilâyetin çevre
sinde bulunan 8 - 10 vilâyet her yönden te
sir icra edeceği muhakkaktır. Filhakika; 

1) En mütekâmil sağlık hizmetleri, o böl
ge halkının ayağına gelmiş olacaktır. , 

2) O bölgenin gençleri, daha uygun eko
nomik şartlarda, kendi fakültelerinde yetiş
mek imkânına sahibolacaklardır. 

3) O fakültenin öğretim üyeleri ile öğ
renci topluluğu, o bölgenin kültür hayatında 
pek önemli bir ileri adım atmasına sebeb ve 
öncü olacaktır. 

4) Fakültenin geniş personel muhiti, o 
bölgenin ekonomik hayatının gelişmesinde 
rol oynıyaeaktır. 

5. Fakülte, bölgenin sosyal gelişmesinin de 
öncüsü olacaktır. 

Görülüyor ki, yeni fakültelerin; halen fakül
teye sahip bölgelerde değil, bunların dışında 
kalan bölgelerde açılmasiyle bu faydalar elde 
edilebilecek ve kalkınma, sağlanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada, bölgelere göre her hekime isabet 

eden insan adedinden bahsetmek de yerinde ola
caktır. 

Plânda; Türkiye'deki hekim adedinin çok az 
olduğu ve bunların bölgeler ve hizmetler arasın
da dağılımının çok dengesiz bulunduğu belirtil
dikten sonra şu rakamlar verilmektedir. 

İstanbul'da 635 kişiye bir hekim, nisbeten 
gelişmiş 15 ilde 2 600 kişiye bir hekim, geri ka
lan 51 ilde ise 9 400 kişiye bir hekim düşmek
tedir. (Beş Yıllık Kalkınma Plânı sayfa: 408). 

Şimdi sadede gelelim. Tıp fakülteleri geniş 
bir hekim kadrosu ihtiva ettiğine göre, eğer 
mevcut fakültelerin bulunduğu yerlerde yenile
ri açılacak olursa orada her hekime düşen has-
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ta miktarı biraz daha azalacaktır. Buna muka
bil, hakikaten doktora ihtiyacı olan bölgelerde, 
bir doktora isabet eden hasta miktarı biraz da
ha artacaktır. 

Bu hususun da, tıp fakültelerinin Anadolu'
nun diğer bölgelerinde açılmasını zorlıyan bir 
sebcbolarak kabul edilmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ankara'da ikinci bir tıp fakültesi açıldığı 

takdirde, tesis masrafının çok az olacağı yolun
daki iddia da çürüktür. Zira tesis masrafı, ida
me masrafına nazaran, esasen cüzi bir miktar 
ifade eder. İkinci tıp fakültesine lüzumlu bi
naların heyeti umumiyesinin Ankara'da mevcud-
olduğunu farz ve kabul etsek bile; bu fakülte
nin idame masrafları yanında bu tasarruf cüzi 
bir miktar ifade eder. Çünkü halihazır fakül
telerin yıllık idame masrafları ortalama 30 mil
yon liradır. 

Şu halde tesis masrafından kaçmak yersiz
dir. Oysa ki, Hacettepe Sağlık Müessesesinde 
fakülte açılmasına müsait binaların mevcudolu-
şu, plân ve programdan inhirafı icabettiren bir 
faktör sayılamaz. Diğer taraftan bu binalar, 
mezkûr müesseseye verilen hizmetlerin yapıl
ması gayesiyle inşa edilmişlerdir. İkinci bir fa
külte açılması için yapılmamışlardır. 

Ankara'da ikinci bir fakülte açabilecek dere
cede öğretim kadrosunun mevcudolduğu ve bun
ların serbest meslek icra edcmiyecekleri iddia
sına gelince; yetkililerin anlattıklarına göre, 
Hacettepe Sağlık Müessesesindeki öğretim üye
lerinin sayısı, Ankara Tıp Fakültesi kadrosun
dan kıyaslanamıyacak derecede azdır. Bu ade
din elverişli olduğunu kabul etsek bile, bunun, 
Ankara'da ikinci bir fakültenin açılmasını mu
cip bir sebebolamıyacağı da bedihidir. Madem
ki eleman vardır. O halde bunların Anadolu'
da yeni açılacak fakültelere gönderilmeleri 
mümkündür. 

Toplum hekimliğine öncelik verileceği yolun
daki iddiada da isabet yoktur. Çünkü, Anado
lu'da açılacak fakülteler dahi buna öncelik ver
mek imkânına sahiptirler. Zira bunu meneden 
her hangi bir hüküm yoktur. 

Sayın senatörler; 
İkinci bir tıp fakültesinin Ankara'da açılma

sının lüzumsuzluğuna delil olmak üzere, yeni 
bir olaydan da bahsetmek isterim. 9 Nisan 1963 
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tarihli Cumhuriyet Gazetesinde şu havadis ve
rilmektedir : 

«Ankara Tıp Fakültesi genel kurulu, son 
yaptığı toplantıda iki önemli karar almış, ileri 
Avrupa ve Amerika memleketlerinde olduğu gi
bi, profesörlerin bütün çalışmalarını fakültelere 
hasretmeleri, daha mükemmel öğretim, araştır
ma ve yayın yapabilmelerini sağlamak amaciy-
le muayenehanelerin kapatılmasını oy birliğiyle 
kararlaştırmıştır. 

Bilindiği gibi, 1961 yılında da bu amaçla 
hazırlanan kanun tasarısı kanunlaşma kademe
lerini geçememişti. Genel kurul, konuyu tekrar 
görüşmüş, kanun tasarısını ve yönetmeliği kabul 
etmiştir. Bunlar, önümüzdeki günlerde Üniver
site Senatosuna sevk edilecek ve ivedilikle gö
rüşülmesi istenecektir. 

Genel kurulun aldığı ikinci karar (Kardeş 
Tıp fakülteleri) kurulmasiyle ilgilidir. 

Alman bu karara göre de, Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında Anadolu'da açılması öngörülen beş 
tıp fakültesinden ikisini Ankara Tıp Fakültesi 
(Kardeş Fakülte) olarak seçecek ve kendi öğre
tim üyeleri bunların kurulmasında gönüllü ola
rak görev alacaklardır. Bu amaçla hazırlanan 
plân, Millî Eğitim Bakanlığiyle Devlet Plânla
ma Teşkilâtına en kısa zamanda sevk edilecek
tir.» Havadis bu. İstanbul ve İzmir Tıp fakül
telerinin de buna mütenazır kararlar alınış oldu
ğunu gazeteler daha önceden yazmış bulunmak
tadırlar. 

Çok muhterem arkadaşlarım, Ankara'da 
ikinci bir tıp fakültesi açılması tezini çürütmek 
maksadiyle, 1962 yılı Şubatında toplanmış olan 
Yedinci Millî Eğitim Şûrasının bir numaralı 
Eğitimin Temel İlkeleri Komisyonu raporundan 
bir pasajı da huzurlarınızda arz etmek isterim. 
Komisyonun, fikir ve temennisi şudur: «Başta 
iş olmak üzere eğitim, kültür, sağlık eğlence... 
İmkân ve tesislerinin Ankara. İstanbul, İzmir 
gibi birkaç büyük şehirde toplanması bir nevi 
entellektüel, sosyal ve ekonomik, erozyon yarat
mış bulunmaktadır. Bu erozyon, zamanında ted
bir alınmazsa, daha da artmaya devam edecek
tir. 

a) Çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel im
kân ve tesislerin toplandığı yerlere akm eden 
aydınlar; zamanla ve çoğunlukla bu büyük yer
ler için zararlı olmakta ve hallerinden memnun 
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olmıyan kimseler durumuna düşmektedirler. 
Yurdun diğer köşeleri de aydından, teknisyen
den yoksun ve çorak bir hale gelmektedir. 

b) Devlet Plânlama Teşkilâtı ile iş Birliği 
yapılarak bölge plancılığı esaslarına göre, başta 
üniversite olmak üzere sağlık, sosyal, ekonomik 
ve kültürel tesis ve imkânları ile, dikkatle seçi
lecek yerlerde, yeni cazibe merkezleri teşkili yo
luna gidilirse, hem mevcut aydınlardan gereği 
kadar faydalanmak, hem de yeni aydın ve tek
nisyen toplulukları yaratmak mümkün olur. 

Memleketimizin bünyesine ve ihtiyaçlarına 
da uygun olan bu tutum, tesbit edilen ilkelerin 
gerçekleştirilmesi için lüzumlu olan ortamı ha-
zırlıyacak temel şarttır. « (Yedinci Millî Eğitim 

. Şûrası; Ankara 1962. sayfa 118) 
Sayın senatörler; 
Son olarak şunu da arz etmek isterim. Eğer 

Ankara'da, iddia edildiği gibi, sağlık hizmetle
rine tahsisi mümkün binalar ve tesisler varsa; 
bunları ikinci bir tıp fakültesine tahsis etmek
tense, halen mevcudolan ve fakat yersizlik yü-

I zünden Ankara'nın çeşitli semtlerine dağılmış 
bulunan ve binnetice faaliyetlerinde aksaklık 
görülen Eczacı Fakültesine tahsisi çok yerinde 
olur. 

Veyahut da, bu gibi binaların ve tesislerin, 
memleketimizde ihtiyacı bir bedahet halinde 
olan yeni bir Dişçi Fakültesi açılmasına hasru 
tahsis olunması da çok yerinde ve faydalı bir 
hareket tarzı sayılabilir. 

Sayın arkadaşlar; 
Şimdiye kadar arz ettiğim duruma göre, ha-

l len Tıp Fakültesi bulunan şehirlerde ikinci bir 
I tıp fakültesinin açılması mümkün değildir. Aksi 
| halde, yasama ve yürütme organlarınca kabul 
j edilmiş bulunan bir hukukî vesika çiğnenmiş ola-
! çaktır. Kültür ışığından ve doktordan mahrum 

bölgelerimizi ihmal ederek münhasıran Anka
ra'nın ihtiyaçları üzerinde durmak garip bir tu
tum ve davranıştır. 

Bir yazarımızın dediği gibi, bugün Ankara 
dışında Tıp Fakültesi açmak için gerekli orta
mın bulunmadığını ileri sürenlere, «Türkiye kaç 
yıl daha Ankara, İstanbul ve İzmir gibi üç or
tamla yetinmeye mahkûmdur?» sorusunu sor
mak gerekir. Bu sorunun cevabını ise, onlardan 
beklemek yerine plândan bulup çıkarmakla, da
ha hakşinas ve rasyonel hareket edilmiş olur, 
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Burada bir noktaya da dokunmadan geçemi-

yeeeğim. 
Plânın arz ettiğim bu sarih hükümleri muva

cehesinde, sosyal plânlama Dairesi Başkanı En
ver Ergim imzasını taşıyan 6 . 4 . 1963 tarihli 
ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben 
yazılmış bir yazıda aynen şöyle denilmektedir. 

Sosyal Plânlama 
Başkanlığı 

Sayı : 2036 - 1 - 63 -1262 
6 . 4 . 1963 

Konu : Bu yıl açılacak tıp fakültesi hakkında, 
Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne 

tlgi : 5 . 4 . 1963 tarih ve 11 -1/370 sayılı 
yazınız. 

1963 yıllık programında açılması öngörülen 
tıp fakültesi ifadesiyle neyin kasdedildiği sorul
maktadır. 

1963 yıllık programının sağlık bölümünün 
tedbirler kısmında belirtilen toplum hekimliğine 
öncelik veren bir tıp fakültesi açılması hakkın
daki ifade üniversiteniz sağlık bilimleri yüksek
okulunun mevcut potansiyel muvacehesinde üni
versitenize bağlı bir ikinci tıp fakültesi kurul
ması hakkındadır. 

Bilgi alınması için arz ederim. 
Enver Ergun 

Sosyal Plânlama Dairesi 
Başkam 

Bu anlayışın sebebi bizce meçhuldür, imza 
sahibini bu zoraki tefsire sevk eden âmili bil
memekteyiz. Bildiğimiz şey, bu izah tarzının 
indî, şahsi ve hattâ hissî bir sebebe istinadetti-
rilmiş olmasıdır. 

ö te yandan, bu yazı hiyerarşik usule de ay
kırıdır. Sorumlu şahsiyet, Devlet Plânlama Dai
resi Başkanıdır. Daire Reisinin re'sen bir yazı-
yazmaması lâzımdır. Bu husus üzerinde yetkili 
Bakanlıkların hassasiyetle durmasını da istir
ham etmekteyim. Burada Saym Bakanımızın 
verdikleri izahattan anladığımıza göre Fakülte 
Kurulunun menfi kararma rağmen Senatoda 
ekseriyetle verilmiş bir karar meydana gelmiş
tir. Senatonun bu kararı, Üniversiteler Kanu
nuna göre, Millî Eğitim Bakanlığının tasdikine 
sunulmuştur. Bakanlık da, Saym Bakan demin 
ifade buyurdular, galiba bu ayın 15 inde tasdik 
etmiş bulunmaktadırlar. Bendeniz şunu tekrar 
ekmekteyim. Bu tasdikte asla ve kafa isabet 
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yoktur. Her hangi bir tetkikten geçmemiş ol
duğu kanaatine sahibim; Çünkü tetkik edilmiş 
olsa idi plâna ve programa aykırı olduğu ken
diliğinden meydana çıkacaktı. Mümkün ise bu 
hususun tekrar gözden geçirilmesi ve Anadolu'
nun her hangi bir bölgesinde bu fakültenin açıl
masının zaruri bulunmakta olduğunu tekrar 
arz eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Buyurun, Geboloğlu. 
CEVDET GEBOLOĞLU (Bitlis) — Saym 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, evvelâ bu 
sözlü sorumdan muradım, 5 Yıllık Kalkınma Plâ
nımız gereğince Türkiye'de 5 tıp fakültesi ve 2 
diş tababeti okulu açılması Yüksek Meclislerce 
tesbit ve kabul edilmiştir. Bu vesile ile plânın 
tatbikatında, bilhassa Yüksek Senatoda tecrü
beleri, ihtısaslariyle birer otorite olan senatör
lerin, bilhassa kendi meslekî mevzularında plâ
nın üzerine eğilmek, plân mucibince ve müm
kün ve gayrimümkün meselelerimize ışık tut
malarında cidden büyük fayda olacaktır. Ben
deniz de meslekim olan tıp mesleki dolayısiyle 
memleketimizde açılacak tıp fakültelerinin im
kân ve imkânsızlıkları hakkında, bilhassa Sa
dık Artukmaç arkadaşımın öncü olarak vermiş 
olduğu sözlü sorudan sonra bu sözlü soru ile 
Hükümetimizin hazırlıklarını, imkânlarını bu 
vesile ile Yüksek Senatoda görüşmek imkânını 
kazanmış bulunuyorum. 

Millî Eğitim Bakanımız bir hekim olarak 
Türkiye'mizde Beş Yıllık Plân mucibince yeni-
bir tıp fakültesinin açılması kararını Senato
nun vermiş olduğu kararı bir hekim olarak tas-
vibetraesini Yüksek Senatoda öğrenmekle cid
den memnun bulunmaktayım. Ancak, muhterem 
arkadaşım Sadık Artukmaç'la bu muhterem kür
süde çelişir bir duruma düşmüş bir vaziyette
yiz. Arkadaşımın iddiası şudur : 

Türkiye'de beş tıp fakültesi açılmasını plân 
kabul etmiş, buna muhterem arkadaşım da oy-
lariyle bu plâna oy verdiğine göre 5 tıp fakül
tesi açılmasını kabul etmiş bulunuyor. «Ama, 
bu tıp fakülteleri büyük şehirlerde olmasın da 
geri kalmış bölgelerimizde olsun.» diyor. 
. Muhterem arkadaşlarım, bu işin hissî tarafı. 

Bu, cidden, bendenizi Sadık Artukmaç arkada
şımızdan daha yakından ilgilendirir. Bendeniz 
de en geri kalmış bir bölgenin seçmeninin reyi 
ile buraya gelmiş bulunuyorum, Elbette ben de 
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isterim ki, Tıp Fakültesi Erzurum'da, Diyarba
kır'da, Van bölgesinde, hattâ Yozgat'ta (Gü
lüşmeler) açılmış bulunsun, Sivas'ta açılsın. 

Şimdi buraya bir tıp fakültesinin açılmasını 
esasen arkadaşımız da kabul ediyor. Çünkü, 
plân 5 tane tıp fakültesi açılmasını emrediyor. 
Ankara'da açılır mı, aıçılmaz mı? Esasen bende-
nfeöm 1 nci suali de; Hükümet, 1963 te bir Tıp 
Fakültesi açmak imkânıma sahip mi? 

Bakanın ifadesi ile, .bugünkü imkânlara gö
re Hacettepe tıp merkezinin bir Tıp Fakültesi 
olmasını derpiş etmiş, tasvibetmiş bulunuyor
lar, 

BAŞKAN — Sayın Geboüoğiiu, yalnız Artuk-
ınaç'la münakaşa mevzuu yapmayın, siz Ba
kanın (söylediği söze göre cevap verin, sizi tat
min ediyor mu, etmiyor mu? Mesele orada. 

CEVDET GEBOLOĞLU (Devamla) — Evet 
efendini, esasen arkadaşlar, bir tıp fakültesi 
aıçmak ne bir sözlü soru ile, ne de bir Senato
nun tasdiki ile mümkün' olabilir. Hakikaten 
kolay bir mesele değil. Bu, (binaları ile, öğre
tim üyelleriyle, lâ'boratuvarları ile geniş hazır
lık ve imkânların bir arayaı gelmesi ile müm
kündür. Ancak bu sözlü sorumuza yalnız Millî 
Eğitim Bakanlığının cevabı da kâfi değildir. 
Maliye Bakanlığı ve hattâ Plânlama Dairesinin 
de bu kürsüde imkânlarını belirtmesi icaibeder. 
Çünkü -bunun malî portesi geniştir ve imkân
ları oldukça güçtür. Elbette ki bugün Türki
ye'mizde hekim silkintisi çekildiği aşikârdır. 
Muhterem Sağlık Bakanımız geri kalmış bölge
lerin hekim ihtiyacını temin bakımından bir tıp 
fûikiilteföi açılmasını .arzu eder. Bu bakımdan 
plâna uygun mudur, değil midir; bunun-müna
kaşasına girmek istemiyorum. Fakat benim 
kanaatimce bir tıp fakültesi açılması ve bunun 
da Ankara'da açılmasının plâna aykırı tarafı 
yoktur. Arkadaşımız derler ki ; bu olmasın da, 
yani Hacettepe'ye bir .aıllerjisi var gibi, ecza
cılık fakültesi olsun. Halbuki arkadaşım, plân
da eczacılık fakültesi, açılacak diye bir şey 
yok. iki tane diş ve beş. tane de tıp falkültesi 
açılması var. Bu bakımdan suali hir de plân
lama bakımından Başbakanlığa sorsa idik, işin 
plânlamaya uygun olup olmadığını da kesin 
olarak işitirdik. 

BAŞKAN — Sayın Geboloğlu, siz, Sadık Ar-
tukmaç konuştu diye bir şey 'düşünmeyin, Ba
kana söyleyin. 

İS. 6.1963 Ö-l 
CEVDET GEBOLOĞLU (Devamla) — Şim

di arkadaşlar, sıra geliyor Hacettepe tıp mer
kezinin hakikaten bir tıp mensubu oilaraık, bir 

tıp fakültesi olabilir mi, alamaz mı? Bu husus
ta da kısaca fikirlerimiz arz etmeye çalışaca
ğım. 

Cidden Hacettepe Hastanesi bir çocuk kli
niği olarak krulmuş fakat hakikaten ibaşmda 
feragatle çalışan, zeki, mütevazı, kıymetli bir 
hocanın, Sayın ihsan Doğramacı'nın bulunuşu 
sayesinde... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Ziyafete 
gittin mi? 

CEVDET GEBOLOĞLU (Devamla) — Bu 
müessese, kısa zamanda 'büyük hamileler yap
mış, gelişmiş ve bugün bir tıp merkezi haline 
getirilmiş tir. Ve bu zatı, bilhassa Bütçe Ko
misyonunda bulunan arkadaşlar çok iyi hatır
larlar, her yıl Bütçe Komisyonuna gelir ve ko
nuşur, tekliflerini yapar ve 'komisyondan ha
kikaten bu müesseseye olduikça yardım alarak 
bugünkü halinde gayet geniş ve büyük bina
lar yapmış bulunmaktadır. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Her hal
de ziyafete gittin. 

CEVDET GEBOLOĞLU (Devamla) — Zi
yafetle falan alâkasi yok arkadaş. 

Bu hoca ne.diyor? Bu hoca Baş/bakanlık mı 
istiyor, Reisicumhurluk mu istiyor? Ankadaş-
lar, bence bir hekim olarak yakinen tanıdıktan 
sonra anladım ki bu memlekete daha büyük 
hizmet aşkıyla çalışan zeki, fedakâr ve fera
gatli bir kimsedir. Aynı zamanda kendi kliniği 
içinde'bugün hekimliğim lâzım olduğu ve ide
alist hekimin arzuladığı bir prensibi ortaya 
koymuştur. Ne yapmıştır arkadaşlar? 'bugün 
'hiçbir kanuni mecburiyeti ökmadığı hailde Ha
cettepe Hastanesinde çalışan bütün hökinııle-
rin muayenehanesi kapalıdır arkadaşlar. Bu 
zat ilmiyle, bedeniyle ve fikriyle her şeyini 
hastaneye vakfetmiştir. Muayenehanesini ka
patmıştır. Başka ire yapmıştır arkadaşlar? 
Teklifleri şudur, derler,ki;... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — »Sayın 
Başkan, soru ile ne alâkası var bunların. Bu
rada ihsan Doğramacı'nın propagandasını yap
maya ne lüzum var? 

BAŞKAN — Arkadaşın itiraza hakları var
dır. Sorduğunuz suale Bakan cevap verdi. So-
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ruyorsunuz; açılacak ,nıı, açılmıyacak: mı?.. Açı
lacak dediler, o halde teşelkkür edip kürsüden 
mm ekten baş<ka .bir ışey yoktur. 

,Siz de müdahale etmeyin. 

GEVDET ÖHBOLOĞLU (Devamla) — Bir 
hekim olarak kısaca Hacettepe Hastanesinin 
durumunu arz etmek istedim, İSayın Başkan. 
Belki biraz uzun ve sıkıcı oldu ama... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Esasen 
soruları düşmüştü. 

'BAŞKAN — [Müdahale etmeyin rica ederim. 
Siz de uzun ve sıkıcı olduğuna kaani iseniız bi
raz kısa konuşun. 

OEVDET OEBOLOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar, bendeniz şu kanaatteyim (ki, gerek 
plân mucibince, ıgerek imkânlar ve 'kısaca te
mas ettiğim zihniyetiyle Hacettepe'nin bir Tıp 
Fakültesi olması yerindedir. Aynı zamanda ge
ri 'kalmış bölgelerde açılacak tııp fakültelerine 
öğretim üyesi vermek bakımından, Hacettepe'
nin hazırladığı tasarıda şu maddede de var ; der 
ki : Benim öğretim üyelerim, 10 sömestr bu gi
bi fakültelerde hocalık yapmazsa profesör ola
maz. Binaenaleyk bu öğretim merkezinin biran 
evvel tıp fakültesi haline 'gelmesi, dediğim gi
bi, yalnız üniversitenin verdiği, Senatonun ver
diği bir 'kararla, ve bunu Millî Eğitimin tas
dikiyle fakülte haline gelmesi mümkün değil
dir. Burada, Hükümetin basiretle ve malî im
kânlarını kullanarak, bir an evvel bu fakülte
nin açılmasına çalışılmalıdır. Yoksa, bir <b aş
ka vilâyette, ıSadık Artukmaç arkadaşımız bu 
imkânları buluyorsa elbette orada da bendeniz 
biran evvel bir tıp fakültesi açılmasını canı 
gönülden arzu ederim. Fakat bulgunun imkân
ları ve plânın âmir 'hükmüne göre Hacettepe 
Hastanesinin 'hazırlığı yerinde olduğuna göre 
bunun biran evvel açılmasını temenni ederim. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım... 

