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1. — 
2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
1. — Çanakkale Üyesi Ziya Termen'in; 

Kıbrıs olayları konusunda görüşlerini açık-
lıyan ve Hükümete unutulması muhtemel 
bâzı hususları hatırlatmak istediğini belir
ten demeci. 131:134 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Sadi Koçaş'ın, Hükümetin, Kıbrıs konu
sunda kesin kararlar alırken, siyasi sahada 
yetişmiş otoriterler ve partilerle istişare-
lerdede bulunmasının faydalı olacağına 
dair demeci. 134 

3. — Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün; 
Kıbrjş mevzuunda Hükümetin tutumunda 
her hangi bir değişiklik olmadığına ve Bir
leşik toplantıda verilen yetkileri tam mâ-
nasiyle değerlendireceğine dair demeci. 134:135 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 135 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Tica
ret Bakanı Ahmet Türkel'e dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün vekil
lik etmesinin uygun bulunduğuna dair 
Çumhurbaşkanhğı tezkeresi (3/642) 135 

Sayfa 
2. — Vazife ile yurt dışına giden Millî 

Eğitim Bakanı ilhami Eertem'e, dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanı Hüsamettin Ata-
beyli'nin vekillik etmesinin uygun bulun
duğuna dair Çumhurbaşkanhğı tezkeresi 
(3/343) 135 

3. — Ordu Üyesi Şevket Köksal'ın, 
aday olmadığı halde seçildiği Divan Kâ
tipliğinden istifasına dair önergesi. 135 

4. — Cumhuriyet Senatosu C. H. P. 
Grup Başkanvekilliğinin, Divan Kâtibi 
adaylarının Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca 
olduğuna dair tezkeresi. 135 

5. — Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a, 
Suudi Arabistan ve Libya'ya yapacağı res
mî ziyarette refakati uygun görülen izmir 
Üyesi izzet Birand hakkında Anayasanın 
78 nci maddesi gereğince karar alınmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi (3/644) 135:136 

6. — Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in; 
özel okullar hakkında Senato araştırması 
açılmasına dair önergesinin bu birleşimde 
müzakeresini istiyen önergesi. 139:140 

7. — Komisyonlarda açık bulunan üye
likler seçimi, 142:144 
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ARAŞTIRMASI 136,140 
1. — Cumhuriyet Senatosu Konya üye

si Sedat Çumralı ve Artvin Üyesi Fehmi 
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Sayfa 
Alpaslan'ın, özel yüksek okullar konusun
da Senato araştırması istiyen önergesi ve 
dokuz kişilik bir Arattırma Komisyonu 
kurulması (10/13) ' 130:130,140:142 

« ^ • ^ -

1. — GECEN TUTANAK ÖZETÎ 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Zerin 
Tüzün; özel okullar hakkında geçen birleşim
de yaptığı konuşmanın sonunda kullandığı 
«mutlu azınlık» tâ!:irini, kendisine cevap veren 
Devlet Bakanının tamamen makûs mânada anla
dığını beyanla evvelki demecini tavzih etti. 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata; geçen bir
leşimde Samsun üyesi Fethi Tevetcğlu'nun so
rusunun tutanak dergisine geçirtilmeien ve 
gündeme alınmadan cevaplandınlırasmın Ana
yasayı ve içtüzüğü zedelediğini ifade ve bunun 
tekerrür etmemesini istedi. 

İmar ve tıkan Bakanı Haldun Menteşeoğlu; 
Tunceli ve Sakarya depremleri hakkında açık
lamalarda bulunarak Tunceli Üyesi Ar-lan Bo-
ra'ya cevaben; Fülümür, Tercan ve Kiği'de ah
şap konutların tamamen yapıldığını, bunların 
evvelkilerden daha vasıflı ve vatandaşların mem
nun olduklarını belirtti. 

Tabiî üye Mehmet özgüneş; Diyanet idleri 
Başkanlığı bünyesinde kaynaşmalar bulunduğu-
nu söyliyerek konuya Hükümetin dikka
tini çeki. 

Devlet Bakanı Hüsemettin Atabeyli; Tabiî 
Üye Mehmet özgüneş tarafından delil ver.Tlî/n 
takdirde kıymetlendirileceğim, Hükümetin bölü
cü ve gerici hareketlerin müsamahakârı clma-
dığnr. söyledi. 

Edirne Üyesi Tahsin Banguoğlu; Kıbrıs olay
ları hakkında geniş açıklamalarla bulunarak 
Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meelirinin müş
terek toplantısında aknan kararın meleklerinin 
yerine Getirileceğine oJrn pivrcr>r"i belirtti. 

Devlet Bakanı Sadık Tekin Müf trenin: Kıb
rıs konusunda Hükümete verilen yetkinin, iti
mada lâyık şekilde Sallanılacağım beyan etti. 

Tabiî Üye Mehmet özgüneş 'in, ezel okullar 
halikında Senato araştırması yapılmasına dair 
önergesi okundu, iki birleşim sonra gündeme 
alınacağı bildirildi. 

