
C î L T : 44 TOPLANTI : 7 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

>« •tpma^ s 4 

4 ncü Birleşim 

14 .11 . 1967 Salı 

İçindekiler 

1. — Geçen tutanak öseti 

2. — Yoklama 

Sayfa 

60:61 

62 
3. — Demeçler ve söylevler 62,76 
1. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler

den Zerin Tüzün'ün; özel yüksek okullar 
hakkındaki demeci ve Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün cevabı 62:65 

2. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan; 
Cumhurbaşkanı ile ingiltere'ye yaptığı zi
yaretle ilgili demeci. 65:66 

3. — Tunceli üyes.̂  Arslan Bora; Plü-
mür deprem bölgesinde yapılan barakalara 
dair demeci. 66:67 

4. — Ta"biî Üye Haydar Tımçkanat; 
Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun Maka-
rios idarecinin Rauf Denktaş olayı ile il
gili tutumuna dair sözlü sorusunun, gün
deme daN irmeden bu birleşimde görüşül
mesinin içtüzüğün 121 nci maddesine ay
lan olduğuna dair demeci ve Başkanın ce
vabı 76:77 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 67 

1. — Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Arı'-

Sayfa 
nın aday olmadığı halde seçildiği Bivan 
Kâtipliğinden istifa ettiğine dair önergesi 67 

2. — istanbul üyesi Tekin Arıburun'-
un; Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
XXII nci dönem toplantılarında Hüküme
timizi temsil edecek heyete katılabilmesi 
için Anayasanın 78 ncj maddesi uyarınca . 
karar alınmasına dair Başkanlık tezkere
si (3/641) 67 

3. — özel okullar hakkında Senato 
araştırması yapılmasına dair Güven Par
tisi Senato Grupu Başkanvekilleri Sedat 
Çumralı ve Fehmi Alpaslan'ın önergesi 67:68 

4. — Başkanın; T. B. M. Meclisi bina
sına gelecek misafirlere daVr 15 . 6 . 1967 
tarihli yönetmeliğe riayet edilmesi hak
kındaki sunusu 68:69 

5. — Sorular ve cevaplar 

A) Sözlü sorular ve cevapları 

1. — Samsun üyesi Fethi Tevetoğlu'
nun; Makarios idaresinin Rauf Denktaş 

69,77 

69 



C. Senatosu B 14 . 11 . 1967 O 

Sayfa 
olayı ile ilgili tutumuna dair sözlü soru 
önergesi ve Dışişleri Bakanı İh:an Sabri 
Çağlayangil'in cevabı (6/480) 69:71 

2. — Tabiî üye Mehmet özgüneş'in; ya
zılı soru cevaplarına dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığından sözlü soru önergesi 
ve Başkanvekili Sırrı Atalay'ın cevabı 
(6/481) 71:76 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hida
yet Aydmer'in, Türk Ticaret Kanunu
nun bâzı maddelerinin uygulanmasına dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu ve Adalet 
Bakanı Hasan Binçer'in cevabı 6/441) 77:80 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Hüseyin Atmaca'nın, avans alamıyan 
memur ve hizmetlilere da o Başbakandan 
sözlü sorusu (6/444) 80 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Hıfzı Oğuz Bekatamm. Hamido'nun ya
kınlarından bâzılarının öldürülmesine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/440) 80 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üye
si Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Kıbrıs mesele
sine dair Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (6/443) 80 

7. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üye
si Fehmi Alpaslan'ın, Resmî ilân Tarifesine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/446) 80 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker'in, Bakanlık Müsteşar 
Muavinine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu (6/447) 80 

9. — Cumhuriyet Senatosu Den^Ii 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, Köy inleri Ba-
kanhğı teşkilâtına dair, Köy İşleri Baka
nından sözlü sorusu (6/448) 80 

Sayfa 
10. — Cumhuriyet Sanata su İstanbul 

Jyesi Erdoğan Adalımın, Büyükada'da Ta-
,:ım Bakanlığı Bütçesinden yapılan piknik 
yerine dair Tarım Bakanından sözlü soru
su (6/449) 80 

11. — Cumhuriyet Senatosu izmic Üye-
"d İzzet Blrand'm, Hacettepe Üniversitesi 
r.ektcrü ile ilgili olarak basında görülen 
yayanlara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/450) 80 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Erdoğan Adalımın, Büyükada balık
çı ^armağma dair sözlü sorusu ve Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp'in cevabı' (6/451) 80: 

Ol 
ul 

1.3, — Cumhuriyet Senatosu Üye î Meh
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Başkan ibrahim Şevki Atasağun; Cumhur
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Başbakan Süleyman Demirel'e, Kıbrıs konu

sunda Yunan Başbakanı ile yapacağı görüşme
lere refakat edecek olan Dışişleri Bakam ihsan 
Sabri Çağlayangil'e, dönüsüne kadar, İçişleri 
Bakanı Faruk Sükan'm; 

Başbakan Süleyman Domirsl'e, Kıbrıs konu
sunda Yunan Başbakanı ile yapacağı görüşme
lerden dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer'in; 

Başbakan Süleyman Demirel'e; Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine yapacağı seya
hatten dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Hasan 
D Jaçer'in; 

Başbakan Süleyman Demirel'e; Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine yapacağı ziya
rette refakat edecek olan Dışişleri Bakam in
san Sabri Çağlayangil'e dönüşüne kadar, içiş
leri Bakanı Faruk Sükan'm; 

Başbakan Süleyman Demirel'e; Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine yapacağı ziya
rette refakat edecek olan Sanayi Bakanı Meh
met Turgut'a, dönüşüne kadar, Bayındırlık Ba
kanı Orhan Alp'in; 

Başbakan Süleyman Demirel'e; Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliğine yapacağı ziya
rette refakat edecek olan Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Iteîet Sezdin'e, dönüşüne kadar, 
Köy işleri Bakam Turgut Toker'in; 

Vazife ile yurt dîşına gidecek olan Mal'ye 
Bakanı Cihat Bilgehan'a, dönüşüne kadar. Millî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun; 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a; İng.V.tere'-
ye yapacağı ziyarette refakat edecek olan Dışiş
leri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil'e. dönü
şüne kadar, içişleri Bakanı Faruk Sükan'm; 
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Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Ba
kanı Sadettin Bilgiç'e, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeylinin vekillik etme
lerinin uygun bulunduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı. tezkereleri okundu, bilgi edinildi. 

Bitlis Üyesi Ziya Namj Şerefhanoğlu'nun, 
üyeliğinin düşmesine ilişkin Cumhuriyet Sena
tosu Kararının iptaline dair dâvanın reddedil
diğini bildiren Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 
tezkeresi ve kararı okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanında 
açık bulunan bir Divan Kâtipliği seçimine ge
çildi. 

Kırklareli Üyesi Ahmet Naci An'n,n, geçen 
"irleşimde oy veren üyelere teşekkür ederek, 
aday olmadığı ı'oin kendisine oy verilmemesi di
leğinde bulunan önergesi okundu. 

Bir Divan Kâtipliği için bu birleşimde yapı-
^an ildnci turda Kırklareli Üyesi Ahmet Naci 
Arı mevcut üyelerin salt çoğunluk oylarını al-
"iış bulunduğundan Divan Kâtipliğine seçildi. 

Başkan; komisyon seçimleri hakkında Da-
"iışma Kurulu Kararının üyelere dağıtıldığını 

j fade ve grupların gelecek bileşime kadar aday
larını bildirmelerini istedi. 

I 14 Kasım 1967 Salı günü saat 15,00 te top-
j 1 anılmak üzere Birleşme saat 16,30 da son ve-
| r'ldi. 
I Kâtip 
I Ba;kan Yozgat 
| i" rahim Şevki Ata:ağun Sadık Artukmaç 

Kât'o 
Çanakkale 

Nahit Altan 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 4 ncü Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Gündem 
dışı üç sayın senatör söz istemiş durumdadırlar. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Ze
rin Tüzün'ün; özel yüksek okullar hakkındaki de
meci ve Devlet Bakam S ey fi Oztürk'ün cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Zerin Tüzün, özel yüksek 
okular konusunda gündem dışı 10 dakikalık 
bir konuşma istemiş, özel okulların hangi konu
su ile ilgili? (A. P. sıralarından «yürüyüşlerle^ 
sesleri) 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Özel okulların bugün bir problem olduğu 
meydanda. Bu,meseleyi teşrih etmek ve bâzı 
hususlarda açıklamalar yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Özel yüksek okullar konusunda 
buyurun Sayın Tüzün. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. ü.) 
— Sayın Başkan, sayın üyeler, kalkınma çaba
sı içindeki memleketimizin en çok ihtiyacımız 
olan kalifiye insangücünü yetiştirmekten sorum
lu bulunan Yüksek öğretim kurumlarımızın yap
tıkları hizmetin önemi dolayısiyle, daima yakın
dan ve titizlikle izlenmelerinin zaruri olduğu 
görüşündeyim ve iste bu görüşte olduğum inin
dir ki. son zamanlarda önemli bir eği+im nrob-
lemi halinde ortaya cıkmıs bulunan Özel yüksek 
öğretim kurumları ile ilgili bâzı noktalara de
ğinmek üzere huzurunuza gelmiş bulunmak
tayım. 

Sayın senatörler, hepinizin çok iyi hatırlıya-
cağı gibi özel öğretim kurumlariyle iloili 625 
sayılı Kanun, Senatomuzda en çok görüşülen 
kanunlardan biri olmuş ve hemen her maddesi 
üzerinde uzun müzakereler açılmıştır. Zira özel 

okullar açmak suretiyle halkın eğitim hizmet
lerine iştirakinin temini gibi güzel bir espriye 
dayanmasına rağmen bu kanunun bâzı olumsuz 
tutumlara meydan vermesinden endişe edilmiş, 
bu itibarla da kanunda şahısların ve kurumla
rın eğitimi istismar etmelerini önleyici bâzı ted
birler ve hükümler getirmek için titizlikle çalı
şılmıştır. 

Esasen Anayasamızın kurulmasına imkân 
verdiği özel okullar için 21 nci maddesi ile (Res-
mî okullarda varılmak istenen seviyede olma
ları) kaydını koymak suretiyle bu okulların tam 
ve mükemmel birer öğretim kurumu oldukları 
takdirde açılmalarının ve devamlarının mümkün 
olabileceği hükmünü açıkça getirmiş bulunmak
tadır. Ve Anayasadaki bu hükmün yerine geti-
tirilip getirilmediğinin denetimi de yine aynı 
kanımla Millî Eğitim Bakanlığına verilmiş bu
lunmaktadır. Ama bundun üzülerek kabul etmek 
zorundayız ki, 825 sayılı Kanımla açılmalarına 
Mn verilmiş elan özel yüksek okulların. Anaya
samızdaki b;ı ?cık hükme, Parlamentonun bu 
konuda p;östermis olduğu bütün titizlice ve 
Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve yetkisine 
rağmen kendilerinden beklenen olumlu yolda 
bulunduklarına dair bir hüküm verebilme duru
munda değiliz. Bilâkis bugün bu konuda ileri 
sürülen iddialar çok ağırdır ve sorumluluk taşı
yan herkesin meselenin üzerinde ciddiyetle eğil
mesini zorunlu kılacak niteliktedir. 

Meselâ memleketimizde ciddiyetiyle tanınan 
bir gazete, üniversitede okuyan bir öğrencinin 
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bir yılda Devlete yirmibin liraya mal olduğunu, 
oysa özel yüksek öğretim kurumlarında bir öğ
renciden yılda 5 - 6 bin lira arasında bir para 
alındığını yazmıştır. Eğer bu rakam doğru ise, 
Parlâmento olarak bu büyük farkın üzerinde 
durmanın faydalı olacağı görüşündeyim. Ayrı
ca ekserisi kira ile tutulmuş binalarda öğretim 
yapan ve öğretim üyelerine yüksek ücretler öde
mek suretiyle istihdam etmekte bulunan bu ku
rumların resmî okullardaki miktarları ile muka
yese edilemiyecek kadar küçük bir gelire sa-
hibolmalarma rağmen, ki kabul edersek eğer 
20 000 e karşı 5 - 6 bin, bu gayet küçük bir nis-
bettir. Böyle olmasına rağmen bu kurumların 
nasıl olup da bu kadar süratle arttıklarını akıl 
almıyor. Bu husus üzerinde de her halde dur
mak gerekmektedir. 

Diğer taraftan özel yüksek okulların, resmî 
öğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri
ni büyük bir rahatlıkla istihdam etmeleri sonu
cunda bu üy^l^rden beklenen öğretim ve arat
tırma yönündeki esas görevlerin aksıyacağından 
endişe edilmekte olduğu resmî ağızlar tarafın
dan açıklanmaktadır. 

Yine aynı şekilde birçok lise mezunu gen-
cimiz üniversite kapılarında sıra beklerken, yap
maları zorunlu olan bâzı araştırma ve çalışma
lara vakit ayırabilmek gerekçesiyle bağlı olduk
ları resmî kurumlarda daha fazla görev almayı 
reddeden bâzı öğretim üyelerinin özel okullarda 
aynı dersi vermeyi kabul ettikleri de görülmek
tedir ve bu husus söylentilere sebebolmaktadır. 
Hattâ bu öğretim üyelerinin sınıf geçme ve bi
tirme sınavlarındaki değerlendirme ölçülerinin 
özel müesseselerde çok daha toleranslı olduğu 
ve yüzden de üniversitelerdeki başarı nisbeti 
günden güne düşerken, özel okulların kolaylıkla 
diploma sağlıyan ticari müesseseler haline gel
mekte olduğu söylentileri çok yaygın bir hale 
gelmiş bulunmaktadır. 

Ben şahsan gerek üniversitelerimizde, gerek 
yüksek okullarımızda feragatle vazife görmekte 
olan öğretim üyelerimizi bütün bu söylentiler
den tenzih etmek isterim. Yine aynı şekilde özel 
yüksek okullar açmış olanlar arasında kötü ni
yetlilerin bulunabileceği gibi çok iyi niyetlile
rinin bulunmasının da mümkün olacağını kabul 
etmek eğilimindeyim. 

Ancak; ortaya atılmış bulunan bütün bu id
dia ve ithamların da üzerinde ciddiyetle dura
rak yetkili makamlardan bu hususta açıklama
lar yapmalarını istemenin ve bu meseleyi her 
yönü ile incelemenin de Parlâmento olarak bi
zim için lüzumlu olduğu kanısındayım. 

Meselâ; gerekli araştırma ve çalışmaları ya
pabilme gerekçesi ile bağlı oldukları Resmî ku
ruluşlarda ders almayıp, aynı dersi özel okul
larda kabul edenler hakkında Üniversitelerimi
zin, dolayısiyle Millî Eğitim Bakanlığının gö
rüşü nedir? Bu konuda almayı düşündükleri 
tedbirler nelerdir? Yine meselâ; resmî kuruluşla
rın öğretim üyelerinden özel okullarda görev 
almış olanlarla almamış olanlar arasında araş
tırma yapma, bu araştırmayı neşretme veya 
kitap yazma gibi konularda bir mukayese ya
pılmış mıdır? Acaba bu konuda hangisi ağır 
basmaktadır? Bu hususta Üniversitenin, Yük
sek okulların bir araştırması var mıdır? Bunu 
bize açıklamaları faydalıdır kanısındayım. Yine 
aynı şekilde özel okullarda ders almış olan öğ
retim üyelerinin bu okullardaki öğrencilerinin 
başarısı ile resmi görevlerindeki öğrencilerin 
^•aşarisi arasındaki oran nedir? Bu konu da in
celenmiş ve gereği gibi değerlendirilmiş midir? 
3u hususların bilinmesine konu üzerinde doğru 
bir neticeye varma bakımından ihtiyaç vardır 
kanısındayım. 

Bütün bunların yanısıra 325 sayılı Kanunla 
'Jzel okulların tümünü Denetim yetkisine sahip 
bulunan Millî Eğitim Bakanlığı özel yüksek 
okullardaki öğretimi niteliği yönünden acaba 
gereği gibi denetlemiş midir, buna imkân bula
bilmiş midir ve bunu değerlendirmiş midir? 
Kanaatimce bu husus biraz şüphelidir. Zira 
Millî Eğitim Bakanlığının bir özel yüksek okulu 
binası, teçhizatı veya sınıflardaki öğrenci ade
di gibi nitelik bakımından denetimi gayet ko
laydır. Ancak Üniversite veya yüksek okul öğ
retim görevlileri tarafından verilen derslerin 
niteliği, dozu ve değerlendirmesi yönünden 
yani öğretimin niteliği yönünden Millî Eğitim 
Bakanlığının denetlemesi bir hayli güç bir 
meseledir kanısındayım. 

Nitekim Yüksek Senatoca gaye iyi hatırla
nacağı üzere biz daha bu kanunun müzakeresi 
sırasında bu konudaki endişemizi belirtmiş ve 
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özel yüksek okullardaki öğretimin niteliğini 
hiç olmazsa neticesine göre değerlendirme im
kânının sağlanması için bu okulların bitirme 
sınavlarının muadili resmî kurumlarda yapıl
masını teklif etmiştik. Hattâ bu teklifimiz ev
velâ Yüksek Senato tarafından da iltifat gör
müş, fakat sonradan yapılan bir tekriri mü
zakere talebi neticesinde de reddedilmiş. 

Ancak daha kanunun kabulünün üzerinden 
iki, iki buçuk sene gibi bir zaman geçmiş ol
masına rağmen maalesef ortaya çıkan olumsuz 
durum bizde o zamanki endişelerimizde çok 
haklı olduğumuz intibaını yaratmıştır ve tat
bikatta ortaya çıkacak bütün güçlüklere rağ
men yine de bu konuya tekrar eğilmenin fay
dalı olacağı intibaını vermiştir. Bugün özel 
yüksek okulların içine girmiş olduğu olumsuz 
durum karşısında bu müesseselerin devletleşti
rilmesi lüzumu üzerinde duranların sayısı da 
gün geçtikçe artmaktadır. 

Anayasamızın Üniversite açma yetkisini sa
dece Devlete bırakmış olması karşısında yük
sek okulların da bu hükmün şümulüne girip 
giremiyeceği hususu şüphesiz bir kere daha 
tartışılmaya değer niteliktedir. Ancak şuras 
da muhakkaktır ki özel yüksek okullarla ilgili 
olarak ortaya çıkmış bulunan sorun bu konu
daki tartışmaların sonucunu bekliyerek vakit 
kaybetmeye müsaade edecek nitelikte değildir 
ve bâzı âcil tedbirlerin alınmasını gerekli kıl
maktadır. Ben bu cümleden olarak meselâ Millî 
Eğitim Bakanlığının özel yüksek okullara giriş
te Devlet olgunluk sınavını kazanma mecburi
yetini koyma yolunda bir kararını, ki bu kara
rını Sayın Bakanın gazetelere verdiği bir be
yanattan öğrenmiş bulunuyorum, bu kararım 
çok olumlu karşılamış bulunmaktayım. Bugün 
özel ve resmî okul öğrencileri arasındaki bü
yük eşitsizliklerden birini ortadan kaldıracak 
olan bu hükmün uygulanması için gerekli ted
birlerin hiç vakit kaybedilmeden alınmasını ve 
girişte sağlanacak olan bu eşitliğin öğretim sü
resince mezuniyette de uygulanmasını mümkün 
kılacak diğer olumlu hükümlerin getirilmesini 
de temenniye şayan görmekteyim. Ve bilhassa 
bu gibi tedbirlerin alınması konusunda gecikil-
memesi lüzumuna da tekrar ve özellikle dik
kati çekmek isterim. Zira, zaman büyük bir 
hızla geçip gitmektedir. Ve bu geçen zaman 

içinde birçok gencimiz ve dolayısiyle memleket 
telâfisi mümkün olmıyan zararlara uğramakta
dır. Zira sonradan alınacak doğru yöndeki ted-

irlerin evvelce hatalı yolda yetişmiş ve öğ
renimini böylece tamamlamış olanlara hiçbir 
fayda sağlamıyacağı aşikârdır. Ve bu konuda 
üzerinde durulacak en kötü husus da hiç şüp
hesiz memlekette gerekli bilgi ve niteliğe sa-
hibolmadığı halde elinde bu işin ehli olduğuna 
dair diploma bulunanların çoğalmasıdır. En 
chlikeli konu budur ve bunu Parlâmento ola-
ak en başta önlemek durumundayız. 