BAŞKAN — Buyurun (Sayın Bakan. 
MÎLLÎ (EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Bursa (Milletvekili) — IMulhterem Artulk
maç arkadaşımızın meseleyi vaz'ediş şekli için
de birtakım gerçekler olduğuna inanmak lâ
zımdır. Esas olan şey plân hedef ve 'stratejisi
ne uygun mu hareket edilmiştir, değil midir? 
'Burada bir defa arkadaşımı temin etmek iste
rim ki, bu karar plân hede|f ve stratejisine uy
gundur. Yalnız Artukmaç arkadaşımın özlemi 
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hepimizin özlemidir. Türkiye'nin sosyal ve eko
nomik kalkınmasında üniversite gibi müessese
lerin rolünü inkâr etmek mümkün değildir. 
Bunlar ne ölçüde memleket sathına yayılırsa o 
nisbette, beklediğimiz 'kalkınma kısa bir zaman
da gerçekleşebilecektir. Ancak bu arzunun ger
çekleşebilmesi için muhtacolduğumuz üniversi
teler vasatı olmadıkça açılacak olan müessese
lerin yıllar yılı masraftan başlka bir faydası ol
madığı tecrübe ile sabittir. 

Muhterem arkadaşlar, üniversitelerimizin 
kuruluşu ve tekâmül seyirlerini, tarihî seyirle
rini takibedecek olursanız bir üniversitenin ku
ruluşunun o 'kadar basit olmadığını göreceksi
niz. 

İstanbul Üniversitesi hâlâ emeklemektedir. 
bütün organlarının, uzun yıllardan beri devam 
eden 'gayretlerimize rağmen arzu edilen niteli
ğe ısahibolduğunu iddia etmek henüz mümkün 
değildir. Bunun ya.nıbaşında Ankara Üniversi
tesinin büyük eksiklikleri 'müşahedelerimiz için
dedir. Ege Üniversitesi kurulalı şu kadar za
man oldu, on küsur sene oldu, hâlâ bir kısım 
fakülteleri yetersizlik içindedir. 

Atatürk Üniversitesi, bilhassa bu nııntaka-
yı gezmiş olanlar, ;bu üniversite ile ilgili olan 
arkadaşlar bilirler, sarf edilen gayretlere, har
canan paralara rağmen arzu edilen niteliğe ka
vuşmaktan çok uzaktır. Bunların sebepleri var; 
bu sebep, 'her şeyden evvel akademik kariyer 
bakımından üniversitenin icaplarına uygun bir 
yetiştirme sistemine er'işememeleridir, bu 'mü
esseselerimizin bu 'konuda kâfi miktarda güce 
sahi bol mamalarıdır. 

2 ilci bir sebep de; bilhassa Şarki - Anado
lu'da, Orta - Anadolu'da açılacak olan müesse
selere hoca bulmak mümkün olamamaiktadır. 
Hocalar hakikaten memleketin sosyal ve ikti-
'saden en çok inkişaf etmiş mıntakalarında çok 
daha rahatlıkla iyi pazar bulmaktadırlar. 

Şimdi burada, bir nokta hatıra gelir; efen
dim, bunlar bir vatan evlâdı değiller midir; 
Memleketin kalkınması için fedakârlık ve 
feragatte bulunanlar gitsinler. İnsanlara bir 
ömür boyunca feragat ve fedakârlık yükle
mek hakkımız değildir. Esasen bu anlayışı
mızın sakatlığıdır ki, bu yolda arzu ettiğimiz 
neticeleri hiçbir zaman temin edememişiz. Za
man zaman vatan evlâtlarından en büyük 
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feragat ve fedakârlığı beklemek ve istemek 
lâzımdır. Ama ömrü boyunca insanlara, ben
zerleri için müsait şartlar ve daha müsait 
vasatlar mevcut iken, o vasatları terk ederek 
oraya gönderemeyiz. Ancak bir plâter, bir 
fazlalık yarattığımız takdirdedir ki, yeni aça
cağımız müesseselere muhtacolduğumuz ele
manları temin edebiliriz. Bu açıdan bakarsak 
Hacettepe Hastanesinin tıp fakültesi olması
nın son derece muhik bir sebebe dayandığı
nı görürsünüz. Plân hedeflerine göre 5 tane 
itip faküUtesi açılacaıktıır. Plân falan falan mım-
takada diye saymadığına göre 5 fakülteden 
birisinin veya ikisinin her şeyden evvel fa
külte elemanlarını yetiştirmek imkânlarına 
sahib mmtakalarda açılarak, buradan yetiş
tirilecek öğretim üyelerini yeni açılacak fa-
kütelerin mahreci saymak gibi bir vasatı 
yaratacaksınız aksi takdirde açılacak fakül
telere eleman bulamıyacaksmız. 

Hacettepenin bir şansı vardır, o şansta bil
hassa son seneler içinde yabancı memleketle
re gidecek tıp tahsilini geliştirmiş, yüksek 
ihtisas derecelerine çıkmış bulunan unsurla
rı sinesinde toplamıştır. ©unlarda) fair ekip 
esprisi vardır. Kendilerine zamanla tatbik 
gücü olup olmıyacakları bir ülküde bulmuş
lar, diyorlar M, bu memlekette şimdiye kadar 
hâkim bulunan üniversite usulleri karşılığı 
olan bu sistemin sahibiyiz, bir zihniyetin sahi
biyiz. Binaenaleyh tmüsaade edin, bize va
sat verin göreceksiniz, bizim bu düşünce ve 
zihniyetimiz hâkim olduğu takdirde Türki
ye'nin muhtaç bulunduğu yeni açılacak fa
kültelerin öğretim kadrolarım temin etmek 
bizim için mümkün olacaktır. Kaldı M 'bu da 
kâfi değildir, bir müessesenin açılması için. 
Bu müessesenin gerek bina, ve gerekse tesi
sat bakımından arz ettiği nitelikte gerçekten 
bir fakülte olmasına son derece müsaittir. 
O halde bakanlığımız Senatonun bu kararı
nı şevk ve heyecanla karşılamıştır. Bunun uy
gulanmasını plânın hedefi ve stratejisi ba
kımından son derece zaruri bulunmuştur. Bu 
kanâatimizin mesnedi 1&64 yılında bilhassa 
daha çok hacettepe fakültesinin unsurlariyle 
açılmasına çalışacağımız Atatürk Üniversite
sine bağlı bir t ıp fakültesiyle tecelli edecek
tir. Ben kendi hesabımla Artukmaç arkada
şımızın ileri sürdüğü düşüncelerin değerli 
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olduğu kanaatiyle -kendilerini temin ederim 
ki, bu düşünceleri değerini muhafaza etmek
le beraber, biz eğer bu gayretlerimizi mem
leketin arz ettiği ihtiyaçları yalnız görünü
şüne ayak uydurarak hiçbir şart aramadan, 
hiçbir şartın yaratılmasına, vasatın doğmasına 
imkân vermeden gelişi güzel gayret sarf ede
rek, sarf edeceğimiz paraların, sarf edeceği
miz emeklerin arzu ettiğimiz neticeye bizi 
götürmiyeceği görülecektir. Bu bakımdan 
ümit ve temenni ederim ki muhterem Artuk
maç arkadaşımız bendenizin ileri sürdüğüm 
mülâhazaların bir kısmını lütfen kabul buyu
racaklardır. Saygılarımla, (Alkışlar) , 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artukmaç. 

ıSADIK ARiTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlarım, sorusu dışında konuşmuş 
bulunan arkadaşıma hiçbir cevap vermeden, 
sayın bakanın izahlarına teşekkür ederim. 
Şu kadar ki, kendileriyle tamamiyle bir mu-
ta'bakat halinde olmadığımı da arz edeyim. 

Sayın Bakan-buyuruyorlar: O tam olmadık-. 
ça üniversite ve fakülte açılması mümkün 
değildir şu halde bu memlekette üç şehirden 
gayrı bu ortam mevcudolmıyacaktır. Bu ortamın 
mevcudiyetini aradığımız takdirde hiçbir za
man 'aranan böyle bir ortam meydana gelmiye-
çektir. Bu bakımdan Sayın Bakanla ayrı du
rumdayım. 

Sonra plân, hedef ve stretejisi de esasen bu 
fikirde değildir. Bölgeler arasındaki dengeli 
kalkınmadan bahsedildiğine göre mevcudolan 
imkânlarla Ankara, İstanbul gibi şehirleri bu 
düşüncenin dışında bırakmak gerekmektedir. 
Bilhassa bunu da arz etmek istiyorum, in
şallah bundan sonraki kararların, müsait orta
mı bulunan illere tahsis edildiğini görmekle 
seviniriz. Fakat arz ettiğim gibi eğer ilk dü
şünce hâkim olursa diğer 'dört fakülte hiçbir 
zaman açılmamak durumunda kalacaktır bunu 
arz etmek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, her halde Sağ
lık Bakanının tekrar konuşmasına lüzum gör
mezsiniz. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
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5. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ

tif Aykut'un, Toprak dergisi sahihinin üniver
site gençliği tarafından yapılım sorgusuna dair 
1çişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/171) 

BAŞKAN — Sayın Lâtif Aykut, yok. Gele-
lecek birleşime bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hasan 
Kangal'ın, İstanbul'da bulunan Askerî ve De
niz müzelerinin durumu ile bu müzelerin JBa-
sın - Yayın ve Turizm Bakanlığına bağlanma
sına dair Millî Eğitim ve Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakamlarından sözlü sorusu (6/172) 

BASILAN - - Sayın Hasan Kangal, yok. So
rusu düşmüştür. 

7. .— Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligü'in, Ziraat Bankası tarafından 
yaptırılan çiftçi evlerine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/173) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, burada. Tica
ret Bakanı yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Ay diner'in, kaloriferlerde linyit Kömürü yerine 
Fuel Oil yakılmasına dair {sözlü sorusu ve Sanayi 
Bakam Fethi Çelikbaş ile Maliye Bakanı Ferid 
M el en'in cevapları (6/174) • 

BAŞKAN - - Sayın Aydıner, burada. Ba
kan! ar... Burada, Sorusunu okutuyorum. 

C. Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun bakanlıklarını ilgilen

dirdiği oranda Maliye, Sanayi ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanları tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
5 . 4 . 1963 

C. Senatosu Üyesi 
Hidayet Aydıner 

Memleketimizde henüz rafineri tesisleri ve 
bunun önemli ürünlerinden olan Fuel Oil yok
ken şehirlerimizdeki kaloriferlerde linyit kömürü 
yakılması zorunluğunda kalınmıştı bundan ötürü 
şehirlerimizin çok sayıda kaloriferlerinde linyit 
kömürü yakılmaya başlanınca kaloriferlerin 
havaya attığı koku, duman ve kömür tozları 
yüzünden şehirlerimizin havası hele günün bâzı 
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saatlerinde rahatla nefes alınamaz duruma gel
diği ve bunun ise her şeyden önce ve her şeyin 
üstündo olan insan sağlığına zararlı olduğu 
gerçeği Senatomuzda saatlerce süren soru ve 
cevapların konusu olmuştu. Şehirler de genel 
bir ıstırap sebebi olan bu dertten kurtulmak 
için memleketinizde son senelerde sevinile
cek nitelikte kurulan rafineri tesislerinin üret
tiği Fuel Oil'den faydalanarak şehirlerdeki 
kaloriferleri onunla çalıştırmaktan başka çare 
yoktu. Bunun için önceden kömür yakan kalo
riferlerin Fuel Oil -yakacak düzende değiştiril
mesi için vatandaşlar ve birçok müesseseler 
bir iki seneden beri milyonlar harcadı. Ful Oil 
satan şirketler tarafından litresi 40 kuruş çev
resinde bir fiyatla satılan Fuel Oil ile kalo
riferler yakılmaya başlanara'k büyük bir ilerleme 
sağlanmaya başlandı. 

Üzüntü ile bildirelim ki, şimdi son vergi 'ka
nunlarının getirdiği zamlar sebebiyle şirketler 
müşterilerine Fuel < Oil'in beher litresi için 57 
kuruştan fatura göndermektedirler. Şu hale 
göre son vergi kanunları yüzünden Fuel Oil'in 
beher litresinin 17 kuruş yani fiyatının yarı
sına yakın bir zam yapılmış bulunmaktadır. 
Linyit kömürü üzerine hiçbir vergi konmaması 
ve kon ama ması ve konabikse dahi zararlı ne
ticeler doğurması karşısında hiç kimse kömür
le ısıtmaktan beş misline yakın fazla pahalıya 
mal olacak olan Fuel Oil ile kalorifer yakmıya-
cak ve evvelce kömür yakan kaloriferi Fuel Oil 
yakar düzene sokmak için yaptığı değişiklikleri ve 
koyduğu motorları söküp atacak böylelikle memle
ketin milyonları heder olup gidecektir. Her şeyin 
üstünde ve her şeyden önce düşünülmesi ge
reken vatandaş sağlığı göz önünde tutulursa. 
akıt ve enerji siyasetimiz, şehirlerdeki kalo
riferlerin Fuel Oil'le çalışıtırılmasını, linyitin 
ise sağlığa zararı az olacak kenar yerlerdeki 
fabrikalarda ve hattâ linyit yakan sobalarla 
nüfus ve kullanışta yoğunluk olmaması sebe
biyle zararları gayet az olacak olan köylere götü
rülmesi ve böylelikle yakıt ihtiyacı linyitle 
sağlanarak ormanlarımızın yok olmaktan kur
tarılması gerektir. Fuel Oil'in litresine esas fi
yatının yarısına yakın olan 17 kuruşluk zam 
bizi. bu ilerleme ve medenileşme yolundan ters 
yüzü çevirecek sonuçlar doğurduğu ve doğu
racağı iktisadi ve içtimai bir hakikattir. Şu 
durum karşısında : 
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A) Maliye Bakanlığımız Fuel Oil'in litre

sine 17 kuruş zam getiren son Vergi Kanu
nunda değişiklik yaparak Fuel Oil'den ya hiç. 
vergi almamayı ve eğer malî zaruretler bundan 

' behemahal bir vergi alınmasını zorluyorsa bu
nun meselâ litrede beş kuruşa indirilmesi hu
susunda acele teşebbüse geçecek midir1? Bu ci
heti, açıklasın. Ve eğer böyle bir değiştirme
den kaçınacak ise bu kez kaloriferlerin yakıtı
nın beş misli daha ucuza mal olan kömüre çev
rilmesi suretiyle memleket ürünü olan Fuel -
Oil tüketimi çok azalacağından bundan elde 
edilecek verginin de çok azalması gerçeğinin 
memleketin ve maliyemizin zararına olup olmı-
yacağmı Maliye Bakanım iz lütfen izah bu
yursun, 

B) Sanayi Bakanımız da yakıt ve enerji 
ihtiyacı ve bunlar için gereken maddelerin üre
timi ve yoğaltımı bakımından nerelerde ve ne 
oranda linyit veya Fuel Oil kullanılmasını mem
leket için faydalı ve lüzumlu olduğunu izah 
etmekle beraber bir taraftan yapı malzemesi
nin pahalanmasının önüne geçmek isterken di
ğer taraftan meselâ yapı malzemesinin önem
lilerinden olan banyo küveti, lâvobo ve saire 
yapmak için memlekette kurulup Fuel Oil'le 
emaye fırınlarını çalıştıran fabrikaların zor 
duruma sokulması karşısında memleket sana
yiini baltalıyacak zıt durumların nasıl ödene
ceğini izah buyursun. 

C) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının ise, 
Senatoda, bu yönden kendisine evvelce sayın bir 
tıp doktoru profesör tarafından yöneltilen so
rulara, verdiği cevapların da ışığı altında 
şehirlerimizdeki kaloriferlerde linyit kömürü 
yakılıp bunun neşrettiği dııiMm ve koku ve 
yağdırdığı kömür tozunun insan. sağlığı üze
rinde iyi mi kötü mü, etkiler'yaptığını lütfen 
açıklasın. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, evvelâ Sanayi Bakanı 
cevap versinler ki, ona göre Maliye Bakanı da 
cevap versinler. 

BAŞKAN ~- Onu kendileri bilirler. Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 33 neti 
maddesinin değiştirilmesine dair kanım tasarısı
na (114) üye oy vermiştir, (109) kabul, (3) ret, 
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(!2) çekinser oy vardır, (109) .oyla tasarının ka-
nunluğu kabul edilmiştir. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
üyeler, Cumhuriyet Senatosunun, sayın üyesi 
Hidayet Aydıner'in Fuel Oil fiyatlarına yapı
lan zamla ilgili sorusuna, Bakanlığımıza taal
lûk ettiği nisbette, cevabımı arz ediyorum. 

Memlekette çeşitli akar yakıtların Hükümet
çe fiyatlarının tesbiti veyahut da vergilendirme
si konusu mevzuubahsolduğunda biz onların 
kalori kıymetleri üzerinden hesaplanmasını, 
garp memleketlerinde olduğu gibi, uygun görü
rüz. Türkiye'de rafineriler çalışmaya başladık
tan sonra Fuel Oil bir yakıt maddesi olarak pi
yasaya çıkmıştır. Yaptırdığımız tetkiklere göre 
bugün itirazı mucip olan fiyatla dahi 210 liralık 
Fuel Oilin sağladığı kaloriyi alabilmek için 301 
liralık taş kömürü, 330 liralık linyit kömürü 
yakmak lâzımdır. Bu itibarla arkadaşlarımızın 
tevzin edilen fiyata bakarak memleketimizde 
Fuel Oil sarfiyatından edildiği görüşü henüz er
kence ifade edilmiş bir görüş olmaktadır. Her 
fiyat yükselişinde o maddenin istihlâkini yapan
lar birtakım reaksiyonlar gösterirler, bu tabiî
dir. Ama kalemi kâğıdı ele alıp, hesabı yapıldı
ğı takdirde bugünkü fiyatların dahi linyit veya 
'taşkömürünün yerine Fuel Oil yakılmasının da!ha 
ekonomik olduğunun ortaya çıktığı görülmekte
dir. 

Arkadaşımız, inşaat malzemesi fiyatlarının 
ucuzlatılması mücadelesini yaparken, Fuel Oil 
fiyatlarının yükselmesi sebebiyle sıhhi tesisat 
malzemelerinin fiyatlarının, ki inşaat malzemesi 
içerisinde mütalâa etmektedir, yükselmesine se
bebiyet vereceğinden bahis buyurmaktadır. 

Bizim, memleketin umumi ihtiyaçlarını kar
şılamak için çeşitli gelir kaynakları üzerinde 
dururken, görüşümüzün ne olduğu plân strateji
sinde sarahaten tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
İnşaat malzemesi içerisinde fiyatlar Fuel O ile ya
pılacak zam ölçüsünde yükselse dahi küvet fi
yatlarının yüksekliği, bu çeşit sıhhi malzemeyi 
kullananlara, tediye imkânları bakımından, ağır 
gelecek bir şey değildir. Kaldı ki, bugüne ka
dar Fuel Oil fiyatlarına zam yapılması sebebiyle 
mamullerinin fiyatlarının yükseltilmesi zarure
tinden bahseden her hangi bir fabrika sahibi 
bize müracaat etmemiştir. Küvet gibi lavabo gi
bi sıhhi malzeme için 350 lira veren kimsenin, 
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pek tahmil) etmiyorum ki, bu zam dolayısiyle 
adedi başına 5 veya 10 liralık bir fark meyda
na gelsin. Çünkü kalori kıymetlerini mukaye
se1 ettiğimizde yine kömüre nisbetle ekonomik 
bulunmaktadır. Sırf bu vesile ile zametmek 
durumunda olduğunu kendisine karşı iddia et
se dahi bu, bizim ölçülerimize göre muteber bir 
iddia olmıyacağı cihetle, piyasada böyle bir 
yükselmenin vukuu, bizim zaviyemizden, bunu 
vesile ittihaz ederek bir yükseltme yapılmasın
dan gayrı bir şekilde tefsir edilmesine imkân 
bulunamıyaeaktır. Bu bakımdan mahrukat po
litikamızda ve memleketin umumi politikasında, 
ki bunda Devletin umumi hizmetleri görebilme
si için muayyen miktarda da varidat konması 
da yer almaktadır, Fuel Oil, Türkiye'de bu ölçü
ler de bir vergiye tahammül gösterebilecek ye 
bu yüzden memlekette fazla bir sıkıntı meyda
na getirmiyeeek bir kaynak olarak gözükmüş 
bulunmaktadır. Meselenin tek cephesini görtn 
teknisyenlere sorduğumuz takdirde bu zammın 
yapılmaması arzu edilir, ama bu zamla sağlanan 
varidatın nereden sağlanması lâzım geldiği su
alini sorduğumuzda teknisyenler bunun cevabı
nı karşılamaz. Bu bakımdan Maliye Bakanı ar
kadaşım bu kısmına daha geniş cevap verecek
lerdir. 

Her memlekette o ölçüde bunlar satılmakta
dır. Bu yüzden biz Fuel Oil yakmaya doğru te
mayülün fiyat yüksekliği dolayısiyle geriliyece-
ği kanaatinde değiliz. İlk hamlede meselâ ar
kadaşımız diye «söküp atacaktır». Söküp atmaz 
2 yıl sonra tekrar takar, bu fiyat meselesidir, 
çünkü arz ettim, hesabını yapacak, hesabı yapı
lınca 330 liralık linyit alınmalı ki 250 liralık Fu
el Oil kalorisi meydana getirilsin. Bu itibarla 
hesabi bir vergilendirmedir, her hangi bir aksak
lık tevlidedeceği kanaatini taşımamaktayız, mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

•BAŞKAN — Buyurun Sayın Maliye Bakam. 

MALİYE BAKANİ FERİD MELEN — Sa
yın Hidayet Aydmer'in Fuel Oil -hakkındaki so-
rasunun Maliyeye taallûk eden kısımlarına arzı 
cevap edeceğim. 

Kalorifer yakıtı olarak kullanılan ve 6 nu
maralı Fuel Oil diye anılan bu yakıtın zamlar
dan evvel veya sonra maliyet ve satış fiyatları 
nedir? Yerli Fuel Oilin zamlardan dolayı ma
liyet ve satış fiyatlarında bir değişiklik yoktur. 

Zira yerli ham petrolden istihsal edilen fuel - oil 
için Gümrük Vergisi bahis konusu olmadığı gibi 
bu madde dâhilden alınan İstihsal Vergisinden 
de muaftır. Bugün Batman Rafinerisinde elde 
edilen yerli Fuel Oilin maliyet fiyatı ton başı
na fol) batman olmak üzere 140 liradır. Bu ya
kıtın İstanbul'da perakende satış fiyatı ise ton 
başına 195 ilâ 205 liradır. İthâl edilen hanı pet
rolün rafinerilerdeki tasfiye yoliyle elde edilen 
Fuel Oilin Gümrük Vergisi 28 Şubat 1963 tari
hinden itibaren ton başına 57,50 kuruş artırıl
mış ve ayrıca bu madde sif bedel üzerinden % 5 
nisbetinde Damga Resmine tabi tutulmuştur. Bu 
zamlar neticesinde ithal malı ham petrolden el
de edilen Fuel Oilin tstahbul'da perakende sa
tış fiyatı 240 ilâ 250 liraya çıkmış bulunmakta
dır. Zamlardan evvelki perakende satış fiyatı 
175 ilâ 185 liradır. Demek oluyor ki, yapılan 
zamlar Fuel Oilin perakende satış fiyatım ton 
başına 65 ilâ 70 lira kadar artırmış bulunmakta
dır. 