Başkanlık Divanının C. H. P. kontejanın-
da açık bulunan Kâtipliğe, C. H. Partisince De
nizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm aday gösteril
diğine dair adı geçen Parti Grup Başkonvekilli-
ği tezkeresi okundu ve yapılan iki seçim turu 
neticesinde Divan Kâtipliğine Ordu Üyesi Şev
ket Koksal seçildi. 

Komisyonlara üye seçimi yapıldı. B*zı ko
misyonlarda saltçoğunluk sağlanamıyan bir İn
sim üyelikler için gelecek birleşimde yeniden se
çim yapılasağı bildirildi. 

Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Mü
dürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkındaki 
kanım tasarısını g'irüşmek üzere, tasarının ha
vale olunduğu komisyonlardan üçer üyenin is-
tirald ile bir Geçici Komisyon kurulmasını isti-
yen Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm önergesi 
okunlu ve ka^tıl olnndn. 

Ankara Üyesi Yiğit Köker'in Dri'deri, Tu-
rirrr». ve Tanıtma Komisyonundan istifa önergesi 
oku.-'dn. bil.oi edinil •''i. 

23 Kasım 1°G7 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 18,37 de son 
verildi. 

Banka~ı Kâ+in 
Baskanvek'li O .̂n.r'kkflo 

Fikret Tıırlıangil Nahit Alt an 
K^tip 

Cumhur'̂ -'"î"îr"*>'îa S. Ü. 
İd i l Ünlü 
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•SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sim 

Atalay'ın, Kars ili dahilindeki sağlık müessese
lerinde ihtısassız kaç doktor bulunduğuna dair 
yazılı sora önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/379) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Kars ili köylerindeki ilkokullara ve 
öğretmenlere dair ya^lı sora önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına günderilıriştir. (7/380) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyosi Sırrı 
Atalay'ın, bâzı üniversitelere giren lise mezun

larına dair yasıh soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/381) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sim 
Atalay'ın, din görevlilerinin sayısına dair yazılı 
D ora önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/382) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Doğu - Anadolu Belgesine tâyin edi
len ihtısaslı ve ihtısassız doktorlara dair yazılı 
roru. önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı-
ğma gönderilmiştir. (7/383) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KATİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 6 ncı Birleşimi açıyorum. 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Çanakkale Üyesi Ziya T ermen'in; Kıb
rıs olayları konusunda görüşlerini açıklıyan ve 
Hükümete unutulması muhtemü bâzı hususları 
hatırlatmak istediğini belirten demeci 

BAŞKAN — İki gündem dışı konuşma var
dır. Veriliş sıralarına göre söz veriyorum. 

Sayın Ziya Termen, buyurun. 
ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Muhterem 

Başkan, kıymetli senatör arkadaşlarım, çok kri
tik safhaya intikal eden Kıbrıs mevzuu üzsrin-
de T. B. M. M. gizli müzakerelerinde lâyık te
mas ve izahlarını bulmıyan ve şu anda takdi
minde mahzur asla bulunmıyan, çok ehemmi
yetli bir hususu Yüksek Heyetinize arz ve dola-
yısiylo, Sayın Hükümetimize bir yardım fikri 
iblâğ ve takdim etmek karanndayım. 

İtiraf ve teslim olunmak lâzımdır ki, Kıbrıs 
meselesine bilcümle şümulü ile eğilmek salâhi

yeti ile mücehhez Sayın Hükümet, Atina'ya tev
di ettiği nota metninde yer alan : «Adadaki 
Yunan askerî birliklerinin süratle adayı terki» 
hususunun, Atina ve Lefkoşa tarafından reddi 
halinde ağır manzaralı, vahîm neticelerle yüklü 
bir askerî harekâta mecbur ve müteahhit mev-
kidedir. Bu taahhüt, belirtilmelidir ki, nüvesin
de-, Devlet haysiyet ve itibarı bulunan, kaçınıl
maz ve zaruri bir anafikre merbuttur. 

Şu bir haftalık siyasi resmî faaliyetimizin, 
Kıbrıs meselesinin esasına taallûk eden çok 
ehemmiyetli bir yönünde, sarih bir boşluk hisse
den ve bu boşluk, bir imlâ ve takip gördüğü 
takdirde, hat safhaya gelen buhranın yeni irti
batlarla, daha mudil, daha kansız ve hukukî bir 
safhaya intikalini mümkün ve muteber mütalâa 
eyliyen bir arkadaşınızım. 

Sayın Hükümet, son 16 Kasım Kıbrıs cina
yetlerini takiben, Atina'ya tevdi eylediği nota,-
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sında, mevzuu miistakilîen bir Atina meselesi te
lâkisi etmiş, Anayasası, hür ve bağımsız bir 
Devlet olduğu aşikâr bulunan ve bilhassa Kıbrıs 
statüsünün, müeyyed garantörlerinden biri olan 
ingiltere'ye, Adadaki resmî Yunan birliklerinin 
süratle geriye çekilmesi, çekilmediği takdirde, 
Zürih ve Londra konferansları metni gereği ve 
4 ncü madde hükmü icabı olarak, mütevazin bir 
kuvvet tesisi ve buhranın yeniden bir konfe
ransla temin ve teyidi zımnında, tıpkı Atina gi
bi, Türkiye ve İngiltere'nin de kuvvet çıkarması 
gereği ile üdnei bir notayı, Londra'ya tevdi ey-
lememiştir. 