Yüksek Senatomuzun böylesine önemli bir 
ğitim sorunu karşısında konuyu çeşitli yenic
iyle incelemeyi ve olumlu bir yola sokmak 
rin gereken tedbirleri almaya yöneleceğinden 
in şahsen eminim zira özel yüksek okulları 

;:,rası olan bir mutlu azınlığın çocuklarına hiz-
let etsin veya bir zümreye bâzı malî imkânlar 
ağlasın diye değil, malî imkânları bol olanları 
rendi bünyesine almak suretiyle varlıklı olmı-
/aıılara resmî kuruluşlarda daha çok yer alma
mı sağlıyacak, Anayasanın eşitlik prensibini 
•3 deleme den daha çok gencimize, aynı ölçüler 
/'inde eğitim imkânını kazandıracak hayırlı ku-
1 uluslar olsun diye düşünmüş olan Parlâmen-
; omuzun bunun aksi bir tutumun karşısında 
:::yıtsız kalmasına imkân olmadığı inancında
yım. Bu inançla hepinizi saygiyle selâmlarım. 
Tefekkür ederim. (Orta sıralardan alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın öztürk Hükümet adına 
_u efendim? 

DEVLET BAKAM SEYFİ ÖZTÜRK Es-
işehir Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Devlet Ba
bımı öztürk. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es-
behir Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
onatörler; Sayın Tüzün, gündem dışı yaptığı 
.vonııgmada özel okullar mevzuunu ele aldılar. 

Millî Eğitim meseleleri yüce kürsülerden 
ile getirilirken şüphesiz millî hüviyeti içinde 
vAtalâa etmek, her türlü politik mülâhazanın 
ışında ve üstünde tutmak icabeder. 

Muhterem sözcü, meseleyi dile getirdikten 
sonra son cümlelerini ifade etmemiş olsalardı 
huzurunuza gelmek niyetinde değildim. Fikir
lerini söyledikten sonra nedenini araştırdım. 
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I;"e:İ3ni bir nektarda toplandı: Mutlu azınlık 
meeelesi, lüüdıSerem arkadaşlarım, bu meuıle-
kette ry - yıldızlı bayrağın altınca' Türküm 
demenin yercimi duyan 32 milyonu kadsr ve 
kıvançta c-::iak sayan bir Anayasanın kurduğa 
düzen idinde yaş^oruz. Binaenaleyh, bu mem
lekette mutlu azınlık, gayri mutlu azınlık şu 
veya bu şekilde bu kürsülerden tefrik edici bir 
sdlmiyot ve davranışla konuşursak millet bütün
lüğünü büyük ölçüde zarargir ederiz. (A. P. 
sıralarından alkıdar) . 

I I Ü 3 I Ü : Î I I KALPA:\LI05LU (Kayseri) — 
llendisi de c mutlu azmbğa dahil. 

DEVLET EAKAIJÎ SiTdYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — île3edenin esası açıktır. Anayasanın 
21 nei madde:;: Kurucu Meclis tarafından ted
vin edilirken, muhterem arkadaşlarımız hatır
layacaklar, csol okullar meselesi unsuruna bak
lan-:..ak suretiyle 2\ nei maddede tahkim edil
miş bulunmaktadır. 

Demek ki, özel okulla :ın kaynığı Anayasa*-
da mevcuttur. Anayasayı yapan bugünkü ikti
dar değildir. Zvvelâ şu uoktai hareketi tesbitte 
bayta vardır. 

İkine/isi; 625 sayılı Tâanun yine Anayasanın 
2İ nci vıaidejine tevfikan tedvin edilmiştir, 
Yüce Tikeliskr kabul etmiştir. Bu kanun da 
A. P. ikalar ının sevk ettiği, Meclislerde taki
be dip kabul ettirdiği bir kanun değildir. Bin
den evvelin iktidarlar t a b u n d a n çıkarılmış 
olan, -izini de onlar gibi tatbikine devam etti
ğimiz \-ir kanundur. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri) Bu kanunun tesbit ettiği şartlar 
dairesinle özel eğitim inin özel okullar açıl
maktadır. Ibiilî Eğitim Bakam. arkadaşımız bü
yük bir hassasiyet ile bu okullardaki öğretimin 
reevıi okullardaki öğretim seviyesinde bulun
man için dikkatli bir takf ' in içindedir, Bun-
rağmen ur dit er em arkadaşımızın ifade ettiği 
•d'.i birtakım söylentiler vardır. Bu söylentiler 
de " isi şöyle bir hükme götürüyor. Bunlar ko
lay eııııf geemenln volunu bulmuş okullardır. 
. • aralara giderseniz nolay loma alırsınız. 

biuıdi muhterem arkadaşlarım bu bir hü-
l:ü:u. 3u hükmü neyin üzerine bina ediyorlar? 
3"yientilere bina ediyorlar. Bence doğr-ı ve 
sakih nür büküm söylentiye bina edilmez. Ger
çekleri ortaya keymak, ölçülerini ortaya koy
mak, ittiham veya itham varsa bunun mesnet

lerini dile getirmek gerekir. Muhterem sözeli
nin özel okullardaki eğitime müteveeeih ten
di ileri varsa zaman ve mekân içerisinde bun-
1 un tadadetmesi, böylece Hükümetin gereken 
nevabı vermesi imkânını bize bahşetmesi lâzım -
İL Şimdi ben arkadaşımızın hangi sözlerine ce-
ıap vermek durumundayım. Kendileri söylenti-
îen bahis ettiler. Meclisin kürsüsü söylentiler-

İ3 meşgul olmaz, ciddî meselelerle meşgul olur. 
imdir bu söylentileri çıkaranlar? Arkadaşımı-

; n ifadesine göre mutlu azınlığın karşısında 
lanlar; yani kimler? Malûm kaynaklar. Çok 
iea ediyorum Millî Eğitim meselelerimizin gö-
üşülmesinde olsun hiç olmazsa millî politika-
un sınırlarının dışına çıkmıyalım. Bu müesse
slerde okuyan vatan çocuklarıdır. Para karşı-
ğmda ilmî irfanı iktisabetmeden, formasyonu 
:bnadan birtakım mânevi varlıkları satın alan 
-e onları okutan değerli hocaları da satan birer 
aeir mevkiinde görmiyelim. Bundan tensin 
: iilmesini, bütün okularm tenzih edilmesini Hü-
dimet adına rica ediyorum. Saygılarımla. (A. 
b sıralarından alkışlar, bravo sesleri). 

2. — Artvin Üyesi Fehmi AJpadaıı; Cınnkur-
:^:arıı ile İngiltere'ye yopiığı ziyaretle ilgili 

\ ,:ieci. 

B AŞK AH — Sayın Cumhurbaşkanımıza* 
ingiltere Birleşik Krallığını ziyaretinde refa
kat eden Sayın Fehmi Alpaslan gündem dışı 
"usu bir söz istemiştir. Buyurun efendim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; Majeste 
Kıraliçenin davetlerine icabet eden Sayın Cum
hurbaşkanımızın refakatlerinde İngiltere'ye gi
den üç parlâmento üyelerinden biri olarak zi
yaret intihalarımı kısaca arz etmek istiyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın lûtufkâr davet
leriyle katılmaktan şeref duyduğum bu ziya
retin, basınımızın bâzılarında yer aldığının ta
mamen aksine, büyük milletimizin şanına uy
gun bir itibar içinde cereyan ettiğini hassaten 
belirtmeyi vazife biliyorum. 

Başta Majeste Kıraliçe ve etrafı oldukları 
halde, Başbakan, Bakanlar, Parlâmento Baş
kan ve üyeleri, belediyeler başkan ve üyeleri 
ve halk tarafından Türkiye Cumhurbaşkanına 
gösterilen itibar ve yakınlığın değerinde tutu
larak umumi efkâra intikal ettirilmesini çok is
terdim. 
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Çünkü, ingiltere'de katıldığımız her toplan
tıda, dikkatimi çok çeken bir husus şu oldu: 
En resmî ağızlardan sözlerine muhatabolabil-
diğimiz kadarına herkes, ziyafetlerdeki dostlar
la veya takdim konuşmalarında, ya da hususi 
sohbetlerinde ilk önce Majeste Kıraliçeden söz 
ediyor ve Majestelerinden bahsederken, Kıral-
lar için sıralanan kulak tırmalayıcı tavsifi tâ
birlere hiç yer vermeden, gönüllerinin dolgun
luğu ile «Sevgili Kıraliçemiz» ibaresini kulla
nıyorlardı. 

Vekarlı ve ciddiyetli bir ihtişam ile ve fa
kat aynı zamanda sıcaklığını samimiyetten 
alan asîl ve tevazu içinde vatan ve milletsever-
liğin dikkate değer tezahürlerini veren «Sevgi
li Kıraliçeleri» nin de ingiliz topluluğunun ta
savvur ve tahayyül edilebilecek en mükemmel 
temsilcisi olduğuna dair inanışımı dile getir
mekle bir gerçeği ifade etmiş olmanın zevki
ni duyuyorum. Majeste Kıraliçenin bu temsil 
görevini demokratik esaslara uyarak yürütme
si, ingiliz demokrasisinin kendine has özellik
lerinden biridir. 

Bütün ingilizlerin Kıraliçelerini yakından 
tanıyarak sevdiklerini ve o sebeple «Sevgili Kı
raliçemiz» sözünü dillerinden eksik etmedik
lerini müşahede eylemek, düşünce ve hissiyatı
mızı tahrik eden bir hal olmuştur. 

Benim memleketimde de, Devleti temsil 
edenlerin «Sevgili Başkanımız» diye içe ve dı
şa takdimi anlayış ve alışkanlığına milletçe ge
leceğimiz günlerin özlemini derinden derine 
çektiğimi söylersem, sözlerimi mânasında alaca
ğınızdan eminim. 

Her köşesinde renkli ve yaşıyan bir tarihin 
yattığını yakından görmek fırsatını bulduğu
muz ingiltere'de ve örf, âdet ve ananeleri ile 
âdeta başka bir ülke imiş intibaını veren, da
ha doğrusu bir tarihi hâtıra olarak bu intibaı 
yaratmak isteklisi görünen iskoçya'da Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve refikaları ile beraberle
rindeki heyete gösterilen yakın ve sıcak alâka 
ve Türkiyemiz hakkında ileri sürülen içten 
duygu ve düşünceler, tarihin öğrettiklerinden 
nasip alma yeteneğine sahip bir büyük milletin 
haslet ve hususiyetleri ile ahenkli kuvvet ve 
derecede idi. 

ingilizlerle çok iyi anlaşabilmemizde, onla-
m 2 000 yılı, bizim de 5 000 yılı aşkın tarihe 
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sahip millet olmamızın payı olduğuna kaaniim. 
Kudret politikası yerine dostluk politika

sını ikame ederek tek taraflı menfaat davranı-
J şını karşılıklı menfaat esaslarına bırakacak 
t kadar olgun bir tutum içinde gördüğüm ingi

lizlerle, eski tarihimiz ve ittifak antlaşmamız 
ile kuvvet bulan Cumhuriyet tarihimizin me
sut hâtıralarına uygun ve hattâ onları geriler
de bırakacak derecede sıcak ve samimî siyasi, 
sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilere girişebi
leceğimiz ve bundan her iki tarafın sadece fay
da sağlıyacağı kanaatini almış bulunuyorum. 

Bu münasebetle her yerde itibar ve sempati 
topladığına şahidolduğumuz Büyükelçimiz Sa
yın Bayülken'in takdire şayan faaliyet ve gay
retlerini Yüce Huzurunuzda, hususiyle bir mu
halefet senatörü olarak, dile getirmekten ayrı 
bir zevk duymaktayım. 

ingiltere'de insanların çalışkan ve nazik, 
protokolün tam ve rahat, sanayiin bilhassa ya
rınların atomuna da hazır olabileceğini sandı
ğım nükleer enerji fabrikasmdaki incelemeleri
mize göre fazlasiyle gelişmiş, demokrasinin ek
siksiz yerleşmiş ve islemekte olduğunu gözleri
mizle görmek bizim için pek istifadeli oldu. 

Uzunca konuşma fırsatım bulduğumuz Ma
jeste Kıraliçe ve muhterem eşleri ile pek çok 
devlet adamı ve hassaten halk temsilcilerinin 
Türklere olan samimî selâm ve iyi temennileri
ni Yüce Huzurlarınızda arz ederek bir vazifeyi 
ifa ve bir vecibeyi edâ etmiş oluyorum. 

Bu vesile ile iki büyük millet arasındaki 
dostluğun daha da gelişmesini yürekten diliye-
rek huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

3. — Tunceli Üyesi Arslan Bora; Plümür 
deprem bölgesinde yapılan barakalara dair de
meci. 

BAŞKAN — Plümür bölgesinde vukubulan 
son zelzele dolayısiyle Sayın Arslan Bora gün
dem dışı söz istemiştir. Buyurun efendim. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Plümür bölgesinde vu
kua gelen son deprem felâketinde evleri tama-
miyle harabolmuş vatandaşların bu bölgenin 
iklim şartları nazarı itibara alınarak biran ev
vel köy yolları ile barakaların yapımı ve kış 
gelmeden süratle başarılarak bitirilmesi husus-
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l an gerek Hükümet ve gerekse İcra Komitesi ' 
nezdinde benim ve vatandaşların müteaddit 
müracaat ve ikazlarımıza rağmen aradan 4 ay ; 
geçtiği halde hâlâ vatandaşların iskânları ta- | 
mamiyle sağlanamamış ve bir kısım vatandaş- | 
lar da çok perişan bir halde bırakılmışlardır j 
ve yapılan barakalar da bu bölgenin iklim ' 
şartlarına göre yapılmış değildir. Çünkü gelişi \ 
güzel taşlar üzerine ve yerle hiçbir bağlantısı j 
olmadan oturtulmuştur ki, bu şekilde kurulan ! 
barakaların kışın şiddetli fırtınalarına dayan- j 
masına imkân yoktur. Vakit müsait iken bara- ı 
kalarm rüzgâr ve fırtınalardan uçmıyacak bir I 
şekilde yerlerine tesbit edilmesi lâzımdır. Aksi i 
halde bu şekilde bir tedbir alınmadığı takdirde I 
kışın ortasında daha feci hâdiselerle karşıla- | 
şılması muhtemeldir. Aynı zamanda 10 nüfusa ; 
bir baraka verilmiştir. Halbuki bu 10 nüfusluk j 
bir aile içinde en az iki ilâ üç evli olan aileler 
de vardır. Bunların hep bir tek oda içinde yat- ] 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Divan 
üyeliğine seçilen Sayın Ahmet Naci Ari'nin bir 
istifa yazısı vardır. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 9 . 11 . 1967 gün
kü birleşiminde, C. H. P. Grupunun adayı ol
madığım halde seçildiğim Başkanlık Divanı 
kâtip üyeliğinden istifa ediyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 

Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
edilmiştir. 

2. — İstanbul Üyesi , Tekin Anburun'un; 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun XX77 nci 
dönem toplantılarında Hükümetimizi temsil 
edecek heyete katılabilmesi için Anayasanın 
78 nci maddesi uyarınca karar alınmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/641) 

maları Türk örf ve âdet ve ahlâk kurallarına 
tamamiyle aykırı olmakla beraber sıhhat bakı
mından da barakalar sıhhi ve koruyucu değil
dir. Bu haller ise vatandaşlar arasında büyük 
bir huzursuzluk yaratmıştır. Barakalarda ufak 
bir tadilât yapıldığı takdirde vatandaşlar ara
sındaki bu huzursuzluklar da giderilmiş olabi
lir. Bu hususta Hükümetin tezelden gerekli 
tedbirleri alması uygun ve zaruridir. Saniyen 
deprem bölgesinde yağmurların çok erken baş
laması hasebiyle vatandaşlar kendi ekinlerini 
biçememiş ve biçilenler de harmanlarda yağ
mur altında tamamiyle çürümüştür. Kış bu böl
gede ulaştırmanın zorluğu dolayısiyle ilerde vu-
kubulacak bir açlık tehlikesi ile karşıkarşıya 
kalmamak için şimdiden vatandaşlara yiyecek 
buğday ve hayvan yemleri için gerekli tedbir
lerin alınması isabetli bir tedbir olur. 

Saygılarımla. (Soldan alkışlar) 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Tekin 

Anburun'un, Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunun XXII nci dönem toplantılarına Hüküme
timizi temsilen iştirak edecek heyete katılması 
uygun görülmüştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre gere
ğinin yapılmasını rica ederim. 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

BAŞKAN — Sayın İstanbul Senatörü Tekin 
Anburun'un Birleşmiş Milletler toplantısına 
katılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Özel okullar hakkında Senato Araştır
ması yapılmasına dair Güven Partisi Senato 
Grupu Başkanv ekili eri Sedat Çumralt ve Fehmi 
Alpaslan'ın önergesi. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grup Reisve-
killeri tarafından verilmiş bir takrir vardır, 
takriri okutuyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 3ENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Ari'nin BAŞKAN — Sayın Tekin Anburun'un Bir
ada?/ olmadığı halde seçildiği Divan Kâtipliğin- • leşmiş Milletlere katılmasına dair bir tezkere 
den istifa ettiğine dair önergesi. I vardır, okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Son zamanlarda özel yüksek okullarla ilgili 

olarak bâzı iddia ve ithamlar ortaya atılmış
tır. 

Bu okullar, Anayasanın 21 nci maddesiyle 
8 Haziran 1965 tarihli ve 625 sayılı özel öğre
tim Kurumları Kanununa dayanarak faaliyette 
bulunmaktadırlar. 

Bu kanun gereğince, özel yüksek okullar 
Milli Eğitim Bakanlığının izni ile açılırlar; fa
aliyetlerinde bu Bakanlığın devamlı denetim ve 
gözetimine tabidirler; Anayasaya, kanunlara 
ve açılma izni şartlarına uygun hareket etme
leri, çeşitli kanuni müeyyidelere bağlanmıştır. 

* 
ikinci Kalkınma Plânında bu konuda aynen 

şu hükümler yer almıştır: 
«Özel eğitim kurumlarının çeşitli öğretim 

kademelerinde kamu sektörüne ek olarak ka
pasiteler yaratmaları, belirli bir gelir grupun-
daki öğrencilere eğitim imkânı sağlıyarak ka
mu eğitim kurumlarının üzerindeki talebi azalt
ması bakımından faydalı olmaktadır. Ancak, 
bu özel eğitim kurumlarının düşük nitelikte 
hizmet sağlamaları, kamu eğitim kurumlarının 
niteliğini düşürücü yönde gelişmeleri, özellik
le yüksek öğretim kademesinde insan gücü po
litikasını bozucu ve sonucunda istihdam sorun
ları doğuracak kapasiteler yaratmaları tüm 
eğitim sistemini bozucu bir sorundur. Bu gibi 
gelişmelere meydan verilmiyecek ve devamlı 
bir izleme düzeni kurulacaktır. 