Fu'el Oil ile linyit ve diğer kömürlerin ısı 
derecesi bakımından münasebeti? 

Teknik dairelerden aldığımız bilgiye göre 
zamlardan dolayı tonu 250 lira civarında olan 
Fuel Oilden elde edilen aynı miktarda kaloriyi 
temin için bugünkü maliyetin altında satış fi-
yatlariyle 330 liralık linyit ve 301 liralık taşkö
mürü sarf edilmesi lâzımdır. Taşkömürü mali
yet fiyatından aşağı satılması vakıası nazara 
alındığı takdirde Fuel Oile yapılan zammın fi
yat dengesini bozmadığı görülmektedir. Kaldı ki, 
bir sanayi yakıtı olan Fuel Oilin istihlâkinde, 
yani fiyatlar dolayısiyle bir gerileme olmıyaca
ğı ve sanayiin gelişmesiyle birlikte artacağı da 
tahmin edilmektedir. Bu sebeplerle Bakanlığı
mız 28 Şubat 1963 tarihinden itibaren yürürlük
te olan zamlardan dolayı Fuel Oil ile linyit ara
sındaki istihlâkin Fuel Oil aleyhine olmadığı, 
zamlara rağmen Fuel Oilin temin ettiği ısı ba
kımından linyite nazaran, hattâ kömüre nazaran 
daha ekonomik olduğu kanaatindeyiz. Bu du
rum karşısında yapılan zamların kaldırılması 
veya bir miktar indirilmesinin bahis konusu ol
mıyacağı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sağlık Bakanı?... Yok. Zatıâli-

niz buyurun. 
HİDAYET AYD1NER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Muhterem arkadaşlar, Bakanlar kalori 
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derecesinden falan balısettüer. O bana göre yok 
nazari kalır. Ben, bana gelen faturaları bilirim. 
Bu vergiden evvel 40,5 kuruşa fatura geliyordu, 
bu vergilerden sonra da fatura geldi - inanmaz
sanız cebimde, çıkarır gösteririm - 57 kuruş. Ara
daki fark ne oluyor? 16,5 kuruş yani 40,5 kuruş 
ediyor 40 in yarısı 20, yarıdan 3,5 kuruşluk fark 
buna mı inanayım, Sanayi Vekiline mi inanayım, 
Maliye Vekiline mi inanayım bilmiyorum. Eğer 
bir kerametleri varsa lütfen izah etsinler de biz
de şu fuel - oil tesisatını yapmaktan, harabetmek-
ten kurtulalım. 

Öyle buyurdular ki, sanki bu zam hiçbir tesir 
yapmamış, bu tesisler bozulmamış, fuel - oil ya
kanlar yakmakta devam edecekmiş. Biliyorsunuz 
bana gelen faturalar arz ettim. 57 kuruştan ben 
yakmıyaeağım, ben yakmadığım için komşula
rım da yakmıyaeak. önümde, ismini söylemek 

• istemiyorum, (N) ile başlıyan bir adam fuel - oil 
yakıyordu, kömüre çevirdi. Ben de çevireceğim, 
herkes çevirecek. Kalori farkını söylemek gayet 
basit. Rakkam, rakkam; fakat esas olan fatura
dır. Çelikbaş diyor ki, «Bu ne ile telâfi edilecek, 
yarıyarıya vergi alalım ne çıkar?» Maalesef arz 
edeyim ki, Halk Partisi yanlış bir malî siyaset 
altındadır. Efendim, memleketimizin % 85 t;i köy
lüdür, vergi veremez. Şehirlinin de yarısı ver
mez. Memleket nüfusunun % 10 nuyla koca mem
leketi idare edeceğiz ve vergi almıyacağız. Efen
dim mademki vergi almazsınız, ama malûmu-
âliniz vergi bir yüktür. Yük ne kadar parçalanır
sa o kadar hafifler. Gazdan niçin Halk Partisi 
vergi almıyor, onun Hükümet erkânı niçin almı
yor. (Halk Partisi ile ne alâkası var sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Aydıııer, vergiyi alan 
Halk Partisi değil. Müştereken çıkardığımız 
kanunla almıyor. 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 
(Ankara Milletvekili) — Halk Partisi ile ne alâ
kası var? Meclis kaimi etti beyefendi. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Parti işini falan karıştırmayın. 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Bir 
parti var, bir de partinin siyaseti var. 

BAŞKAN — Siz mevzua dönün. 
HİDAYET AYDINER (Devamla) — Efen

dim Maliye Vekiline soruyorum, niçin petrol
den almıyorsunuz? 5 kuruş daha fazla artır. 22 
bin haneden yaksa yaksa ayda 5,5 kilo gaz ya-
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kaçaktır. Ondan vergi almazsın tazyik olur. 
Yarın rey vermezler diye. Yüklediler de yükle
diler şehirliye. Bu böyle çıkmaz beyefendi. 

VASFİ (İERGER (Urfa) — Kanuna rey ver
diniz. s 

HİDAYET AYDINER (Devamla) — Fuel -
oile yüzde elli zam yapılacağını bilseydim kır
mızının en kırmızısını verirdim. 

BAŞKAN — Yani iki kırmızı oy verirdiniz. 
HİDAYET AYDINER (Devamla) -^ Efen

dim, fabrikalar için bir şey ifade etmez dediler. 
Bir fabrika, biliyorum, günlük farkı 300 lira tu
tuyor. işin garip tarafı biz bu tesisatı sökeceğiz. 
Komşum vardı, bu sualin cevabını bekliyor, Fu
el Oil yakacaktı, fakat bizim halimizi gördü, 
'her halde kömüre çevirecek. Ama bu fabrika Fu
el Oil yakmak mecburiyetindedir. Binaenaleyh 
bu memlekette vergi siyaseti sakattır. Yüzde ye
disinin vergi vermesiyle koca memleket idare 
edilmez. Vergi bir yüktür, herkes durumu ile 
mütenasip Anayasanın hudutları içerisinde bu 
yüke iştirak etmelidir. Binaenaleyh petrolden 
niçin 5 kuruş vengi alınmıyor da Fuel Oile 17,5 
kuruş zam yapılıyor? Bu yanlıştır. Şimdi ne söy
lersek faydası yok. Neticelerini yarın görecek
lerdir. Ben söküyorum, komşularım söktü; bu 
suretle memlekete Fuel Oil istihlâki azalacak
tır ve Maliye Vekili umduğu vergiyi alamıyaeak-
tır. 

Orman orman, diyorlar. Ormanı korumak için 
linyitin köylere kadar gitmesi lâzım. Köylüleri 
ağaç kesmekten kurtardığımız zaman orman kur
tulur. Bugün artış şehirlerden hergün kömür 
tozu yağdıran linyitin ise köye gitmesine imkân 
ve ihtimal yoktur. Bence hatalı bir siyasetle bir 
maldan yarı nisbetinde vergi almak çok yanlıştır. 
Neticelerini yarın göreceklerdir. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI FERlD MELEN — Sa

yın soru sahibi, sorusunu sormaktaki hakiki mak
sadını, sorusunda ortaya koymuş olsaydı "peşinen 
cevap arz ederdim. Şimdi anlaşılıyor ki, Muhte
rem Senatör neden dolayı gazyağmdan vergi al
madınız, sadece Fuel Oile ve saireye yükledmiz, 
bunu sormak istiyorlarmış. Gazyağmdan vergi 
alınsa idi, 'bizlerin yaktığı Fuel Oilin vergisi 
azalacaktı, bu suretle vergi de tevzi edilmiş ola
caktı. Eğer bunu kasdettilerse, ifadelerinden öy
le anladım.-Bunu gerek Hükümet ve gerekse Bü-
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yük Meclis bilerek yapmıştır, bir sosyal maksat
la yapmıştır. Köylünün aydınlanma vasıtası olan 
gazyağmı zamları yaparken istisna tutmuştur. 
Durudaki farkı da hakikaten nisbeten zengin sa
yılacak mazot yahut Fuel Oil müstehliki gibi 
kimselere yüklemiştir. Bu gayet acık ve sarihtir. 
Yüksek Heyetiniz kanuni arın görüşülmesi sıra
sında bunun üzerinde açıkça durdu ve ben ha
tırlıyorum o tarihte bunun sebeplerini açıkça or
taya koydum. Şüphesiz oy toplamak için değil. 
Bu kanunu sadece Halk Partisi değil, Say m Se
natör bu vesile ile bu iddiayı ortaya koydu, bir 
Koalisyon Hükümeti teklif etmiştir ve Yüksek 
Heyetinizden de koalisyona dahil olan rvy.y oimı-
yaıı üyeler de arz edilen bu konuları kaimi bu
yurmuşlardır. Vergi politikasını bu münasebetle 
burada münakaşa etmeye libuım yok. Ama bura
daki adaletsizlik sanıyorum ki, sayın arkadaşımın 
söylediği şekilde olsa adaletsizlik daha da bariz 
olur. Faraza-'bugün geçimi yerinde olan ve ha
kikaten evine kalorifer yaptıracak durumda oları 
ve bu kaloriferin, yakıtı kömüre nazaran biraz 
da lüks sayılan iiıel - oil ile yakıp tertemiz yaşa
mak istiyen insanla ışık maddesi olarak kulla
nan köylü arasında bir münasebet tesis edersek 
bu bakımdan bizini takibettiğimiz politikanın 
sosyal adalete daha uygun okluğu meydana çı
kar ve bu konuda arkadaşımın hakikaten bizden 
ileri olmadığı da görülür. ' 

Muhterem arkadaşlar, açıkça bir şeyi beyan 
etmek lâzım. Kömür bizim yerli maddemizdir. 
Türk işçisi Türk toprağından çıkarmaktadır. İs
tihlâk ediyoruz, satabildiğim izi satıyoruz. Fuel -
oil e gelince; bunun bir kısmı Türk toprağından 
çıkmaktadır, büyük bir kısmının hammaddesi
ne, rafineri movc'udol masına rağmen, döviz 
vermekteyiz. Şimdi bu maddeleri kullanırken 
elbetteki bu durumu da göz önünde bulundur
mak mecburiyetindeyiz, sayın arkadaşımızda. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oelikbaş. 
SANAYİ BAKANI FETHİ GELÎKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de 
petrol ürünlerinden olan benzin, "mazot ve gaz-
yağının fiyatları Hükümetçe tos bit edilir. Fu-
e|l Oi'itın fiyatı ise serbesttir. 'Bu zamlardan, 
vergilerden sonra yaptığım bir seyahatte iş 
adamiariyle konuşurken bu meselle ortaya atıldı. 
Tahsilini Amerika'da yapan ve bölgesinde ol-
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dukça mühim .bir fabrikanın sahibi ve müdürü 
olan bir arkadaş bana aynen şunları söyledi : 
«Eğer Fuel Oile Hükümet bu vergiyi kovma
saydı rafineriler esasen fiyatı yükseltecekti.:» 
Bu itibarla Hükümet bu vergileriyle mukaye
seler neticesinde ortaya çılkan bu vergilerle 
•esasen yükscltiılmeısi kuvvetle muhtemel olan 
bir fiyat tereffinindi de, sosyal matosadı mah
fuz tutmak, suretiyle, memleketin döviz kay
naklarını hesaba katmak suretiyle memleket 
'lehine bir politikayı tahakkuk ettirmeye mu
vaffak olmuştur. Amerika'da okumuş, bu mev
zuları son derece iyi bilen ve bu yakıt maddele
riyle de fabrikası dolayısiyle alâkaılanan bir 
Türk vatandaşımızın bana ifadesi bu olmuştur. 
Bu 'bakımdan bunlar bir hesap meselesidir. Ar
kadaşımız elbette ki zamlı fiyata, göre yüksek 
bir fatura ödiyecektk. Bu açıktır, gayet ba
sit bir şey, ama zaman içerisinde linyit veya 
taşkömürü yaktığı takdirde bu yüksek fiya
ta nishetle d atlı a fazla para ödemek mecburiye
tinde kalacaktır. Bunu .bizzat yine faturalarla 
öğrenecektir. Fevkalâde isabetli ve sosyal mak
sada matuf biı- politikadır. Arkadaşımızın bu
nu takdir etmesi lâzım •gelirdi kanaatindeyim. 
Memleketimizde bilhassa vergi politikasiyle 
- demin arkadaşım köylü vergi ödemiyor - de
di. Kim demiş ödemiyor diye? Dolaylı vergi
lerden köylü vergi ödemiyor mu? Bu itibarla 
İstihlâk vergil^r'ıriden, İmalât, Gider vergile
rinden mubayaa ettiği mallarda vergi ödemi
yor mu? Sadece haili ipliğinden, muayyen bir 
zümrenin geçim vasıtası olduğu halde, acaba 
halı ipliğinin İm adat Gider Vergisini kaldıra
rak bunu yaygın bir hale, maişete medar ola
cak sanat haline getirebilir miyiz, diye tetki-
kat yapıyoruz. Bu itibarla bütün tahminler hi
lâfına Türk köylüsü vergi öder arkadaşlar. 
Bunu da bu vesileyle tashih etmek lâzımgelir 
kanaatindeyim. 

Bir de şu hususu söyliyeyim; hakikaten Hü
kümet karma bir Hükümettir ve Mecliste bü
tün arkadaşlar, bu büyük çoğunluğu itibariyle, 
kendileri de memnuniyetle beyaz oy kullantmış-
tır. Eh... Reyini kullandığına göre «bunu bil
seydim kullanmazdım» diyor. Hukukçu arka
daşım, bilinemezdik mazeret say ılımaz kaidesini 
benden iyi bilirler her halde. 

T eş ekkü r ede rim. 
BAŞKAN — Sayın Aydıner. 
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HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Şehirlerde toz yağmurunun altından 
kurtulanı ıya cağız, bu gayet bediini. Yalnız Çe-
likbaş benim nazari kalan malûmatı iktisadiye-
me bir şey ilâve etti. Dedi ki, Amerika'da oku
yan bir arkadaş, eğer Hükümet hu vergiyi al
masaydı zaten fabrikalar alacaktı demiş. An
lamadım efendim. Demek ki vergiyi onlar ala
caklar? Benim bildiğim ticaret, bir maliyet 
ve kâr hesabıdır. 'Binaenaleyh vergi zammı ol
masına rağmen maliyet yüksekliği 'karşısında 
elbette 'ki o mahiyete göre adam kârını da .ala
caktır. Kızılay menfaatine çalışmaz ki. Bu 
sebeple benim bildiğim ve İbrahim Fazıl Bey
den okuduğum iktisat, ilmini inkâr eden bir 
husus söylüyorlar ki, bu da güya bu vergiyi 
Hükümet allmasaydı onlar alacaklarmış. Bu 
doğru değildir arkadaşlar. Bizim asıl gayemiz 
linyitin şehrin sağlık durumunu me kadar ih
lâl ettiğidir, bu malûm. Sonra köylünün güb
reyi t^zek yapıp mahvettiği de malûm; or
manları tahribettiği de malûm. Fakat bu belâ
dan kurtulun amıryacalk, neticesine tahammül 
buyursunlar. 

Dediler ki, Fuel Oil zam Kanunu geldiği 
zaman neden beyaz oy verdiler? Ben maliyeci 
olmadığım için bu neticeyi tahmin etmedim. 
Yarı yarıya zam ıgeleceğini bilseydim çifte .kır
mızı oy verirdim. 

Umumi siyaset 'bakımından beş on kuruşluk 
bir zamma tahammül edelim, ama fiyatının ya
rısına çıkan bir vergi yanlıştır. Sonra dediler 
ki, köylü'ler vergi verirmiş. Ne verir efendim 
Ben de köylüyüm, köylünün istihlâk ettiği şey
lerden nasıl vergi verdiğini bilirim. Ben öyle 
'köyler bilirim ki, şekeri ömründe ıgörmemiştir. 
çivisini, yağını, istihlâk ettiği maddelerin hep
sini bizzat kendisi istihsal eder. Köylünün ver
gi verdiği falan yok. Binaenaleyh bütün mükel
lefiyeti şehirlerdeki insanlara yüklemek doğru 
değildir. Onlar da bu yükü atmak için elbette 
'ki ellerinden geleni yaparlar. Yüklerin parça
lanması lâzım gelir. Bu âdil olmayınca hem ka
çakçılık olacaktır ve hem de memleket ileriye 
doğru değil, geriye doğru gidecektir. Kömür 
tozlarına tahamül edeceğiz, ciğerlerimizi Allah 
korusun. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
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9. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil'in, İstanbul, Yüksek İslâm 
Enstitüsünün arsasına dair sözlü sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı İbrahim öktem'in cevabı (6/179) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil burada, Millî 
Eğitim Balkanı burada, soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorumun mevcut Hükümetin Ba
kanlığı ve Devlet Bakanlığı! arasında görüş, 
düşünüş iş birliği olmadığını tebarüz ettirmek 
için sormuş 'bulunuyorum. Bu 'bakımdan soru
larımın ilgili Sayın Millî,Eğitim Bakanlığı ve 
Devlet Vekili tarafından sözlü olarak açıklan
masına delâletlerinizi rica ve arz ederim. 

Cumhuriyet 'Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil 

1. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünün ar
sası için 1963 yılı bütçesinde kaç yüz bin lira 
ödenek konulmuştur1? 

2. (Bu para ile Millî Eğitim Bakanlığı Va
kıflar Umum Müdürlüğünden hangi arsayı is
temiştir? Buna karşılık kaç yüzbin liralık tek
lifle. karşikarşıya gelmiştir? Bu durum karşı
sında Millî Eğitim Bakanlığı bu lüzumlu arsayı 
alıp İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünün bi
nası inşaatına bu yıl başlıyabilecek midir 

3. Vakıflar Umum Müdürlüğünün bağlı ol
duğu Devlet Bakanlığı neden İstanbul Yüksek 
İslâm Enstitüsüne 'gereken Bağlarbaşmda'ki ar
sayı vermekte müşkülât göstermektedir? Her 
iki Devlet dairesi arasındaki meselenin kolay
lıkla halline dair kanun hükmü yok mudur ki, 
işler sürüncemede bırakılmaktadır Bunun se
bebi neyle izah edilebilir? 

BAŞKAN — Buyurun, »Sayın (Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM (BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Bursa Milletvekili) — Hüsnü Dikeçligil 
arkadaşımızın sorusuna arzı cevap ediyorum. 

İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü arsası için 
1963 malî yılı bütçesine 500 bin lira ödenek 
konulmuştur. 

Bu para ile mülkiyeti Vakıflar Genel1 Mü
dürlüğüne aidolan Üsküdar - Bağlarbaşı Altu-
nîzade Mahallesi Tophaneli Sokağında 11 ada 
12 parsel sayılı Sultan Selim vakfından 22 890 
m2 arsanın Bakanlığımıza devri için Devlet Ba
kanlığı nezdmde teşebbüse .geçilmiştir. 
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Yalnız işin bu safihasında. Devlet Bakan ı ile I 

rıo'ktai nazar ihtilâfı meydana .gelmiş ve bunun 
halli için uğraş ı lmakta iken Bakan l ık t a deği
şiklik olmuş, yeni Bakan arkadaşımızla yapt ı 
ğımız ilk t emas ta ; arkadaşımız bu meseleyi 
müspet neticeye vardı racağını ve bir formül 
bu lduğunu süylemiş, bu formülü gerçekleşt i r i r 
•gerçekl eştirmez meseleyi hal yoluna koymuş 
olacağız. Arz ederim. 

B A Ş K A N — Sayın Dikeçiigil. 

HÜSNÜ DİiKEÇlif(JÎL (!Kayseri) — Efen
dim, Sayın Vekilimizin yeni vazifesinde muvaf
fak olmalarını AIl.aht.an dilerim. İlk defa soru
muza bu kürsüden eı vap veriyor. Bu islâm 
Enst i tüsü inşallah biter. Yalnız benim bir en
dişem var. Devlet Vekili yoklar . Bunu geçen 
seneden, beri takibediyoruz, bütçe müzakerele
rinde de ifade ettik, 500 bin. lira geçen sene 
bütçeye konuldu. B u İslâm Enst i tüsü Fındıklı 
Or taokulunun .çatı ka t ında tedrieat ına devam 
ediyor. Açılışından bu zamana İtadan- orada de
vanı ediyor. Bu memleketin çocukları olarak, 
büyük âlimleri yet iş t i rmiş bir memlekete, ' İs
lâm 'Enst i tüsünün Fındıklı Or taokulunun çatı 
katında, bulunmasına gönlümüz razı olur mu, 
olmaz mı? Olmaz. O halde bütçe sırasında yine 
arkadaşlar ımız lütfett i ler , bunun üzerinde bü
tün par t i l e r hassasiyetle durdu . 1 milyon 500 
bin lira binanın yapımı için kondu. Devlet Ve
kilinden -önceden sordum, bu arsanın verilmesi 
hususunda, veririz dediler. Devlet daireler i 
arasında, organizasyon olmalıdır. 2490 sayılı 
K a n u n u n 66 ncı maddesi sar iht i r . 66 ncı madde 
hükümler i .gereğince iki Devlet dairesi arasın
da istediklerini birbir ler ine verirler ve mesuli
yet de yoıktur. Bu meselede vakfın maksadım 
da göz ününe almak lâzım. Vakıf neye kurul 
muştur, niçin kuru lmuş tur , kangi ta rafa yar
dım edilir, falan olur, bunu nazara, a lmak lâ
zım. Hakika ten arkadaşımız bu zihniyette de
ğildir. Bu bakımdan arsa için 620 bin l ira isti
yor. 500 bin lira istemiş olsa bu ama alınacak. 

Diğer t a ra f tan 'Vekil Beyden şunu ist i rham 
ediyorum. Zaman geçiyor, inşaat mevsimi ge
çiyor, 'plânlama 'müzakerelerinde, bütçe müza
kereler inde .niçin bu 1 milyon 500 bin l i ra sarf 
edilmedi diye sorulur. Plânı yapılacak, arsa j 
verilecek, ihale edilecek ondan sonra bu işler j 
ele alınacak. Yazık değil mi Eğer Devlet Ba- j 

18.6.1963 O-l 
ikan lığı ile Millî Eği t im Bakanl ığ ı aras ında 
uyuşma olsaydı ve bu a r sa verilmiş olsaydı şim
diye k a d a r im. iş halledilecekti . Binaenaleyh 
önce Bakanl ık la raras ı bir koordinasyon olması 
şart . Vakıf bundan daha yerine masruf olamaz. 
Vekil Bey inşallah bize cevap verecek. Bu so
rum ona da raci. Eğe r yeni ıgelen Devlet Veki
li «veriyoruz» derse ve iyi bir cevap ver i rse 
teşekkür vazifemizi yapacağız. Vermediği tak
dirde sözümüzü o zaman söyliyeceğiz. 

Bilhassa Maarif Vekil inden ist irhamım, bu 
sene bir buçuk milyon lira İs lâm Ens t i tüsü için 
ayrılan paranın yerine sarf edilmesi, bu çocuk
ların bu b inadan ku r t a r ı l a r ak kendilerine, şe-
refLeriyle mütenasip bir binaya sa 'hibolmalannı 
temindir . 

Hürmet ler imle . 

B A Ş K A N — Devlet Bakanın ın da cevap 
vermesini is t iyorsunuz değil mi efendim? 

H Ü S N Ü DİİKEOBKIİL (Devamla) — Evet , 
BAŞKAN — Soru Millî Eği t im Bakanı ta

raf ından cevaplandırı lmışt ır . Devle t Bakanı da 
ayrıca cevap verecektir. Bu sebeple gelecek 
Birleşim gündemine al ınacaktır . 

W. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Faruk 
Işık'ın, Van Millî Eğitim müesseselerinin öğret
men ve bina ihtiyacına dair sözlü sorusu ve Mil
lî Eğitim Bakanı İbrahim öhtem'in cevabı 
(6/180) 

B A Ş K A N — Sayın Işık burada, Millî Eği
tim Bakanı burada. Soruyu okutuyorum. 

24 . 4 . 196:5 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Özet : Van millî eğitim mües
seselerinin öğretmen ve bina. ihti-
eına. dair sözlü soru. 

Van millî eğitim müesseselerinin öğretmen 
vo bina ihtiyacına dair aşağıda, yazılı hususla
rın Sayın Millî Eği t im Bakanınca sözlü olarak 
cevaplandır ı lmasma delâlet fmyurulmasını saygı 
ile" rica ederim. 

Faruk. Işık 
Van 

O. Senatosu Üyesi 

'Van'da münteşir Kur tu luş gazetesinin .1.0 . 4 
.!%:> tarihli nüshasında da yazılı olduğu üzeri1 

Vanda 'ki maarif müesseselerinin içinde bu-
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lunduğu imkânsızlıkları gösteren 2 000 imzalı 
muhtıranın bir nüshası Yüksek Senatoya arz 
edilmek üzere bana gönderilmiştir. Bir nüs
hası Millî Eğitim Bakanlığına da gönderilen 
muhtırada hulasaten; 

1. a) 800 küsur mevcudu olan Van'in 
Atatürk Lisesinde müdür ve idareci dâhil ol
mak üzere yalnız 7 öğretmenin mevcudolduğu 
ve birçok derslerin boş geçtiği halde Millî Eği
tim Bakanının bir îstan'bul gazetesine vâki 
beyanatında öğretmen ihtiyacı olan liseler sa
yıldığı halde Van Lisesinden hiç bahsedilme-
mesinin üzüntü yarattığı; 

b) Pansiyondan mahrum olan Van Lisesine 
mülhakattan gelen talebelerin perişan bir haki o 
oldukları, 

d) Bina durumunun ihtiyaca kâfi gelme
diğini, 

2. a) Kız Sanat Enstitüsünün yalnız 4 öğ
retmeni mevcudolduğunu, 

<b) Burada da birçok derslerin boş geçtiği, 
3. Erkek sanat Enstitüsünün de konfe

rans ve spor salonu olmadığı gibi öğretmen 
kadrosunun da noksan olduğu, 

4. Köy okulları durumunda gerek bina 
ve gerek öğretmensizlik yüzünden feci olduğu, 

5. Şehir dahilindeki ilkokulların da bina 
ve malzeme cephesinden noksan olduğu, 

6. Okulu kendi hesabına okuyan öğretmen
lerin Şark vilâyetlerine seve seve gelmesine 
mukabil mecburî hizmete tabi olan öğertmen-
lerin gelmemesi sebebinin anlaşılmadığı ve bu 
suretle Şark ve Garp gibi bir tefrikin üzüntü 
husule getirdiği, 

Beyan edilmekte ve bu hususta gereken ted
birlerin alınması istirham edilmektedir 

7. Bu mevzular hakkında Muhterem Ba
kan ne düşünüyor ve ne gibi tedbirler almıştır 
veya alacaktır? 

8. Bundan önce yazılı bir soruma verilen 
cevaba göre Van kazalarında mevcut ortaokul
ların. öğretmen vaziyeti de aynı nisbeti muha
faza etmekte olduğuna ve birçok derslerin boş 
geçtiğine göre bu okullarda okuyan öğrencilerin 
gerek sınıf (geçmelerinde ve gerek diploma al
malarında ne gibi bir kıstas takibediliyor? 

9. Geri kalmış bölgelerin öncelikle ele 
•alınması Hükümet programının ve plânın he
defi okluğuna ve hedefe varmanın baş âmilinin 
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de öğretim ve eğitim olduğu bedihî bulundu
ğuna göre bu gayenin istihsali için ne gibi ted
birler alınmıştır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
MİLLÎ EĞÎTÎIM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Bursa Millet vekili) — Sayın Faruk Işık 
arkadaşımızın sorusuna cevap arz ediyoru'm. 

1. a) iHalon 773 öğrencisi ibulunan Van Ata
türk Lisesinin, müdür dâhil, 1 edebiyat, 1 coğ
rafya, 1 edebiyat grupu, 4 fen grupu, 1 resini 
is olmak üzere «8» öğretmeni vardır. 

b) Van Ataıtük Lisesinin pansiyonlu ihale 
getirilmesi işi, 5 yılık plânda yer almış bulun
maktadır. Sıraısı geldiğinde ve tahsisatı tiemin 
edildiğinde tahakkukuna çalışılacaktıır. 

c) Bu lisemiz binasının, 'Bakanlığımızdaki 
malûmata göre, 55 odası vardır..Bunlardan 15 i 

i dersiane olarak yapılmıştır. Ayrıca dersane ola-
! rak kullanılabilecek genişlikte 5 odası daha var-
I dır. Lâboratuvaır, .kütüphane, jimnastik salonu, 

kooperatif, yemekhane olarak kullanılan odaları 
bulunduğu ıgibi öğretmen ve idare odaları da 

1 'mevcuttur. 
| Okulun yukarıda, da belirtildiği gibi 773 öğ-
I reneisi ve 13 şubesi vardır. Bina okulun bugün-
; kii ve gelecekteki ihtiyacını karşiilıyaeak kapasi

tededir. 
i Van Atatürk Lisesinin öğretimen kadrosunu 
I . . 
! takviye etmek malksadiyle Şubat dönemi mezıı-
| mı öğretmenlerimizin atanmaları sırasında çe-
! kilen kur'aya Van ve ilçeleri konmuş ise de, 
| kur'ada Van'a isabet vâki olmıamıştır. Haziran 

döneminde Van ve ilçeleri yine kur'aya kona
cak. Okulda iboş geçen dersler 6837 sayılı Ka-

I nunia göre kapatılmıştır: Buna rağmen açık Ika-
I lan dersler için yaz kursları açılacak, öğrenci-
! lerin 'mağduriyetleri önlenecektir. 
! 2. a) Van Kız Enstitüsünde, 2 genel bilgi 

ve 3 meslek dersi öğretmeni olmak üzere 5 öğ
retmen bulunmaktadır. Ayrıca enstitüye bağlı 6 
kurs öğretmeni mevcuttur. 

b) öğretim yılı 'başında bu okula kur'a ile 
1 ev idaresi yemek, nakış öğretmeni ve bir de 
Diyarbakır Kız Enstitüsünden naklen 1 resim 
öğretmeni temin edilmiştir. 

Bunlardan kur 'a ile tâyin edilen biçki - dikiş 
•çocuk bakımı öğretmeni ıgörevine gitmedi
ğinden vazifesi üzerinden- alınmıştır, öğre
tim yılı içinde başka öğretmen vermek imkânı 
bulunamadığından ancak yeni ders yılı. başında 
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açık dersler için Öğretmen tayini cihetine gidile
cektir. 

3. Van Erkek Sanat Enstitüsünün konfe
rans ve spor salonu maalesef yoktur. 

Bu okulun 188 406 lira keşif bedelli denilir 
atelyeslnin yapımı 1963 yılı plânına alınmış ve 
işin ihaleye ,oıkarıilma;sı için mahalline gerekli 
emir verilmiştir. Halen enstitülerimizde eksik 
.olan öğretim binası ve atölyelerin yapımıma ön
celik verilmektedir. Malî imkânlar elverdiği tak
dirde okulda sosyal faaliyetlerin daha •verimli 
oilınıaısmı sağlıya cak konferans ve spor salonları
nın yapı'knası cihetine gidilecektir. 

264 öğrencisi .bulunan Van Enkek Samat Ens
titüsünde, müdür hariç, 2 fon grupu, 1 edebi
yat, 3 tesviye atölyesi, 2 denilir atelyosi, 3 Ağaç 
işleri atelyesi öğretmeni ile 1 de öğretici usta 
vardır. Diğer enstitülerimiz öğrenci mevcutla
rına ve öğretmen, ihtiyacına göre Van Erkek Sa
nat Enstitüsünün öğretim kadrosu bugün için 
kifayetli görünmektedir. 

Ancak, resini, müzik, beden eğitimi gibi 
branşl ardaki öğretmen ihtiyacı bilinmekte olup 
imkânlar müsaade etliği takdirde sözü geçen 
dersler için de öğretmen tayinine çalışılacaktır. 

4. Van İlimizin köy ve şehir' ilkokul yapım 
ve donatım ihtiyacının karşj! anabil/m esi için üç 
yıl içerisinde (1960-1963) 10 463 000 liralık 
yardımda bulunulmuştur. 

Buna rağmen ilin halen 6 şehir ve kasaba, 
273 köy okuluna ihtiyacı bulunduğu bir gerçek
tir. 

İl dahilindeki okullarda 1962-1963 öğretim 
yılında 203 köylerde, 138 şehir ve kasabalarda 
olmak üzere, 341 öğretmen çalıştığı kayıtları ile 
sabit bulunmaktadır. 

5. öğrenimini devlet hesabma yapmış mec
buri hizmetle yükümlü bulunan öğretmenlerin 
yurdumuzun doğu bölgesinde vazife almak iste
medikleri hakkındaki iddia yaygın bir mahiyet 
taşımaktadır. Mecburi hizmetle yükümlü bul ıl
ınan öğretmenlerin tayinleri Bakanlığımızca 
kur 'a usulü ile yapılmakta ve zaman zaman 
kur'ada çekilen vazife mahalline gitmek isteme
dikleri için istifa eden öğretmenler bulunmak
tadır. Bu lıusns daha ıziyade umumi öğretmen
lik dâvası içinde mütalâa 'edilmelidir. Bakan-
lığımızea hazırlanan ve öğretmenlik mesleğim 
maddeten ve manen cazip hale getirecek olan 
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öğretmenlik kanunu tasarısı gerçekleştiği tak
dirde yurt ölçüsünıdeki öğretmen sıkıntısının ön
leneceğine inanuyoruz. 

6. Kalkınmaya muhtaç bulunan Doğu ve 
Güney-Doğu illerimizin durumu, Bakanlığımız
ca daima ön plânda tutulmaktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun. Sayın Işık. 
FARUK IŞIK (Van) - - Muhterem arka

daşlar, Maarif Vekilinin soruma verdiği ce
vaplardan dolayı kendilerine teşekkür 'ede
rim. Soru. mevzuu gerçi yalnız seçim bölgemi 
ilgilendiriyorsa da bu memleketin birçok il
lerinde bu eksiklikler mevcuttur. Yalnız bir 
soruma cevap alamadım. Birçok dersler nok
san geçiyor, bu dersler noksan geçtiği hal
de talebeler sınıfı nasıl geçiyorlar ve nasıl 
diploma alıyorlar? Bu sualin cevabını ala
madım, lütfen izah buyursunlar. Ondan sonra 
da 'mâruzâtımı arz edeceğim. 

Şimdi hakikaten bütüu Türkiye öğretmen 
sduntısı çekiyor, bunu kabul ediyorum. Fa
kat mevcut öğretmen bir tevzi sistemi dâhi
linde memlekete dağıtılırca, zannederim ki, 
şark vilayetleri 'mahrum kaldığı irfan mey-
valarından epeyce müstefit olacaklardır. Van 
Atatürk Lisesinde Vekil Beyin vermiş oldu
ğu cevaba nazaran 8.13 talebeye mukabil 7 
öğretmen vardır. 'Başkale Ortaokulunda 54 
talebe, 2 öğretmen. Erciş'te1 255 talebeye mu
kabil o öğretmen, (Jevas'ta 69 öğrenci, 2 öğ
retmen. Özalp'da 64 öğrenci, 4 öğretmen, Van 
Kız Ibıstitüsîhıdo 251 öğrenci, 8 öğretmen mev-
eutıır. (•{örülüyor ki öğrenci adedine göre ha
kikaten müdafaası kaini o'mıyacak nisbette 
öğretmen azdır. Şimdi iş kuraya kalmıştır, 
mecburi hizmete tabi olanları kura ile gön
dermekteyiz. Zaten Doğu vilâyetlerinin ta-

r'ada lan idil erine isabet eder

in br 
lihleri olsaydı k 
di. Bence bu iş 
masını bilhassa 
yorum. Kura ile 

İkinci nokta ; 
ri'eu muhtırada 
de bir Şark ve Oarb tefriki mevzuu vardır. 
Buna, bilhassa teessürle işaret etmek isterim. 
Bu 

ıska bir şekilde ele alın-
yeni bakandan istirham edi-
m iş halledilmez. 
sualimde, yine bana gönde-

ve gazetenin yazdığı şekil

li a İ963 bütçesi encümende görüşülürken 
ben sayın seleflerine iki boru tevcih etmiştim. 
Bunlardan birisi şarkı menfa, şarkîliği hakir 
gören bir zihniyetiiı*. Benim bu sözlerim dedi-
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kodudan ibaret değildir. Vakıalara ve vesika
lara istinat ediyordu. Niteikim Cumhuriyet ga
zetesinde yazılı bir vakıayı arz etmiştim. On
dan sonra da Ekim ayında hepimize gelen 
matbu bir er öğretmenin mektubu vardı. Er 
öğretmen haklı olarak kendi vaziyetinden şi
kâyet ediyordu ve sonunda «halen Türkçe 
bilmezlerle yatıp kalkmaktayım.» Tâbirini kul
lanmaktan da geri kalmıyordu. Bu zihniyet 
bugünde maalesef bâzı idari kademelerimizde 
var. Fakat bugün bu zihniyetin irfan ordu
sunda bulunması çok acı neticeler doğurur. 
Bu sualimi arz ederken muhterem selefleri 
«tâyinlerde mıntaka tefriki yoktur, vatanın 
şu veya bu bucağı hepsi birdir. Bu bucağı 
sürgün yeri diye ifade eden bir şeyi kulakla
rım duymak istemez.» Yalnız hizmet müddet
lerini ayarlamak lâzımdır. Şarkı yükseltmek 
için en iyi elemanları oraya göndereceğiz» 
demişlerdir. Bu memnuniyeti mucip bir şey
di. Fakat bilâhara kendilerine mevzuubahis 
ettiğim İnzibat Komisyonu kararını verdim. 
Bir öğretmen hakkında verilmiş bir karardı. 
.11 . 4 . .1961 tarih ve 500/119 numaralı bu in
zibat Komisyonu kararında bir Öğretmenin 
kıdeminden bir sene indiriyor ve acilen Do
ğu vilâyetlerinden birine nakil için de vekâ
lete yazı yazılmasına karar veriyor. Ben bu 
cevabı verdikten sonra kendilerine arz ettim, 
kararın tarih numarasını da verdim. Biraz 
sonra «tesadüfen ben de meseleyi öğrendim 
haklı imişsiniz, ben de çok kızdım.» Şimdi bil 
miyorunı kızmak bu işler için kâfi gelecek 
mi, yoksa bu zihniyetin cezri olarak silinme
si mi lâzımdır? Yeni Maarif Vekilimizden bil
hassa bu zihniyetin cezri bir şekilde Maarif 
camiasından çıkarılmasını istirham ederim. İn
şallah bundan sonra Doğunun irfan tarihi 
yeni vekilimizin esaslı çalışmaları ile biraz 
düzelir ve yüzü güler. 

BAŞKAN — Yalnız bir soruya cevap ala
madıklarını ifade ettiler, okumadan sınıf geç
mek. O da artık keramet oluyor. (Gülüşme
ler) soru cevaplandırılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligü'in, îçi§leri Bakamının yayın
ladığı bir tamime dair sözlü sorusu ve İçişleri 
Bahanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm cevabı (6/181) 
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BAŞKAN — Soru sahibi buradalar. İBakan 

burada. Soruyu okutuyorum. 

An'kara, 26 . 4 , [1963 
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Bu sorumu Sayın İçişleri Ba'kanımn sözleri 

ile davranışları arasında bir münasebet olup ol
madığını anlamak maksadiyle sormuş bulunu
yorum. IBu bakımdan Sayın İçişleri Bakanının 
aşağıdaki sorularımı sözlü olarak cevaplandır
masına tavassutlarınızı saygılarımla arz ve ri
ca ederim. 

C. Senatosu Kayseri Üye;si 
Hüsnü Dikeçliıgil 

îçiişleri Bakanı olduğunuz zaman yerinde bir 
tamim yayınlamıştınız : 

a). (Bu tamiminizin tahakkuku hususunda 
ne dereceye kadar muvaffakiyet sağlanmış bu
lunmaktadır? Ve zatınızın bu husustaki başa
rısı ne merkezdedir? 

b) (Bir İçişleri Bakanı olarak olan biten iç 
hâdiselerin bir muhasebesini yaptınız mı veya 
yapmakta mısınız ? Yaptığmızsa ibu husustaki dü
şünceleriniz nelerdir? Yapmadınız ise yapmak 
lüzumunu hissediyor musunuz? ' 

o) Yukarda daha önce belirttiğimiz gibi ilk 
İçişleri Bakanı olduğunuz zamanki, yayınlamış 
olduğunuz tamiminizle bazan ve bilhassa cere
yan eden son çeşitli olaylar hakkındaki beyan
larınızı bu tamiminizle 'kabilitelif bulmakta mı
sınız ve sizce de malûm olduğu üzere veya ol
ması ieabettiğine 'göre; iç durumumuzun gayet 
kritik olduğu bir devirde dahilî nizamımızın te
essüsü için bir İçişleri Bakanından beklenen 
ve lâzmugelen 'hususlar nedir ve neler olmalı
dır? 

BAŞKAN — .Sayın Bakan. 

ÎOİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-
TA (Ankara) — Muhterem Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; Sayın Di'keeliıgil'in sorusuna ce
vaplarımı arz ediyorum : 

İçişleri Bakanı olduğum zaman vali, kayma
kam, emniyet müdürü, jandarma kumandanı 
gibi vazifeli arkadaşlara bir tamim yayımla
mış bulunmaktayım. Bu tamimin bir suretini 
muhterem senatör arkadaşlara da o vakit tak
dim ettiğim için huzurunuzda şu anda hu ta
mimi okumaya lüzum görmemekteyim. Bu ta
mimde esas olarak İdarenin takibetmesi lâzım-
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gelen zihniyet ve tutumunu kendi zaviyemden 
tahlil ve ifade etmiş bulunmaktayım. Arkadaşı
mın sorusu ile ilgili olarak cezap arz ederken 
şuhları söyliyeceğim. 'Bugünkü icraat bu tami
me tıpatıp uygundur. Bunun dışında ciddî bir 
misal verecek her hangi bir arkadaşımın bulu
nacağını sanmamaktayım. Şu anda tamimin tat
bikatında başarı hâsıl olmuştur. 

Muhasebe yapma mevzuuna gelince : Bir 
politika adamı her gün kendi icraatının muha
sebesini yapmalıdır. Böyle bir muhasebenin 
içinde İçişlerinin basit ve umumi iki belirtisini 
ifadede fayda bulurum. Bu memleketin emni
yet ve asayiş konuları her igün rakamlarla s'a-
bit olarak daha çok düzelme istikametine gir
miş ve bu sahada belirli müspet neticeler gö
rülmüştür. Cereyan eden lıer hangi bir hâdise
nin, meselâ Şarkta geçenlerde vâki bir so'ylgun 
hâdisesinin aylarca faili bulunamazken birkaç 
saat zarfında failleri bulunmuş, Şarkta da umu
mi emniyet ve asayiş bakımından rahat bir ha-
ve esmeye başlamıştır. 

Arkadaşımız Koçero diyor. Koçero halen 
Türkiye'de değildir ve gaızetelerde dahi aktüel 
mevzu olmaktan çıkmıştır. Son olaylar gibi me
selelerin nazik olan taraflarını bir yuna itele
dik mi, bunlar İçişleri Bakanlığının çerçevesi 
ve vazife 'hudutları 'dâhilinde mülâhaza edile
cek konular olmaktan çok uza'k, bütün memle
ketin her türlü sahasını içine alan konulardır. 
Arkadaşımızın bu kürsüden ifade edeceği bâzı 
şeyler varsa kendilerinin konuşmalarını muta a -
kıp cevaplarımı arz edeceğim. 

Huzurunuzdan ayrılırken bir şey ifade ede
yim : Bir -politika adamı oturduğu sandalyeye, 
girdiği taahhütlere ve umumi prensiplere uy
gun olarak kendi hayatının ve icraatının gün
lük muhasebesini yaptığı takdirde o oturduğu 
sandalyenin hakkını vermiş olabilir. Arkadaşla
rımın, bilhassa soru sahibi arkadaşımın bu suali 
sorarken içinde bulunduğum vazifenin ifasında 
yardımcı olacağını ümideleri'm. Bununla bera
ber ciddî bir özür bulursa onu bu kürsüden 
açıkça ifadede, sadece bana değil memlekete de 
yardımcı olacağına inanıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Di'keçli'gil. 
HÜSNÜ ntKEÇLİGİL (.Kayseri) — Muhte

rem Bakana teşekkür ederim. Bütçe müzakere
lerinde İçişleri Vekili Beye tamimlerinden do-
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| layı teşekkürlerimi arz etmiştim ve demiştim 
j ki : «Eğer bir noksanlık, görürsem karşınıza çı-
| kaçağını, hattâ elim bu dünyada ve öbür dün-
! yada yakanızdan gitmiyecek.» Hakikaten na

zik cevapları beni memnun etti. Diğer taraftan 
ben, gençliğimde Hıfzı Oğuz Beyin yazılarını 
okudum ve hakikaten bu yazılarından fayda
landım ; çünkü insanın yetişme çağında fikir 
meseleleriyle uğraşırken okuduğu insanların 
yazdıklarının tesirinde kalmamasına imkân ve 
ihtimal yoktur. Gayet milliyetperverane yazıla
rının olduğunu arz edenim. Ama hakikaten ta
mimleri - kendileri okumadı ben de okumak lü
zumunu hissetmiyorum. Altını kırmızı kalem
lerle çizmişimdir - tamimleri 'hususunda Muhte
rem Bakandan benim istirhamım şudur : Bir 
hâdise İçişlerinde zuhur ettikten sonra tedbir 
alınması meselesi olmaması lâzım. Hâdiseler bi
zim memleketimizde çığ gibi büyüyor, gelişme
sine fırsat veriliyor, fırsat verildikten sonra da 
haydi bakalım karşısına çıkılıyor. O zaman da 
memeleketin içersinde bir keşmekeştir 'başlıyor. 

İçişleri Vekilinden sordum, muihasebesini el-
bete yapacak, yapıyor, yapmamaktan hâli kal
mıyor ; ama bu muhasebeyi yaparken cemiye
tin iç bünyesini de kritik etmesi lâzımdır. Bu 
meseleler kritik edilirken hâdiselerin ilânihaye 
büyümesine meydan verilmemesi lâzım. (Meydan 
verildiği takdirde memleket çocukları birbiri
ne girer ve .hâdiseler zuhur eder ve senlik ben
lik hMia'siyle memleket bir çıkma;'.n doğru gi
rer. 

Şimdi vaktiyle yazılarını 'okumuş olduğum 
Sayın İçişleri Vekilinden istirham ediyorum. 
Memleketin millî bütünlüğü mevzuııbahis. Bir
çok neşriyatları takibediyorum, bu neşriyatlar 
meyanmda memleketimizin bütünlüğünü boza
cak yazılar ve broşürler bize geliyor ve gel
dikten sonra da mecmualar meydana çıkıyor. 
Arkadaşlar, hakikaten bu memleketin her ta
rafı kanı ile, canı ile, imam ile Türlktür. Ve bu 
toprak için hep beraber can verilmiş ve bu 
uğurda toprak içinde yatan insanlar vardır. Ba-' 
kıyorsunuz dışardan 'gelen tesirlerle, sol eğilim
lerle kaç tane mecmua çıkıyor ve senin karde
şini senden ayırmaya çalışıyor. 