Üç garantörden sadece birisinin kuvvet isti
mali ve ikinci garantör Türkiye'nin, müktesep 
ve mütaahhit hukuk ve tevali eyîiyen hâdise ve 
Anayasa ihlâli ve cinayetlerden müteessir ola
rak adaya kuvvet çıkarma hakla meselenin 3 
ncü ayağını tşkil eden İngiltere Hükümetince 
«Yunan tutumunu ret, Türk Hükümeti İsrarını 
hukukan tasvibeyliyerek», o ebedi İngiliz sükuti 
üslûbundan vazgeçerek, net, sabit ve müstakar 
bir İngiliz deklerasyonuna Ankara olarak mec
bur bırakılmalıdır, kanaatindeyim. Atina'ya 
tevdi olunan üç unsuru muhtevi nota, ki iki ko
nusu büyük ehemmiyet ifade etmez görünmek
tedir, hakikatte yabancı devlet askerî kuvvetle
rinin süratle Kıbrıs'ı tahliyesi ültümatomu ha
linde bizzat ve sadece Lefkoşa'ya ve ikinci po
zisyonu ifade eyliyen bilgi notaları da kıtalarını 
çek, çekmezsen, ben de çıkacağım kararı ile 
Atina'ya ve aynen zati hukukunuzu muhafaza 
ve müdafaa maksadiyîe iştirake ittıbaen Türki
ye'yi müdafaa ve muhafaza maksadiyîe siz de 
adaya asker çıkarmak yahut Yunan ilhakına mâ
ni olmak maksadiyîe Türkiye'yi ihtiyarında ser
best ilân etmek zoru, İngiltere'ye, bu arada, ih
tar olunmak icabederdi, gibime gelir. Son haf
taki faaliyetler için, hakiki muhatap Lefkoşa'-
nin resmen zorlanmadığına, methaldar Londra'
nın ortaya harbi, mukadder harbi durdurucu 
müessiriyette sarih bir politika ilânına getiril
mediğine cümlemiz şahidolmuş bulunuyoruz. 

Yunan birliklerinin adadan çıkarılmalarını 
talepte ilk muhatap Atina olmayıp, Lef koşa ol
duğu aşikârdır. Kıbrıs çıkmazının hallinde müs
takil siyasi hüviyetini inkâr edercesine mukad
deratını Atina'ya bağlamak istiyen Lef koşa 
Türk hariciyesinin mevzuu Atina'ya jkaydırmış 

bulunmasından artık müsterihtir. Bu buhran 
günlerinde Zürih ve Londra vecibelerine rağmen 
siyaseti zorlammyan fiilî bir tutuma daveti An
kara tarafından talebolunmıyan İngiltere ise 
gidişatı kaş altından seyreylemekte, Ankara'
nın muhtırasını Atina'nın raporunu Kıbrıs mu-
kadderatma re'sen hükmetmiyerek Ankara ve 
Atina iltisaklarına havale eylemeyi ilk 
günden itibaren uygun plânlıyan bir ta
cir anlayışında susmayı tercih etmiştir. 
Şimdi açıkça sormak gerekir, mukadder 
bir Türk harekâtının asıl hedefi Lef-
jkoşa'yı ilzam eylemekte bulunduğu halde Hari
ciyemiz bu hukukî hedeften inhiraf ederek ni
çin Atina'yı intihabetmiştir? Lefkoşa Hüküme
tinin statükoya avdeti matlup anafikir olduğu 
halde Hükümetimizin direkt olarak Atina'yı 
ele alışı, kanaatimce üzerinde süratle eğinil-
mesi icabeden lokal bir meseleye genişlik ve 
fıumûl kazandıran yeni bir gelişme katacaktır. 
Derhatır buyurulur M, Doğu Akdeniz poli
tik hayatını karanlıklara itmekte şekli bir İs
rar göstermekte bulunan Kıbrıs siyasileri Yu
nan birliklerini Adaya çekmekle Adayı çıkmaza 
sürüklemişler ve mütokabilen Atina da Kıb
rıs'a fiilen girmekle müstakbeldeki gibi ilhakı 
takviye ve tarsini hedef almışlardır. 

Türkiye yıllardan beri hak ortağı İngiltere 
Lefkoşa tutumunun andlaşmalara aykırılığı ko
nusunda kuvvet sevkeden Yunanistan ve kuv
vet kabul eden Lefkoşa'yi ikaz etmemiş samimî 
ve direkt teşebbüslerden uzak yaşamıştır. Şu 
anda bir harp, müthiş bir harp gelip kapıları 
çalmıştır. İngiltere hâlâ susacak, kuvvetle met
haldar bulunduğu Kıbrıs Devleti akibetiyle ve 
Türk - Rum cemaatleri istikbaliyle, ilgili bir 
âmil siyaseti ortaya koymıyarak siyaset düze
yini silâh gücüne mi terk edecektir? Bu tutu
ma harbin ne olduğunu iyi bilen son yıllarda 
karınları ancak doyar ve sırtlan ancak gömlek 
görür iki devlet hayatına erişen Türk ve Yunan 
milletlerinin kıyasıya bir felâketten kurtarıl
malarım öngören medenî bir anlayışla ve bütün 
gücümle yeniden tetkik olunması dileğiyle ta
rafların anlayış getirmeleri temennisiyle hayır, 
diyorum. 