Bir ideolojik doğmaya saplanarak özel yük
sek okulların topyekûn devletleştirilmesini is
temek yerine; hür teşebbüsün bu alandaki hiz
metlerinin Anayasa, kanun ve kalkınma .plânı 
hükümlerine uygun yürümesini sağlayıcı ted
birleri almanın en doğru yol olduğu şüphesiz
dir. 

Diğer taraftan, üniversitelerimizle resmî 
yüksek okullarımızda görevli öğretim üyeleriy
le yardımcılarının vakitlerini bu kurumlara 
hasretmeleri ve bu amaçla kendilerine yeterli 
malî imkânların sağlanması lüzumu yine İkin
ci Kalkınma Plânında yer alan hükümlerin bir 
icabı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu suretle, 
bu resmî kurumların eğitim gücü artırılmış ve 
gündüz çalışan gençlerimizin gece dersleri yo
luyla yüksek öğrenime ulaşma imkânları geniş
letilmiş olacaktır. 

14 . 11 . 1967 O : 1 
özel yüksek okullar hakkında, ileri sürülen 

iddia ve ithamların yukarıda yer alan Anaya
sa, kanun ve Kalkınma Plânı hükümleri karşı
sında ne ölçüde doğru olduğunu araştırmakta 
ve gerçek ile iftirayı birbirinden ayırmakta, 
gerek milletimiz, gerek öğrenciler, gerek bizzat 
özel yüksek okullar açısından büyük fayda var
dır. 

özel yüksek okullar konusunun etraflı bir 
şekilde ele alınmasında ve özellikle, bu okulla
rın özel öğretim Kurumları Kanununun ve bu 
kanun gereğince verilen izinlerin şartlarına 
uyup uymadıkları: Millî Eğitim Bakanlığının 
söz konusu kanun gereğince denetim ve göze
tim görevini, Kalkınma Plânı hükümlerini de 
dikkate alarak, yeterli bir şekilde yapıp yap
madığı; Anayasanın 21 nci maddesinde ve 
İkinci Kalkınma Plânında yer alan esasları uy-
7j.lam.ak bakımından ne gibi kanuni, malî ve 
idari tedbirlerin alınması gerektiği hususları
nın incelenmesinde, zaruret vardır. 

Bu itibarla yukarıda yazılı konuları incele
mek üzere, Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
133 ilâ 138 nci maddeleri uyarınca bir Cumhuri
yet Senatosu araştırmasının açılmasını, bu araş
tırmayı iki ay içinde sonuçlandırmak üzere Ana
yasanın 85 nci maddesine göre kurulacak 15 ki
şilik bir Araştırma Komisyonunun kurulması
nı Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
adına arz ve teklif ederiz. 

Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grup Başkanvekilleri 

Konya Artvin 
Sedat Çumralı Fehmi Alpaslan 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine 
okunmak suretiyle sunulmuştur, içtüzüğümü
zün 134 ncü maddesi gereğince iki birleşim 
sonra gündeme alınacaktır. 

4. — Başkanın; Türkiye Büyük Millet Mecli-
'••> binasıyla gelecek misafirlere dair 15.6.196? 
"arilıli yönetmeliğe riayet edilmesi hakkındaki 
sunuşu. 

BAn^AiM Br. ""kanlık D^vr̂ mnm bu-TÜn 
'•~ol olacak Genel Kurula arzına lüzum gördü-
' W bir husus vardır. Sayın üyelere bu hususu 
arz edeceğim. T. B. M. M. binasına gelecek mi-
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safirler konusu tatile girmeden evvel Başkankk 
Divanı ve vazifeli arkadaşlar tarafından hassa
siyetle takibedilmekte idi. Yürürlükte bulunan 
15 . 6 . 1967 tarihli yönetmelik aynen ve ehem- | 

iyetle tatbik edilecektir. Sayın senatörlerin bu 
'"sus?, riayeti misafirlerin ziyareti bakımından 
!.:• rahatlık sağlıyacaktır. 

Silgilerinize ars ederim. 

5. ~~ SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —• Samsun Üyesi Fethi Tevetoglu'nun: ! 2. Makarios için tehlikeli bir Türk lider sa-
Makarios idaresinin Rauf Denktaş olayı ile ilgi'i yılan Türk Cemaati Meclis Başkanı Sayın Denk-
tıdumuna dair sözlü soru önere/esi ve Dışişleri Ba 
kanı İhsan Sabri ÇağlayangiVin cevabı (6/180) 

BALKAN —' Sayın Dışişleri Bakanı ihsan 
Sabri Çağlayangü'in Başkanlığımıza vermiş ol
duğu bir yazılı talep ile kendisine tevdi edilmiş 
bulunan Rauf Denktaş ile ilgili bir soruyu ce
vaplandıracağını beyan etmektedirler, içtüzü
ğün 122 nci maddesinin; bakanlarm diledikleri 
zaman sözlü sorulara cevap verebilecekleri meş
ruhatına binaen Sayın Tevetoğlu tarafından ve
rilmiş bulunan sözlü soruyu okutuyorum. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) _ Gün
demde böyle bir soru yoktur efendim. Böyle 
olmaz. 

BAŞKAN — Oluyor efendim, içtüzüğün 
122 nci maddesi gereğince dedim, Sayın Beka-
ta bu mümkündür. 

11 . 11 . 1967 

Cumhuriyet Sanatosu Başkanlığına 
Makarios idaresinin Rauf Denktaş olayı ile 

ilgili tutumu hakkında ilişikte sunduğum sözlü 
sorumun Sayın Dışişleri Bakam tarafından ce-
vaplandn.rilm.asma tavassutlarınızı saygılarımla 
istirham ederim. 

Dr. Fethi Tevetoğlu 
Cumhuriyet Senatosu Samsun Üycs" 

Kıbrıs Türk Cemaati Meclis Başkanı Saym 
Rauf Denktaş'in Ada'ya girmek isteyişi karşı
sında Makarios idaresi'nin yaptığı muamele ve 
tasarruf, son günlerdeki iç ve dış politikamızın 
başlıca önemli konularından biri.haline getiril
miştir. 

1. 1964 ten beri Ada dışında bulunan Kıb
rıs Türk Cemaati Meclis Başkanı Sayın Rauf 
Denktaş'm, bu defa Ada'ya dönmesi hususunda 
Hükümetimizin haberi, muvafakati ve teşebbüsü 
olmuş mudur? 

taş'm 1964 te Türkiye'ye gelmesinden sonra, 
Kıbrıs Rum. idaresince kendisinin bir daha 
Ada'ya girmemesi kararı alınınca o anda ve da
ha sonraki devrelerde bu karara karşı Saym 
Denktaş ve Tü^k Hükümetleri tarafından ilgili
ler nezdinde ne gibi teşebbüslerde bulunulmuş
tur? 

3. 1964 ten bu yana Saym Rauf Denktaş'm 
durumu ne gibi bir nizama ve muameleye tabi 
olmuştur? 

4. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası
na göre seçilmiş Türk Cemaatinin meşru ve hu
kukî Meclis Başkanı hakkında Makarios 
İdaresince gösterilen yeni bir gayrimeşrûluk ve 
hukuksuzluk örneğinin bertaraf edilmesi yolun
da Hükümetimizin âcil karar ve teşebbüsleri ne
lerdir? 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı Sayın Çağla
yandı! buyurun efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efen
dim, gündemde böyle bir soru var zaten; diğe
rinin cevabını da beraber versinler. Böyle olur 
mu? Gündemde benim de sorum var? 

BALKAN — Efendim Rauf Denktaş bu so
rudan çok evvel gitmişti. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Altı 
av evvel verilmiş ve gündeme girmiş bir soru var
dır. 

BAŞKAN — Saym Bekata bu soru Rauf 
denktaş ile ilgilidir ve altı ay evvelle ilgili de
ğildir efendim. Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
T:AYANGİL (Bursa) — Muhterem arkadaşlar; 

Cumhuriyet Senatosu Samsun üyesi Saym 
Fethi Tevetoğlu'nun Rauf Denktaş olayı ile ilgili 
olacak sorduğu suale cevap arz etmek üzere hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bana bu fırsatı 
vsrdiği için Saym Tevetoğlu'na teşekkürlerimi 
arz ederim. 
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Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf 
Dankta"-, konu ile ilgili olarak Sayın Başbakanı
mızın 1 Kasım günü yapmış oldukları açıklama
da da belirtmiş bulundukları gibi, tamamen Eü-
kümntimizin bilgisi dışında Ada'ya çıkmak te
şebbüsünde bulunmuş ve bilindiği üzere 31 Ekim 
sabahı, tutuklanmıştır. 

Rauf Denktaş 1964 yılı başından bu yana 
Ada'ya girmekten haksız olarak alıkonulmuş
tur. Ocak 1984 içinde yapılan Londra Konfe
ransında ilgililer meyanmda Kıbrıs Türk Ce
maatini temsil eden Rauf Denktaş, Konferans
tan Ankara'ya avdetinde kendisine Ada'ya gir
meline isin verilemiyeceği bildirilmiştir. Rauf 
Denktaş bu sırada Mart 1964 içinde toplanan 
Güvenlik Konseyine katılmak mecburiyeti dola-
yısiyle Ada'ya gidememiştir. Rauf Denktaş'm 
New - York'tan avdetinde Ada'ya dönüş için 
yaptığı müracaat da Rum Yönetimi tarafından 
olumsuz karşılanmıştır. O tarihten bu yana bu 
haksız yasağm kaldırılması için bir taraftan 
KıVıs'daki Türk.Cemaat Liderliği ve diğer ta
raftan da bizzat Rauf Denktaş şahsan Birleşmiş 
Milletler nezdinde çeşitli teşebbüslerde bulun
muşlardır. 

Birleşmiş Milletler yetkilileri, bu teşebbüs
ler karşısmda Kıbrıs sorununun halen içinde 
bulunduğu siyasi ortam dolayısiyle bu konuda 
inisiyatif almalarının istenilen sonucu veremi-
yeceği kanaatinde olduklarını bildirmişlerdir. 
Böylece, Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı 
Rauf Denktaş'm Ada'ya sokulmamasmm her 
şeyden evvel o tarihten beri siyasi bir mesele 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Şimdi müsaadenizle Denktaş ve arkadaşları
nın tutuklanması olayı üzerine aldığımız teşeb
büsleri ve varılan sonucu kısaca arz etmek isti
yorum. 

Olayın duyulması ve keyfiyetin Lefkoşa Bü
yükelçiliğimiz tarafından teyidedilmesi üzerine, 
gerek Hükümetimiz, gerek Kıbrıs Türk Cemaat 
Liderliği adına Cumhurbaşkan Yardımcısı Sa
yın Dr. Küçük tarafmdan çeşitli seviyelerde se
ri ve enerjik teşebbüslere girişilmiştir. 

1963 yılı sonundan bu yana devam etmekte 
olan siyasi ortamı dikkate alan Hükümetimiz, 
bu teşebbüslerinde daha çok Kıbrıs'ta Cemaat-
lerarası sürtüşmeleri önlemekle görevli Birleş
miş Milletler Yetkililerini muhatap tutmuş, Ra
uf Denktaş'm tutuklanmasının, Ada'da Cemaat-
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lerarası münasebetler yönünden yeni ve çok va
him bir gerginlik unsuru teşkil edeceğini belirt
miş, Denktaş ve arkadaşlarının şahsi güvenlik
lerinin sağlanması ile birlikte yeni ihtilâtlara 
yol açılmadan serbest bırakılmaları istenmiştir. 
Teşebbüslerimizden ayrıca, Kıbrıs'ta gerginlik 
yaratılmamasma bizimle birlikte önem atfeden 
dost ve müttefik devletlere de bilgi verdik. 
Denktaş ve arkadaşlarının salimen tahliyeleri
nin geciktirilmesinin tehlikelerine dikkatlerini 
çektik. * 

Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti vesile
siyle konu, tarafımdan ingiliz Hükümet ricali 
ile ayrıca görüşüldü. 

Bütün ilgililere bu teşebbüslerimiz sonunda, 
Ada'da yeni ve kötü sonuçlara yol açacak ger
ginliklere meydan vermeden, cemaatlerarası iliş
kilerin daha fazla bozulması yerine, bunların 
imkân nisbetinde düzeltilmesini sağlamak üze
re, Rauf Denktaş ve arkadaşlarının süratle ve 
salimen tahliyesinin bir zaruret olduğu konu
nun ehemmiyetine uygun bir şekilde anlatılmış
tır. 

Denktaş ve arkadaşlarının şahsi güvenlik
leri ve iyi muamele görmeleri hususunda Birleş
miş Milletler aracılığı ile bize en yetkili seviye
den teminat verilmiştir. Gerçekten de Ruaf 
Denktaş ve arkadaşlarının tutuklu bulunduk
ları süre zarfında iyi muamele gördükleri ve ih
tiyaç halinde avukatları ile görüştürüldükleri 
öğrenilmiştir. 

Ada'ya avdeti siyasi mülâhazalarla önlenen 
Kıbrıs Türk Cemaati Başkanı Rauf Denktaş'm 
serbest bırakılması yolunda aldığımız teşebbüs
ler de aynı şekilde tarafımızdan siyasi mülâha
zalara istinadettirilmiştir. Bu çerçeve içinde ele 
alman mesele, Yüce Heyetinizin malûmu olduğu 
üzere 12 Kasım günü olumlu bir şekilde halle
dilmiştir. Denktaş ve arkadaşları memleketimi
ze gelmişlerdir. Hükümetimiz bu hususu gergin
liğin artmasını önliyecek olumlu ve memnuniyet 
verici bir unsur olarak değerlendirmektedir. 

Kıbrıs Cumhuriyetinin doğuşuna imkân ve
ren antlaşmaların hazırlanmasında verimli ve 
başarılı hizmetler görmüş olan Rauf Denktaş, 
bu kıymetli tecrübeleri ile Ada'ya dönmesine 
mâni olunan süre zarfında özellikle Milletlera
rası alanda Cemaatimizin varlığını ve haklarını 
tanıtmak ve savunmak hususunda çeşitli sekil-
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lerde değerli ve olumlu bir çaba göstermiştir. 
Rauf Denktaş'a bu çabalarında Hükümetimiz 
şüphesiz yardımcı olmuş ve olmaya da devam 
edecektir. 

Maruzatım bunlardan ibarettir. Yüce huzu
runuzdan saygı ile ayrılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, buyurun. 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlar; Denktaş olayı ile 
ilgili sözlü soruların üzerinde Sayın Dışişleri 
Bakanımızın yaptıkları açıklamalara ve verdik
leri lütuf kâr izahata teşekkürler ederim. 

Sayın Rauf Denktaş'm Hükümetimizin mu
vafakati bulunmadan giriştiği, başarısızlıkla so
nuçlanan macerası, durup dururken Türk Hükü
metinin başına yeni bir mesele çıkarmak mah
zurunu da taşıyordu. 

Sayın Denktaş'm şahsi görüş, düşünce ve he
sabı ile plânladığı bu hareketin milletimizi ve 
Hükümetimizi ilgilendiren hukukî ve diploma
tik yönü, şükrana şayandır ki, zamanında gös
terilen millî reaksiyon ve yapılan ciddî, enerjik 
ve tesirli diplomatik teşebbüsler sayesinde müs
pet bir şekilde sonuçlandırılmıştır. 

Fakat şu gerçek de anlaşılmış ve tesbit edil
miştir ki: Her hangi bir sebeple olursa olsun 
şahsî düzünce ve davranışlarla, iç ve dış politi
kaya ve piyasaya daima mühim tesirler icra 
edecek ve birtakım zararlı çekişme ve istismar
lara da yol açabilecek bir istikamette Kıbrıs me
selesini dalgalandırmaya ve umumi efkârı bu ko
nuda heyecana sürüklemeye hiç kimsenin hakkı 
ve salâhiyeti yoktur. 

Halkımızın ve Hükümetimizin ayrıca Sayın 
Küçük'ün dâva üzerindeki hassasiyetlerini ve 
bu olayda süratle elde olunan diplomatik başa
rıyı takdirle karşılarken, alâkalıların hâdiseden 
intibah duyduklarına ve gerekli dersi aldıkları
na inanmak istiyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Başkanlığın tutumu hakkında söz istiyorum. 

2. — Tabiî Üye Mehmet Özgüne.fin ya
zık soru cevaplarına dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığından sözlü soru önergesi ve Başkan-
v ekili Sırrı At alay'in cevabı (6/481) 

BAŞKAN — Sayın Atalay siz Başkanlık 
Divanı adına görüşmek istiyor musunuz bir söz
lü soru vardır? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet efendim. 
BAŞKAN —' Başkandan sorulmuştur ve 

Başkanlık Divanı adına Sayın Atalay cevaplan
dıracaktır. Bu da aynı şekildedir, tüzüğümüzün 
122 nci maddesine göredir. 

8 . 11 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygı ile rica ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Soru: 1. 
a) 24 Ocak 1987 tarihinde içişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak, 
b) 10 Temmuz 1967 tarihinde Millî Eğitim 

Bakanı tarafından yazılı olarak, 
c) 17 Temmuz 1967 tarihinde Millî Savun

ma ve içişleri Bakanları tarafından yazılı ola
rak, 

d) 20 Eylül 1967 tarihinde Başbakan tara
fından yazıl olarak, 

e) 20 Eylül 1967 tarihinde Köy işleri Ba
kanı tarafndan yazılı olarak, 

f) 20 Eylül 1967 tarihinde İmar ve İskân 
Bakam tarafından yazılı olarak, 

g) 9 Ekim 1967 tarihinde Başbakan tara
fından yazılı olarak, cevaplandırılmasını istedi
ğim soru önergelerim bugüne kadar cevaplandı
rılmamıştır. içtüzüğün 120 nci maddesine aykı
rı olan bu durum karşısında Başkanlığınız ne 
işlem yapmıştır? 

Soru: 2. 
Tatil aylarında vermiş olduğum yazılı soru 

önergelerinin ilgili bakanlıklara gönderilmemiş 
olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Denetleme 
hak ve görevini kısıtlıyan ve belli bir sürede 
fiilen işlemez hale getiren bu tutumunuzun se
bepleri nedir? 

BAŞKAM — Soru cahili b u r a l a r . Baş
kan adına soruyu covap verecek Başkaııvcküi 
Sayın Atalay buradalar, buyurun efendim. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKA7:7V3-
KİLİ SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Özgt-
neş'in Cumhuriyet Senatosu Başkanını tevcih 
ettiği sözlü sorularına Başkanlık Divanı adına 
cevap arz edeceğim. 