Ben arzu ederdim ki, hakikaten bâzı arka
daşlarımız da çıksın ve bu meselenin üzeninde 
dursun. Meselâ şu mecmuayı sanırım İçişleri 
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Vekili önlemeli idi. Hâdise işte bu; çünkü mem
leket çocuklarının içerisinde bir ayırım yapı
yor.- Bu memleketin kültürünü almış, havasını 
almış, koklamış Fakat, devamlı surete onun 
reklâmını yapıyor. (Jıkdı'ktan sonra, yurda da
ğıldıktan sonra bunun tedbirlerini almak müm
kün olamaz. Kendilerinin, istihbaratı vardır, . 
tetkik eder, araştırır ve araştırdığı zaman hâ
diseyi çıkmadan önler. İşte İçişleri Vekilinin 
yapacağı muhasebe budur. 

Şimdi İstanbul'da hâdiseler oluyor. Arka
daşlarım işte gazete kupürleri, şu Bellice Boran 
Hanımı vekil bey benden çok iyi tanır ve hare
ketli anını da bilir; diğer taraftan konuşmala
rını da bilir. Memlekette bir sınıf mücadele
sini bunlar pek alâ yapıyorlar ve ayırma yoluna 
gidiyorlar. Bu hâdiseler üzerine elbette eğilmek 
lâzım. Ama memleket çocukları biribirine- gir
dikten sonra, hâdiseler zuhur ettikten sonra 
önliyelim. Müsaadenizle ben şunu arz edeyim. 
Biribirinılizi incitmememiz lâzım. Onun için bu 
gibi hâdiseleri önliyecek idarenin kurulması el
zem, hakikaten İçişleri Vekili bunu yapabilir, 
gayet buna müsaittir. 

Arkadaşlar, bakıyorsunuz üniversitede olay
lar zuhur ediyor gazetelerden kupürler, bir Da-
rendeiioğlu almıyor dövülüyor. Ne yapmış bu? 
Miiliyetperverane bir mecmua çıkarmıştır. Bir 
fikri var. Fikrî organlarla fikirsizlikle mücade
le ediliyor. Demekkı ortada senlik benlik id-
diasiyle fikirlerin çarpıştığı bir vasat ve zemin 
var. O halde fikirlerin çarpıştığı vasat ve ze
mini düzeye oturtmak, kendilerinin tabiri ile 
masayı dört ayağı üzerine oturtmak İçişleri Ve
kilinin vazifesidir ve bu şarttır. Bu daha Fazla 
uzadığı ve ihmal edildiği takdirde kangren olur. 
Onun için Sayın İçişleri Vekilinin hakikaten 
yerinde ve çok güzel olan tamiminin hassasiyetle 
bu noktalar üzerinde de durması lâzımdır. 
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vicdanımın sesine uyarım tahkikat olsun, bunun 
altına imza koyamam» dediğimiz insanlara bir 
de bakıyorsunuz ki, böyle eğilmiş, onun omuzuna 
basmış, haksızlıkların envayi çeşitlerini işlemek
te. Geçenlerde kendi partisine mensup gayet 
iyi bir insanla konuştum. «Siz İçişlerini otur
tun. Bize vaktiyle şunu gönderin dedik, biz 
iki kabadayıdan, asayişsizlikten memlekete gide
miyoruz. Hakikaten nizam ve huzur içinde de
ğiliz» dedi. Şu halde bütün eğilimleri ile ta
nıdığım kıymetli ağabeyim diyeceğim Hıfzı Oğuz 
Beyefendinin bu tamimlerinin tatbiki için mut
laka idare âmirlerini iyi kontrol etmesi lâzımdır. 

Ben dosyamdan misâl arz ediyorum, kendi
leri de bilir. Adamcağızın köyde evi yıkılır, 
müsebbibi ele geçmez. Bir köyde eve kurşun 
atılıyor, atan bulunmaz, (jünkü bir tarafa git
miştir. Bir bakıyorsunuz köyde bir öğretmen 
çıkmış silâhı ile köyde iki adamı yaralamış mah
kûmiyet giymiş, affa uğramış, bu başka eğilim
li diye okulu da kapanmış oraya gidemiyor. Bu
na mukabil mahkemeden beraet etmiş insan 
tâyin edilir. Bunları parti meselesi yapmamak 
için, o sahaya girmiyorum. Misalleri arz ediyo
rum. Ve pek arzu da etmiyorum. Cok var. 

Hakikaten şu konuşmalarından çok memnun 
oldum. Kayseri'de bir toplantı oldu. Bu top
lantı sırasında plânlama mevzuu dolayısiyle 
kaymakamlar ve ziraat memurları toplandılar 
ve sayın bakanı dinlemeye gittik. Allah için 
.söylemek lâzım, gayet tarafsız bir konuşma yaptı. 
Bana «nasıl» eledi. Sözleriniz gayet güzel, ama 
fiiliyat da iyi olursa. Orüzel konuştu, ama fiili
yat meselesi. Bu fiiliyat meselesini, bu gerçeği 
hakikaten bu memlekette yerleştirmek mecburi
yetindeyiz. 

Arkadaşlar, milletin bizden hiç bir istediği 
yok. Sanatör ve Milletvekili arkadaşlarımız 
gayet rahat olarak içişleri otursun, tam mânasiy-
le tarafsız bir idare kurulsun, adilâne tatbikat 
yürüsün, bu memleketin kendiliğinden oturdu
ğunu görürüz. Ve hiçbir hadis olmaz. Fakat 
bâzı mülâhazalarla tavizler veriliyor, taviz
ler verildiği için halk rahatsız oluyor; bu 
rahatsızlık cemiyete intikal ediyor, büyüyor 
büyüyor çığ 'haline geliyor. Hakikaten mem
leketin dertleri dururken bu dertlerin üzeri
ne eğil in mi yor ve memlekete yazık oluyor. İş-

Şimdi kendisi gayet samimi olabilir. Ama 
onunla beraber idare makanizmasmda bulunan 
idare âmirlerimiz böyle mi? Benim kanaatim, 
maalesef. Son yıllarda her gelen devre uyan 
idare âmirleri yetiştirmişizdir. İşte memleketin 
ıstırabı burada. İdare adamlarının vicdanının 
sesine uyup kimseye bendeganlık yapmaması 
icabeder. Beraber çalıştığım bir arkadaşa bakı-
yotrıım idare âmiri, valilik makamjmda, «seni 
dürtüyor mu yahu? Sen şöyle yap» diyor. «Yoo 
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te biz bundan kurtulmak için Sayın Vekilden 
bu soruyu çorduk. Tamimi de bulunması hasa-
biyle bu güzel tamimi hatırlatmak, hâdiseler, 
çığ gibi büyümeden onları önlemek için; ama 
politik sebeplerle hâdiselerin büyümesine fır
sat verilmeden bu endişelerden uzak kalmak 
bizim inin gayet iyi olacaktır. Hükümet bir
çok meseleleri vaktinde önliyebilir. Fakat ön
lenmiyor. Nitekim bunların önlenmediğini 
kendisi de benden çok iyi biliyor. 

Bunları uzatmayalım; sayın vekilin tami
mine sadık kalarak Türkiye'de içişlerinin ha
kikaten muntazam bir idare olarak kurulma
sı ve yerine oturmasını gönülden diler, tami
mini tahakkuk ettirmesini istirham ederim. 
Ettirmeye de çalışıyor. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 

(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Dikeçligil arkadaşımın tahlilci ve müca
deleci bir arkadaş olması ve-tonkid için birçok 
emareler bulmak arzusuna rağmen benim 
tamimimi tekzipeder mahiyette bir tek ha
reket ve icraatımı kürsüye getirmemiş veya 
getirememiş olmasından dolayı müteşekkirim. 
Cevapsız kalmaması için bir iki noktayı arka
daşımın açtığı imkândan faydalanarak yüksek 
heyetinize duyurmak isterim. 

İçişleri Bakanlığı bâzı hâdiselerde önceden 
tedbir alacak bir bakanlık değildir. Kendile
rinin verdikleri misâl benim sahamda değil 
tamamen adalet sahası ile ilgili bölümdedir. 

Buyuruyorlar ki, cemiyetin iç bünyesini 
ayırıcı, parçalayıcı bâzı neşriyat yapılmakta
dır. Doğru. Kendilerinin buraya getirdikleri 
mecmuanın daha evvel çıkacağı milletvekili 
ve senatör, arkadaşlarımıza bildirilmiştir. Bu 
da doğru. O halde İçişleri Bakanı bu hâdise 
karşısında ve kanunlar muvacehesinde ne ya
par, neyi yapamaz, onu da huzurunuzda arz 
edeyim. Böyle bir vaziyete muttali oldu mu 
a'âkalı Adalet Bakanlığına durumu intikal 
ettirir. Böyle bir hâdise olacak, neşriyat ya
pılacakmış diye. Alâkalı Adalet Bakanlığı sav
cıya bildirir. Savcıdan alman cevap şudur: 
«Anayasamız neşriyatın önceden kontrolmıa 
imkân vermemektedir.» O halde Anayasaya ay
kırı bir müdahale yaplamamakta. Neşir vası
tası meydana çıktıktan sonra müddeiumumi-
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ye intikal etmekte ve müdeiumumi de eî 
koymaktadır. Yine bunun İçişleri Bakanlığı 
ile bir ilgisi yoktur. 

Şimdi bunlar açılmışken bir noktayı arz 
edeyim. Bu gibi neşriyat için şahsi kanaatim 
şudur. İhtisas savcıları ile ihtisas mahkeme
lerine ihtiyaç vardır. Çünkü savcı ve mah
keme normal hâdiselerin kıstaslarına tabi tut
tuğu zaman hakikaten Anayasaya aykırı ve 
memleketi bölücü neşriyatı ve bunun kasdet-
ttiği incelikleri gündelik hâdiseler içinde tef
rik edemiyerek ademitaklp kararları vermek
te ve cemiyetin maşeri vicdanında suçlu olan 
bâzı kimseler ihtisas mahkemeleri bulunmadı
ğından suçsuz gibi, üstelik beraet almış in
sanlar olarak sokakta dolaşabilmenin imkâ
nına kavuşmaktadırlar. Arkadaşımla bera
berim, ama saha benim saham değildir. 

Bunun ötesinde bir noktayı bana bağışlar
sanız ifade edeceğim: Şayet her devre uyan 
idare âmiri bugün şayet mevcutsa bu idare 
âmirinin tecrübesi geçmiş devirden kalma
dır. Benim zamanımda değildir. Ben sadece 
Hükümetin ve Devletin mümessili kalabilme
nin telkin ve tecrübelerine arkadaşlarımı ta
bi tutmak için o tamimi yapmış ve onu har
fiyen tatbik etmekte bulunmuşumdur. Bu ko
nuşma buraya gelince bir noktayı huzurunuz
da arkadaşımın da hassasiyetini aynı hassasi
yetle ele alarak tavzih etmekte büyük fayda 
görürüm. 

Memleketimizin çekmekte bulunduğu sos
yal sıkıntının tek sebebi dışarda değildir, 
Aynı zamanda politikanın içinde, politikacı
nın şahıslar:ndadır. Vaktiyle Sayın ihsan Sab-
ı-i ÇağlayangM bu kürsüden kendi bünyelerin
de hakikaten memleketin huzur ve sükûnunu 
bozucu faaliyette bulunan yahut eserlerini 
veren kimseler varsa 5 Nisandaki konulma
ları gözden geçireceklerini ve bunları kabil
se kendi parti bünyelerinde tecziye edecekle
rini taahhüt etmiş ve bunu Senato zabıtların
da tescil ettirmiştir. Sosyal bünyenin huzuru
nu her birimiz istediğimize göre politikacıla
rımızın memleketimizin umumi sükûn ve hu
zurunu bozucu faaliyetlerine bir nihayet ver
mek için sadece Adalet Partisi değil, her par
tiye bugünkü hayatımızın nezaketiyle muvazi 
olarak ciddî bir hassasiyetin düştüğü ve bu 
da meseleleri sadece kürsü konusu değil, keıı^ 
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di bünyelerimiz içinde ciddî bir ayıklama 
yapmaya mecbur olduğumuzu bu vesile ile söy-
lemiye imkân veren Sayın Dikeçligil arkada
şıma hem beni takbih edecek bir meseleyi ge
tirmemiş ve hem de. böyle bir mevzuu konuş
maya . imkân vermiş olduklarından dolayı 
ikinci defa teşekkür ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Efen

dim, sayın balkanımızın elbette şahsiyeti üze
rinde .duracak değiliz. Biz şahsiyet yapmak 
taraftarı da değiliz. Bu memlekette çekilen 
ıstırap şahsiyet yapılmasından doğmaktadır. 
Onun için ben hayatımda şahıslar şöyledir, 
böyledir demeye taraftar olmamışımdır. Yal
nız bakanımızın konuşmalarından üzüldüğüm 
bir nokta oldu. ihsan Sabri Çağlayangil şöy
le dedi, böyle dedi. îşte bu olmuyor. Benim
le ve sorumla ilgisi yok. Parti politik yolla
ra gidiyor, bu doğru değil. Ben Hıfzı Oğuz 
Beyden bunu beklemezdim. Ben şahsımla ilgi
li bir konuyu buraya getirdim, konuştum poli
tik yollara sapmadım. Ve arkadaşlarım göre
cekler sapmıyaeağım da, «eğriye eğri, doğ
ruya doğru» hayatım boyunca bunu diyece
ğim. Onun için ben huzursuzluğu kastediyo
rum. En nihayet o vali de ta eskiden beri yeti
şen bir insandır. Onun da şahsiyeti üzerinde 
durmuyorum, isterse noksanlarını, kanuna 
aykırı meselelerini kendisine vereyim. Şahıs 
mevzuu yapmadığım için, bunu da söylemiyo
rum, kendisine vereyim tetkikatmı yerinde 
yapsın, ondan sonra getirmediği takdirde sen 
tamimine sadık kalmadın diyeceğim ve bunu 
da kendisine not halinde takdim edeceğim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Enstitüsün
de cereyan eden hâdiseye dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/182) 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkanım 
bu ve bundan sonraki sorular tahkik konusu ol
muştur. Şimdi cevap verecek durumda değilim. 

BAŞKAN — Yarın cevap verilebilir mi?. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-

TEM (Bursa Milletvekili) — Bir hafta mühlet 
istiyorum efendim. I 
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BAŞKAN — Gelecek soru gününe bırakılmış

tır. Bakan yeni olduğu için mazur görülmüştür. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-

TEM (Bursa Milletvekili) — Müfettiş gönderil
miştir, tahkik edilmektedir. 

BAŞKAN — Ama Sayın özgüneş arkadaşı
mız bu soruyu ne zaman verdiler?. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen
dim, bu sualimi 19 Nisanda verdim. Hâdise 19 Ni
sandan daha evvel olmuştur. Mayıs, Haziran geç
ti. Edep dışı bir hâdise, bir yazı okutulmuştur, 
Kız Enstitüsünde birkaç cümlelik bir yazı okun
muştum. Burada utanırım, okuyamam. Ama, 2,5 
ay oldu, Millî Eğitim Bakanlığı bir türlü tahki
katı bitiremedi. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanından rica
mız bu işin tacilidir. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü DikeçligiVin, Polatlı Ortaokulundan yurt
taşlık bilgisi okutan öğretmenin, öğrencilerine 
sorduğu sorulara dair, Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/18B) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil buradı, Ba
kan burada. Bu soru için de öyle değil mi efen
dim?. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — O halde 14 ncü soruya geçiyo
ruz. 

14. — Cumhuriyet Senatosu, Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 9 ncu Bölge Devlet Su 
İsleri Müdürlüğüne bağlı vilâyetler, bu vilâyet
lerde yapılan işlerle sarf edilen para miktarı ve 
bu sarfiyatlarda usulsüzlük bulunup, bulunma
dığına dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/184) 

BAŞKAN — Sayın Demir burada, Bakan yok. 
MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Ba

kan, dışarıda. Şimdi geliyor, efendim. 

BAŞKAN — Bakan geledursun, biz devam 
edelim. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, 1962 - 1963 yılında ilk
okulda okuyan talebe adedi, bunların kız, erkek, 
hoca ve okul bakımından yüzdeleri ile Batman'-
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da sanat enstitüsü veya lise açılmasının plâna 
alınıp alınmadığına dair sözlü sorusu ve Milli Eği
lim. Hakanı ibrahim Öklem'in cevabı (fi/1^6) 

B A Ş K A N — Sayın Karavelioğlu burada. Ba
kan. burada., çorabı hazır mı, Sayın Bakan. 

MİLLÎ E t î İ T İ M BAKANI İ B R A H İ M OR
TAM (Bursa. Milletvekili) — Oevabı hazır, efen
dim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin Millî Eğitim Bakanlı

ğınca sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini 
tavassutunuza, arz ederim. 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

Siirt Vilâyetinde : 
1. 1962 - 1963 öğretim yılında ilköğretim 

cağında olan çocuk adedi nedir? Bunun ne ka
darı öğretime tabi tutulabilmişt ir . Bunun % de 
nisbeti nedir? 

2. İlköğretim cağında okuyan veya okutul-
mıyaıı çocukların kız ve erkek nisbeti nedir? 

3. Yeterli bir ilköğretim için kaç. ilkokul ol
ması lâzımdır? Ne kadarı vardır? % de nisbeti 
nedir? Kaç köyde okul ve öğretmem yoktur? Bu
nun % d esi nedir? 

4. Yukardaki sualin öğretmen bakımından 
cevabı nelerdir? 

5. Batman ilçesinde erkek ve kız sanat ens
ti tüsü veya, lise açılması Plâna alınmış mıdır? 

B A Ş K A N — Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ İBRAHİM OK
TUM (Bursa Milletvekili) — Sayın Kâmil Ka
ravelioğlu arkadaşımızın sorusuna arzı cevap 
ediyorum : 

1. 1962 - 1.963 öğretim yılında Siirt i l inde; 
köylerde 29 633, şehir lerde 9 067 olmak üzere, 
38 700 okuma çağında çocuk vardı r . 

Bunlardan 9 017 si köylerde ve 6 981 i de şe
hir lerde olmak üzere 15 998 i okutu lmaktad ı r . 

Okuyanlar ın yüzdesi : 
Köylerde : % 31 
Şehirlerde : % 77 
2. İlin genel olarak öğretim çağındaki oku

yan ve okutulaımyaiı kız ve erkek çocuk nisbeti : 

1& , 6 .1963 O •• 1 
Kız Erkek 

Okutu lan la ra göre % 26 '% 57 
Okutulamıyanlara göre % 74 % 43 
3. Yeterli bir i lköğret im için : 

Köylercb» 440, şehirlerde 25 ilkokul olması 
gerekir . 

Halen 20 si şehirlerde ve 157 si de köylerdi; 
olmak üzere, 177 okul mevcııdolup, yüzde nis
beti : % 38 dır. 

283 köy, okul ve öğretmenden mahrumdur . 
Yüzde nisbeti % 65 dir. 

Okul yapı l ıp öğretmen verilıniyeeek durum
da az nüfusla köylerle mezrea ve kom gibi da
ğınıklık gösteren iskân sahalar ı için de bölge ya
tılı okul lar ı kurulmasına çalışı lacaktır . 

Bu ilimizde halen bir yatılı okulu mevcud-
olup, bir tane de 1964 programı içine alınmıştır . 

4. Yeterli bir i lköğretim için köylerde 592, 
şehirlerde 213 olmak üzere 805 öğretmene ihti
yaç vardı r . 

Bugün için şehir ve köylerde 375 öğretmen 
çal ışmakta olup yüzde nisbeti % 47 dir. 

5. E r k e k sanat ensti tüleri , hor tü r lü teçhi
zat ve çeşitli t eknik araçlara ve binaları ile bü
yük masrafları gerekt i ren müesseselerdir. 

Mevcut erkek sanat ensti tülerimizin çok za
ruri iht iyaçları karşısında 1964 yılı plânında 
Batman 'da bir erkek sana t enstitüsü, açılmasına 
yor verilmemiştir. 

Bu ilçelerimizde bir akşam kız sanat okulu 
açılması, nüfusu ve bölge özellikleri göz önünde 
bu lunduru la rak , 'programa alınmış olup, öğreti
me elverişli bir bina sağlandığı t akd i rde 1964 -
1965 öğretim yılında açılacaktır . 

Batman Lisesi., yeni açılacak liselerle ilgili 
sıra, cetvelinde 286 ncı s ı radadır . Bu bakımdan 
1963 - 1964 öğretim yılında burada bir lise açıl
ması söz konusu değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN" — Buyurun, Sayın Karavelioğlu. 
KÂMİL KARAVELÎOfJLL (Tabiî Üye) — 

Sayın Bakanın cevaplarına teşekkür ederim. 
Bu sualin iki maksadı vardı . Birisi, Siirt, ili

nin i lköğretim dâvasının d u r u m u n u ortaya çı
ka rmak ; ikincisi do. Batman ilçesinin orta de
receli okul ihtiyacına Bakanlığımızın d ikka t in i 
çekmekti . 

Şimdi hep beraber müşahede ettik ki, Siirt, 
ilinin ilköğretim durumu benim orada kabaca 
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müşahede ettiğim durumdan çok daha fecîdir. 
Zannetmiyorum ki, ihiçbir ilimiz ilköğretim ih
tiyaçlarında veya bunların karşılanmasında bu 
kadar geri durumda olsun. Okul olarak şimdiye 
kadar ihtiyacın % 38 i karşılanmış, öğretmen 
olarak % 47 si, talebelerin üçte biri okula ka
vuşturulmuş, öğretime tabi tutulabiliyor. Üçte 
ikisi okul dışında kalmıştır. Türkiye vasatisinin 
çok gerisinde kalıyor, ilköğretim mevzuunda 
daha fazla konuşmak istemiyorum. Bakanlığın, 
dikkatini kendiliğinden bu yöne tevcih etmiş ol
ması gerekir. Bunu Bakanlığın izanına terk edi
yorum. 

İkinci mevzuum Batman'daki ortaöğretim 
mevzuudur. Bu konu üzerinde müsaade ederse
niz konuşmak istiyorum. Batman ilçesi 5 - 6 se
ne içerisinde 3 bin nüfustan 18-19 bin nüfusa 
çıkmış, süratle gelişmiştir. Şimdi petrol sanayii
nin merkezi olmuştur. Ayrıca (xüney - Doğu 
Anadolu'nun ulaştırma ve ticaret bakımların
dan da önemli bir merkezi haline gelmiştir. İki 
tane ilkokulu, kalabalık talebesi bulunan bir de 
ortaokulu vardır. İsrarla bir lise istiyorlar. Millî 
Eğitim Bakanlığının lise açmak konusundaki 
düşüncelerini ve imkânsızlıklarını biliyorum. 

Ve bunu da haklı buluyorum. Fakat Bat-
man'a bir liseden evvel bir kız, bir de erkek sa
nat okulu lâzımdır. Bu ihtiyaç büyüktür. Ba
kanlık .1964 için plâna almamış, daha ileriki se
nelerde bu işin ele alınacağı vaadinde bulunmuş
tur. Bence, 1964 senesi içinde veya mümkün olan 
e.u kısa zamanda Batman'da sanat enstitüleri 
açılmasında zaruret vardır. Millî Eğitim Bakan
lığının sanat enstitüsü açma imkânı, liseden da
ha çoktur. Batman, petrol endüstrisi merkezi ol
duğundan, Petrol İşletmesi Müdürlüğü persone
linden ve diğer imkânlardan faydalanarak, en 
kısa zamanda sanat enstitülerine kavuşturmalı
dır, kavuştu rulabilir. Batman bakımından bu 
büyük bir ihtiyaçtır. Daha fazla konuşmak iste
miyorum. sualimin maksadının yerine geldiğini 
zannediyorum. Bakandan şahsan rica ediyorum. 
Plândaki gayrimuayyen rakamı, muayyen hale 
getirmekte yardımcı olsunlar... Mümkün olursa 
1964 te, mümkün olmazsa mutlaka 1965 senesin
de kız ve erkek sanat enstitüleri behemehal açıl
malıdır. Bu zaruri ve tabiî bir ihtiyaçtır. 