İnsansız kalacak bir Kıbrıs uğruna asırlık 
emek ve meşakkatlerin yarattığı sanat ülkesi 
Yunnistan, Şeref ülkesi Türkiye tehlikeye atıl
mamalıdır. Caddelerinde Kıbrıs diye haykıran, 
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kürsülerinde darbe diye kükreyen, serhatlernı-
de haktan doğan azgınlıkla hücum emri bekle
yen askerlerimize muhterem Hükümet erkânı
mız ve şerefli kumandanlarımıza Lef koşa, Ati
na, Londra ve bütün müessir tedbirler sahibi 
dost ülke idarecileri ve halklarına sulh ve akıl 
diye haykırmak istiyorum. Tanrının dünyası 
insanlara hakikaten geniştir. Kıbrıs'ta çizilecek 
küçük bir çizgi asgari bir asır müddetle Atina 
ve Ankara'da giderilecek vahim akıbetlere yok
luk ve ıstırap içinde çırpınarak telâfi olunacak 
insan gayretlerine feda edilmemeli, çare, akıl 
ve sulh yoluyla bulunmalıdır. 

TEVFİK PAKSU (Maraş) — Hükümetin 
kararı var. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Kısa maru
zatıma, kıymetli izinlerinizle son vermek isti
yorum. Konuşmamın özü, mevzua ingiltere'nin 
iştirakini sağlamaktır, ingiltere halk efkârı ve 
Parlâmentoları ile develüe ettiği Sterling mü
nakaşaları içinde yaşamakta karlı sahralarda 
yüzbinlerin canı ile ilgili harp hazırlıklarına iti
bar atfetmeyen bencil ve ketum politikasına 
kapanmış yürümektedir. Bu tutum, bu çağın 
üslûbu olamaz. Hükümetin Londrayı tavassuta 
lider ve asil ve âdil bir görüşe süratle davet et
mesi gerekmektedir. Atina'ya vaki nota direk-
man Lefkoşa'ya tevcih olunmalı, bilfarz Roma'-
da yeni bir üçlü müzakere imkânı müştereken 
yoklanmalıdır. ingiltere'nin bu davete icabet 
etmemesi hali (A. P. sıralarından Hükümetin 
kararı var sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Ziya Termen'in tamamen 
şahsî bölüşleridir, efendim. 

ZIYA TERMEN (Devamla) — Bâzı arkadaş
larımız Büyük Mecliste aldığımız müşterek ka
rar hilâfına çıktım zannı içindedirler 

BAŞKAN — Devam edin efendim. Gündem 
dışı konuşmada karşılıklı cevap yok Sayın Ter
anen. Lütfen konuşmanızı bitiriniz. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Hakikatte 
ben tamamen harbe Türkün haklı olduğunu ve 
sulhu arayan bir senatör sıfatiyle konuşuyo
rum. Bu münasebetle kabul buyurun. Ben harp 
olmasın demiyorum, iyi dinlemeden itiraz doğ
ru değil, ingiltere halk efkârı Parlâmentola-
rıyla develüe ettiği Sterling münakaşaları için
de yaşamakta, karlı sahralarda yüzbinlerin ca

nı ile ilgili harp hazırlıkları itibar atfetmeyen 
bencil ve ketum politikasına kapanmış yürü
mektedir. Bu tutum bu çağın üslûbu olamaz. 
Hükümetin Londrayı tavassuta, lider ve asil ve 
âdil bir görüşe... 

BAŞKAN — Tekrar etmeyin Sayın Termen 
bu cümleleri daha evvel kullandınız. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Son cümleyi 
tekrar ediyorum. Atina'ya vaki nota direkman 
Lefkoşa'ya tevcih olunmalı, bilfarz Roma'da 
yeni bir üçlü müzakere imkânı yoklanmalıdır. 
İngiltere'nin bu davete icabet etmemesi hali el
bette düşünülemez. Kıbrıs mevzuunun ikili mü
zakere üslûbu ile değil, üçlü müzakere siste
minde ancak netice verebileceği ve bu görüşün 
esasen mebdei hareket kabul edilişi vakıadır. 
Sayın Hükümetimizden kan ve haksız ölümler 
hediye eden harpten bir defa daha tevâkki ede
rek süratle zemin yoklamasına girişmesini, in
giltere'yi diplomatik bir cebrediş ikliminde gö
reve davet eylemesini ve sonucun Türk ve Yu
nan ve bilhassa vicdanlarında bir meseleleri bu
lunmadığı ve Türklere kardeş gibi asırlardan 
beri yaşadıkları halde çirkin politikacıların 
hodbin esaretlerine kul edilen, inliyen Kıbrıs'
taki Rum topluluğuna kurtuluş ve mutluluk 
hediye eylemesini büyük Tanrıdan niyasediyo-
rum. Yüksek Heyetinizi hürmetle selâmlıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan gündem dışı 
buyurun. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, Ziya Termen'in akıl ve sulh temenni 
eden bu görüşüne Hükümetçe cevap verilme
den Milletin hissiyatına tercüman olacak ko
nuşmayı yapmıyacağım. Vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan şartlı gündem 
dışı konuşmadan vazgeçmek mümkündür ve 
vazgeçtiniz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bu esbabı 
mucibe ile vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Temennide bulundunuz. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir Milletvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, Hükümetin 
gündem dışı konuşma istemek statüsü ayrıdır. 
Hükümet ayrıca son olaylar veya Kıbrıs olay
ları hakkında ayrıca her hangi bir zaman söz 
istiyebilir, şartları ayrıdır. Yazık olarak gün-
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dem dip istor iseniz size söz veririm. Fakat 
eğer izahat isterseniz o zaman grupların ve sa
yın üyelerin cevap vermek haklan doğar han
gisini tercih ediyorsanız lütfen söyleyin. Sa
yın Koca} da gündem dışı konuşsun ondan son
ra size vereyim. 