Sayın Özgüneş çeşitli Bakanlıklardan yasama 
murakabesini işletmek üzere yazılı sorular sor-
îimştar. Bu yazıl?, sorular veriliş tarihlerine 
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İcranın buradaki tu tunu ile saym üyemin 
murakabe hakkı kanşı karuya gelmektedir, Bak
kamdı vazifelini yapmış. £aym c;ıgünerin ir•.;.;-
îeri Bakanından, Sayın e-güne^üı Iddlî Bğitim 
Bakanından, Sayın özgünes'in IBIlî Savunma 
ve İçişleri Bakanlarından sorduğu yazılı soru-
!anm sözü edilen Bakanklkara göndermiş ve 
Başkanlık müddetleri içinde eevapiandındmıyan 
bu scrularm cevaplaıııdrılmasmı ad: gogzn Ba-
kanlıbbardan tekit yazıla-:: ilo istemiştir. ,*nca'':;. 
Bakanlıklar bugüne kadar meselâ İçişleri Ba
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kanlığı. Sayın özgüne;;'in ifadesi ile 24 Ocak 1967 
tarihinden bu yana yazılı soruyu cevaplandır-
. mıtııı Bu durum karsısında Başkanlığın Anaya
sa ve içtüzük bükünleri gereğince yapacak bir 
şeyi yoktur. Başkanlık icrayı yasama organında 
üyenin murakabe imkânlarım vermek' üzere ya
zdı soruyu yahut sözlü soruya cevap vermeye ic-
:ar edecek bir vasıtası, bir aracı, bir kuvveti ve 
aynı zamanda bir görev ve balda yoktur. Sura
ta sayın üyeye düşecek murakabe vaıstalarım 
işletme imkânıdır. Sözlü soru, Meclis araştırma
sı, îSealis soruşturması gibi murakabe vasıtaları
nı imletip muhatap Bakanlıkların niçin yazılı so
rularına cevap vermediğini, icrayı, bu yönden 
tenkit ve murakabe altında bulundurmak yolu 
acık ve haklarıdır. Bunun dışında Başkanlığın 
icrayı bu yollarda ihmalinden veyahut her han
gi bir sebepten dolayı, yazılı sorulara cevap ver
memesinden dolayı her hangi bir şekilde riayete 
ie'ıar eden bir imkânı, İçtüzüğün kendisine ver
diği bir yetiksi, Anayasanın kendisine tanıdığı 
bir hakkı yoktur. Bu görüşler içerisinde işlem 
yapılmıştır. 

Tatil devresinde elan"ar için Başkanlık tatil 
ıbddeti gf çer geçmez vaılf esini yerine getirmiş

tir. Yasana görevlerinin devam ettiği bir sırada 
ke görev yerine gelmiş, ama icra yıllardan beri 
).iki Meclislerde de şahit olduğumuz şekilde ye-
ane getirmemişlerdir. Bu sebeple bir üyenin 
öğer murakabe yollarını işletme hakla vardır. 

Saygılarımla. 

BÂŞKLöT — Saym Özgüneş, buyurun. 
I MEHMET ÖZGÜI"BŞ (Tabii üye) — Sayın 

baıkan. Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
urrakabe hak ve vazifesi parlömanterlerin ana-
mzitbsidir. Murakabe vazifesini yapmıyan bir 

i parltmento, murakabeden kaçan bir icra organı 
hakikatte memlekete faydalı olamaz. Parlâmen-
ba murakabe hakkını kullanmadığı zaman mil
lete kamı deruhde ettiği görevi yapmamış, icra 
murakabeyi zorlaştırmış, veya murakabeden kaç
mış el buğu zaman sadece milleti, halkı değil, 
kendilini de müşkül durumu düşürmüş olur. 
Cjbnkü murakabeden azade kalan bir icra organı 
üoğıu yolu seçemez, hataları zamanında düzelti
lemez, Bir parlömantere Anayasanın verdiği hak 
"3 vazifelerden, murakabe hak ve vazifelerinden 
irisi de soru müessesesidir. Ben çeşitli Bakan-

] kklara şimdiye kadar müddeti on ayı bulan ya-
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zıh soru önerg-eleri verdim. Bunların hiçbirine 
bugüne kadar cevap alamadım. 

ikincisi; tatil aylarında verdiğim yazılı so
ru önergelerinin Başkanlık tarafından ilgili Ba
kanlıklara gönderilmediğini Öğrendim. Sayın 
Başkan adına cevap veren Sayın Sırrı Atalay 
derler ki, biz Bakanlıklara gönderdik, tekit de 
yaptık, bunun dışında yapacağımız hiç bir iş
lem yoktur, birinci mesele için. Arkadaşlarım, 
vardır. Bir Başkanlık Divamıım eğer Hükümet 
İçtüzük hükümlerine uymuyorsa yapacağı işler 
vardır. İçtüzük no diyor? «Yazılı soru önergesi
ne 15 gün içinde cevap vereceksin» diyor. İç
tüzükler Senato kütüphanelerinin raflarını süs
lemek için yapılmaz. İçtüzükler uygulanmak 
için yapılır. Mademki İçtüzük bana 15 gün içe
risinde cevap bskleme hakkı vermiştir, öyle 
ise Başkanlık bunu takibetmelidir. 

Arkadaşlarım, burada üzülerek söylemek 
zorundayım ki, Senato Başkanlığına duydu
ğum üstün saygı dolayısiyle bu defalık sade
ce şu kadar söylemekle iktifa etmek zorunda
yım ki Senato Başkanlık Divanında bu gibi iş
ler kâtiplerin, üye arkadaşların değil, memur 
kâtiplerin eline bırakılmış durumdadır. Senato 
Balkanından ben bu kürsüden istikam eds-
rim, vaz!ie?inc dikkat etmesi ve mutlaka bu is
lerle ilgilenmesi zaruridir. Şimdi acaba Senato 
Başkanı veya Başkanlık Divanı ne yapabilir?.. 
Arkadaşlarım îütüzüğün 183 ncü maddesi, yü
rütme maddesi, «İşbu İçtüzük hükümlerini Cum
huriyet Senatosu yürütür.» der. Eğer, bir baş
kanlık İçtüzük hükümlerini Hükümete tatbik 
ettirmek imkânını bulamıyorsa, Hükümeti bu 
içtüzük hükümlerine uymasını temin edemiyor
sa, yapacağı iş meseleyi Genel Kurul'a getir
mektir. Meselede Senato 'nun haysiyeti vardır. 
Ben tek başıma senatör özgün eş ola-ak değil, 
bu Senato'nun bir üyesi olarak murakabe göre
vimi yaparken, zorlukla karşılaşmışınıdır. 10 
aydır İçtüsük'ün koyduğu hükmün yirmi misli 
zaman geçtiği halde sorumun cevabını alama-
mışımdır. öyle ise, bu gibi hallerde, ki ilk de 
değildir, evvelki senelerde hatırlarsanız, yedi 
ay geçtiği halde cevap alamadığım soruma büt
çe konuşmaları sırasında cevap alabildim. 

Başkanlık Divanı ile Bakanlık arasında, 
yok efendim bize gelmediydi, siz bize gönder-
m.diydiniz falan diye uzun münakaşalar geç-

I mistir. Bu defa 10 ay geçmiştir, ben cevap ala-
mamışımdır. Nezaketen dahi Senato Başkan
lığı bana 10 ay geçti ama biz bir defa tekit et
tik diye bir yazı yazmak lüzumunu da duy
mamıştır. Şu halde birinci mesele, Senato Baş
kanının yapacağı iş, evvelâ mademki icra or
ganı on aydır İçtüzüğün bir hükmünü ihlâl et
mektedir, öyle ise bu meseleyi Umumi Heyete 
getirmektir. 

Senato Başkanının yapacağı ikinci bir hu
sus daha var. mademki Hükümeti Senato İçtü
zük hükümlerine uymaya muvaffak olamıyor, 
istifa etme yolu var arkadaşlar. Yapılacak şey, 
mademki ben İçtüzük hükümlerini bütün ısrar
larıma, tenkidlerime rağmen icra organına yap
tıramıyorum, ben istifa ediyorum deyip çekil
mesi lâzım. Şu halde demekki Sayın Atalay'm 
söyledikleri gibi Senato Başkanının yapacağı 

* hiçbir şey yoktur, hükmü yanlıştır. Senato Baş
kanının yapacağı iki tane gayet kolay iş var
dır ve bunu yapmalıdır. 

Gelelim ikinci hususa arkadaşlarım. Sayın 
Atalay dediler ki tatil aylarında yasama organı 

I faaliyette değildi. Binaenaleyh, İçtüzük ve Ana
yasa hükümlerine göre, efendim gönderilen ya
zılı soru önergeleri Hükümete gönderilmez. 
Senato Başkanı bunları tutar Senato açıldıktan 
sonra gönderir. Arkadaşlarım, bu zihniyet son 
derece tehlikeli bir zihniyettir. Bir defa daha 
belirteyim ki, bu zihniyet son derece tehlikeli 
bir zihnyettir. Ben sayın senatörleri uyarmak 
isterim ki, burada bizim murakabe halikımızı 
Başkanlık alenen kısıtlamaktadır. Sayın Ata
lay'ı itina ile dinledim. Acaba bir İçtüzük hük
münden bahsedecek mi diye. Hayır, hiçbir mad
desini zikretmediler, şu maddeye göre demedi
ler. Diyor ki «İytüzük, yazılı soru önergesi ve
rildiği zaman tutanak dergisine geçirildikten 
sonra gönderir.» Yok arkadaşlarım, İçtüzük 
öyle demiyor. Oradaki - sonra - kelimesini eğer 
Sayın Atalay maksatlı olarak ilâve etmediler-
se, öyle demiyor İçtüzük. Şimdi İçîüzük madde
sini okuyayım burada: «Soru önergeleri Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına sunulur. Başkan 
bu önergeleri verilir verilmez Tutanak Dergisi
ne geçirir ve bir yası ile aidolduğu bakanlığa 
bildirir.» 

BAŞKAN — Geçirtir. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Devamla) — Şu hal-

I de arkadaşlarım, burada iki hüküm var. Biri-
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si soru önergesi verilir verilmez Tutanak Dergi
sine geçirtecek, ikincisi sora önergesi verilir ve
rilmez bakanlığa gönderecek. Geçirdikten son
ra değil Sayın Atalay'm söylediği gibi. Tuta
nak Dergisine geçirmek burada asli büküm de
ğildir. Sadece işin bir feridir. Aslolan benim 
yazılı soruma cevap alabilmem için derhal, ve
rilir verilmez aidolduğu bakanlığa göndermek
tir. 5 ay Anayasaya göre Senato tatil yapabi
lir. Demek oluyor ki Sayın Atalay'm zihniyeti
ne göre, Sayın Başkan adına konuşan Sayın 
Atalay'm zihniyetine göre 5 ay benim muraka
be hakkım iflâs edecek. 5 ay ben murakabe 
hakkımdan mahrum kalacağım. Mümkün mü 
arkadaşlarını bu? Hangi içtüzük hükmüne göre 
yapılıyor bu? Hangi Anayasa hükmüne göre 
yapılıyor bu? Sayın Atalay lûtf etseler di de han
gi İçtüzük hükmüne dayanarak bunun 5 ay ta
til müddetince benim murakabe görevimi felce 
uğratma hakkının Başkanlığın nereden aldığını 
ifade etselerdi. 

Arkadaşlar, sözlü soru önergesi ile yazılı 
soru önergesi arasında büyük bir fark vardır. 
Sözlü soru icra organı ile Senatörün Genel Ku
rul karşısında karşılaşmasıdır. Burada Genel 
Kurulun ıttılaına arz edilmesi önemlidir. Belki 
bu sözlü sorudan sonra her hangi bir Senatör 
meseleyi Senato araştırması şeklinde, gensoru 
şeklinde tekrar kürsüye getirebilir. Burada 
bütün senatörlerin bir hakem durumunda bu
lunması ve sözlü soruyu soran Sentörle Baka
nı müştereken dinlemeleri zaruridir. Ancak ya
zılı soru önergesi bundan farklıdır. Yazılı soru 
önergesinde Hükümet ve Senatör karşı karşı
yadır. Arada başka bir Genel Kurul yoktur. 
Senato Başkanının burada vazifesi doğrudan 
doğruya alır almaz, kendisine yazılı soru öner
gesi gelir gelmez Bakanlığa göndermesidir. 
Kısıtlama yapamaz, benim murakabe hakkımı 
felce uğratamaz. Muayyen bir müddet beni bun
dan mahrum edemez. Hükümet tatilde değil, 
Senatonun sadece Genel Kurulu tatildedir. Se
nato Başkanlık Divanı çalışmaya devam edi
yor, Senatonun sekreteryası çalışmaya devam 
ediyor. E, öyle ise ortalıkta meseleye muhata-
bolan bütün organlar ayakta, faaliyette, bu-< 
na rağmen Genel Kurul faaliyette değildir di
ye kalkıp murakabe hakkını kısıtlamak Anaya
saya da aykırıdır, içtüzüğün sarih hükmüne 
de aykırıdır, akla ve mantığa da aykırıdır. 
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Bir memlekette, bir Mecliste murakabe bakkı 
kısıtlanmaya başladığı gün o memlekette iş-

j 1er iyi gitmez, icra organı da bundan zarar gö-
j rür. icra organı da kendi hareketlerini kon-
! trol etme imkânından mahrum kalır. Ben bura-
I da maziden misaller vermek istemiyorum. An-

cak tekrar edeyim ki, Senato Başkanı mutlaka 
! İçtüzüğün kendisine yüklediği vazifeleri yap-
1 malı ve benim Anayasa ve içtüzükten doğan 
I murakabe hakkımı kısıtlamamalıdır. Bu ko

nunun peşine düşmeye devam edeceğim. Saygı
larımla. (Soldan ve ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun. 
BAŞKANVEKİLİ SIRRI ATALAY (Kars) 

— Sayın özgüneş'in 119 ncu maddenin son fık
rasını izah tarzı ile eski Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde, şimdi Millet Meclisinde ve Cum
huriyet Senatosunda yıllardan beri tatbik edi
len Sayın özgüneş'in yazılı soruları ile sadece 
bir istisna değil; şimdiye kadar yıllardan beri 
tatbik edilen bir usulün, bir geleneğin burada 
ifadesini ve savunmasını yaptık. Yani Sayın 
özgüneş'in önergeleri üzerine yapılan işlem 
ilk ve müstesna değildir. 1920 Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin murakabe vasıtası işleyiş ta
rihinden bugüne kadar işlem gören çeşitli öner
geler hakkındaki tatbikatların bir ifadesidir 
bu, yani ayrı ve yeni, bugün olmuş bir işlem 
ile karşı karşıya değiliz. Millet Meclisinin de 
tatbik ettiği usul budur. Tutanak Dergisi ya
sama organının faaliyetlerinin resmî ifadesidir. 
Tutanak dergilerine geçmek ile yasama faali
yetleri resmiyet kazanır. Başlangıç ve sonuçlar 
buna göre ifade edilir. Yazıh soru önergesi 
verilir verilmez, Başkan bunu alır almaz Tu
tanak Dergisine geçirtmek suretiyle bir resmî 
başlangıcını, ilk işlemini yapar. Yazılı soru 
önergesi hukukî mesnedini ve hukukî mahiyeti
ni ancak yazılı bir şekilde soru sahibine intikal 
yani Bakanla soru sahibi arasındaki bir işlem 
değil, hukukî varlığını Tutanak Dergisinde 
bulmakla görür. Farzımuhal yazılı soruya iç
işleri Bakanı cevap verdi, Cumhuriyet Sena
tosu Başkanı bunu Sayın Özgüneş'e havale et
mek suretiyle değil, hukukî varlığını Tutanak 
Dergisinde bulduğumuz zaman ancak görebilir. 
Demek ki, aslolan Tutanak Dergisine işlenme, 
başlangıç burada ve hukukî mahiyet burada
dır. Yazılı sorunun hukukî başlangıcı Tutanak 
Dergisine derci ile mümkündür. Tutanak Der-
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gisi Meclis faaliyetleri zamanında daimî ola
rak işler, ama Meclisler tatile girdiği andan 
itibaren Tutanak dergileri çıkarılmaz ve çalış
tırılmaz. Binaenaleyh, tatilde yıllardan berd 
devam eden geleneğe ve İçtüzük hükümlerine 
göre ve hukukî varlığın belgelerinin kendile
rini tutanaklarda görmeleri sebebiyle tatbik 
edilen usul budur. Yoksa ne ilk olandır ve ne 
de müstesna bir muameledir. Olağan, gelenek 
haline gelen durum budur. Diğer tarafta yasa
ma faaliyetleri içerisinde yapılmış olan gecik
mede ise Başkanlık Divanları icra organını 
zorlayıcı bir hakka sahip değildir. Eğer içtü
zük kendilerine böyle bir imkân vermiş olsa 
idi, bu imkânları kullanmamalarından dolayı kı
nanmaları veyahut haklarında İçtüzük hüküm
lerine göre işlem yapılması gerekirdi. Başkan
lık burada bir bakıma göre hakem durumunda
dır. Başkanlığın vazifesi sayın üyenin sorula
rını tescil, bunu icraya intikal ettirmek, icra
dan gelen cevabı Tutanak Dergisine dercetmek 
ve bir örneğini üyeye tevdi etmekten ibarettir. 
Şüphesiz ki, bunu tamamlayıcı unsuru olarak 
takibetmek yani gecikmesi halinde çabuklaş
tırma veyahut cevabı temin etmek gibi hak
ları vardır. Bu haklar içtüzükte sayılmıyan te
kit, takip haklarıdır. Ama zorlayıcı bir tarafı 
yoktur. Yapılmadığı takdirde Hükümete Baş
kanlık Divanı niçin cevap vermiyorsun, diye 
bir hakka ve bir imkâna sahip değildir. Bir 
araca sahibolsa elbette ki bu hakkını kullana
bilir. Ama sayın üyelerin bu hakları vardır. 
Sayın üyeler nasıl gecikme dolayısiyle Baş
kanlık Divanını sigaya çekebiliyorsa, sayın 
üyeler demin arz ettiğim Anayasanın 89 ncu 
maddesinde derpiş edilen murakabenin yolları
nı ve araçlarını işletmek haklarına sahiptir. 
Cevap vermiyen falanca Bakanın hakkında 
Meclis araştırması, Meclis soruşturması istene
bileceği gibi bir sözlü sorusu konusu edilerek 
burada "Hükümet murakabe edilir ve geciktir
menin sebepleri hakkında kendisi sigaya çekile
bilir. Ama Başkanlık buna sahip değildir. 
Başkanlık Divanı murakabenin bu imkânlarını 
işletemez, Hükümete bir sözlü soru veremez. 
Hükümete bir genel görüşme açmak hakkına 
sahip değildir. Bu imkânlara sahip değildir ki 
yapabilsin. Tek imkânı tekit ve takibetmekten 
ibarettir. Bu vazifesini de yapmıştır. Ama Sa
yın Özgüneş de haklıdır. 11 ay soru cevaplandı-

ı rılmamıştır, murakabe hakkı yerine getirilme
miştir. Anayasamızda çeşitli bu şekilde işlemi-
yen hükümler vardır. Ama yerine getirilmiyen 
bu hükümler karşısında boşluklar mevcuttur. 
Bu boşluklar dolabilir, yahut sayın üyeler mu
rakabe imkânlarını işletebilirler. Başkanlığın 
başka bir şekilde işletmeyi emreden bir hüküm 
yoktur. Olsa idi Başkanlık Divanının bunu 
dikkatle hele muhalefete mensup bir üyesi ola
rak, sözcü olarak burada konuşan bir Senatö
rün bu hakkı kısıtlama şeklindeki bir görüşe 
katılmasının mümkün olmıyacağmı Sayın öz-
güneş'in lütfedip kabul etmesini bilhassa rica 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen

dim, birinci konu üzerinde fazla durmıyacağım. 
11 aydır cevaplandırılmamış soru önergem var
dır ve tekrar edeyim ki, ben Başkanlığın bu 
konuyu mademki Hükümete 15 gün içerisinde 
cevap vermesini temin edemiyor, Genel Kuru
la getirmesi zorunludur. Çünkü içtüzüğün hü
kümlerini tatbik etmekte Genel Kurul görev
lidir. Fakat bu o kadar da önemli değildir. 
Ben Sayın Atalay'm izahları için teşekkür ede
rim. Ben kendim neler yapacağımı, Hükümeti 
buna nasıl icbar edeceğimin yollarını biliyorum. 
Ama mesele Başkanlığın görevini yapmasıdır. 