Teşekkü*1 ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

18.6.1963 Ö l 
14. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli üyesi 

Mehmet Ali Demir'in, 9 ncu Bölge Devlet Su İş
leri Müdürlüğüne bağlı vilâyetler, bu vilâyetler-
"de yapılan islerle sarf edilen para miktarı ve bu 
sarfiyatlarda usulsüzlük bulunup bulunmadığına 
dair sözlü sorusu ve Bayındırlık Bakanı îlyas Seç-
kin'in cevabı (6/184) 

BAŞKAN — Bakan gelmiş bulunuyor. M. Ali 
Demir burada. O anda Bakan bulunmadığı için 
tehir ettiğimiz 184 sayılı soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta-

rafındaın sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerimizi saygılarımla arz ederim. 

Tunceli Senatörü 
Mehmet Ali Demir 

1. 9 ncu Bölge Devlet Su İşleri Müdürlü
ğüne bağlı vilâyetler hangileridir? 

2. 1961 ve 1902 bütçe yıllarında bölgeye 
bağılı her ilde yapılan işlerle sarf edilen para 
miktarı nedir? 

3. Aynı bölge için 1963 bütçesine konan 
tiahsisaıtla her ilde yapılması programa alınan 
ve etüdü düşünülen işler nelerdir ? 

4. 1961 - 1962 ve 1963 yıllarında Devlet 
. Su İşleri 9 ncu Bölge Müdürlüğünde vazifelile
rin görevlerini kötüye kullandıMa:rınaı dair ya
zılı ve şifahi olarak her hangi bir ihbarda bu
lunulmuş mudur, bulunulmuşsa Bakanlık olarak 
bugüne kadar ne yapılmıştır? 

5. 1961 - 1962 - 1963 yıllarında Devlet Su 
İşleri 9 ncu Bölge Müdürlüğünün -görevini yap
madığına, verilen tahsisatı lüzumsuz yerlere 
sarf ettiğine dair, istanbul, Ankara, izmir ile 
mahalllî basında intişar eden yazı ve haiherler 
olmuş mudur? Olmuşs'a Bakanlık bu .halber ve 
yazılar üzerinde durmuş unudur? 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKÎN 
(Ankara Millet vekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler. 

'Sayın Melıımet Ali Demir'in sorularına sıra-
ısiyle arzı cevap ediyorum. 

1. Devlet Su İşleri IX ncu Bölge Müdür
lüğü hudutları içinde, Elâzığ, Malatya, Adıya
man, Tunceli, Bingöl ve Muş illeri bulunmak
tadır. 
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ve etüdü .düşünülen işlere ait listeler ekte su
nulmuştur. 

4. DSÎ IX neu Bölge Müdürlüğü mensup
larından bâzı kimseler hakkında 1961 yılı ba
şından Mayıs 1963 sonuna kadar çeşitli konu
da 15 ihbar ve şikâyet yapıldığı tesbit edilmiştir. 

Bunlardan, gerekli idari tetkikatı ikmal edi
len 13 işe ait neticelerin muhbir ve müştekilere, 
kopiyeleri dosyalarında .mevcut yazılarla bildi
rilmiş okluğu görülmüştür. 

ıGeri kalan iki işten birisi halikında yalnız 
idari yönden, diğer biri hakkında ise, hem 
adlî makamlarca vo hem DSÎ idaresince gerekli 
tetkik ve tahkikat devam etmektedir. 

Bu mâruzâtımdan sonra Sayın Senatörün 
sorduğu 1963 bütçesi programını arz ediyorum. 

Elâzığ vilâyeti içinde 1963 yılındaki DSÎ çalışmaları 
(1000 T. L.) 

1963 de sarf 
işin adı Keşfi edilecek 

Sulama ve drenaj : 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Uluova sondaj kuyuları sul. 
2 aded arteziyen biriktirme havuzu 
Uluova arteziyen kanalı 
Uluova'da yeraltı suyundan örnek sulama 
Taşkın ve kurutma : 
Elâzığ şehiriçi dereleri 3 ncü .asım 
Kürüköy ve arazisinin taşkından korunması 
Sivrice - Kürk köy taşkından 
Elâzığ şehiriçi dereleri 
Enerji : 
Keban barajı 1 nci kısım 
idame ve onarım : 
Dokuz aded iş 
içme suyu : 
Merkez - Balibey 
Merkez • Sofular 
Merkez - Y. Çakmak 
Ağın - Küzne 
Ağın - Saracık 
Balibey - Damhöyük 
Baskil - Asaf 
Baskil - Hasikli 
Baskil - Höyük 
Baskil - Kadıköy 
Keban - Pınarlar (Mimri) 

korunması 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

köy 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 000 
20 
50 

150 

2 662 
250 
110 

2 450 

8 000 

250 

17 
19 
17 
15 
99 
10 
60 

]25 
75 

199 
56 

1 000 
15 
35 

150 

2 562 
150 
110 
500 

8* 000 

250 

15 
12 
13 
13 
90 
10 
40 

125 
70 
20 
36 
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2. a) Elâzığ ilinde ihale ve emanet inşa

atlarıma 1961. bütçe yılında 2 827 745,97 T.L., 
1962 yılında 4 814 123,32 T.L. sarf edilmiştir. 

b) Malatya ilinde ihale ve em'anıet inşaat-. 
lara 1961 -bütçe yılında 1 575 655,79 T.L., 1962 
yılında 2 '635 316 T.L. sarfiyat yapılmıştır. 

e) Adıyaman ilinde ihale ve emanet inşa
atlara 1961 bütçe yılında 509 497 T.L., 1962 
yılında 618 472,94 T.L. sarf yapılmıştır. 

d) Bingöl ilinde ihale ve emanet inşaatlara 
1961 bütçe yılında 110 000 T.L., 1962 yılında 
163 700 T.L. sarf yapılmıştır. 

e)' Tunceli ilinde ihale ve emanet inşaiat-
lara 1961 bütçe yılında 102 050 T.L., 1962 yı
lında 397 650 T.L. sarf yapılmıştır. 

3. Aynı bölge için 1963 bütçesine konan 
tahsisatla her ilde yapılması programa 'alınan 



trSenâtosu R: ?6 18. 6.1§6a 0 1 

İsin adı 

22 Mollaefendi - Könk 
23 Mollaefendi - Kövenk 
24 Palu - A. Gevle 
25 Palu - Safara 

1 » 
1 » 
1 » 
1 » 

(1000 T.L.) 

Keşli 

19 
38 
57 
19 

1963 de sarf 
edilecek 

19 
38 
40 
13 

Toplam 15 881 13 456 

Malatya vilâyeti içinde 1963 yılındaki DSt çalışmaları 

İsin adı 

Sulama ve drenaj : 
Sürgü Barajı 
Şahnahan veya Medik Barajı 
Akçadağ sulanması 1 nei kısım 
Taşkın ve kurutma : 
Doğanşehir erkeletin taşkın korunması 
Hekimhan - Hasançelebinin taş. kor. 
Akçadağ - Gani deresi (Taş. Rusubat kon.) 
Enerji : 
Kernek H. E. Santrali 
İdame ve onarım : 
Şahnahan sulaması 
Denire sulaması 
Sürgü sulaması 
Şube sosyal tesisleri 
îçme suyu : 
Merkez - Borağı (Konak) 
Merkez - Ambarcı 
Merkez - Hatansuyu 
Arapkir - Kılıçlı - Merkez M. 
Arapkir - Ormanserk 
Arguvan - Merkez 
Arguvan - Malyaıı 
Arguvan - Mamahor 
Doğanşehir - Erkenek 
Doğanşehir - Sürgü 
Darende - Cade 
îspekçur - Hisarcık 
Pötürge - Ağvan 

(1.000 

Keşfi 

40 000 
55 000 
20 000 

500 
140 
606 

T. L. 
1963 c 

) 
le sarf 

edilecek 

3 000 
500 
500 

450 
140 
100 

1 327 531 

İli 
150 
62 
J0 

654 
30 
200 
43 
45 
640 
36 
106 
610 
168 
187 
68 
44 

111 
150 
62 
10 

154 
30 
100 
30 
30 
140 
30 
30 
110 
168 
140 
50 
30 

Toplam 320 737 6 596 
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Muş vilâyeti içinde 1693 yıhndak DSİ çalışmaları 

İşin adı 

Araştırma sondajı : 
Bulanık - Haçlı gölü ay. bendi 
Malazgirt Harobasıır göleti 
İçme suyu : 
Merkez - Kelereş 
Bulanık - Sernerşeyh 

(1000 

Keşfi 

150 
300 

29 
200 

T. L.) 
1963 de sarf 

edilecek 

125 
150 

29 
200 

Toplanı 079 504 

Bing-öl vilâyeti içinde 1963 yılındaki DSl çalışmaları 
İçme suyu : 
Merkez - Armutak 
Merkez - Kadımabak 
Genç - Araklı 
Genç - Diyarbük 
Genç - Modan - Püsrek Mez. 
Karlıova - Aş. Şarık 
Karlıova - Küllük 
Karlıova - Sağnış grubu 
Kığı - Amariç 

34 
63 
60 
120 
12 
32 
10 
270 

30 
63 
60 
120 
8 
32 
8 

205 
: 10 

Toplam 601 536 

Adıyaman vilâyeti içinde 1963 yılındaki DSl çalışmaları 
Sulama ve drenaj : 

1 Pirinköy sulaması 
İdame ve onarım : 

2 Gölbaşı taşkın koruma 
İçme suyu : 

3 Merkez - Gölpına.' 
4 Merkez - Koru 
5 Merkez - Köristan grapu 
6 Merkez - Palas 
7 Merkez - Sakal 
8 Besni - Sarıyaprak 
9 Oelikhan - Merkez 

10 Gerger - Oiftehasar 
11 Gerger - Temsiyas - Kula m ah. 
12 Gölbaşı - Bal veren 
13 Gölbaşı - Y. Nasırlı 

231 

10 

11 
39 
200 
100 
21 
52 
143 
87 
23 
168 
55 

231 

10 

U 
39 
168 
100 
21 
52 
143 
87 
23 
168 
55 

Toplun 1 140 1 108 
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Tunceli vilayeti içinde 1963 yılındaki DSÎ çalışmaları 

U'm adı 

(1000 T. L.) 
1963 de sarf 

Keşfi edilecek 

Sulama ve drenaj • 
Tunceli - Peri sulaması 
İdame ve o ti arı m : 
Peri sulaması 
teme suyu : 
Merkez - A. Derehak mez. 
Merkez - Cukuraltı mah. 
Merkez - Oukurkilise m ez. 
Merkez - Körtosor 
Oemişgezek - Hırıroz 
Mazgirt - Hcnik 
Ovacık - Bilegeç - Kavak Mez. 

DSÎ IX ncu Bölge Müdürlüğü 

1963 yılı Çalışma Programı 

Faaliyetin nev'i : Etüt ve plân faaliyetleri 
Faaliyetin beyanı : Küçük su (İstikşaf) 

180 

29 

150 

29 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

köy 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

86 
15 
18 
39 
90 
38 
12 

36 
15 
18 
39 
90 
38 
12 

Toplam 428 432 

Sıra 
No: İsin adı 

8 
9 

10 
11 
12 
18 
14 
15 
16 
17 

Bingöl : 
Merkez - (Japakour ovası sul. 
Karlıova - (rerron (Suçatı) Köy. Sul. Ka
nal. Taş. Kor. 
Elâzığ : 
Merkez - Esenkeııt, Sul. 
Merkez - Bağlar Taş. Kor. 
Karakocan - Karşıyaka Mah. Kor. 
Maden - Koydan ve Önşobgan Der, Beh-
ramaz cayma derivasyon 
Maden - Gezin Taş. Kor. 
Malatya : 
Merkez - Kale i\Tah. Erdemli Sul. 
Darende - Mahalleleri Sul. 
Darende - Heyiketeği Malı. Taş. Kor. 
Darende - Aş. Ulupmar Sul. 
Darende- - Kuluncak Nah. Araz. Sal. 
Doğanşehir - Oovakırkbayır Sul. 
Pötürge - Taşmışköy Ar. Taş. Kor. 
Pötürge - Mamaş Köy. Ar. Taş. Kor. 
Pötürge - Pazarcık Köy. Ara. Taş. Kor. 
Angüvan - Eymir Sul. 

Sıra 
No: İsin adı 

Tunceli : 
18 Oemişgezek arazi Sul. ve Taş. Kor. 
19 Pertek arazi Sin geç Der. Sul. 
20 Pülümür - Hacılı Sul. 

Adıyaman : 
21 Celikhan - Kaza arazi Taş. Kor. 

DSÎ IX ncu Bölge Müdürlüğü 
1963 yılı Çalışma Programı 

Faaliyetin nev'i : Etüt ve plân faaliyetleri 
Faaliyetin beyanı : Küçük su işleri (Plân

ları) 
Malatya- : 

1 Doğanşehir - Erk en ok Araz. Sul. ve Hid 
Elek. Santrali 

DSÎ IX ncu Bölge Müdürlüğü 
1963 yılı Çalışma Programı 

Faaliyetin nev'i : Etüt ve plân faaliyetleri 
Faaliyetin boyanı : Gölet - İstikşaf 

Elâzığ : 
1 Merkez - tirzürük Mah. Vk. Tay deresi 

göloti 
2 Merkez - Hoğü köyü Akdere göloti. 
8 Merkez - Karinget köyü göleti. 
4 Karakocan - Dumluyazı göleti. 
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Sıra 
Nö: îşin adı 

Malatya : 
5 Merkez - Kozluk köyü göleti. 
6 Merkez - Balıcay dere göleti. 
7 Merkez - Kumludere göleti. 
8 Merkez - Cephanelik kuzeyi göleti. 
9 Merkez - Taştepe göleti. 

10 Merkez - Ordusu Pınarbaşı göleti. 
11 Merkez - Horata göleti. 
12 Akdağ - Derindere göleti. 
13 Hekimhan - Güvene çayı göleti. 
14 Arguvan - Tatkınık köyü göleti. 

Adıyaman : 
15 Merkez - Eğridere çayı göleti. 
16 Merkez - Ziyaret göleti 
17 Kâhta - Menzil dere göleti. 

DSÎ IX ncu Bölge Müdürlüğü 
1963 yılı Çalışma Programı 

Faaliyetin nev'i : Etüt ve plân faaliyetleri j 
Faaliyetin beyanı : Gölet - Plânlama 

Elâzığ : 
1 Merkez - Cip göleti. 
2 Merkez - Yk. Huk köyü göleti. 

Malatya : 
0 Merkez - Cephanelik kuzeyi göleti. 

DSÎ IX ncu Bölge Müdürlüğü 
1963 yılı Çalışma Programı 

Faaliyetin nev'i : Taşkın ve rüsubat kon
trolü. 

Faaliyetin beyanı : Btüt. 

Malatya : 
1 Darende yandereleri plânlaması. 

Bingöl : 
2 Kığı - Zirzanos köyünün taşkından korun

ması. 

Tunceli : 
o Pertek - Camiikcbir mahallesinin taşkın

dan korunması. 

Şimdi sayın senatörün sorularına karşılık 
olarak Vekâletimdeki resmî kayıtlardan aldı
ğım malûmat budur. Eğer kendilerinin İnmun 
dışında sözlü soruya sarahaten ifade etmediğim J 
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hususlar varsa, bunu bildirsinler, ifadeye çalışa
yım. 

Hürmetlerinde. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Muh
terem Başkan muhterem senatörler konuya gi
rerken, sorumu cevaplandıran Muhterem Ba
kana teşekkür etmek isterim. Verdikleri ce
vabın yardım faslı beni oldukça tatmin et
mekle beraber, yalnız samimî olarak itiraf ede
yim ki, 9 ncu Bölge DSİ de yapılan çeşitli yol
suzluklar hakkında verdikleri malûmat bende
nizi tatmin etmemiştir. Çünkü Devlet Su İşleri 
mensuplarından bâzıları, kanun, .nizam, ve mev
zuatı çiğnemişler, çalışmalarında salim olmıyan 
bir zihniyetle boy göstermişlerdir. Muhterem 
arkadaşlarımın hatırlıyaeaklarmı ümidederim. 
:19G3 yılına ait Bayındırlık Bütçesi görüşülür
ken, l)iz Devletin parası ile'saltanat sürenlerin 
mevcudiyetinden bahsetmiş bu bunların bâzı 
hamilere dayanarak «sultanat sürmeleri hâdise
sine engel olunmasını temenni etmiştik. O za
man olduğu gibi şimdide kendilerine sonsuz 
hürmet ve itimat beslediğim Muhterem Bakan 
ise, Karma Bütçe Komisyonunda ve Senatoda 
yapmış oldukları konuşmalarda hırsız -ve ehil 
olmıyan mütaahhitlcrin daima karşılarında ola
caklarını ifade etmişlerdi. Temenni ederdik ki, 
Sayın Bakan yalnız mütaahhitlerin değil, fa
kat teşkilâtında onlara, dayamak olarak mevcu-
dolaıı kimselerin de karşılarında olacaklarını 
ifade etsinlerdi. Meydanda . kanunları ve ni
zamları hiçe sayan ve Devlet Hazinesini zarara 
sokanlar mevcuttur. Bunlar ifade edilmişti. 

Fakat bütün bu ifşaata maalesef o gün ce
vap verilmek lüzumu dahi hissedilmemiştir. 
Acaba Sayın Bakan ile burada bütçeyi taki-
beden mensuplarının iddialarımızın üzerine eğil
in e mele rindeki sebep ne olmalı? İşler çoktur, 
çalışmaktan vakit mi bulamıyorlar, yoksa unu
tuyorlar mı? Yoksa nizamları çiğniyenlere bile 
bile göz yummakta mıdırlar? Evet efendim. Ka
nunsuz tasarruflarda bulunanlar vardır. Sırtları 
dayıları tarafından okşanmıştır. 

Diğer yandan sorulan sualler, verilen, ce
vaplar yapılan temenniler, zabıt cerideleri ile 
gazete sütunlarına geçmekten öteye gitmemiş
tir. Eğer yapılan ihbarlar, hasıraltı edilmeye 
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devam edilecekse, buradaki sual müessesesinin 
mevcudiyetindeki hikmet nedir? 

Şimdi burada müsaadelerinizle her soruya 
verilen cevaba ana hatlarla temas etmek isti
yorum. 

9. D. S. işleri bölgesine 'beş vilâyet bağlıdır. 
1961 - 1962 yılları bütçesinde bölgeye yatı

rılan yatırım miktarlarının tevziine dikkat bu
yurunuz; o zaman bir vilâyet müstesna, diğer
lerinin yatırım kuyruğunda sırtı beklemekte 
olduğunu görürsünüz. Ne kadar gariptir ki, bu 
beş vilâyetin teşkil ettiği bölgenin kalkınması 
için 1963 bütçesine konan tahsisat yine büyük 
ekseriyetiyle bir vilâyete teksif edilmiştir. 

Şimdi yeni bir sualle esas meselenin üze
rine eğilmek istiyorum. 

Muhterem Bakanın, arz edeceğim hususta 
malûmatlarının olup olmadığını bilmiyorum. 
Fakat öyle zannediyorum ki, Genel Müdür bu 
hususta yeteri kadar bilgi sahibidirler. Sa
yın Bakanın teşkilâtında vazifeli olanlardan 
bâzılarının ibret verici 'belgelerden, yalnız bir
kaçını takdim edeceğim. Aynı teşkilâtta vazi
feli bir yurtsever vatandaş imzası ile bölgeden 
yapılan kanunsuz işler ve yolsuzlukları vesi
kalara dayanarak dokuz madde halinde ihbar 
etmiştir. İhbar dilekçesini ve bunun dışında ka
lan hâdiselerden birkaçını arz ederken şunu 
da söylemek isterim ki, Sayın Bakan arzu bu
yurdukları takdirde diğerlerini de verebilirim. 

Bunlardan suç derecelerini de hukukçu se
natör arkadaşlarıma bırakıyorum. 

Birinci hâdise : 
Bölge Müdürü, sus payı ile kendisine bağla

mak istediği mühendislerden birisinin mesken 
olarak Yenimahalle Bey sokakta kiraladığı 38 
numaralı evin, kirasına mahsubolmak üzere 
binanın yağlı boya, badana, su tesisatı tamire 
muhtaç kısımlarını bölgeden 9 ilâ 20 lira ara
sında yevmiye alan 7 işçiyi 59 gün çalıştırmak 
ve malzemesinin bir kısmını da bölgeden kullan
mak suretiyle vazifesini kötüye, Hazineyi za
rara sokmuştur. (Muhterem Bakan arzu bu
yururlarsa şu anda dahi çalıştırılan işçilerin 
isimlerini, çalıştırıldıkları gün ve yevmiye mik
tarı ile görgü şahitlerini de verebilirim) Esa
sen işçilerin çalıştıkları günlerde evde mü
hendise ait bâzı ev eşyaları çalınması clolayı-
siyie durum, savcılığa da intihal etmiş ve bu-
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imla çalışan işçilerin kimler tarafından nasıl 
çalıştırıldıklarına dair Elâzığ Savcılığında ifa
deleri mevcuttur. Aynı bölgede beş dakika va
zifesine geç gelen kimsenin vazifesine nihayet 
verilir de, Hazineyi binlerce lira zarara sok
mak suretiyle mahiyetindekilerine kötü örnek 
verenlerin dayıları tarafından sırtları okşanır. 
Bunun hangi kanunda yeri olduğunu Muhte
rem Bölge Müdürü gösterebilir mi? 

Sayın Bakan bilmemki ikinci hâdiseye ne 
buyururlar. Bölgesinde yapılan işlerden do
layı istihkaklarda yolsuzluklar gören mesul 
daire müdürü imzadan imtina etmiş ve ilgili 
mühendis sebepsiz olarak görevinden alınmış
tır. Biz o günkü konuşmamızda sayın müdürün 
kendisine ve fikirlerine muhalif olanları te
mizleme işinde ne kadar mahir olduklarını söy
lemiştik. Bugün yine aynı kanaatteyiz ve belki 
de bu konuşmamdan sonra günahsız birkaç zavallı 
memurun daha denklerim bağlamak için şeytani 
zekâsını kullanacaktır. Fakat hak ve adalet 
prensiplerini zedeledikleri müddetçe milletin 
bir temsilcisi olarak daima beni karşılarında bu
lacaklarını da buradan kendilerine ve tutun
dukları dallara duyurmak isterim. Henüz okul
da talebe olan (bir şahsa yetki tanımış, istih
kakları imza ettirmiştir. Kanunda yeri olmıyau 
bu duruma niçin lüzum görüldüğünü takdirle
rinize bırakıyorum. Muhitinde doğruluğu ile 
temayüz etmiş olan mühendisin işine son veri
lirken de kanun, nizam ve yönetmenlikleri bile 
bile ihlâl edenlere takdirnameler yağmıştır. 
Müsamahanın bu şekli kabahatli olanlara yeni 
fırsatlar vermiyecek midir? Nitekim biz ihbar
ların neticesiz kalmasından cesaret alan sayın 
müdürün, Devlet Hazinesinden nasıl ikramda 
bulunduklarına ve maiyeti erkânına hangi for
müllerle sus payı ikram ettiğine birkaç misal 
daha vereceğiz. 