2. —• Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Sadi 
Koçaş'm; Hükümetin Kıbrıs konusunda kesin 
kararlar alırken, siyasi sahada yetişmiş otori
teler ve partilerle istişarelerde bulunmasının 
faydalı olacağına dair demeci. 

Buyanın Sayın Koça}. 
SADÎ KOÇ AŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; çok kısa bir konuşma için huzuru
nuz?, çıkmış bulunuyorum. Hepimizin bildiği 
bugünkü durum yüzünden bütün Türk Milleti 
kadar bütün Dünya da şu anda bizim alacağı
mız karara intizar etmektedir. (Karar aldık za
ten sesleri, izahat veriyor sesleri) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Koçaş. 
SADÎ KOÇAŞ (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, kara-, yetki, durum muhakemesi 
bunların farkım hepimiz müdrikiz. Kelimeleri
mizi seçerek kullan-yoruz. Zaten iki üç daki
kalık bir konuşma yapacağım, arkadaşlarımın 
beni sükûnetle dinlemesini rica ediyorum. 

Bütün Dünya buna intizar ediyor demiştim, 
zira bu alınacak olan karar yalnız Türkiye'nin 
bizim bölgemizin değil, bütün Dür ya sulhu 
için de çok önem taşımaktadır. Biz, şahsan alı
nacak kadarın millî menfaatlerimize en uygun 
karar olacağına inanmış ve bu manc:n huzuru
nu duymuş insanlarız. Ancak Dünyanın da, bü
tün milletin de bu karara, bu huzura varabil
mesi için çok kısa bir maruzatta bulunacağım 
yanlış tefsir edilmesin. Karar alacakları ne 
frenlemek ne de tahrik etmek niyetinde değiliz. 
Ancak bu kadar önemli bir kadarı icab-nda 
desteklemekten çekinmiyeceğimizi, en cüretli 
karan dahi alırken Sayın Hükümetin bir esasa 
istinailetmesini istirham ve teklif etmek için 
huzurunuza çıktım. Bu da şudur: Bu o kadar 
millî bir karardır ki, ne iktidan ne muhalefeti 
ne şu partiyi ne bu partiyi ilgilendirmez. îsdr-
ham ediyoruz Hükümetten, bu kararın alınma-
s-nda bütün Parlâmentoyu temsil eden pa-:ti 
temsilcileri ve bu Parlâmentoda ömürleri Dev
let ve millet hizmetinde bilhassa dı§ politika 

ve askerlik konusunda geçmiş otoriterler var
dır. Bunlarla istişare halinde bir karara varsın
lar. Belki sonunda böyle yapacaklardır. Ama 
bir a:ı tasavvur ediyorum. Hükümet bütün bu 
otoriteleri çağırmış, durumu önlerine sermiş, 
bir karar istiyor. Muhterem arkadaşlarım, hiç 
kimse böyle bir karar veremez. Daha ilk gü
nünden itibaren hadiselerin bütün teferruatını 
bu gibi şahsiyetlerden kurulmuş bir yerde gü
nü gününe, her gün toplanarak, her gün mutat 
toplantılar yaparak izah ederlerse bu arkadaş
larımız da hâdisenin içine aynen Hükümet üye
leri gibi girmek ve kritik karar anında aynı 
Hükümet üyeleri kadar hâdiselere vâkıf kimse
ler olarak ve en önemli kara-lar almakta Hü
kümete en aımdan ışık tu+adak. Demek istiyo
rum ki, Hükümet bu verilen kararlan aynen 
benimsesin. Yoktur böyle bir düşüncemiz. Böy
le bir heyet, böyle bir konsey Hükümete en 
azndan yardımcı bir istihare unsuru olabilir. 
Bu hususun tetkik ve teemmülünü saygılarımla 
arz ederim. 

5. — Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün, Kıb
rıs mevzuunda Hükümetin tuiunvmda her han
gi bir değişiklik olmadığına ve Birleşik toplan
tıda vcrilc:ı yetkil-ri tam mânasiyle değerlen
direceğine dair söylevi. 