Arkadaşlarım, önemli olan nokta, ikinci 
noktadır. Sayın Atalay derler ki, şimdiye ka
dar Meclisler böyle tatbik ediyordu; içtüzük 
hükmü değil de, teamül budur. Arkadaşlar, 
İçtüzük yeni yapılmıştır. Ortalıkta sarih hü
kümlerin mevcudiyeti karşısında teamüller mev-
zuubahis olamaz. Bu İçtüzük yeni Anayasaya 
göre yeniden yapılmış bir içtüzüktür ve tatil 
aylarında bir parlamenterin kullanabileceği tek 
murakabe hakkı yazılı soru önergesidir, işte 
Başkanlık bu kendi karariyle, kendi şahsi, 
indî hükmü ile bu üyenin denetleme hakkını 
kısıtlamaktadır. Belli bir sürede fiilen işlemez 
hale getirmektedir, Başkanlığın buna hakkı 
yoktur, içtüzükte sarih hükümler vardır. 

Sayın Atalay'a gösterdim ki ben içtüzük 
Tutanak Dergisine geçirdikten sonra demiyor. 
İçtüzük diyor ki «Tutanak Dergisine geçirir, 
aynı zamanda Hükümete de gönderir.» Şu hal
de Tutanak Dergisine geçiremiyorum diye öbür 

I hükmü ihmal edemez. Meclis açıldığı zaman 
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Tutanak Dergisine geçirmek imkânına mâlik
tir. Bu mutlaka yapılmalıdır. Kaldı ki, gönül 
isterdi ki bu kadar önemli bir konuyu, bir se
natörün denetleme hakkını kısıtlıyan bir tu
tumu kendi hükmünü kendisi hâkem durumu
na geçip hüküm verecek yerde Anayasa ve 
Adalet Eomis3,Tonundaıi bir defa sormak lüzu
munu hissetsin Başkanlık. 

Kanaatim o dur ki; Başkanlığın yapacağı 
en doğru hareket evvelâ bu konuyu Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna göndermek, biz böyle 
anlıyoruz, bir senatör de aksini iddia ediyor 
acaba hangimiz haklıyız sorusunun cevabını 
Anayasa ve Adalet Komisyonundan istemesidir. 
Yoksa sadece hem kendisi iddiacı, hem kendi
si hâkim durumuna geçip senatörlerin denet-

3. — DEMEÇLER VE 

4. — Tabii Üye Haydar Tunckanat; Samsun 
Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun Makarios idaresinin 
Bauf Denktaş olayı ile ilgili tutumuna dair 
sözlü sorusunun, gündeme dahi girmeden bu 
birleşimde görüşülmesinin İçtüzüğün 121 nci 
ma-dd t sine aykırı olduğuna dair demeci ve Baş
kanın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Tunckanat Başkanın tu
tumu hakkında buyurun. 

HAYDAR TUNCKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın arkadaşlarım, Başkanlık Divanının biraz 
evvel uyguladığı hususlardaki tutumunu içtü
züğümüzün 121 nci maddesi ile bağdaştırama-
dığmı için söz almış bulunuyorum. Bu hususu 
birkaç kelime ile açıklamak istiyorum, içtü
züğümüzün 121 nci maddesi; «Soruya sözlü 
cevap istenmiş iss, soru, Başkanlık yazısının 
Bakanlığa gönderilmesinden sonraki üçüncü 
birleşim gündeme alınır.» demektedir. 

Şimdi gündemi tetkik ediyoruz, böyle bir 
soru önergesi yok. Fakat açık olarak şurası 
bellidir ki, bir bakan her istediği zaman söz 
alabilir. Bu İçtüzük kendisine bu hakkı veri
yor. Şu halde durum öyle bir durum da değil. 
Adalet Partili bir sayın senatör bir sözlü soru 
veriyor. Bu sözlü sorunun mahiyeti malûm, 
Kıbrıs'ta Türk Cemaatinin lideri bulunan ve 
Kıbrıs Anayasasına göre, oranın hakiki vatan
daşı bulunan bir kimse gene Londra ve Zürih 
Andlaşmalarına göre ve hattâ mevcut ve bizim 

leme hakkını kısıtlamaya hiçbir zaman Başkan
lık kendisinde bir hak olarak görmemelidir. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Konu ile ilgili 119, 120 ve tu
tanaklarla ilgili 115, 116 nci maddeler tetkik 
edildiğinde 120 nci maddede «Soruya yazılı ce
vap istenmişse, gelecek cevabın bir örneği soru 
sahibine gönderilir, bu cevap ayrıca soru ile 
birlikte olduğu gibi Tutanak Dergisinin sonu
na konur.» der. 

115 ve 116 nci maddeler ise tutanakların 
kimler tarafından tutulacağını beyan eder. Bu 
da Başkanlık Divanının kâtip üyeleri tarafın
dan tutulmaktadır. 

Soru cevaplandırılmıştır. 

SÖYLEVLER (Devam) 

tarafımızdan yürürlükte olduğunu iddia etti
ğimiz bir Anayasaya göre de yurduna sokul
muyor... O da zorla gidiyor, oraya gizli olarak 
girmek istiyor. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Tunckanat, tu
tumum ile ilgili olarak konuşunuz, 

HAYDAR TUNCKANAT (Devamla) — Hay, 
hay efendim; oraya geliyorum, efendim. 

Ve gizli olarak Kıbrıs'a giriyor ve sonradan 
da iade ediliyor. Şimdi, İçtüzüğün 121 nci mad
desine göre Sayın Başkanın, Bakan eğer şahsı 
adına bu hususta bir aydınlatma yapmak isteği 
ile gelmiş olsaydı, söz vermesi kadar normal bir 
şey olamazdı. Ama, bu böyle olmadı. Bir üye 
sözlü soru soruyor, ve bu sözlü soru İçtüzüğün 
121 nci maddesine göre ne Tutanak Dergisine 
geçmiş, ne Bakanlığa gitmiş belki de ve gün
demde de yok, gündeme de alınmamış. Bu 
usulsüzlükler karşısında Başkan hem Bakana 
söz veriyor, arkadan Bakana soru sordurulmu
yor. Sonra da sözlü soru sahibi olan arkadaş 
da çıkıyor burada bir izahat veriyor. Bu tama-
miyle hem teamüllere hem de içtüzüğümüze ay
kırıdır. Bunun böyle tertibinde eğer bir mak
sat varsa bunu bilmiyorum. Fakat şimdiye ka
dar, şu Cumhuriyet Senatosunda hazır bulun
duğumuz müddet içinde bunun bu derecede bir 
örneğini daha göstermeye imkân yoktur. Bu 
bakımdan acaba insanın aklına geliyor, böyle 
bir başarısızlık sanki Rauf Denktaş serbest bı
raktırılmak suretiyle bir başarı gibi gösteril-
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mek mi isteniyor diye insanın üzerinde ister 
istemez bir kuşku uyanıyor. Bu bakımdan böyle 
bir uygulamanın bir daha yapılmamasını dile
mek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat'ın tutumu 
hakkındaki beyanı noksandır. Bir maddeyi oku
yup onun arkasından gelen maddeyi okumak, 
insanı bu neticeye götürebilir. Hakikaten 
121 nci madde, sözlü sorunun üç birleşim son
ra gündeme konulacağını âmirdir. Ama, 
122 nci madde ne diyor? Onu takibeden mad
de de istisna maddesinde? Onu okuyalım, şim
di. 

Mutlaka Başkanlığa tevdi edilen bir sözlü 
soru Bakanlığa gönderildikten sonra üç birle
şimi takibeden günkü gündeme konulur. 
Kabul? 

122 nci madde. «Bakan, kamu faydası dü
şüncesiyle veya gerekli bilgilerin elde edilmesi 
için, soru cevabının bir ayı geçmemek üzere 
belli bir zaman geciktirilmesini kürsüden isti-
yebilir. İsteğin kabul veya reddi Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunca görüşmesiz, < işari 
oyla kararlaştırılır.» Bakan sorulara gününden 
evvel cevap verebilir. Hangi günden evvel? Üç 
birleşim gününden evvel. Gününden evvel, gün
demdeki sıradan evvel değil, Başkanlık bunu 
bu şekilde anlamaktadır. 

Ancak Sayın Tunçkanat'ın beyanında geçen, 
belki Bakanlığa da bu yazı gitmemiştir deyi
mi yerinde değildir. Resmî muameledir, gitti
ğine dair kayıtları vardır. Soru 11 Kasım 1967 
günü verilmiştir, Sayın Bakanın bu sorunun 
ehemmiyetine binaen 4 ncü Birleşimde cevap
landıracağına mütedair yazılı belgesi Diva
nımızda mevcuttur. 

MEHMET HAZER (Kars) — Yani, soruyu 
Bakan mı teklif ediyor? 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, Türk Ticaret Kanununun bâzı 
maddelerinin uygulanmasına dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu ve Adalet Bakanı Ha
san Dinçer'in cevabı (6/441) 

BAŞKAN — Lütfen yerinizden konuşma
manızı rica edeceğim. (Kars Senatörü Mehmet 
Hazer'in mahiyeti anlaşılmıyan bir müdahale
si) 

Lütfen ayağa kalkmanızı rica edeceğim. 
Başkanlığa hitabediyorsanız. Bu şekilde konuş
mayınız, çok rica ederim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Hem usulsüz
lük ihdas edeceksiniz, hem de haksızlık yapa
caksınız... 

BAŞKAN — Beyefendi, usulsüzlük olup, 
olmadığını zabıta geçirttim. O size göre usul
süzdür, bize göre usulüne uygundur. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Niçin? 
Ben sizinkini o kadar karışık konuşmanıza rağ
men anlıyorum da siz benimkini anlamıyorsu
nuz? 

| BAŞKAN — Ben mikrofondan konuşuyo
rum da onun için efendim. Sizin önünüzde mik
rofon yok ki. Çok rica ederim Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Mektep 
talebeleri gibiyiz. 

| BAŞKAN — Mahal verilmese daha iyi 
olur. Buna âzami dikkat ettiğimi tahmin eder-

| siniz. 

BAŞKAN — Sayın Hidayet Aydmer bura
dalar. Sayın Adalet Bakanı buradalar. Soruyu 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularınım Adalet ve Ticaret 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (Devam) 

MEHMET HAZER (Kars) — Pekâlâ ,ben 
de söz istiyorum, yanlış tatbik ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Tutumum hakkında gereken 
izahatı Sayın Tunçkanat bildirdi; biz de cevap 
verdik efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Siz izahat 
verdiniz, ben de istiyorum. Ben de bu izahat-
ten bir noktayı sordum. 

BAŞKAN — Ne sorduğunuzu anlamıyorum 
ki beyefendi. Oturduğunuz yerden konuşuyor
sunuz, ne dediğinizi anlamıyorum ki? 
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Bakanlarınca sözlü olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi rica ederim. Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca S. Üye 
Hidayet Aydıner 

Sözcüsü olarak üzerinde büyük emekler 
harcadığım Türk Ticaret Kanunu 1 . 1 . 1957 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 
âmme nizamını sağlamak için koyduğu emre
dici hükümlerinden biride 41 nci maddesin
de yazılı olduğu üzere her tacir, ticari işlet
mesine ilişkin muamelelerini bir ticaret un
vanı altında yapmaya ve işletmesiyle ilgili se
net ve sair evrakı bu unvan altında imzalama
ya mecbur olduktan başka bu ticaret unvanını 
ticari işletmesinin giriş cephesinin herkesçe 
görülecek yerine okunacak şekilde yazmaya 
mecbur tutmasıdır. 43 ncü madde mucibince 
hakiki şahıs olarak tacir, ticaret unvanına, 48 
nci madde mucibince yapabileceği ilâve ile 
birlikte ad ve soyadını kısaltmaksızm yazma
ya mecbur tutmaktadır. 44 ncü madde muci
bince ise kolektif şirketlerin ticaret unvanın
da en az ortaklardan birinin kısaltılmaksızın 
ad ve soyadının yazılması lâzımdır, yani me
selâ Ahmed mi, Ali mi, hangi hakiki adın baş 
harfi olduğu bilinmiyen yalnızca A. harfinin 
kullanılması ve bunun ticarethane giriş yeri
ne böylece yazılması yasak edilmiştir. Bu ya
sak ve mecburiyetlerin müeyyidesi ise 53 ncü 
maddenin ikinci fıkrasında 40 ncı maddenin 
birinci fıkrasına atıf suretiyle gösterilmiştir. 
Buna göre ceza, yüz liradan iki bin liraya ka
dar ağır para cezası veya bir aydan altı aya 
kadar hapis veya bunlardan her ikisine mah
kûmiyet ve ayrıca Ticaret ve Sanayi Odaları
na âza olabilmek ve borsada muamele yapa
mamak haklarından bir yıldan beş yıla ka
dar mahkûmiyettir. 

Kamın, kanun olduğu müddetçe onun koy
duğu mecburiyet ve müeyyideler farzımuhal 
makûl bir sebebe dayanmasa bile uygulan
ması zorunludur. Fakat Batı kanunlarından 
iktibas edilen bu hükümler sırf tacirlere eziyet 
olsun diye değil envai hilelerle vatandaşların 
aldatılmasını ve hattâ dolandırılmasını önle
mek için konmuştur. Ve müeyyideleri de hafif 
değildir. Çünkü her gün bir veya birkaç tacir
le muamele yapan kimseler kiminle muame
le yaptıklarını, karşılarındaki muhatap ve so
rumlunun kim veya kimler olduğunu bilmek 

ihtiyacındadırlar. Özellikle itibarlı kimselerin 
ticaret unvanlarından istifade edip birtakım 
hile ve suiistimallerine imkân vermemek için 
bu hükümler konmuştur. Bütün bu hükümle
rin tatbiki lüzumu üzerinden on seneden faz
la bir zaman geçmiş olmasına rağmen mem
leketimizde ticarethanelerin hemen hemen 
yüzde sekseni, kanunun bu emredici hükümle
rini ya hiç yerine getirmemişler veya tam 
olarak yerine getirmemişlerdir. Gerçekten hiç
bir şahıs adını hâvi olmıyan kolektif şirket
ler ve ticarethaneler ve A ve B gibi neye de
lâlet ettiği belli olmıyan işaretler ticaretha
nelerin giriş cephesinde yazılı olduğu apaçık 
görülmektedir. Şu hakikatler karşısında: 

1. Ticaret Bakanlığı Türk Ticaret Kanu
nunun emredici bu hükümlerine riayet edil
mesi ve yerine getirilmesi için aradan geçen 
on seneden beri hiçbir hareket ve muamele 
veya ikazda bulunmuş mudur? Bulunduysa ne
ferdir? 

2. Ceza hükümleri yalnız Türk Ceza Ka
nununda yapılı olanlardan ibaret olmadığına 
göre Türk Ticaret Kanununa aykırı olarak 
mebzulen işlenilen ve işlenip işlenmediği ko
layca meydana çıkarılması mümkün olan bu 
suçlar hakkında hiçbir araştırma ve soruştur
ma yapılmış mıdır? Yapıldı ise ne neticeler hâ
sıl olmuştur? Bu cihetin Adalet Bakanlığınca 
belirtilmesi. 

3. Ticarethane tabelâlarında kanuna ria-
vet edenlerle etmiyenlerin oranlarının da tak
ribi olarak bildirilmesi ve her ne kadar ka
nun hükmünü bilmemek mazeret değilsede 
maksat vatandaşları bir ceza emri vâki kar
sısında bırakmak değil kanun hükümlerini ye
rine getirmek olduğuna göre radyo ve başka 
vasıtalarla vatandaşları uyarmanın Ticaret 
Bakanlığınca düşünülüp düşünülmediği. 

BAŞKAN — Soru okunmuştur. Cevap ver
mek üzere Adalet Bakanı Sayın Hasan Din-
çer, buyurunuz. 

Evvelce sorunun Ticaret Bakanlığına ait 
kısmı Sayın Ticaret Bakanı tarafından 66 ncı 
Birleşimde cevaplandırılmış idi. 

ADALET BAKANI HASAN DİNÇER (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; soru sahibi Saym Aydmer'in üç 
maddeden ibaret olan sorusunun iki madde
sini daha evvel Ticaret Bakanı arkadaşım ce-
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vaplandırmış idi. Şimdi sorusunun Bakanlı
ğıma taallûk eden ikinci maddesine ait cevap
larımı arz ediyorum. 

Sayın önerge sahibi, kamu düzenini sağ
lamak için Türk Ticaret Kanununun koydu
ğu emredici hükümlerinden ticaret unvaniy-
le ilgili 41 - 43 - 44 ve 48 nci maddelerine mu
halif hareketler dolayısiyle her hangi bir so
ruşturma yapılıp, yapılmadığını ve yapılmak
ta ise ne netice hâsıl olduğunu sormaktadır. 