Bir gün, müdür bey bölge arabaları ile is
tanbul'dan Elâzığ'a boru nakletmekte olan şo
förlerden birkaçını makamına çağırmış, emret
miştir. Bundan böyle yapacağınız seferlerde 
Adana üzerinden geleceksiniz. (Sebebi bölgesine 
yeni tâyin edilen bir mühendisi kendisine bağ
lamak için onun evini parasız olarak naklettir-
mektir. Mesafe uzamıştır, arabalara az yük atıl
mıştır, mühendise ayrıca kanuni harcırah öden
miş.,. (Bunlar bahis mevzuu değil... 
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Eğer Muhterem Bakan arzu ederlerse bu 

hâdisenin de doğruluk derecesini Pazarcık Sav
cılığından 'öğrenebilirler. Çünkü arabalardan bi
ri Pazarcı'k yakınlarında akis kırmış, mühen
disin bavullarından biri 'kaybolmuş ve durum 
savcılığa aksetmiştir.-

Dahası var arkadaşlar, sayın müdür maiye
tindeki mühendisi (görevli olarak Ankara ve 
fstanbııl'a göndermişti •. Bu vazife Devletin 
resmî arabası ile yerine getirilmiştir. 'Fakat mü
hendis bey, yine de bu vazifeyi Devlet Demir
yolu ile yapmış gibi kanuni hareıralhını alıver
miştir. Bu hileli yollara tevessül eden ve ettiri
lenlere verilen ücret ile Anadolu'nun kuş uç
maz kervan ^geçmez bir velinde öğretmenlik ya
pan kimsenin durumunu mukayese etmek, mem
leketteki acı hakikatim in zuhuru bakımından 
elzemdir. I 

Şimdi saltanat süre ı bu zihniyetin vatanda- I 
şa hizmet anlayışını mahallî basından aksettiri
yorum. 25 Temmuz 1962 tarihli ve 2895 sayılı 
Uluova gazetesinden : I 

Elâzığ - Uluova köyleri susuzluktan kırılır
ken, bu vilâyetin D. Su İşleri Bölge Müdürlüğü 
var iken, pancar eken vatandaşın yardım için I 
yaptığı müracaatı (bana mı sordunuz da ekti- I 
niz) diye karşılıyan bu müdürün memlekete 
hizmet anlayışı ne olabilir? 

2906 sayılı Uluova gazetesinden : Vilâyeti
mizde bulunan 9 ucu 'Bölge Devlet Su İşlerinden 
halkımız geniş bir çalışma beklediği halde teş
kilâtı geniş olan bu müessese randımanlı çalış
mamaktadır. Uluova köyleri susuzluktan kırı
lırken onlar personeline ayda üçyüz ellibin li
ra maaş dağıtmakta, ellerini, kollarını bağla
mış oturmakta, bölge müdürlüğü binasını süsle
mekte, eşine hiçbir yerde tesadüf eddlıııiyen bi
siklet garajı yapmak için uğraşmaktadırlar. 
Halbuki vatandaş iş istemekte, su istemektedir. 
İsterseniz resimleri de vardır, takdim edebili
rim. 

•Muhterem arkadaşlarım, ne eli ayağı nasırlı 
köylü vatandaşın feryadı, ne bavsmıu tenkidi ve 
ne de vatandaşın vesikalara dayanarak yaptığı 
ihbarlar tesirini gösterememiştir. Bütün bunlar' 
tesirini gostermeyince mahallî basın belki te
sir eder ümidiyle şu gördüğünüz manşeti at
mıştır. 

10 Mart 1963 tarihli Uluova'mn başlığı : 
«Hakikatler meydana çıkmalıdır» D.S. İşleri I 
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Bölıge Müdürlüğü 1962 de KJâzığ, Malatya ve 
Tunceli'de kaç. lira sarf etmiştir1? Geçen yıl 
Uluova. ve Kuzova'da malî servet pancar mah
sulü susuzluktan kavrulurken Bölge Müdürlüğü 
ne yapmıştır? Görevi su kaynaklarını bulup iş
letmek olan Bölge Müdürlüğü Gölcük'te o za
man da arz etmiştim, Elâzığ'ın Göleük'ünde, 
plaj, lüks bisiklet garajım yapmakla 19612 yılı
nı kapamamış mıdır? 

FİKRET TURJHANdtlj (Aydın) — Plaj 'ka
ça çıkmış Mehmet Ali Bey? 

MtillMET ALİ DEMİR (Devamla) — Efen
dim, bendeniz kaça çıktığını bilmiyorum. Eğer 
arzu buyurursanız onu da getirip arz ederim. 

Şimdi Sayın Bakandan şunu öğrenmek isti
yorum : 

'Kendilerinden yardım talebinde bulunan 
pancar müstahsilini «Bana mı danıştınız» gibi 
mânâsız bir ifade ile makamlarından kovan bu 
idareci, kovduğu vatandaşların bir hizmetkârı 
değil miydi? Pancar maihsuliuıün daha. tarlada 
iken ma'hvına sebebolan bu zatın vazifesi Dev
let Hazinesinden çektiği paralarla kader dost
ları için bahçeler, parklar, yüzme havuzları, 
plajlar yapmak, araba saltanatına önderlik 
etmek mi idi? Acaba Sayın Bakan gayet primi
tif bir hayat yaşıyan halkın durumu ile mahru
miyet bölgesindeki bu saltanatın, mukayesesin
den nasıl bir netice çıkaracaklardır? 

Biz şu hususa inanmaktayız ki, milletin pa
rası ile milletin üzerinde saltanat sürenlerin, 
tutundukları dallara güvenerek 'kanun ve ni
zamları hiçe sayanların nüfuz sahibi kimseleri 
basama'k yaparak hakları olmıyan mevkileri iş-
ĝ ıl edenlerin ve Devlet Hazinesini şahsi 'kasası 
gibi kullananların artık saltanatlarına son ve
rilmesini. bu fakir millet namına yüksek huzu
runuzda rica eder, hepinizi «hürmetle selâmla
rım. 

Yalnız, arzu buyururlarsa bendeniz vesika
ları takdim ederim. İşte vesikalar muhterem 
arkadaşlarım. Tarihini söylüyorum, 28J2.İ.963 
tarih 4925 sayılı taiıakku'k evrakı ile Devlet 
arabası ile seyahat ettiği halde1 Devlet Demir
yolları ile birinci mevkide seyahat etmiş diye pa
ra çekmiştir. İşte vesikası. Bunun için vatandaş 
ve işçi temsilcileri nerelere müracaat ediyor? 
Bunun bir sureti Cumhuriyet Başsavcılığına ve
rilmiş, bir sureti Başvekâlet yüksek makamları-
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na gönderilmiş, bir sureti de Vekâlete tevdi 
edilmiş ve ıSu işleri Umum Müdürüne verilmiş
tir, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. Sayın De
mir. 

MEHMET ALİ DEMÎR (Devamla) Peki 
efendim. 

(BAŞKAN — Buyurun »Sayın Bakan. 
(BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara -Milletvekili) — Pek Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler; Sayın Senatör De-
mir'iıı beyanlarını büyük bir dikkat ve itina 
ile dinledim. Kendileri evvelâ benim buradaki 
Devlet Su işleri 9 nen'Bölgesinin 1962 sarfiyat
ları ve 1963 icra programı hakkındaki beyanla
rıma teşc'k'kür ettiler ve ben de beyanları dola-
yısiyle kendilerine teşekkür ederim. Ondan son
ra da «beyanları tatmin edici değildir» dediler. 

Şimdi )Saym Riyaset Divanından, geçenlerde 
de bir vesile ile istirhamda bulunmuştum. Yine 
istirham ediyorum, soru kurallarına riayet et
meden bu Parlâmento mekanizmasını salim bir 
şekilde yürütmek mümkün değildir. Muhterem 
arkadaşım burada bir tahakkuk memurunun hi
lafı hakikat harcıra!h beyannamesi doldurdu
ğundan veya bölge müdürünün bisiklet garajı 
yaptığından bahsettiler. Şimdi sarahaten sözlü 
sorularda zikretmek lâzımdı ki, bendeniz kendi 
sorularına mütenazır olarak tetkiklerimi yapa
yım, gelip Yüce Senatoya bu sözlü soru vesile
siyle tatmin edici cevaplar arz etmek fırsatim 
bulayım. Şimdi sözlü soruda yazılı olmıyan bir 
hususta nasıl cevap vereyim. Ben kâhin deği
lim. Icinizıden naçiz bir arkadaşınız olarak eslim-
den geldiği kadar bu vazifeyi yapıyorum. Ne 
ısöyliyecelklerini bilmediğimi bir şeyden bahsedi
yor, geliyor burada gazete şöyle dedi böyle de
di ifadede (bulunuyor. OBeıı arz ettim. 15 tane 
ihbar olmuş, 13 tanesi neticelendirilmiş, aidoklu-
ğıı makamlara ve muhbirlere 'bildirilmiş, 2 ta
nesi Adliyede ve idari tahkikat yapılıyor. Şim
di /bana deseydi ki bu tahkikat .mevzularında 
şunun şunun hakkında ne yaptınız, ona göre 
/hazırlanır gelir arzı cevap ederdim. Burada bu 
şekilde alklıma evvelden koyduğu ondan sonra 
da Vekile anot ettim veya efkârı umumlyede 9 
ncu 'bölgeyi ait üst ettiım. Teşkilât mensupları
nın 50 tanesinin . . . . gibi lâfları "burada bu-
lunmıyanların gıyabında söylemek doğru değil

dir. Şimdi tesbit edebildiğim .bütün hu parlak 
lâfların .altında Sayın Mehmet Ali Demirin 
boyanları arasında bir hilafı hakikat beyanna
me doldurulmuş, bir de Uluova sulamasında, 
eğer hakikaten vaka ise, (benim de ısureti kafi
yede .tastvip eltiniyeceğim, zaten silkinti içinde 
kalmış, bunalmış 'bir vatandaşa «•bana sordun 
da mı elktin» demesi şeklindeki beyanlarından 
başka hiçbir şey bulamadım. Elâzığ'da bir yer
de 9 işçi 59 gün bir evin boyası ile meşgul ol
dular diyorlar. Sayın Demir evin boyaıiıma.sı 
.meselesini bir .sözlü soru mevzun olarak bura
ya getirmelidir. Eğer bu idare âmiri, bölge mü
dürü veya umum müdür mııa-vini veya umum 
müdür ise vekil olarak bendeniz ,ne yapmışım 
Bu mevzuda Yüce Senatoyu tenvir edebiliriz. 
Ben ıhiekimsemin kanunları çiğnemesini ve Dev
let Hazinesini çarçur etmesini, hırsızlık yapma -
sini sureti katiyede tasvip etımiyen arkadaşları
nızdan biriyim. Burada .çeşitli vesilelerle beyan
larda bulundum. Müfaahlıit yakınım değil; en 
yakınım dahi olsa Nafıa Vekâleti camiasında 
çalışmış insanların mütaahlhit olsun, memur ol
sun, ımüstcşarından odacısına kadar hiçbirisinin 
kanun, nizam ve talimatlar halicinde ve hilafı 
hakikat beyanname1 yahut istihkak raporu ile 
fakir milletin alın teri olan kazançlarımdan alı
nan vergileri bu şekilde harcamaları na müsaade 
etmem arkadaşlar. Kendileri 'bütçe sırasında 
da bu .sözleri burada söylediler, bütçe zabıtları 
burada. Fakat bir tek meseleyi zikretmediler. 
Omun için cevap vermedim. Belki edim ki Sayın 
Senatör arkadaşım Nafıa Vekâletine teşrif etsin, 
bir acı kahvemi içsin, bu bahsettiği şeylerin müf
redatını getirsin; ben de lâzım gelen tetkikatı 
yapmak için ilgilileri göndereyim ve hâdiseye 
el koyalım. Ama bu mevzuda vazifemi ifa için 
bana yardımcı olsunlar. Mehmet Ali Bey arka
daşım aradan 4 ay geçti, bu umumi beyanların
dan sonra Nafıa Vekili arkadaşınıza gelip, be
nim koskoca beyanlarımın, Bölge Müdürlüğünde 
yapıldığını iddia ettiğini suiistimallerin detay
ları, delilleri şunlardır diye Nafıa Vekili olarak 
baına getirmesini, iktidar partisinin bir mensu
bu olarak güven oyu vermiş olan bir arkadaştan 
bunu yapmasını beklerdim. Bütün hâdise o böl
geyi idare eden birkaç arkadaşla şahsi münase
beti dolayiiSİyle buraya geldi ise ben Vekil ola
rak hiçbir zaman bunu tasvibetmem arkadaşlar. 
Orada çalışan ve halen bizim kadroflarımızdan 
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maaş almakta olanı (bir memurun gazetecilik I 
yapması ve müdürle geçinememesi neticesi bu 
olaylar oluyor. Eğer orada çalışan bir memur 
müdürün suiistimalini ıbiliyorsa gelsin bana, 
emsali çoktur, kim ihbar yapmışsa peşine bir 
•müfettiş takmışımdır ve İkim 'böyle bir delil ge- I 
tirmişse tahkik ettirmisimdir. 'Ben şifahi beyan
lara itiibar etmem ve imzam mektupları tetkik 
ettirmem. Müfettişlere emir vermişimdir; Umum I 
Müdürlükler, Vekâlet Teftiş Heyeti imzasız ih-
'barlara itibar ettmiyeccktir. Bu kem zaman I 
kaybına sebebiyet verir 've hem de salim bir ne
ticeye varılamaz. Bâzı insanlar vardır, teşhir 
hastalığına müptelâdır. Bu gibi şeyleri kendisine 
âdet edinmiştir. Ama maddi delil, vesika ortaya 
koyduktan sonra tahkikat yapılmasın ve umum I 
müdür., Vekâlet buna. müsamaha etsin. Bugünkü I 
Anayasa rejimi içerisinde ıbu Parlâmentonun 
çatlısı altında bu, hiçbir kimsenin tasvibetmiye- I 
ceği ıbir hâdisedir. Bu bakımdan Sayın Mehmet 
Ali Demir arkadaşım müsterih olsunlar. 

Beyan ettikleri şeyler için manşet çıkmış. 
Kim? Birisi. Ben rica ediyorum dosyaları lüt
fetsin, .tevdi etsinler en ibilgili ve dirayetli mü- I 
fettişleri kısa zamanda peşine takmazsam o za- I 
man söylesinler. Yoksa fuzuli yere Senato işgal I 
edilemez. Onun için 'ben Mehmet Ali Bey ar- I 
ıkadaşıma 'bir tarizde daıha Ibulunaoağım. Saat 
üçlbuçukta Basın Bürosuna ıgitti, ıbeyanda iboı- I 
lundu, dedi ki «lHyas Seçkin'c sözlü soru sor- I 
duan, Vekillin cevabından tatmin olmadım. Ben 
de şunları söyledim.» Ve bu söylediklerini tek- I 
sir ettirip muhtelif gazetelere 'bugün dağıttı. I 
Olur mu arkadaşlar? Ne biliyorlar? Ben hazır- I 
1 anmadan gelmişim. Tatmin edici cevap verip I 
veraniyeceğiımi? (Gülüşmeler) Evet; saat üçbu- I 
eukta Büyük Milliet Meclisi Basın Bürosunda' 
ben daha ıbu kürsüden .konuşmadan tatmin edi- I 
ci cevap alamadım diye teksir ettirdiler. Bu ku
rallara riayet etmemektir. Ben hiçibir mevzuda 
suallere cevap vermekten âciz veyahut attığım 
imzaların .hesabını vermekten çekinecek Ibir in- I 
san değilim. Onun için istirham ederim, bu me
selelerde kurallara riayet ederek ve hiçbirimizi I 
severek, sayarak halletmenin yollanan Ibulalım; 
birbirimize itimat edelim, .birbirimize hizan ette I 
yardımcı olalım. Benim istirhamım budur, hür
metlerimle. (Alkışlar) , I 

BAŞKAN — Sayın Demir. I 
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MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Önce 

.muhterem arkadaşlarım, basına verikniş olan 
her hangi bir kıymeti olmıyaeağmı (beyan etti
ler. Yüksek huzurunuzda şunu ifade edeyim ki 
basın bu memleketin delilidir, kulağıdır, gözü
dür. Bu hâdisede umum müdürün (huzuruna 
giden vatandaşın boyan ettiği ıbütüm sözler ba
sma intikal etmiş ve intişar etmiştir. İkincisi 
ibendeniz sözlü soruda, yapılmış kaç ihbar var
dır, ıbu ihbarların durumu nedir diyorum. Ve
kil Bey ise sorunuzda ihbar keyfiyeti var anı, 
ihbarların mahiyeti nedir diyorlar? Vekil Bey 
15 (kadar iıhibarıu olduğunu söyler de mahiyetini 
niçin bu (kürsüden açıklamaz? Çünkü Umum 
Müdürlüğe intikal, eden bu ihbarlar Vekil Be
yin masasına intikal etmemiştir. 

Arkadaşlarım biraz evvel ibuyurduilar re de
diler ki mert insan gelir imzasını atmak sure
tiyle hana ihbar eder. .Umum Müdürlüğe bu va
tandaş ihbarda ibulunmuş ve imzasını atmak su
retiyle .mertliğini göstermiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben vesikaları veri
yorum. Görgü şahitlerini veriyorum, tetkik bu
yurdukları zaman tonların hakikat olacağını 
göreceklerdir; 'hattâ bu ihbarı yaptığı zaman 
Umum Müdür rica etmiş, yalvarmış hu ihbarı 
geri al diye. Elâzığ'daki şu evrak verme defte
rini tetkik buyururlarsa verdiği ihalde tekrar ri
ca mkıuet üzerine geri aldırılmış olduğunu, gö
receklerdir. Fakat hilâıhara dediğini yapmadı
ğından dolayı, yani .bunları düzeltirim bu hare
kete tevessül etme dediği .halde bunu yapmadı
ğından bu arkadaş ihbarını tekrar yapmış ve 
resmen göndermiştir arkadaşlar. Altımda imzası 
vardır.' Ben henüz diğerlerini okumuyorum 
Okusam yüzünüz kızarır arkadaşlar. Size tek 
bir şey soruyorum. Şimdi ıbir ihale yapılır, ihale 
% 2 kırılır. Bugünkü zamanda hangi ihalede 
% 2 kırılmıştır? Umum Müdürlükle temas etti
ğim zaman ımuhterem Bakan (bunu öğrenebilir
siniz? Su İşleri Umum Müdürü muvafıktır, uy
gundur diye fikrini bildirir, fakat yukarısı bu
nu uygun ıbulma'Z bu ihaleyi 'bozar, fesheder. 
Şimdi ibütün durumu Umum Müdür Vekile in
tikal ettiranemiştir. Ve bunun olmaması için de 
var kuvveti ile çalışıyor. İşte basit ,bir misalini 
arz edeceğim. Gitsin defterleri tetkik buyursun, 
imza defterinde gelmediği günleri gelmiş gibi 
göstererek karısına menfaat temin etmek ve gün-
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terce hattâ haftalarca daireye devam etmiyen 
karısı için istihkak aldırmıştır arkadaşlar. Res
men ihbar ediyorum. Bu meydana çıkmış mı
dır? Niçin burada beyan etmiyorsunuz! 

İkincisi; muhterem arkadaşlarım, konuşma 
meselesine gelince : Evet, bendeniz hazırlamış 
olduğum yazıyı mumlu kâğıda yazdırmış, teksir 
ettirmiş bırakmışrmdır. Bu beni tatmin etmiş 
midir etmemiş midir? Ben tekrar ediyorum 
verdikleri cevaplar bir bir beni tatmin etmiş de-
değildir. Zira yapılan yatırımlar mevzuunda 
Tunceli gibi bir bölgeye 150 bin lira bir yardım 
yapılmıştır. Bu beni nasıl tatmin eder arkadaş
lar? Ben o seçim bölgesinden geldim, fakir va
tandaşların reyi ile buraya geldim. Bir bölge
ye 1 milyon, 5 milyon para yatırırken Tunceli 
gibi, Bingöl gibi bir bölgeye 100 -150 - 200 bin 
lira gibi bir yardım yapılırsa bu beni nasıl 
tatmin eder? Ben bunları 1962 - 1963 program
larından çıkardım. Benim hilafı hakikat bir 
beyanım yok ki, muhterem Bakanım. 

llezeteye intikal ettirmiyeceksin, ihbar etmi-
yeceksin, onlar bildiği gibi saltanat sürecek, 
plajlar yapacak, bisiklet garajları yapacak. Bu
yurun bir • vatandaşın mektubunu okuyayım, 
gözünüz yaşarsın. Dünya kadar vesika arkadaş
lar, hangi vesikayı getirelim, beyefendi? Biz 
zatiâlinizin çalışmasından, mesainizden memnu
niyetle bahsettik. Fakat sizin maiyetinizdekiler 
size ayak uydursalar, böyle olmaz. 

BAŞKAN — Herkesi itham etmeyin. 
MEHMET ALÎ DEMÎR (Devamla) — Her

kesi değil, bâzılarını. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Ankara Milletvekili) •—• Muhterem Başkan, 
muhterem senatörler; huzurunuzu üçüncü defa 
işgal ettiğimden dolayı özür dilerim. Ama gönül
lerde rusııp kalmasın. 

Şimdi Saym Mehmet Ali Demir arkadaşımın 
beyanları doJayısiyle verdiğim cevapları dinledi
niz. Kendilerini müşkül durumda bıraktığım için 
özür dilerim. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Ben 
müşkül durumda değilim. Bakan olarak siz müş
kül durumdasınız. 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 
(Devamla) — Ben Bakan olarak her isimin hesa-
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bini açık alınla ve şerefle vermeye muktedir bir 
insanım. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Biz 
de vermeye muktediriz. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmıyalım. 
BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 

(Devamla) — Şimdi arz edeyim : Tuneeline 150 
bin lira, bilmem hangi vilâyete 2 milyon lira tah
sis edildi, diyorlar; değil arkadaşlar. Her vilâyet 
Plândan hissesini almıştır. 

Elâzığ - Tunceli arasında 16, 17 milyon lira
ya çığ tünelleri yapmıştır. Bu Bingöl'de yoktur, 
Elâzığ'da yoktur. Bu bakımdan bâzı vilâyetlere 
500 bin lira il ve köy yolları için tahsisat gönder
mişim, bâzı vilâyetlere 3 milyon, 3,5 milyon lira 
göndermişim. Ama il ve köy yolları için 500 bin 
lira tahsisat gönderdiğim vilâyetlere 45 - 50 mil
yon lira sulama için yatırım yapıyorum. Onun 
için karayolları bakımından aldığı tahsisatı, ilk
okul bakımından aldığı tahsisatı... 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Oradan 
Devlet yolu geçiyor. 