Bakanlıkta mevcut suç istatistikleri cetvel
leri ihtiva ettiği muayyen formlar itibariyle 
açılan dâvalara verilen takipsizlik kararları
na ve sanık miktarlarına taallûk etmektedir. 
Bahis konusu 40 ncı maddenin birinci fıkrası 
gereğince 1957 yılından beri 283 sanık hak
kında 246 olay adlî mercilere intikal etmiş 
ve neticede 35 sanık hakkında 6 olayı takip
sizlik karariyle sonuçlanmıştır. Diğer taraf
tan 248 sanık hakkında 240 dâva açılmıştır. 
Mevcut suç istatistikleri açılan dâva adedini 
göstermekte, dâva sonuçları hakkında her han
gi bir bilgiyi ihtiva etmemektedir. Bilindiği 
gibi 40 ncı maddenin birinci fıkrası ile müey-
yidelendirilen fiiler mahiyetleri itibariyle 
şimdiye kadar çıkarılmış bulunan bütün af 
kanunlarının kapsamına girmiştir. Bu itibar
la halen duruşması yapılan intacedilmiş ve
ya edilmemiş olan dâvalar konusunda her 
hangi bir bilgi mevcut değildir. 780 sayılı Af 
Kanununun şümulüne giren ve onun meriye
tinden evvel işlenmiş olan suçların af ile düş
tüğü bilinen bir gerçektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Sayın Senato
yu. hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Aydmer buyurun. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. ü.) — Muhterem arkadaşlarım,, naçiz arka
daşınız, sözcüsü olarak büyük emekler sarfe-
dilen Ticaret Kanununun hazırlanış çalışmala
rında bulunmuş bir kimsedir. Ticaret Kanu
nu bundan 10 sene evvel 1957 senesinde meri
yete girmiş bir kanundur. Bunun en mühim hü
kümlerinden birisi, ticari şahsın kim olduğu
nu tâyin ve tesbittir. Malûm, ticari şahıslar 
iki türlüdür. Birisi sermaye ticari şahısları
dır, anonim veya limited şirketleridir, hakiki 
şahıs mevzubahis değildir. Onlar da yalnız şir
ketin nevi ve iştigal mevzuunun bildirilmesi 
kanunen mecburidir. 

ikincisi, kolektif şirketlerle münferit ti
caret yapan şahıslardır ki, bunların şahsına 
itimaden ticari muamele yapılır. Onun için 
şahıslarının kim olduğunu belirtmek lâzım
dır. Onun içindir ki bir ticari unvan altında 
muamele yapması zaruridir. Demin okunan me
tinlerde kanun bunu tasrih etmiştir. Bu keyif 
için yapılmış bir şey değildir. Vatandaşların 
aldanmaması ve muhatabının kim olduğunu 
tâyin etmesi, beyhude yanlış dâvaların açılma
sına imkân verilmemesi ve dolandırılmaması 
içindir. Arkadaşları zerre kadar dikkati olan 
fark ederler ki Radar Kollektif Şirketi vardır, 
Cihan Komandit Şirketi vardır, istanbul Umu
mi Nakliyat Kolektif şirketi vardır, ve saire, 
vesaire. Yani şu unvanı ticarete ait Ticaret 
Kanununun ağır ceza ile teyidettiği hükümler
den mevki meriyette ve mevki tatbikte % 80 i 
değildir arkadaşlar. Zerre kadar dikkati olan 
iddia makamı, Adliye Bakanlığının bunu gö
rüp 10 senedir tatbik etmesi lâzımgelirken 
etmemiştir. Şimdi diyor ki affettim, af kanun
ları çıktı. Efendim 10 seneden beri mütemadi
yen af kanunları mı çıkıyor? Af kanunları müs
takbele muzaf olarak af mı var beyefendiler? 
Hâlâ cürüm işleniyor. Hâlâ Radar Kolektif Şir
keti vardır, hâlâ Cihan Komandit Şirketi var. 
Hâlâ istanbul Umumi Nakliyat Kollektif Şir
keti vardır. Bunlar kollektif şirkettir. Kolek
tif şirketleri kanun yazmıştır. Demiştir ki en 
az iki adamın, iki şerikin küçük adının, soya
dının, hem adının hem soyadının ihtisar edil
meksizin yazılması lâzımdır. Tabelâyı görmü
yor musunuz, görmüyor mu ki Adliye Vekâleti 
(A. Atağan) adındaki «M. nin Mustafa mı, 
Mehmet mi, «A» nın Ali mi, Ahmet mi, daha 
başka isim mi? vatandaş kiminle muamele ya
pıyor arkadaşlar? Meselâ Sirkeci'de büyük bir 
ticarethaneye gidersiniz, orada kamınızı do
yurursunuz, Konya'lı diye yazar. Ben de Kon
yalıyım. Bir Konyalı vardır, hangi şahıstır 
hangi iş sahibidir burada? Yarın bir suç işle
miş olsa kimi çağıracaksınız? Muhatabı kim
dir? Yani şu kanunun bu âmir hükmünü tat
bik etmemek için Adliye Vekâleti sanki hare
kete geçiyor. Af çıkmış, af çıkmış.. Af çıkmış
sa bugünkü tabelâyı da mı affetmiş? Yapılmış, 
yapılacak bütün suçları da mı affetmiştir? Beye
fendiler, rica ederim gelsinler, tetkik etsinler 
şu ticarethanelerdeki tabelâların yüzde sekse-
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ni kanunun suç saydığı, sarahaten suç saydığı 
ve ağır ceza ile teyidettiği suçlan teşkil etmek
tedir. Adliye Vekâleti hâlâ gözünü kapamak
tadır. Af çıktı diye gözünü kapamaktadır. Baş
ka söyliyeceğim yoktur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Benizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, avans alamıyan memur ve 
hizmetlilere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/444) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca?.. Yok. Soru ge
lecek birleşime kalmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Hamido'nun yakınların
dan bâzılarının öldürülmesine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/440) 

BAŞKAN — Sayın Bekata?.. Buradalar. Sa
yın İçişleri Bakanı şu ana kadar burada idi
ler. Güvenlik Kurulunun toplantısı dolayısiy-
le ayrılacaklarına beyan ettiler. Bakanın bulun
maması sebebiyle soru gelecek birleşime kal
mıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıf
zı Oğuz Bekata'nın, Kıbrıs meselesine dair Dışiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

BAŞKAN — Sayın Bekata? Buradalar. Sa
yın Bakan? Yok. Soru gelecek birleşime kal
mıştır. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bu 
nokta tam zamanı müsaade ederseniz iki kelime 
ile cevap vereyim... 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Tu

tumunuzla ilgili bir husus hakkında. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim benim tu
tumumla bir Sayın Bakanın cevap verip verme
mesinin ne ilgisi vardır? Biz bir tatbikata geç
tik. İçtüzüğümüz sarih, hattâ 122 nci maddenin 
başlığını tetkik ederseniz gündem dışı Bakanın 
soruya cevabı diye sarahatle yazmaktadır. Çok 
rica ederim... 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — O hal
de zaptı sabık hakkında konuşurum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Resmî İlân- Tarifesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/446) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan yazılı olarak 
bu sorusunu geri almıştır. Gündemden bu se
beple çıkarılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Seatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köke fin, Bakanlık Müsteşar Muavinine 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru
su (6/447) 

BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker? Yoklar. 
Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Köy İşleri Bakanlığı teş
kilâtına dair, Köy İşleri Bakanından sözlü soru
su (6/448) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca? Yok. Soru ge
lecek birleşime kalmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adah'mn, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı Bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan Adalı? Burada
lar. Sayın Bakan? Tarım Bakanı yoklar efen
dim. Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

11. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi İzzet 
Birand'ın, Hacettepe Üniversitesi Rektörü ile il
gili olarak basında görülen yayınlara dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/450) 

BAŞKAN — Sayın Birand? Buradalar. Sa
yın Bakan? Yok. Soru gelecek birleşime kalmış
tır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adah'mn-, Büyükada balıkçı barınağına 
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in 
cevabı (6/451) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar, Sayın 
! Bakan buradalar, soruyu okutuyorum. 

28 Temmuz 1967 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki sözlü sorumun Bayındırlık Bakanı 
tarafından cevaplandırılmasına delâletlerini arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
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«Geçen yıl Cumhuriyet Senatosu tarafından, 
yapılması için bütçeye para tahsis edilen ve bi-
lâhara çıkarılan; bu kere ikinci Beş Yıllık Plâ
na dâhil edilmiş bulunan Büyükada balıkçı barı
nağı ne zaman yapılacaktır?» 

BAŞKAN — Soru okunmuştur. Cevap ver
mek üzere Sayın Bakan Orhan Alp, buyurun. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler, 

İstanbul Senatörü Sayın Erdoğan Adalı'nın, 
sözlü sorusuna cevabımı arz ediyorum: 

Sayın Adalı istanbul Büyükada balıkçı ba
rınağının ne zaman yapılabileceğini sormakta
dır. 

Ticaret, Tarım ve Bayındırlık bakanlıkları 
temsilcilerinin müştereken yapmış oldukları ça
lışmalar sonunda 2 nci Beş Yıllık Plân devresi 
içinde sahillerimizde yeniden 20 aded balıkçı ba
rınağı yapılması zaruri görülmüş ve bu barınak
ların yapılacağı yerler de tesbit edilmiştir. 

Yeniden yapılacak bu 20 balıkçı barınağı 
arasında İstanbul Büyükada balıkçı barınağı da 
vardır. Mahallinde yapılan tetkikleri müteakip 
mezkûr barınağın ön projesi hazırlanmıştır. Ba
rınağın keşif bedeli takriben 2,5 milyon liraya 
baliğ olmaktadır. 

Yüce Heyetinizce malûm olduğu üzere son iki 
sene içerisinde yurdumuzda ilk defa olarak ba
lıkçı barınakları inşasına başlanmış olup, Kara
deniz, Ege ve Akdeniz kıyılarımızda 10 aded 
balıkçı barınağının inşası süratle devam etmek
tedir. 

Yurdumuzda balıkçılığın gelişmesi, balıkçı 
teknelerinin her türlü deniz şartlarında koruna
bilmesi, tutulan balıkların rahatlıkla sahile çıka
rılması, ava çıkmadan teknelerin onarılmasında 
ve turizmin gelişmesinde büyük faydalar sağlı-
yacak olan balıkçı barınaklarının her yıl biraz 
daha fazla artırılması önemle takibettiğimiz bir 
mevzudur. 

1968 yılında Büyükada balıkçı barınağı ile 
ilgili etütler ikmal edilecek ve katî projesi ha
zırlanacaktır. 

1968 yılı yatırım bütçesi nihai şeklini alma
mıştır. Bu kabil işlere ait yatırım imkânı müsait 
olursa, 1968 yılında mezkûr barınağın inşaatına 
başlanacağı üzerinde de önemle durulacaktır. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Erdoğan Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — B^yın Bağ

lım, muhterem arkadaşlarım; bu mevzuu tek
rar huzurunuzda sözlü soru olarak sormaktan 
maksadım Cumhuriyet Senatosunda muhalif mu
vafık bütün arkadaşlarımızın himmetiyle geçen 
sene bu Büyükada balıkçı barınağının yapılabil
mesi için burada bir gece sabaha karşı bütçs mü
zakerelerinde bütçeye, zannederim saat 4 te, bir 
tahsisat koymuştuk, betahsis bu barınağa sarf 
edilmek üzere. Fakat bilâhara bu, Millet Mecli
sinde bütçeden çıkarılmış. Şimdi, insanların ta
lihlisi, talihsizi olduğu gibi bu bizim barınak ela 
talihsiz bir seyir takibedlyor. Sayın Bakana alâ
kası dolayısiyle teşekkür ederim. Gerek kendisi
ne ve gerekse diğer arkadaşlarına ve ilgili daire
lerine defaatle gidip geldik. Fakat maalsssf hv 
lâ sarih bir şeye kavuşmuş değiliz. Balıkçılık 
mevzuu olduğu zaman gazetelerde yazar, çizer, 
arkadaşlarımız gayet güzel edebiyatını yapar
lar, millî servetimiz heba oluyor, şeyle oluyor, 
köyle oluyor, derler. Fakat tatbikat sahasına 
gelindiği zaman, maalesef her halde bütçe mülâ-
hazasiyle olacak, balıkçı barınakları ihmal edil
mektedir. Bu barınaklar limanlardan mühimdir, 
muhterem arkadaşlarım. Balıkçı barınaklarının 
içerisinde, hem balıkçı müstahsil vatandaşları
mız himaye görmüş olacak, hem de hakikaten 
Türkiye'nin ele alması lâzımgelen, şu meşhur 
Su Ürünleri Kanunu dolayısiyle ihtiyacımız olan 
tesislerdendir. Ben Sayın Bakandan izahatına 
laha fazla sarahat vermesini rica edeceğim, ikin-
3İ Beş Yıllık Plâna girmiş olan ve malî portesi 
yalnız 2,5 milyon lira olan bu barınağın 1968 
yılı zarfında, etüdlerinin ikmal edileceği değil 
de, 1968 yılı içinde yapılıp yapılmıyacağı husu
sunda sarih bir beyanda bulunursa, bendeniz de 
huzurunuzdan mutmain olarak ayrılacağım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplanmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Özgüne ş'in, 17 Eylül 1967 günü Kayseri'de vu-
kubulan olaylara dair sözlü sorusu ve Başbakan 
adına Devlet Bakam Kâmil Ocak'ın cevabı 
(6/452) 

BAŞKAN — Sayın ösgüneş buradalar, Baş
bakan adına Sayın Devlet Bakanı cevap verecek
ler, soruyu okutuyorum efendim. 
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20 . 9 . 1967 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Mehmet ösgüneş 
Soru : 1, 
17 Eylül 1967 günü Kayseri'de bir ayaktopu 

maçı esnasında vukııbulaır çok müessif olayların 
sebepleri arasında, 

a) Spor islerinin yürütülmesinde, 
b) Beden eğitiminde tutulan hatalı yolda 

var mıdır? 
Soru : 2. 
Buna benzer olayların tekerrür etmemesi için 

ne gibi tedbirler aldınız ve almayı düşünüyor
sunuz? 

- Başbakan adına cevap vermek 
üzere Sayın Kâmil Ocak, buyuran efendim. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (üasian-
tep Milletvekili) — Muhterem Başkan, aziz se
natörler, Sayın Mehmet ösgüneş'in Kayseri Sta
dında vukubulan müessif hâdiseler dolayısiyle 
tevcih ettikleri sorularına cevaplarımızı arz edi
yorum. 

17 Eylül 1967 günü Eayseri'de vukubulan 
çok müessif hâdisede spor Merinin yürütülme
sinde hatalı bir yol yoktur. 

Kayseri Stadyomu yeni ve emniyet tedbirle
ri bulunan mükemmel bir tesistir. 

17 Eylül günü oynanan müsabaka esnasında 
futbolcular arasında her hangi bir hâdise cere
yan etmemiş ve oyunun yönetiminde bir kusur 
işlenmemiştir. 

ikinci profesyonel lig, futbolun memlekete 
yayılması için kurulmuş ve bunun müspet sonuç
ları, Eskişehir, Bursa ve Mersin takımlarının Bi
rinci Kümeye çıkmaları ile görülmüştür. 

Bu duruma göre hâdise, spor sahasında mey
dana gelmiş bir olaya bağlananııyacağı gibi ha
talı bir tutum neticesinde vukubulmamıştır. 

Hâdise, tribünlerdeki müfrit taraftarlar ara
sında ve maçın oynanmadığı haftaymda ve kısa 
bir süre içinde cereyan etmiştir. Dışarıda bulu
nan arkadaşlarının çağrısı üzerine, dışarı çık
mak için kapıya aynı anda yönelen bine yakın 
seyirci, normal çıkışlara yeterli, fakat böyle bir 
birikme için kifayetsiz bulunan dar bir dehlizde 
sıkışıp kalmıştır. Buradaki ölümlerin sebebi. 

vurma veya her hangi bir silâh kullanmadan ol
mamış ezilme ve nefessiz kalma neticesinde vu-
kubulmuştur. 

Buna benzer olayların meydana gelmemesi 
için, sahalardaki emniyet tedbirleri çoğaltılmış, 
mevzuattaki ceza müeyyideleri artırılmış, kulüp 
ve bölge müdürleri toplantıya çağırılarak muhit
lerinde ve taraftarları arasında ne şekilde hare
ket etmeleri lâzımgeldiği izah edilmiştir. Tamim 
edilen bütün bu tedbirlerin tatbiki takihedilmek-
tedir. Şükranla kaydetmek isterim ki, bu elîm 
vakadan sonra spor sahalarımızda her hangi bir 
hâdise olmamıştır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, Kayseri Stadında meydana gelen, 42 
kardeşimizin ölümüne ve yüzlerce kardeşimi
zin de yaralanmasına sebebolan, olaylar do
layısiyle, ben burada nasıl oldu, kim suçlu
dur, kim kabahatlidir gibi sualler üzerinde 
durmıyacağım. Mesele adliyededir, gayet ta
biî ki, suçlular varsa cezalandırılacaktır. 

Yalnız benim belirteceğim iki nokta vardır. 
Birincisi, ben Kayseri'de doğdum. Tesadüfen 
ilk kıta hizmetimi de Sivas'ta yaptım. Kay
seri 'nin de Sivasm'da mert halkını gayet iyi 
tanırım. Kayseri'de meydana gelen bu üzücü 
olaylarda Kayseriliyi ve Sivaslıyı arıyanlar 
boşuna yorulacaklardır. Mesele derinliğine 
tetkik edildiği zaman görülür ki, Sivas'ın da, 
Kayseri'nin de mert halkının bu üzücü olay
da hiçbir rolü yoktur. Asıl meseleyi ortaya 
çıkaran konu, spor işlerinin yürütülmesmd? 
ve beden eğitiminde tutulan son derece ha
talı yoldur. Bunu burada belirtmeye çalışa
cağım. Sayın Bakandan alacakları tedbirlerin 
ne olduğunu sorduğum zaman sadece emniyet 
tedbirlernden, polis ve jandarmadan bahset
miş olmaları karsısında itiraf edeyim ki, 
teessüre kapıldım. Bu olaylar üzerinde üni
versite öğretim üyeleri, spordan anhyan çeşitli 
kimseler b:r havli mürekkep harcadılar. Sraor 
kulüplerinin güdümünde tutulan, beden eğiti
minde tutulan yanlış yolu belittiler. Gönlüm 
çok isterdi ki sayın Ba(kan bu tarafa doğru te
veccüh etsin. 

Simdi arkadaşlarım evvelâ spor ve beden 
eğitim işlerimizin ne durumda bulunduğunu, 
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İkinci Beş Yıllık Plândan, Sayın Bakanın da 
altında imzası bulunan İkinci Beş Yıllık 
Plândan, okuyayım; İkinci Beş Yıllık Plân 
durum başlığı altında diyor M, «Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü halk spor faaliyetle
rinden seyir sporunu düzenliyen bir kuruluş 
durumuna geçmiştir.» Evet arkadaşlarım, 
İkinci Beş Yıllık Plân diyor ki; Bedan Ter
biyesi Genel Müdürlüğü sadece bugün seyir 
sporunu düzenliyen bir kurum haline gelmiş
tir. Bunu ben demiyorum, Sayın Bakanın al
tında imzası bulunan Plân diyor. Bunun so
nucu futbolda profesyonellJ(k kabul edilirken 
amatör spor dallarının korunması için gerekli 
tedbirlerin alınmaması olmuştur. İkinci Beş 
Yıllık Plân Sayın Bakana hataları birer bi
rer anlatıyor, yolu gösteriyor. «Bugün spor 
plânsız yürütülmektedir. Okul sporu ihmal 
edilmektedir. Spor öğretmenleri sayıca ve nite
likçe yetersizdir. Spor - Toto gelirleri iyi kul
lanılmamakta, yer yer gereksiz yapı işleri için 
harcanmaktadır. Spor sağlığı ihmal edilmekte
dir, amatör spor gelişmemektedir. Profesyo
nel klüplerin gelirlerinin belirli bir oranını 
amatör spor dallarına ayırmaları zorunluğu 
Beden Terbiyesi Gengl Müdürlüğünün kontrolü 
dışında kalmıştır.» Ve devam ediyor. 

Şimdi arkadaşlarım, biz önemli bir konu ile 
karsı karşıyayız. Beden eğitimi ve spor bugün 
eğitimin ayrılmaz birer parçasıdır. Burada ha
talı bir yol tutulması memleketi işte böyle fa
cialara doğru götürür. Neden facialara doğru 
götürür, bunu izah etmeyi bir vicdan borcu sa
yıyorum. Arkadaşlarım, bizim memleketimize 
bilhassa Anadolu'ya futbol gelmeden evvel bir 
horoz dövüşü vardı. Halk bir araya toplanır 
horoz dövüştürürdü. Şimdi siz bir futbol saha
sına gidin, genellikle insanların yüzlerinde göre
ceğiniz hatları horoz dövüştüren insanların 
yüzlerinde göreceğiniz hatların aynıdır. Binlerce 
insan bir araya toplanmakta, meşin top peşinde 
koşan 22 kişinin birbiri ile mücadelesini sey
retmek ve bu 30 bin Mşi zaman zaman hakemi 
dövmekte, birbiri ile küfürleşmektedir. Çünkü 
sporda tuttuğumuz yol; İkinci Beş Yıllık Plânın 
gayet açıkça belirttiği gibi seyir sporunu teşvik 
etmektedir. Bir de Spor - Toto gibi kolektif ku
mar işin içerisne girdi mi, tamamen çığırından 
çıkmaktadır. 

Yapılacak şey; evvelâ futbolu horoz dövü
şünden ayırmaktır. Futbolun horoz dövüşü ol
madığını herkese öğretmektir. Halk Eğitimi 
Genel Müdürlüğü ile spor kulüpleri ve Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü iştirak halinde, iş
birliği yaprak evvelâ memlekete spor terbiyesi
ni getirmek zorundayız. Yoksa spor seyircileri, 
hakeme küf deder, oyuncuya küfreder ve bunun 
için Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü hiçbir 
tedbir almaz, hiçbir eğitici tedbir almaz, bu 
spor faaliyeti demek değildir. 

Arkadaşlar, ayrıca kulüplerin önemli bir kıs
mı sadece futbol peşindedir. Spor demek, beden 
eğitimi demek sadece ve sadece futbol demek 
değildir. Atletizme geniş ölçüde önem vermek 
zarureti vardır ve büyük kütleleri spora sokan, 
büyük kütleleri "beden eğitimine doğru götü
ren spor dallarına önem vermek zorundayız. 
Voleybol gibi, basketbol gibi, beyzbol gibi, yüz
me gibi, dağcılık gibi, binicilik gibi sporları teş
vik etmek zorundayız. Kayseri'de muazzam bir 
stad vardır. Tavsiye ederim, yolunuz düşerse 
görünüz. Binlerce, onbinlerce lira sarf edilerek 
yapılan bir stadda sadece ve sadece futbol oy
nanır. Bu yanlıştır, arkadaşlar. Ben Silâhlı Kuv
vetler sayesinde dünyanın önemli yerlerine git
miş ve görmüş bir arkadaşınızım. Hiçbir mem
lekette, gezdiğim memleketlerin hiçbirinde îspor 
seyir sporu şeklinde ele alınmamıştır. Bir defa 
bu yol yanlıştır. Kayseri'de çıkan hâdiselerin 
anasebebi horoz dövüştürme geleneğinin futbol
da devam etmesidir. 

İkinci nokta arkadaşlarım, malûm kütle psi
kolojisinde bir terim vardır. Kütle ruhu diye 
bir terim vardır. Buna Fransızlar «esprit de 
corps», ingilizler ise «belonging sprit» derler. 
Bu kütle ruhu bir milleti meydana getirmek için, 
milletin çeşitli unsurları arasında rekabetle mil
letin bütünlüğünü geliştirmek için bir ölçüde 
fayda sağlar, bir ferdi mensubolduğu toplulu
ğa fedakârlıkla, gururla .bağlar. Kayserililik 
ruhu gibi, Sivaslı'lık ruhu gibi, doktorluk ruhu 
gibi, avukatlık ruhu gibi. Bir yerde doktorların 
aleyhinde bir şey konuştuğumuz zaman oradaki 
doktorlar hemen ondan alınırlar. Çünkü bir dok
torluk ruhu, vardır. O doktorluk ruhu 
o kütleyi bağlar ve faydalıdır bu. Bu küt
le ruhu son derecede faydalıdır. Küçük 
kütle ruhları bir araya gele gele yan yana ve iç 
içe büyük milleti meydana getirirler ve hepsi 
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birden büyük Türkiye ölçüsünde genişlediği za
man biz buna «Millî şuur» deriz. Şu halde, kütle 
ruhu aslında Sivaslı'hk ruhu, Kayserili Tik ru
hu, dokturluk ruhu, avukatlık ruhu milli şuurun 
birer parçasıdırlar. Ama, buna benziyen, fakat 
onun tam 180 derece zıddı ikinci bir ruh daha 
vardır, buna da tulumbacılık ruhu derler. Eski 
devirlerde hatırlarsınız bir mahallenin tulum
bacıları ile, ikinci bir mahallenin tulumbacıları 
karşı karşıya geldikleri zaman kimin kime yol 
vereceği meselesi büyük kavgalara sebebolur ve 
tıpkı Kayseri stadında olduğu gibi bazan 40 ki
şinin, 50 kişinin öldüğü vâki olurdu. Daha 
eski Anadolu tarihini bilenler, tulumbacılık ru-
ruhu kailin alaylarında ortaya çıktığını bilirler. 
Bilirsiniz ki, kailin alayları eskiden mahalleler
de birbiri ile karşılaştığı zaman hangi alayın, 
hangisine yol vereceği meselesi yine birçok can 
kayıplarına sebebolur, iki mahalle arasında kav
ga çıkardı. Buna tulumbacıhk ruhu derler. Bu 
tulumbacılık ruhu kütle ruhunun yüzde yüz kar-
şısındadır. Ben Türk sporcusunu, spor kulüp
lerini tulumbacıhk ruhundan tenzih ederim. Ama 
bu tulumbacılık ruhu kulüplerimizin bir kısmına 
sızmıştır. 

Bâzı kulüp idarecileri ki, eğitimin elifbasın
dan habersizdirler, Alfebesinden bihaberdirler. 
Eğijtim hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Fakat, 
kulüp idaresine kalkarlar ve zannederler ki tu
lumbacılık ruhunu ne kadar kışkırtırsam o ka
dar sporculukta muvaffak olurum zanneder ve 
böylelikle ortaya iki kütleyi birbirine kaynaş
tıran, birbiri ile kucakîaştıran kütle ruhu yeri
ne, Ski kütleyi devamlı birbiriyle çekişme halin
de tutan tulumbacıhk ruhu ortaya çıkar. Şu 
halde, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü spor 
kulüplerimizden tulumbacılık ruhunu temizle
mek için gerekli tedbirleri de almalıdır. Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü sadece çıkıp birbiri 
:ıle müsabaka yapan 22 kişi ile değil, Sayın Ba
kan sporcular arasmda olmamıştır, diyor. Sayın 
Bakanın vazifesi sadece spor kulüplerini tedvir 
değildir. Bu milletin bütününün beden eğiti
mini, bütününün spor işlerini tedvir etmektir. 
Seyirciyi de terbiye etmesi Sayın Bakanın va
zifeleri arasındadır. Yoksa efendim kavga 
sporcular arasında çıkmadı, iki tarafın seyirci
leri birbiri ile kavga etmişse ben ne yapayım? 
Yok öyle değil, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün vazifesi bütünü ile 32 milyonun beden 

eğitimini ve spor işlerini yürütmektir. Sonra 
arkadaşlar bir manzarayı da belirtmek isterim. 
Kayseri'de muazzam, ihtiyacın belki de üstünde 
muazzam bir stad vardır. Bu stad bom boş 
durur, senenin pek çok günlerinde kapalıdır. 
Diğer taraftan Kayseri Lisesine gittiğinizde ço
cukların beden eğitimini yapabileceği en küçük 
bir imkândan mahrumdurlar. Bazan bir ders
haneyi boşaltırlar, çocuklar toz toprak altında 
sözüm ona beden eğitimi dersini yaparlar ve on
dan sonra sıralar taşınır, orada fizik, kimya 
dersleri, yapılır. 

Şimdi yiae benim görebildiğim memleketler
de eğitimle spor yanyana yürür. Üniversite genç
liği, lise öğrencileri, ilkokul öğrencileri geni} 
ölçüde açılan tesislerden faydalanırlar. Şu hal
de arkadaşlarım Sayın Bakanın kanaatleri kar
şısında teessüre düştüğümü ifade etmek isterim. 
Ben o kanaatteyim ki, Kayseri ve Sivas'ın mert 
halkına, onların sporsever çocuklarına bunları 
atfetmeye imkân yok. Ben gittim Kayseri'de 
inceleme yaptım. Tek tek herkesten, ilgililerden 
sordum. Ne Sivas'ın, ne Kayserililerin bununla 
sureti katiyede alâkası yoktur. Sivaslılarla Kay
serililer çok uzun zamanlardan beri, komşu İM 
vilâyet durumundadırlar. Sivaslılar Kayseri'ye 
gelir iş tutarlar. Kayserililer de oraya gider. 
Sivas halkının büyük bir kısmı gelir bir şeyler 
alır, satar ticaret yaparlar. Kayserililer de bir
çok ticaret işlerini orada yaparlar. Bunları kar
şı karşıya getiren, orada döğüştüren, 42 kanın 
kaybolmasına sebebolan iki âmil vardır. Birisi; 
ikinci Beş Yıllık Plânımızın dediği gibi Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün seyir sporuna 
önem vermesi, milletin bütününün eğitme göre
vini ihmal etmesidir. İkincisi; tulumbacılık ru
hunun yavaş yavaş futbol içine girmeye başla
ması ve bu kütle ruhunun yerini tulumbacıhk 
ruhunun alması tehlikesidir. Nerede tulumba
cıhk ruhunun damarına basılmış, orada kışkır-
tılmışsa bir hamlede bir araya gelip daha iyi 
kaynaşmak, vilâyetler arasında daha iyi münase
bet kurmak için yapılmış olan maçlar iki vilâ
yeti birbirine düşürmeye doğru götürün öyle 
ise Sayın Bakanın vazifesi sadece 22 kişiyi eğit
mek değil, bütünü ile 32 milyonun beden eğiti
mi ve spor işlerini yürütmektir. Kendilerine bu 
kürsüden bunu hatırlatırım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Bakanı 
Ocak. 
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DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Gazian

tep Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhte
rem senatörler, Sayın Mehmet özgüneş'in tev
cih buyurdukları sualler, gütmekte olduğumuz 
spor siyasetini izah için bize sorulan sualler de
ğildir. Bunları bir daha okursak bizim bu su
allere nasıl bir cevap vermemiz icabettiji mey
dana çıkar. «Spor işlerinin yürütülmesinde, 
beden eğitiminde tutulan hatalı yol da var mı
dır? Buna benzer olayların tekerrür etmemesi 
için ne gibi tedibrler aldınız ve almayı düşünü
yorsunuz?» Muhterem arkadaşlarım Türkiye'de 
elbetteki takip edilmesi lâzımgelen bir spor si
yaseti vardır. Bu spor siyasetinin takip edil
mesi, plâna girmesi ve bir plân üzerine de tat
bik edilmesi icabeder. Eğer muhterem arkada
şım, bu şekilde sorularını sormuş olsalardı biz 
de Kayseri olaylarının haricinde tatbik etmekte 
olduğumuz ve tatbik etmeyi düşündüğümüz spor 
siyasetini izah ederdik. Biz de isteriz , sporun 
umumi bir seyir halinden çıkanlması, bir seyir 
vasıtası olmaktan çıkarılması ve ferdî bir spor 
haline getirilmesini. Bunun için memlekette ne 
yapılması lâzım? Bunun için memlekette birçok 
tesislerin yapılması ve gençliğin çalışan veya 
okuyan gençliğin hizmetine arz edilmesi icabe
der. işte biz bunların peşindeyiz, bunları taki-
bediyoruz ve sporu daha ziyade gençliğimizin 
bilfiil spor yapmaları için tesisler yapmak su
retiyle onların emrine amade kılıyoruz. Kay-
seri'de büyük bir stad var dediler, bir stad var. 
Büyük bir stadın yanında bir de geçen sene aç
tığımız büyük bir kapalı salon da vardır. Bu 
stad ve salon tamamiyle oradaki okulların em
rine de tahsis edilmiştir ve bu şekilde bu okul
ların o staddan ve kapalı spor salonundan isti
fade etmeleri için Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü tarafından bölge müdürlüklerine emir 
verilmiştir. Binaenaleyh, bir stad senede bir 
kaç defa kullanılır, ondan sonra kilitli kalır 
diye bir keyfiyet yoktur. Bir kapalı salon mil
yonlar sarf edilir, kilitlenir, içeride haftada bir 
maç yapılır ve ondan sonra kapalı kalır. Böyle 
bir zihniyette yok. Biz yaptığımız tesisleri ta
mamen okuyan veya okumıyan tahsil çağında 
olan veya olmıyan gençlerimizin hizmetine ama
de kılmayı prensip addetmişizdir. Spor plânsız 
yürütülmemektedir. Bizim teşkilâtlınızın yürüt
mekte olduğu sporun da bir plânı vardır. Bu
rada bunu uzun boylu izah edip kıymetli vakit

lerinizi almak istemem. Yalnız şurasını ifade 
etmek isterim ki; Sayın Mehmet Özgüneş'in Tür
kiye'de yalnız futbola ehemmiyet veriliyor, 
22 kişi bir araya geliyor bir sahada dövüş, vu
ruş, kavga bir maç yapılıyor gibi bir anlayışın 
içinde olması doğru bir şey değildir. Türkiye'de 
amatör spor da vardır. Biz de yalnız kısmen, 
o da kısmen profesyonel olan futbol mevcuttur. 
Diğer spor kollarının heyeti umumiyesi amatör
dür. Basketbolümüz amatördür, Voleybolumuz 
amatördür, eskrimimiz amatördür, tenisimiz 
amatördür, yüzmemiz aamtördür. Velhasıl di
ğer bütün spor kollarımız amatörce yürütül
mektedir ve bunda da Anadolu'nun her tarafın
da kesif bir faaliyet yapılmaktadır. Kulüpleri
mizin bir tulumbacılık zihniyetinden çıkmasını 
ve bugünkü spor ruhu ve anlayışı içinde hareket 
etmesi keyfiyeti hakikaten bizim de arzu ettiği
miz bir husustur. Zaman zaman sahalarımızda 
hâdiselerin olduğunu inkâr edecek değiliz. Yal
nız, bunların tekerrür etmemesi için elimizden 
geldiği kadar muhtelif sahalarda, muhtelif yer
lerde, muhtelif vasıtalarla seyircilerimizi de ve 
âdeta bir tahsil içine koyacak şekilde çalışmala
rımız da vardır. Takdir buyurursunuz ki, bü
yük seyirci kütleleri zaman zaman arzu edil-
miyen hareketlerde de bulunabiliyorlar. Bunu 
onlara iyi bir şekilde anlatmak, onların terbiye 
dairesinde futbol maçlarını seyretmelerini temin 
etmek, bunlara uymıyanları da zabıta kuvvet
leri sayesinde yola getirmek mecburiyetindeyiz. 
Ve bu Türk spor sahalarında muhakkak surette 
on yakın zamanda olacaktır ve Türk seyircileri 
de bir futbol maçını en iyi bir şekilde izlemek 
usulünü öğreneceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de büyük 
bir sportif faaliyet işinde bulunmaktayız. 21 fe
derasyonumuz 21 şubede mütemadiyen müsaba
kalar tertip etmekte, dâhilde veya hariçte, yerli 
ve yabancı ekiplerle müsabakalar yapmaktadır
lar. Büyük organizasyon içine girilmekte ve bu 
organizasyon neticesinde Türkiye'de sporun ve 
spor anlayışının yerleşmesi için gayret sarf edil
mektedir. Şunu bilhassa arz etmek isterim ki, 
biz hiçbir zaman bir futbol hevesi içinde ve bir 
futbol arkasından Türk sporunu taMbetmekte 
değilizdir. Bizim arzumuz bütün amatör spor
ların aynı şekilde Türkiye'de yerleşmesi, Türk 
gençleri tarafından yapılması ve yapacağımız 
tesislerle bu sporların günden güne mükemmel 
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bir hale gelmesi ve bütün, demin de arz ettiğim 
gibi, okuyan veya okumıyan tahsil çağında olan 
veya olmıyan kimseler tarafından bu tesislerden 
âzami surette istifade edebilmesidir. Bu tesis
leri yapmadıkça, spor tesislerimizi mükemmel 
bir hale getirmedikçe Türkiye'de sporu kalkın
dırmaya imkân olmadığını bilhassa arz etmek 
isterim. Çünkü bugün dünyanın her tarafında 
spor yeni yeni düşüncelere göre yapılan tesis
lerde yapılmaktadır. Meselâ yüzme mevzuunda 
ele aldığımız zaman artık denizde yüzme keyfi-
yeti kalkmıştır, yüzme tamamen havuzlara in
tikal etmiştir. Binaenaleyh biz de yüzme spo
rumuzu Türkiye'de yaymak istiyorsak muhtelif 
yerlerde yüzme havuzları yapmak mecburiyetin
deyiz. Kapalı spor salonunda yapılacak sporlar 
için memleketin muhtelif yerlerinde küçük veya 
büyük, ebad ne olursa olsun, spor salonları in
şa etmek mecburiyetindeyiz, işte bu inşaatlar 
tamamlandıktan sonra, muhterem arkadaşımı
zın da ifade ettiği gibi, Türk gençliği de diğer 
dünya gençliği seviyesine çıkacak ve Türk sporu 
da elbetteki kendi gençlerimizin kabiliyeti nis-
betinde dünya spor seviyesine yetişmiş olacak
tır. Maruzatım bu kadar teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Efen

dim, Sayın Bakana izahlarından dolayı teşek
kür ederim. Yalnız bir noktayı tesbitte büyük 
fayda var. Arkadaşlarım burada bâzı konular 
vardır ki, şu veya bu partinin şu veya bu şahsın 
meselesi değildir. Bu meseleler milletin mese
leleridir. Bu hususta hep beraber mesailerimizi 
bir araya getirip üzerine eğilmek zorundayız. 
Bunlardan birisi de spor ve beden eğitimi işleri
dir. Şüphesizdir ki, bugünkü neticede bütün 
günah Sayın Bakanın da değildir. 

Yıllar yılı takibettiğrmiz yanlış yollar niha
yet bizi bu işte bu duruma getirmiştir. Fakat 
Sayın Bakanın anlıyamadığım tarafı şurada
dır: Durumu kabul etmek istememektedirler. 
Sayın Bakan diyorlar ki, spor işlerimiz plânsız 
değildir. Ben okuyorum İkinci Beş Yıllık Plânı, 
diyor ki, spor işlerimiz plânsızdır. İkinci Beş 
Yıllık Plân diyor. Sayın Bakan diyorlar ki, 
amatör işlerine büyük önem veriyoruz. İkinci 
Beş Yıllık Plân diyor ki, hayır, amatör spor 
ilerlememektedir, gelişmemektedir diyor. Oku
dum, arzu ederseniz tekrar edeyim, elimde plân. 

Ben mahsus plândan okuyorum ki, Sayın Ba
kan demesinler; yok canım, onları sen kendin 
söylüyorsun, hiçte öyle değil. Ben demiyorum, 
Hükümetten geçmiş, Plânlama Teşkilâtından 
gelmiş, Senatoda, Mecliste müzakere edilmiş ve 
herkes ittifak etmiş M, bu böyle. Şimdi Sayın 
Bakana, kanaatimce düşen şey şudur: Evet 
doğrudur, spor işleri plânsızdır. Evet doğru, 
Türkiye'nin amatör işleri gelişmemektedir. Fa
kat ben bütün gücümle bu işe çalışacağım de
diği gün isterse tam yapsınlar, isterse 
eksik yapsınlar, isterse tek bir adım at
sınlar, o zaman ben burada Sayın Ba
kanı avuçlarım patlayıncaya kadar alkış
larım. Çünkü, yapılan hizmet milletedir. Ama, 
Sayın Bakan eğer cidden, samimî olarak 
kanaatleri plânın söylemesine rağmen, hayır 
efendim bizim işlerimiz plânlı diyorlarsa, plân 
amatör işleri gelişmiyor dediği halde Sayın Ba
kan hayır amatör işlerimiz iyi gelişiyor kanaa
tinde iseler bu işi geliştirmeye imkân yoktur. 
Bu işin muvaffak olmasına imkân yoktur. Teş
his sağlam konmadan tedavi yapmaya imkân 
ve ihtimal yoktur. 