BAŞKAN — Rica ederim Mehmet Ali Bey, 
müdahale etmeyin. 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 
(Devamla) — Sinirlenmeyin efendim, şimdi ben 
istesem de zatıâliniz de Nafıa Vekili olsanız 
Tunceli vilâyetine bu sene belki 500 bin lira su
lama bakımından yatırırsınız, ama gelecek sene 
10 milyon, 15 milyon lira yatırırsınız, ama bu 
sene 15 milyon yatıramazsmız. Projesi olmıyan, 
etüdü, olmıyan, tetkik edilmemiş olan bir mese
lede bâzı yerlerde, bâzı sektörlerde yatırım yap
mak suretiyle telâfi edebilirsiniz. Plânın uygu
lama şeklinden Hükümet olarak bizim anladığı
mız mâna budur. Onun için hiç merak etmeyin 
Tunceli'de hakikaten büyük yatırımlar yapılma
ya müstahak, lâyık, kıymetli bir vatan köşesi-
dir. Ve Hükümet her vekâlet gibi Tunceli'ne ya
tırımların daha çok miktarda o vilâyete aktarıl
ması, kanalize edilmesi yolunda çalışmalar yap
maktadır. Dediğim gibi Devlet yolları... Eh 
o Devlet yolu öteki, baraj, Keban Barajı, falan 
nihayet hepsi bâzı vilâyetlerin mülki hudutları 
içinde. Onun için telâş buyurmasmlar ve lütfet
sinler, iktidar partisinin mensubu bir senatör 
olarak vazifede hizmetimi kolaylaştırmak için el
lerinde ne kadar vesika varsa tevdi etsinler. 
Eğer haklarında lâzımgelen tetkikatı yapmazsam 
maiyetimdeki umum müdürleri, müsteşarları bu 
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mevzuda en geniş şekilde hizmete sevk etmez- | 
sem ve gelip burada alın açıklığı ile hesap vere
mezsem o zaman gelsinler beni müşkül mevkide 
bıraktınız diye sual sorsunlar. Bunun dışında 
sözlü sorularında evvelden sarahaten bildirme
dikleri bir meseleyi sonradan buraya getirip de 
polemik mevzuu yapmak ve bir memur hakkın
da lâyık olmıyan lâflar söylemek bu Parlâmen
to çalışmalarına, âdabına, geleneklerine uyıııı-
yan bir şeydir. Onun için huzurunuzu işgal et
tim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun .Mehmet Ali Bey. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) - - Muh

terem arkadaşlarım, Muhterem Bakan buyur
dular ki, «kendilerini müşkül mevkide bırak
tım» ben asla müşkül mevkide değilim. Zanne
dersem kendileri müşkül mevkide kalmışlardır. 
Zira şuradaki ihbar mektupları oradaki teşki
lât mensuplarının nasıl çalıştıklarının delili ve 
misalidir. Ben zatıâlinize bir şey demiyorum. Si
ze intikal etmediğinden dolayı üzülüyorum 
Muhterem Bakanını. Bu yapılan ihbar bir, iki, 
üç kişinin işi değil. G aydan beri bu ihbar yapıl
mış, fakat üzerim; çizgi çekilmiştir. Tetkik bu
yuran, Umum Müdürünüzün makamına gidilmiş 
verilmiştir, siz Umum Müdürünüze sorun 4 ay 
evvel verilen bu iş hakkında ne yaptınız diye; 
nasıl cevap verecektir. 

İkincisi muhterem arkadaşlarım, bir devlet 
yolunun geçmesi zaruri olan bir bölgede yapıl
mış olan kar tünellerini memnuniyete kabul edi
yorum, fakat tesadüfen Tunceli'den geçmesi do
lay isiyle Pülümür mmtakasında, kar tünelleri
nin yapılmasının, oraya ayrılan tahsisatın Tun
celi'ne verilmesini söylemelerini anlamıyorum. 
Kendilerine bir tek misal arz edeyim. Tunceli'nin 
Ovacık kazasında 1957 - 1958 te başlayıp 1. mil
yon lira sarfı ile yarıda bırakılmış olan su ka
nalları bugüne kadar niçin tamamlanmamıştır?. 
Çünkü muhterem arkadaşlar Devlet Şu İşleri 
Umum Müdürü zahmet edip oraya kadar gitmek 
imkânım kendisinde bulmamış ve 9 ay kapalı, 
3 ayında da açık olan yol ki, bu 3 ayda Temmu
za, Ağustosa tesadüf ettiği için plajdan vakit 
bulup oraya gitmemiştir arkadaşlar. Eğer gitse, 
etüt ettirse o da yerine getirilir. Bakın tam 1 mil
yon lira Devletin parası oraya gitmiş ve şimdiye 
kadar da yatıyor. 

Ben tekrar ediyorum, Muhterem Bakanın 
şahsına son derece hürmetim vardır. Ben geçen 

bütçe konuşmamda da arz etmiştim. Fakat teş
kilâtın hepsini kasdet iniyorum. Bâzı bölgelerde 
bâzı kimseler şahsi menfaatleri için vatandaşın 
hizmetinde değildir. İşte evrakı müsbite arka
daşlarım. \ e getireyim bilmem ki,? (iidip o ada
mın suiistimal yaptığına, dair noterden evrak mı 
getireyim"!. 

BAYİNDİRLİK BAKANI İLYAS SEÇKİN 
(Ankara Milletvekili) - Verin tahkik ettireyim 
dedim. 

MUI1MKT ÜNALDI (Adana) — Senin söy
lediklerini Vekil Bey ihbar telâkki etmiş;. 

MKHMHT ALİ DEMİR (Devamla) Ve
receğim ve ona. eminim. Bu fakir milletin beş 
kuruşunun boş yovv sarf edildiğini gördüğünüz 
zaman üzerinde hassasiyetle duracağınızdan 
eminim. Şu var ki, maiyetinizde bulunan ele
manlar bunu size intikal ettirsinler. Onun için 
Sayın Bakanın kendisine yarıyacak kimseleri 
seçmesi lâzımdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN - - Sözlü soru cevaplandırılmıştır, 
ama, tatmin ol ummuştur, olmamıştır, o ayrı 
bir mesele. (Gülüşmeler) Yalnız bir noktayı 
arz edeyim. Bâzı senatör arkadaşlar Riyaseti 
müşkül durumda, bırakmaktadır.- En ziyade 
benim aziz dostum, Mehmet Ali Demir beni 
müşkül durumda bıraikmıştır. Çünkü su'al hari
ci bâzı konuşmalar yapıyor. Yapmayın desem, 
o zaman da hırsızları meydana çıkarttırmıyor, 
susturuyor diyecek. Onun için mecbur oldum. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) - - Özür 
dilerim. 

BAŞKAN - Estağfurullah efendim. 

16. - (Jumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'mn, köylerle ortaokul bulunmı-
yan kasabalardaki öğrencilere dair sözlü sorusu 
ve Millî Eğitim Bakam İbrahim Öktem'in cevabı 
(6/187) 

BAŞKAN - - Soru sahibi bumda. Millî Eği
tim Bakanı burada. 

Soruyu okutuyorum efendim. 

Üumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına, tavassutlarınızı saygılarımla tale'bederim. 

17 . 5 .1963 
Kastamonu Üyesi 

Nusret Tuna 
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Bugünkü nıiaari'f sistemine göre, köylerle 

ortaokulu bulummıyam kasabalardaki öğrenci
ler daha yüksek bir tahsil yapma, -meslek okul
larına, girme imkânını bıılamaımalktedırlar. 
Okumanın şehirli imtiyazı olmaktan çıkarıl-
maısı, harkesi'iı kabiliyetine göre yükselebi-
mesi için ne düşünülmektedir? Bu hususta ha
zırlanmış bir plân, atılmış ciddî bir 'adını var
ını dır? ' . 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Balkan. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-
TEM (Bursa Milletvekili) — Sayın Nusret Tuna 
arkadaşımızın sorusuna cevap arz ediyorum. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında ; eğitim siste
mimizin, toplumdaki çeşitli görevlerin yurttaş
lar arasında kabiliyetlere göre dağıtılmasını 
sağlıyacak bir şekilde düzenlenmesi, bu amaçla, 
durumları ne olursa olsun, kabiliyetli olanların 
bütün eğitim kademelerinden faydalanmaları ve 
böylece sosyal adalet ve fırsat eşitliğinin sağlan
ması, gaye olarak alınmıştır. 

Bu prensip göz önünde bulundurularak, köy
lerle, ortaokulu bulunmıyan kasabalardaki öğ
rencilere, ilkokul üzerine daha yüksek öğrenim • 
yapma imkânlarını sağlamak maksadiyle Ba
kanlığımızca çeşitli tedbirlere başvurulmuş bu
lunmaktadır : 

1. 1968 - 1964 öğretim yılında ortaokullara 
alınacak parasız yatılı öğrenci sayısı 1 300 den 
1 500 e çıkarılmış olup. bu miktarın % 50 si köy " 
ilkokullarına tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

2. Yurdumuzun çeşitli mahallerinde köy ço
cukları için açılmasına başlanılan ve halen «9» u 
faaliyet halinde olup. önümüzdeki ders yılında 
«1.0»> ü daha öğretime açılacak olan yatılı bölge 
okullarında, ilkokul sınıflarının üzerine tamam
layıcı çeşitli meslek kurslarını ihtiva eden sınıf
ların açılması kararlaştırılmıştır Ayrıca, bu 
okullara ortaokul sınıflarının eklenmesi husu
sunda da gerekli karar alınmıştır. 

3. Halen yurdumuzun çeşitli bölgelerinde 
mevcut yatılı erkek sanat ve yapı enstitülerine 
her yıl, bütçe imkânlarına göre 200 - 300 yatılı 
öğrenci alınmaktadır. 

Beş Yıllık Kalkınma Planı gereğince, (iğrenci 
kapasitesi düşük olan okullara devanı ettirilmek 
üzere, Öğrenim yapmak imkanı bıılamiyan «500» 
e yakın Öğrenciye burs verilmesi düşünülmekte
dir» 
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Bunun dışında halen erkek teknik öğretimin 

«270) gezici köy kursu, yurdun muhtelif bölge
lerinde faaliyette bulunmaktadır. 

4. Kız teknik öğretimde, Elâzığ Kız Ensti
tüsünün yatıl i kısmına köy çocukları alınmakta 
ve icabında ilkokul öğrenimi de verilmek sure
tiyle enstitü mezunu olmaları imkânı sağlanmak
ta ve bu kızlarımızdan bâzıları köy kursu öğret
meni olmaktadırlar. 

Diğer taraftan, gerek ortaöğrenim çağında, 
gerekse bu çağ dışına çıkmış ve ileri öğrenim im
kânı bulamamış ilokul mezunu kız ve kadınları
mızın bir meslek sahibi olmalarını sağlamak 
maksadiyle Akşam Kız Sanat okullarının sayı
ları artırılmakta ve bu okulların zamanla bütün 
ilçelerimizde açılması yoluna gidilmektedir. 

Bu meyanda bâzı ilçelerimizde ve köyleri
mizde erkek kurslarına paralel olarak, genç kız 
ve kadınlarımız için de 757 köy kadınları gezici 
kursu faaliyette bulunmaktadır. Ayrıca her yıl 
50 kurs açılması plânlaştırılmış olup, iki yıldan 
beri tatbik edilmektedir. 

5. İlkokula dayalı 6 yıllık ilköğretmen okul
larımıza alman öğrencilerin % 75 i köy okulları 
mezunları arasından seçilmektedir. 

6. Öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunu 
köy çocuklarının teşkil ettiği İmam - Hatip 
okullarında yatılılık müessesesinin kurulmasına 
karar verilmiştir, önümüzdeki ders yılında bu 
okullara yatılı «1 000» öğrenci alınacak bu okul
larımız Maarif sistemimiz içinde önemle göz 
önünde tutulacaktır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhterem 

Başkan, muhterem senatörler; kıymetli Maarif 
Vekilimiz sualime cevap lütfettiler, teşekkür 
ederim. 

Mevzuun bir hayli dönülüp bakılacak taraf
ları var. Fakat yorgunuz, ben de1 vaktin gecik
mesi dolayısiyle sözlerimi şu şekilde hulâsa et
mek istiyorum : Bugün bizim devletimiz sosyal 
Cumhuriyet esaslarını kabul etmiş, durumdadır. 
Bakanlığın, kurslar hariç, normal tedrisat yo
lundan köy çocukların a ayni an, imkânı şöyle 
bir besapladi'm, Türkiye çapında. 2 bin kişiyi 
geçmemektedir. Köylerimizin mühim bir kıs
mında ilkokul yoktur. Fakat şu imkân'Sizılıklar 
doğmaktadır. Bir kısmında ilkokul var, bir 
öğretmen beş sınıfı birden okutuyor. Ancak 
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bir (Sinifa günde bir saat ders düşüyor. Şu i 
maarif sistemimizde maalesef çok yanlış bir 
sistem takibedilmiş, daha çabuk ha.yata adam | 
yetiştirme amacı ile, fakat bu köyde mi yetiş- j 
t irilir, şehirde mi yetiştirilir? Şu durumda mes
lek mekteplerine ortaokul mezunlarını almak 
yoluna gidilmiş, köyler ilk tahsil seviyesinde 
kalıyor, orta tahsil yapma imkânından tamamen 
mahrumdur, çünkü fakrü zaruret içinde, bir 
kasabaya gidip orta tahsili yapmak lâzım, ya
hut bir vilâyete gidip orta tahsil yapmak lâzım. 

Meslekî mektepler ilkokul mezunu almıyor
lar, ortaokul] mezununu alıyorlar, bu suretle 
köy çocuklarına sözle gerekli alâkayı gösterdi- | 
ğimizi ifade etmemize rağmen, fiiliyatta, tat
bikatta bugün köy çocukları kendi istidatları, | 
kendi kudretleri nisbetinde okumak imkânla- I 
rından /mahrum bulunmaktadırlar. 

Şimdi, bâzı ortaokullara girmek için imtihan 
açıldığı bir vakıadır. Fakat imtihan müsavi 
şartlarla yapılmak lâzımgelir. Bir çocuk vilâ
yettedir, o normal olarak birçok bilgileri gö
rerek öğreniyor, köy çocukları günde bir saat 
ders görür, müsavi şartlarla bir nıüsahaka I 
imtihanı açılır ve burada bittabi köy çocukları 1 
imtihanı kazanamamış durumda kalır. Ben bu
rada adalet olmadığı kanaatindeyim. O çocuk
lara; gerekli ihtimamı göstermemişiz, gerekli 
görgüyü göstermemişiz, gerekli .şekilde okut
mamışız, fakat bütün çocuklarla beraber imti
hana tabi tutuyoruz. Bu şekilde adaleti tesis 
ettiğimizi iddia ediyoruz. Müsavi şartlarda | 
müsabaka, imtihanı bir mâna ifade eder. Yok- \ 
•sa, bu şekilde imkânsızlıklar içinde kıvraman 
köy çocuklarının kabiliyet hakımmdan diğer J 
kasaba çocuklarından aşağı olduğu hakkında 
bir fikir, vermez kanaatindeyim. 

Şimdi kurslar bakımından birbayli faaliye
tin olduğu anlaşılıyor. Denebilir ki, bütün köy 
çocuklarına kurs kâfi igörüllmüş gibi bir hal 
vardır. Maalesef bugünkü maarif sisteminde 
müşahede ettiğim husus da budur. Benim istir-
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hamını şu : Sosyal Cumhuriyet esaslarını Ana
yasasında kahııil eden bir millet, her şeyden 
evvel, bilhassa, şu maarif hizmetini bütün yurt 
çocuklarına -muvazi ölçüde vermek yolunda 
gayret sarf etmelidir. Müsabaka imtihanıların
da şu arz ettiğim eşitsizlik nazarı itibara alın
malıdır. Yatılı bölge okullarını temin etmek 
suretiyle daha bol hoca, daha çeşitli hoca ile 
yetişmeleri imkânları aranmalıdır. 

Bu sualimin tarihi eskidir. Maarif Vekili
miz bu vazifeye yeni başlanmışlardır. Biz şahıs
larında bu mevzuda bir ümitle istikbale bak
maktayız. Yüksek huzurunuzda bunu ifade et
mekten bir zevk duyma k t ayını. Cevapları bu
gün için tatminkârdır, kâfidir. Fakat esas 
m. as ele bakımından tatmin edildiğimi söyliye-
mem, 

Hayırlı icraatlarını beklediğimi arz eder, 
cümlenizi hürmetlerimle selâmlarım. (Ekseriyet 
yok, sesleri) 

BAŞKAN — Bir karar mevzuu değildir, esa
sen iki sualimiz kalmıştır. (Ka'Ç kişi var? ses-
leri) İsterseniz yoklama yaparız, beş kişi aya
ğa. -kalkarsanız. (Devam, devam sesleri) Sabah
tan beri Vekiller bekli.yor. (Biz onları jaltı 
aydır bekliyoruz sesleri) 

17. -- Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret T un ahım, 27 Mayıs İnkılâbından 
sonra toplanan silâhlara dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sora su (d/188) 

BAŞKAN —- Soruyu okutuyorum. 
HÜSEYİN KALPAKTdOCLU (Kayseri) - -

Reis i>ey İçtüzüğü tatbik etmiyor musunuz? 
•BAŞKAN - - Beş kişi kalkarsa tatbik ede

rim. (Beş kişi ayaktayız sesleri) îlk defa kal
kıyorsunuz. Şimdi tamam. (Demin de tamam
dı sesleri) Demin yoktu. 

Yarın, saat 15,00 t e toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,45 

<<*%*.^~*mmaf&>>.&<&2i**~"--"1Kt-<t 
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Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanui 

tasarısına verilen oyların sonucu. 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

» 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
AFYON KARAHtSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulus oy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Acık üyelikler 

185 
114 
109 

3 
2 

67 
4 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Osman Saim Sarıgöllü 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayangil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddm Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Rahmi Saiıalan 

ESKİŞEHİR 
Gevsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İsiâm 
Nizam ettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Cei.il Cevherioğhı 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tan m an 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli.. 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hulusi Söylemezoğltı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

mı 
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TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Deımirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TÜNOELt 
Mehmet Ali Demir 

d. Senatosu B 
UEFA 

Vasfi Gerger 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukraaç 
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Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cavat Açıkalın 
Âmil Artus 
Hidayet Ay diner 

Esat Çağa 
Ömer Ergim 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Ulue 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 

[Reddedenler] 
AYDIN 

Fikret Turhangil 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpak! loğlıı 

[Çekinserler] 
TABtî ÜYE 

Selâhattin özgür 
BURSA 

Şeref Kayalar 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

'(ialip Avşar (1.) 
Mehmet Ünaldt 
Salkip Önal (I.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (t.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlıı 
Celâl Tevfik Karasapan 
(B.). 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B,) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlü 
(t) 

[Oya katılmıy anlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BOLU 

S ı m Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan (İ.) 
ÇANAKKALE 

Halit S arık aya 
ÇORUM 

Zeki Arsan (1.) 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
N a re t tin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet îzraen (B.) 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Nunıllah Esat Sümer 
Berç Turan 

IZMIR 
Ömer Lûtfi Bozcaiı 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 

Ferit Alpiskender 
MARAŞ 

Cenap Aksu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. Ü.) 

NEVŞEHİR 
İ. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener (t.) 

ORDU 
Şevket Koksal (İ.) 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Alı met Çekemoğlu 
Rifat öçten (B.) 
Ziya Önder (I.) 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Esat Mahmu't Karakurt 

ZONGULDAK 
Tanık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN' 
OA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Enver Kok ( t ) 
Sahir Kurutluoğht 
Âdil ünlü 

638 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

1 
1 
1 

Samsun 

Yekûn 4 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

Y KTMİŞ Al/f İNCİ BİRLEŞİM 

18 . 6 .1963 Sah 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
X I . — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka

sı Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları 
raporları. (M. Meclisi 1/345, C. Senatosu 1/215) 
(S. Sayısı : 142) [Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1963] 

II 
BORULAR, £'EWSÖBÜLAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil'in, Türkiye'deki fikir çekişme
lerine ve çeşitli saldırganlıklara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/143) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit 
Tevfik Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Turizm Da
iresi Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik ha
ritada Hatay'ın kendi millî hudutları içinde 
gösterilmesine dair, Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/160) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker'in, Ege ve Atatürk üniversi
telerine bağlı bir Veteriner Fakültesi açılma
sına dair Millî Eğitim ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/166) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık ArtukmciC'm, Ankara'da ikinci bir Tıp 
Fakültesinin açılıp açılmıyacağma dair Millî 
Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanla
rından sözlü sorusu (6/170) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut'un, Toprak (dergisi (sahibinin üniver
site gençliği tarafından yapılan sorgusuna dair 
İçişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/171) 

6. — Cumlburiyet Senatosu Üyesi Hasan 
Kangal'ın, İstanbul'da bulunan Askerî Ve De

niz müzelerinin durumu ile (bu (müzelerin Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanlığına bağlanma
sına dair Millî Eğitim ve Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanlarından sözlü sorusu (6/172) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ziraat Bankası tarafından 
yaptırılan çiftçi evlerine dair Ticaret (Bakanın
dan sözlü sorusu (6/173) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmser'in, kaloriferlerde ilinyit kömürü yerine 
Fuel Oil yakılmasına |dair, Maliye, Sanayi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından Isözlü 
sorusu (6/174) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, İstanbul, Yüksek İslâm 
Enstitüsünün arsasına dair Devlet ve Millî {Eği
tim Bakanlarından sözlü sorusu (6/179) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Faruk 
Işık'ın, Van Millî Eğitim müesseselerinin öğret
men ve bina ihtiyacına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/180) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, İçişleri Bakanının yayın
ladığı bir tamime dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/181) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Enstitü
sünde cereyan eden hâdiseye dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/182) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Polatlı Ortaokulunda yurt
taşlık bilgisi okutan öğretmenin, öğrencilerine 
sorduğu sorulara dair, Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/183) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 9 ncu Bölge Devlet Su 
İşleri Müdürlüğüne bağlı vilâyetler, bu vilâyet
lerde yapılan işlerle sarf edilen para miktarı ve 
bu sarfiyatlarda usulsüzlük bulunup bulunma
dığına dair, Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/184) 



15. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, 1962 - 1963 yılında ilk
okulda okuyan talebe adedi, bunların kız, er
kek, hoca ve okul bakımından yüzdeleri ile Bat
man'da sanat enstitüsü veya lise açılmasının 
plâna alınıp alınmadığına dair, Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/186) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nm, (köylerle ortaokul bulun-
mıyan kasabalardaki öğrencilere dair Mîllî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/187) 

17. —Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nın, 27 Mayıs İnkılâbından 
sonra toplanan silâhlara dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/188) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'ın, memleketimizdeki posta 
dağıtıcılarına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/189) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nm, Bakanlık Teftiş Heyeti Re
isi Naci Gürol ile Sümerbank eski Genel Mü
dürü Salâhattin Akyol hakkındaki bir emrin 
yerine getirilmemesi sebebine dair Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/191) 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen para 
ile gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Sabahajttin Adalı'nın; Hatay'ın Reyhanlı, Kı
rıkhan Amik Ovasında fazla ımiktarda yağan 
yağmur sebebiyle buğday mahsulünün tama
men yok olduğuna dair Tarım ve Ticaret Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/193) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERtLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı: 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi: 18.10.1962] 

2 — 
2, — Temsilciler Meclisi eski üyesi Ekrem 

Tüzsmen'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyo
nunun 3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
43 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 4/5, C. Senatosu 4/18) 
(S. Sayısı : 157) (Adalet Bakanlığı ile ilgili) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/182, 
C. Senatosu 1/212) (S. Sayısı: 137) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 6.1963] (İlk müzakere : 11. 6 .1963) 

2. — Türk Eczacıları Birliği Kanunun 31 
ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/358, C. Senatosu 1/218) (S. Sa
yısı : 143) [Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1963] (İlk 
müzakere : 12 . 6 .1963) 

3. — Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 
ncı ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve Sosyal İşler komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/353, C. Senatosu 1/219) (S. Sa
yısı : 144 [Dağıtma tarihi : 4 . 6.1963] (İlk mü
zakere : 12 . 6 .1963) 

X 4. — Tohumlukların tescil, kontrol ve 
sertifikasyonu hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sanayi ve Tarım, Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/247, C. Senatosu 1/211) (S. Sayısı : 
155) [Dağıtma tarihi : 16. 6 .1963] (İlk müza
kere : 12 . 6 .1963) 



B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Kamu iktisadi teşebbüslerin 1960 ve 
daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım ver
gi borçlarının tasfiyesi hakkındaki kanun ta

sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/201, C. Senatosu 1/229) (S. Sayısı : 
156) [Dağıtma tarihi : 11. 6 . 1963] 



H 