Arkadaşlar, bugünkü fiilî durum şudur ki, 
son derece ucuz spor nallarına önem verilme
mektedir. Meselâ voleybol, yaz aylarında bütün 
okulların bahçeleri boştur. İki tane direk bir 
tane ağ ve bir de top'dur. Maliyeti son dere
ce ucuzdur. Pekâlâ Beden Eğitimi Genel Mü
dürlüğü bunu rahatlıkla bütün memlekete ya
yabilir, yaygın hale getirebilir. Bugün arkadaş
larım, Kayseride oturup da Erciyes'e çıkan kaç 
kişi var? Karakösede oturup, bırakalım Büyük 
Ağrı'yı, Küçük Ağrı'yı gören kaç kişi var? 
Bursa'da oturup da Uludağ'a çıkan kaç kişi 
var? Dağcılık bugün adalet içinde, voleybol 
adalet içerisinde, basit parasız yapılabilecek, 
son derece küçük himmetlerle yapılabilecek ve 
fakat milelti içine alabilecek spor dalları oldu
ğu gibi kalıyor. Yalnız bellemişiz bir futbol 
bütün gücümüzü futbola sarfediyoruz. Ve ben 
Sayın Bakana âcizane şu noktayı belirteyim 
ki, yalnız Kayseride değil, bir çok yerlerde bü
yük paralar sarfedilerek yapılmış stadlar, san
dıkları gibi, liselerin, ortaokulların emrinde de
ğil, Spor - Toto gelirlerinin bir kısmını mut
laka Millî Eğitim Bakanlığı emrine verecek 
şekilde bir kanun getirilmelidir. Ve Parlâmen
tonun buna hayır diyeceğini zannetmiyorum. 
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Okullarda hiç olmazsa spor tesisleri asgari had
de çıkarılabilmelidir ve nihayet sadece futbol 
değil, diğer sahalar da mühimdir. Voleybol çok 
önemlidir, arzu buyururlarsa ben Sayın Baka
na çeşitli memleketlerde bu voleybol nasıl yay
gın hale geldiğini - Türkiye'de de bir bölgede 
bir tek şahsın teşebbüsü ile nasıl bütün kasaba 
fertlerine yayıldığını anlatırım. Mesele burada
dır. 

Özetleyeyim ki, evvelâ durum üzerinde teş
hisi sağlam ve beraber koymalıyız. Çünkü bu 
mesele ne Sayın Bakanın ve ne de benim mese
lem değildir. Bu mesele ne şu partinin ve ne de 
öbür partinin meselesidir. Bu mesele bir mem
leketin istikbali davasıdır. Eir ırk sağlığı dava
sıdır. Spor olmadan, beden eğitimi olmadan 
dünya çapında da yüzücü yetiştirebiliriz, dün
ya çapında da futbolcu yetiştirebiliriz. Ama 
futbolda ve beden eğitiminde mühim olan rekor 
kırmak değil, mühim olan milletin genel sevi
yesinin ne durumda olduğudur. 32 milyonun ne 
kadarı spor yapıyor? Mühim olan budur. Ar
kadaşlarım, komşu memleketlere giderseniz in
sanların Cumartesi, Pazar günlerinde küçük 
çocuklarından altmış yaşındaki kadınlara ka
dar sırtlarına dağ çantalarım vurup spor için 
yürüdüklerini görürsünüz. Ben, kendi memle
ketimde de bunu görmek istiyorum. Yoksa 
haydi, falan yerde maç varmış, 22 kişiyi biri 
biriyle bir topun peşinde koştur, 22 bin kişiyi 
birbiriyle küfürleştir, bu spor değildir arka
daşlar. Mutlaka ve mutlaka sporu, beden eği
timini yaygın hale getirmeye 32 milyona mal 
etmeye ve bilhassa okullarda spor tesislerine 
yardım etmeye mecburuz. Benim soruyu Baş
bakandan soruşumun sebebi de budur. Evvelâ 
Kayseri Lisesi ile Stadyumun arasında uzun 
mesafeler var. Bir defa mesai saatlerinde bun
ların gidip faydalanmaları mümkün değildir. 
Cumartesi ve Pazar günleri zaten Millî Eğitim 
Bakanlığı bütün öğretmenlere paydos diyor, 
dilayısiyle spor öğretmenleri de tatil yapıyor
lar. Şu halde, Cumartesi ve Pazar günleri git
tikleri zaman bahis buyurdukları ve milyonla-
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rın sarfı ile yapılan bu tesislerde hiçbir tahsil 
gencinin yararlanamadığını gözleri ile görecek
lerdir. Ben gittim ve gözlerimle gördüm, ince
lediğimi söylüyorum. Şu halde mesele bu, 
durum bu. Evvelâ burada ben yanılıyorsam bu
nun delilerini ortaya koymak lâzımdır. Ama 
eğer ben cidden teşhisimde yanılmıyorsam ki, 
bunun günahı Sayın Bakanın değil, bunu böyle 
alıp yürütmemiz lâzımdır. Yoksa biz alıp kam
pa çekeriz 15 tane, 20 tane yüzücüyü, sizin bir 
senelik işiniz budur deriz, falan iktisadi Dev
let Teşekküllerinden, şuradan buradan da bun
lara maaş temin ederiz, böyle spor olmaz. Bir 
memlekette sadece kafalara kuru bilgi dol
durmakla iş yürümez, öbür tarafta sadece şiş
kin pazu ve kocaman şişkin baldırlarla bir 
memleket yürümez. Tulumbacılığın en kolay 
yerleşebileceği kafa şişkin pazu üzerindeki boş 
kafadır. Sporla eğitimi barıştırmak, bir arada 
yürütmek, beraber yürütmek zorundayız. Eğer 
bunu Sayın Bakan yapmaya başlarlarsa ben 
kendisini şimdiden ve peşinen burada tebrik 
ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

./••/. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özde w in, Köy kanunu tasarısına dair 
irişleri Bakanından sözlü sorusu (6/461) 

BAŞKAN — Sayın özden buradalar. Sayın 
içişleri Bakanı yoklar. Soru gelecek birleşime 
kalmıştır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, büyük şehirlerde karakolların 
kaldırılmasına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/462) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi buradalar, 
Sayın Bakan yoklar. Soru gelecek birleşime 
kalmıştır. 

Gündemimizde başkaca görüşülecek husus 
bulunmadığı cihetle 16 Kasım 1967 Perşembe 
günü saat 15,00 te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,35 
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B) YAZILI SORULA, 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh

met Hazer'in, sağlık sosyalizasyon hizmetlerine 
dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Vedat Âli Özkan'ın yazılı cevabı. (7/365) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delâlet buyurulmasını rica 
ederim. 

25 . 9 . 1967 

Kars Senatörü 
Mehmet Hazer 

Soru : 
Bâzı illerimizde büyük ümitlerle başlanı

lan sağlık sosyalizasyon hizmetleri maalesef iyi 
işlemiyor. Sağlık ocaklarında, sağlık merkez
lerinde, hattâ hastanelerde yeteri kadar mü
tehassıs veya pratisyen doktor yoktur. Tâyin 
edilenler gitmiyor, gidenler de durmuyor. 

Ücret veya maaşların artırılması yanında 
eşit muamele ve âdil bir nöbetleşme usulünün 
uygulanması, Bakanlar Kurulunca özelliklleri 
belirtilecek yerlerde belirli süre basan ile 
hizmet gerenlerin büyük merkezlere tâyinleri, 

l YE CEVAPLARI 

ihtisaslarının bu esasa bağlanmasının düşü
nülüp düşünülmediğinin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı tarafından yazılı olar<;fc cevaplan
dırılmasını rica ederim. 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal 11 . 10 . 1967 
Yardım Bakanlığı 

6937 
Konu : Sayın Kars Senatörü Mehmet 
Hazer'in yazılı sorusu Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Ankara 
İlgi : 1 . 11 . 1967 gim ve Cumhuriyet Se

natosu G-enel Sekreterliği Kanunlar Müdür
lüğü 8531, 7/365 - 05693 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın 
Mehmet Hazer'in sağlık hizmetlerinin sosyal-
leştirilmesine ait sorunlarının cevapları ekte 
sunulmuştur. * 

Saygılarımla arz ederim. 
Dr. Vedat Âli Özkan 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Mehmet Hazer'in 26 . 9,. 1967 tarihli yazılı soru önergesinin. 
Cevabı 

1. Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi projesine 1963 yılında Muş Pilot Bölgesi ile baş
lanmış ve halen 17 ilde uygulanmaya geçilmiş bulunmaktadır. 

Giderilmesine çalışılan birçok noksanlarına rağmen bu illerde sağlık hizmetlerinde eskisi
ne nazaran büyük bir gelişme olduğu açık bir gerçektir. 

Durumu mukayese edecek olursak : 
a) Bu illerde : 

(1) Sağlık tesislerinin durumu : 

Tesis 

Devlet Hastanesi 
Akıl Hastanesi 
Cüzam Hastanesi 
Tratoh Hastanesi 
Göğüs Hast. Hastanesi 
Doğumevi 
Sağlık Merkezi 

Sağlık Ocağı 
Sağlık Evi 

(2) Personel durumu : 
Mütehassıs Hekim 
Pratisyen Hekim 
Diş Tabibi 
Eczacı 
Yardımcı Sağlık Personeli 

tilere göre heJrim ve yar 

Sosyalleştirmeden 
Önce 

16 
1 
1 
2 
2 
3 

61 

— 
— 

110 
182 
13 
— 

1 085 

dımcı sağlık person 

Sosyalleştirmeden 
Sonra 

40 
1 
1 (Tevsi edildi) 
2 
2 
4 

22 

569 
160 

126 
430 

19 
5 

2 098 

eli Ek. 1 de ve mukayes 

+ 

+ 
— 

Fark 

24 
—• 
— 
— 
— 
1 

39 
(Hastane veya sağlık 
Ocağına çevrildi) 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

ede esas 

569 
160 

16 
248 
6 
5 
1 013 

olmak üzere bu 
illerde Türkiye'de hekim başına düşen nüfus Ek. 2 de gösterilmiştir. 

(3) Taşıt araçları : 
Eskiden 3 : 5 i geçmiyen araç miktarı haler. Ek. 3 te gösterilen rakamlara yükselmiştir. 
(4) Cihaz ve malzeme : 
Makina - Teçhizat, tıbbi malzeme ve demirbaş eşya bakımından sağlık ocakları, kadrolara 

göre ikmal edilmiş ve hastaneler takviye edilmiştir. 

(5) Poliklinik : 
Misal olarak Muş'ta 1962 yılında 10 343 poliklinik yapılmışken sosyalleştirmeden sonra 1964 

yılında 112 687 (19 378 Devlet hastanesinde 93 309 sağlık ocaklarında) poliklinik yapılmıştır. 
Bitlis'te 1963 te 3 691 poliklinik yapılmışken sosyalleştirmeden sonra 1965 yılında 47 558 (15 564 
Devlet hastanesinde 31 994 sağlık ocaklarında) pclikilinik yapılmıştır. 

2. Yukarıdaki mukayeselere göre bu illerde eskiye nazaran sağlık hizmetlerinin ne derece 
geliştiği görülmektedir. 

Ancak aşağıdaki sebeplerden dolayı henüz istenilen seviyeye ulaşılamamıştır. 
a) Mütehassıs ve pratisyen hekim noksandır. 
b) Hemşire ve ebe sayısı yetersizdir. 
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e) Sağlık ocakları bulunan köylerde alt yaıı hizmetleri (yol, su, elektrik, telefon) tamam
lanamamıştır. 

d) Hizmet yeteri kadar gelişmemiştir. 
3. Sağlık hizmetlerinin sosyalletşitirildiği ililerde hizmetin. yeterli seviyeye ulaştırılması 

ve mevcut aksaklıkların giderilmesi için : 
a) Yeter sayı ve nitelikte hekim bulma"; ve çalışmaları teşvik etmek amaciyle mahru

miyet yeri derecesine, hizmetin ağırlığına vo çalışma ölçüsüne göre tazminat sağlıyan 
bir kararname çıkarılarak uygulanmasına başlanmıştır. 

Alınmakta olan tedbirlerin etkisi görülüncey ; kadar mütehassıs hekim noksanı olan hasta
nelere nöbet usulü ile geçici olarak mütehass.'s hekim sağlanmakta, doktoru olmıyan ocak
lara da en yakın sağlık ocağı doktoru periyo.Iik olarak görevlendirilmektedir. 

b) Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi ilo ilgili 224 sayılı Kanunun uygulanmasında 
görülen aksaklıkların giderilmesi amaciyle : 

1. Atanma ve yer değiştirmelerde âdil bir s'stem kurulması, 
2. İhtisas hususunda kolaylık temini, 
3. Başarılı hizmet görenlerin büyük merkezlere alınması, 
4. Mukavele müddetinin kaldırılması veya bir yıla indirilmesi, 
5. Fazla mesaiye prim ödenmesi gibi husus-arının sağlanması için kanunun tadili üzerinde 

çalışmalar yapılmaktadır. 
c.) Hizmetin geliştirilmesi için hizmet ön :esi ve hizmet içi eğitim, değerlendirme, dene

tim ve kontroller yapılmaktadır. 
d) Alt yapı hizmetlerinin sağlanması içi'n ilgili bakanlıklarla devamlı işbirliği yapılmak

tadır. 
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Ek. 1 

Sosyalleştirilen illerde personel kadro ve mevcudu cetveli 
(30 Ekim 19 67 Durumu) 

İLLER 

x Adıyaman 
Ağrı 

x Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 

x Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Hakkâri 
Kars 
Malatya 
Mardin 
Muş 
Siirt 

x Tunceli 
Urıa 
Van 
Toplam 

& 
1 
"05 "? 

: 3 «3 " 

2 
3 

— 
3 

18 
9 
8 

22 
— 
13 
16 

1 
6 
2 
2 
7 
3 

115 

Diğer 

2 
• T — 1 

O* r û 
•r-l C3 

Q H 

1 
— 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

23 

K3 
CS3 

1 
1 

—• 
1 
1 

— 
1 

— 
1 

— 
— 
— 
— • 

— 
1 
1 
8 

Pratisyeni 
Hekim 

ÇALIŞ 

Sa
ğl

ık
 

5 
O

ca
ğı

 
12 

9 
7 

39 
15 
22 
32 

3 
30 
26 
26 
12 
15 
13 
27 
20 

320 

AN 

D
iğ

er
 

to
 

4 
3 
T 

10 
4 
9 

19 
8 
9 
2 
4 

12 
5 
3 
5 
1 

102 

Sağlık 
Memuru 

ÇALIŞAN 

l-^H r-l 

3ÖJ3 c3 

m o 

6 42 
8 

19 
47 

8 
38 
85 
19 
71 
55 
47 
28 
28 
4 

38 
50 

593 

u o 

P 

47 
20 
20 
12 
40 
45 
28 
40 

9 
45 
22 
23 
19 
18 
34 
22 
30 

474 

Hem; şire 

ÇALIŞAN 

ı 
Sa

ğl
ık

 
| 

] 
O

ca
ğı

 

11 
— • 

1 
30 

1 
6 

27 
2 

13 
8 

— • 

10 
6 
2 

20 
13 

150 

r-4 
O 

P 

5 
11 

5 
o O 

26 
33 
14 
48 

3 
109 

18 
11 
— 

2 
4 
2 

12 

Ebe Hemşire 
Yardımcısı 

ÇALIŞAN ÇALIŞ. 

Sa
ğl

ık
 

to
 

O
ca

ğı
 

45 
5 

22 
99 
28 
90 

147 
17 

119 
65 
81 
49 
57 
11 

106 
44 

286 1 005 
D

iğ
er

 

22 
10 
24 
12 
10 
35 
25 
13 
— 
43 
28 

7 
9 
5 

21 
31 

8 
303 

l 
Sa

ğl
ık

 

o 
O 

12 
1 

— 
2 

14 
22 
16 
17 
5 
2 
4 
6 
6 
1 
9 

16 
4 

137 

\.N 

D
iğ

er
 

8 
— 

4 
30 

5 
— 
36 

• — 

32 
25 

5 
2 
7 

— 
3 

10 
167 

(x) İşaretli illerde sağlık ocakları peyderpey faaliyete geçmektedir. 
NOT : «Diğer» sütununda gösterilenler; sağlık müdürlükleri, Devlet hastaneleri, dispanserler, sağ

lık okulları ve Sıtma Eradıkasyonu teşkilatındaki sağlık personelidir. 
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Sosyalleştirilen illerde sağlık personeli durumu 
(30 Eylül 1967) 

İllerin adı 

W 

g 
15 

^ 2 
C3 

N 

?H 

K
im

ya
ge

 <U k—( 

> r^ 

Sa
ğl

ık
 

Sa
ğl

ık
 Ö3 

H
em

şi
r 

m 
o S 

H
em

şi
r 

ya
rd

ım
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Adıyaman 
Ağrı 
Bingöl 
Bitlis 

• Diyarbakır 
Erzincan 
Elâzığ 
Erzurum 
Gaziantep 
Hakkâri 
Malatya 
Kars 
Mardin 
Muş 
Siirt 
Tunceli 
Urfa 
Van 
Toplanı 

2 
5 

~~ 
3 

18 
8 

11 
7 

32 
1 

16 
13 

2 
6 
2 
2 
7 
3 

138 

213 
17 
11 
14 
48 
31 
18 
51 
12 

5 
28 
39 
30 
24 
20 
16 
30 
21 

428 

_ 
1 
1 

— 
1 

—. 
1 
1 

— 
— 
— 

1 
— 
— 
__ 
—. 

1 
1 
8 

1 
— 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

25 

— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— • 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

• — 
— 
— 
— 
— 

52 
62 
29 
31 
87 
66 
53 

125 
72 
28 
77 

111 
69 
47 
46 
38 
59 
80 

1 132 

4 
21 

5 
4 

56 
20 
13 
74 
17 
4 

26 
14 
10 
10 
9 
6 

23 
25 

341 

11 
9 
6 
6 

44 
15 
27 
53 
35 
5 

29 
35 
11 

8 
8 

10 
20 
13 

345 

, 

ı 
başına 18 ilde sağlık, personeli 

düşen nüfus 
Türkiye toplamı 
Türkiye'de sağlık personeli ba
şına düşen nüfus 

45 278 
6 844 

14 599 
4 491 

781 044 
1 933 

249 934 
2 140 193 

5 520 
5 180 

18 32 
3 05 

4 866 7 416 17 229 15 562 172 554 6 429 10 89 

Not : 1965 yılı nüfus sayınımdan itibaren geçen her sene için nüfusun akümülâtif olarak % 
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Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmiş olduğu illerde motorlu 

araç durumu 
Ek : 3 

Motorlu araç 
İlin adı Kadrosu Mevcudu İhtiyaçlar 

Adıyaman 
Ağrı 
Ankara (Etimesgut) 
Bingöl 
Bitlis 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Hakkâri 
İzmir (Torbalı) 
Kars 
Van 
Malatya 
Mardin 
Muş 
Siirt 
Tunceli 
Urfa 

Toplam 

47 
49 

9 
34 
25 
73 
57 
48 

102 
21 
10 
99 
47 
70 
72 
40 
45 
31 
73 

952 

26 
40 

9 
19 
23 
76 
35 
28 
73 
17 
4 

66 
35 
37 
49 
37 
36 
26 
47 

683 

21 
9 

— 
15 
2 

(3) 
22 
20 
29 
4 
6 

33 
12 
33 
23 

3 
9 
5 

26 

269 

> « ^ ö - <... 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

4 NCÜ BİRLEŞİM 

14 . 11 . 1967 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
I Ş L Ü J R 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, Türk Ticaret Kanununun bâzı 
maddelerinin uygulanmasına dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/441) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, avans alamıyan memur 
ve hizmetlilere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/444) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Hamido'nun yakınların
dan bâzılarının öldürülmesine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/440) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Kıbrıs meselesine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Resmî ilân Tarifesine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/446) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Bakanlık Müsteşar Muavinine 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/447) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, Köy işleri Bakanlığı teş
kilâtına dair Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu (6/448) 

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan

lığı Bütçesinden yapılan piknik yerine dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi izzet 
Birand'm, Hacettepe Üniversitesi Rektörü ile il
gili olarak basında görülen yayınlara dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/450) 

10. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada balıkçı barına
ğına dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
6/451) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
özgüneş'in, 17 Eylül 1967 günü Kayseri'de vu-
kubulan olaylara dair Başbakandan sözlü soru
su (6/452) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, Köy kanunu tasarısına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/461) 

13. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, büyük şehirlerde karakolların 
kaldırılmasına dair içişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/462) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