BAŞKAN — Saym Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk gündem dışı konuşma istemişlerdir. Bu
yurun Sayın Öztürk. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler, Kıbrıs'ta son defa vukubuîan insan-
1 k dışı menfur hâdiseler dolayısiyle Hükümet
çe enerjik bir takım tedbHer ittihaz edilmiş
tir. Bu tedbirler ittihaz edildikten sonra Yüce 
Meclisler gizli toplantıya çağnlmış ve bu top
lantıda konu enine boyuna görüşülmüş ve Hü
kümetçe gereken izahat verilmiştir. Yüce Mec
lisler Arayasan-n derpiş ottvp. şekilde ve bir 
millî ittihat havası içinde Hükümete gereken 
yetkiyi vermiş bulunmaktadır. Sayın Başba
kanımızın yetkinin istihsalinden sonra beyan 
ct'ikleri gibi Hükümet, bu yetkiyi meselenin 
ehemmiyetini nazara alarak ve tam sorumluluk 
şuuru içinde Devletimizin itibarı ve milletimi
zin haysiyet duygnsımu dikkate alacak kullan
ma!?: karanndadır. Muhterem arkadaşlanmızm 
endişelerinin sebebini bilmiyorum; ancak şunu 
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ifade etmek isterim ki, Hükümetimiz diplomasi 
alanında kesif bir çalışma yapmış ve birtakım 
demarşlarda bulunmuştur. Bu çalışmaların ma
hiyeti, demarşların mahiyeti nedir, bunlar hak
kında bugün bir açıklama yapmanın mahzurlu 
olduğu kanaatindeyim. Gayretlerimize, faaliyet-
lerimiza resmî mahiyetine agâh olmadıkça bir
takım mütalâaların serdi her türlü sıhhatten 
mahrumdur. 

Muhterem arkadaşıma şunu ifade etmek is
terim, Türk Hükümeti, milletlerarası andlaş-
malarm icabı olan görüş ve anlayış havası için
de barışın korunması için elinden gelen bütün 
gayreti sarf etmiş ve şu anda bundan bir netice 
istihsal edememiştir. Eğer, ortada bir sorum
luluk varsa, bu sorumluluk mağdurlara ve maz
lumlara ait değildir, mütecavizlere ve zalimle
re aittir. Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ G3NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Ba
ham Ahmet Türkel'e, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uy
gun bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/642) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 

Ahmet Türkel'in dönüşüne kadar, Ticaret Ba
kanlığına Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Eği
tim Bakanı llhami Erteni1 e, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeylinin vekil
lik etmesinin uygun bulunduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/643) 

BAŞKAN — Teskereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim 
Bakanı ilhami Ertemin dönüşüne kadar, Millî 
Eğitim Bakanlığına Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli'nin vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

•.;.-.. 3. — Ordu Üyesi Şevket KöksaVm, aday ol
madığı halde seçildiği Divan Kâtipliğinden isti-
fa$%na dair önergesi 
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BAŞKAN — Sayın Koksal, konuşmak mı 
istiyorsunuz? 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Hayır. 
BAŞKAN — Peki. O halde önergenizi oku

tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Divan Kâtipliğine se

çildiğimi öğrendim. 
Grupumun resmî adayı Sayın Hüseyin At-

maca'dır. Ben aday değilim. Bu itibarla istifa 
ettiğimi saygıyla arz ederim. 

Ordu 
Şevket Koksal 

4. — Cumhuriyet Senatosu C. II. P. Grup 
Başkanvekilliğinin, Divan Kâtibi aiaylarmın 
Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca olduğuna dair 
teskeresi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Conato Başkanlık Divanında a?ık bulunan, 

Grırrjımuza ait Divan Kâtipl ğine, resmî ada
yımızın, DcnİLİi Senatörü Hüsevin Atmaca ol
duğunu saygıyla arz ederim. 

C. H. P. Grupu 
Başkanvelrili 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

5. — Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a, Suu
di Arabistan ve Libya'ya yapacağı resmî ziya
rette refakati uygun görülen İzmir Üyesi İz
zet Birand hakkında Anayasanın 78 nci mad
desi gereğince karar alınmasına dair Başbakan
lık tezkeresi. (3/644) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık teskeresi var
dır okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhurbaşkanımızın 20 - 30 Kasım 1967 ta

rihleri arasında Suudi Arabistan ve Libya'ya 
yapacakları resmî ziyaretle kendilerine Cum
huriyet Senatosu Üyesi Profesör Dr. İzzet 
Blrand'ın refakat etmeleri uygun görülmüş
tür. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre gere
ğinin yapılmasını rica ederim, 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Bilinmektedir ki, Sayın Cum
hurbaşkanı son olaylar dolayısiyle seyahatle

rini ertelemişlerdir. Bu durum karşısında 
Anayasanın 78 nci maddesinin üçüncü bendi ge • 
rsğince tezkereyi her hangi bir işleme tâbi 
tutacak değilim. Zira, 78 nci maddeye göre, 
T. B. M. M. üyelerinin geçici olarak icradan 
hor hangi bir şekilde görev almaları altı ay
lık bir zamana hapıdır. Tehirin müddeti be
lirtilmemiştir. Bu sebeple şimdiden Yüksek 
Heyetiniz ileride altı aylık bir durum için 
belli olmıyan bir zamanda kendi iradesini iz
har ederek izin veremez. Bu sebeple Başba
kanlığın tezkeresini işleme tabi tutmuyorum. 
Gündeme geçiyoruz. 

4. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Sedat 
Çumralı ve Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, 
özel yüksek okullar konusunda Senato araş
tırması istiyen önergesi ve dokuz kişilik bir 
Araştırma Komisyonu kurulması (10/13) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 
Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 

Başkanlığından bildirilmiştir : 

Cumhuriyet Senatosu Yüks<_£ Başkanlığına 
Son zamanlarda özel yüksek okullarla il

gili olarak bâzı iddia ve ithamlar ortaya atıl
mıştır. 

Bu okullar, Anayasanın 21 nci maddesiyle 
8 Haziran 1965 tarihli ve 625 sayılı Özel Öğ
retim Kurumları Kanununa dayanarak faa
liyette bulunmaktadırlar. 

Bu kanun gereğince, özel yüksek okullar 
Millî Eğitim Bakanlığının izni ile açılırlar; 
faaliyetlerinde bu Bakanlığın devamlı dene
tim ve gözetimine tabidirler; Anayasaya, ka
nunlara ve açılma izni şartlarına uygun hare
ket etmeleri, çeşitli kanuni müeyyidelere 
bağlanmıştır. 

İkinci Kalkınma Plânında bu konuda ay
nen şu hükümler yer almıştır : 

«özel eğitim kurumlarının çeşitli öğretini 
kademelerinde kamu sektörüne ek olarak ka
pasiteler yaratmaları, belirli bir gelir gru
bundaki öğrencilere eğitim imkânı sağlıya-
rak kamu eğitim kurumlarının üzerindeki 
talebi azaltması halamından faydalı olmak
tadır. Ancak, bu özel eğitim kurumlarının 
düşük nitelikte hizmet sağlamaları, kamu eği

tim niteliğini düşürücü yönde gelişmeleri, 
özellikle yüksJl: öğretim kademesinde insan 
gücü poditikasını bozucu ve sonucundu istih
dam sorunları doğuracak kapasiteler yarat
maları tüm eğitim sistemini bozucu bir sorun
du:*. Bu gibi gelişmelere meydan verilmiye-
cek ve devamlı bir izleme düzeni kurulacak
tır : 

Bir ideodojik doğmaya saplanarak özel 
yüksek okulların topyekûn devletleştirilmesini 
istemek yerine; hür teşebbüsün bu alandaki 
hizmetlerinin Anayasa, ve kalkınma plânı hü
kümlerine uygun yürümesini sağlayıcı tedbir
leri almanın en doğru yol olduğu şüphesizdir. 

Diğer taraftan, üniversitelerimizle resmî yük
sel: okullarımızda görevli öğretim üyeleriyle 
yardımcılarının vakitlerini bu kurumlara has
retmeleri ve bu amaçla kendilerine yeterli ma
li imkânların sağlanması lüzumu yine İkinci 
Kalkcnma Plânımda yer alan hükümlerin bir 
icabı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu suretle, 
'w. resmî kurumların eğitim gücü artırılmış ve 
gündüz çalışan gençlerimizin gece dersleri yo-
liyle yüksek öğrenime ulaşma imkânları ge
nişletilmiş olacaktır. 

Özel yüksek okullar hakkında ileri sürülen 
iddia ve ithamların yukarıda yer alan Anaya
sa, Kanunu ve Kalkınma Plânı hükümleri kar
gısında ne ölçüde doğru olduğunu araştırmak
ta ve gerçek ile iftirayı birbirinden ayırmak
ta, gerek milletimiz, gerek öğrenciler, gerek 
bizzat özel yüksek okullar açınsından büyük 
fayda vardır. 
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özel yüksek okullar konusunun etraflı bir 
şekilde ele alınmasında ve özellikle, bu okul
ların Özel Öğretim Kurumlan Kanununun ve 
bu kanun gereğince verilen izinlerin şartla
rda?. tiyup uymadıkları Millî Eğitim Bakanlığı
nın söz konusu kanun gereğince denetim ve 
gözetim görevini, Kalkınma Plânı hükümleri
ni <İe dikkate alarak, yeterli bir şekilde yapıp 
yapmadığı; Anayasanın 21 nci maddesinde ve 
İkinci Kalkınma Plânında yer alan esaslan uy
gulamak bakımından ne gibi kanuni, malî ve 
idari tedbirlerin alınması gerektiği hususla
rının incelenmesinde, zaruret vardır. 

Bu itibarla, yukanda yazılı konulan ince
lemek üzere, Anayasanın 88 nci maddesinin 
ikinci fıkrası ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzü
ğünün 133 ilâ 138 nci maddeleri uyarınca bir 
Cumhuriyet Senatosu Araştırmasının açılma
sın^ bu araştarmayı İM ay içinde sonuçlandır
mak üzere Anayasanın 85 nci maddesine göre 
kurulacak 15 kişilik bir Araştırma Komisyo
nunun kurulmasını Güven Partisi Cumhuriyet 
Senatosu Grupu adına arz ve teklif ederiz. 

Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grup Başkanvekilleri 

Konya Artvin 
Sedat Çumrah Fehmi Alpaslan 

Cumhuriyet. Senatosu Cumhuriyet Senatosu 
Konya Üyesi Artvin Üyesi 

BAŞKAN — İçtüzük gereğince önerge sa
hipleri konuşmak haklarına sahiptirler. Öner
ge sahiplerinden Sayın Çumralı. 

Buyurun efendim. Hükümet adına da bir 
Bakan konuşacak. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA SEDAT 
ÇUMRALİ (Konya) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım,. 

Son günlerde özel yüksek okullar meselesi, 
memleketimizde gittikçe genişliyen bir dâva ha
lini almıştır. 

Konu, basında, enine boyuna ve sürekli şe
kilde yer almış, kamu oyunun dikkatini üze
rine çekmiş bulunmaktadır. Bu duruma gelmiş 
olan memleket çapındaki olayın üzerinde, ya
sama organlanmızın da önemle durmak zo-
ıruhlüğunu duyacaklarından şüphe etmiyoruz. 

özel yüksek okullar dâvasının, yanında ve
ya karşısında yer alan taraflar, bu konuya ait 

çeşitli iddialar ortaya atmaktadırlar. Bu id
diaların doğruluk derecesinin tesbiti gerekir. 

Bu ciheti göz önünde tutan Güven Partisi 
Cumhuriyet Senatosu Grupu, konunun ciddî 
bir araştırmaya tabi tutulmak suretiyle ger
çeklerin ortaya çıkacağına inanmaktadır. 

Bu maksatla Güven Partisi Grupu adına, 
13 Kasım 1967 tarihli önergemizi sunmuş bu
lunmaktayız. 

Yüksek Senatoca bilindiği üzere, Anayasa
mızın bilim ve sanat hürriyetini kapsıyan Ûl nci 
maddesi, (herkes bilim ve sanatı serbestçe öğ
renme, ve öğretme, açıklama, yayma ve bu 
alanlarda her türlü araştırma hakkına sahip
tik. Eğitim ve öğretim Devletin gözetim ve de
netimi. altonda serbesttir, özel okulların bağlı 
olduklan esaslar, Devlet okullariyle erişilmek 
istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzen
lenir. Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykın 
eğitim ve öğretim yerleri açılamaz) esasını koy
maktadır. 

Yine Anayasanın 120 nci maddesi de; (Üni
versiteler ancak Devlet eliyle ve kanunla ku
rulur) hükmünü vazetmiştir. 

Anayasanın bu hükümlerine dayanılarak 
çıkanlan özel öğretim kurumlan hakkındaki 
«625» sayılı Kanunun, üniversite ve fakülte de
ğil, fakat özel yüksek okul açılmasına cevaz 
vermiş ve özel yüksek okullar da bu suretle 
açılmıştn*. 

625 sayılı Kanun; bu okulların, kimler tara
fından açılacağını özel öğretim kurumlarının 
Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi 
altında olduğunu, bünyesini, öğretim üyelerinin 
tâyini ve imtihan usulünün tesbiti ve bu husus
ların teferruatına ait hükümleri kapsamakta
dır. 

Güven Partisi, programının 137 nci mad
desi ile şu ilkeyi benimsemiş bulunmaktadır. 

(Partimiz eğitim ve öğretim hikmetlerinin 
yürütülmesinde başlıca görevin Devlete aidol-
duğu kanısındadır. Bütün yurttaşlarımızın ev
renim ve eğitim ihtiyaçlannın karşılanmasında 
başlıca sorumluluk Devlete düşer. 

Özel eğitim ve öğretim, Devlet gözetimi 
ve denetimi altında serbest olmalıdır. Özel 
okullarım bağlı olduğu esaslar, Devlet okulian 
ile erişilmek istenen seviyeye uygun olmalı
dır.) 
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Sayın arkadaşlarım, 
Bu kanunlar hükmüne dayanılarak özel 

okullar açılmış ve fiilî bir durum da husule gel
miştik. 

Bugün Türkiye'de yabancı bir yüksek okul 
(Robert Kolej) le birlikte 18 özel yüksek okul 
vardıı*. Bunların çoğu öğrencilerimizin itibar 
ettikleri vo memleketimizin muhtacolduğu tek
nik ve meslekî öğretim dallarında açılmıştır. 

öğrendiğimize göre, bu okullar muhtelif il
lerde olmak üzere, (6) yüksek ticari ve iktisa
di ilimler okulu, (7) mühendislik okulu, (2) 
gazetecini: yüksek okulu, (1) eczacolık, ve (1) 
de dişçilik okuludur. 

Özel yüksek okullarda, öğrenimde bulunan 
memleket çocuklarının sayısının da 25 bin kü
sü*- civarında olduğu söylenmektedir. Fülî du
rum, gerçekte bu miktara ulaştığına göre, özel 
yüksek okullar halikında varılacak sonucun 
ciddî araştırmalara dayanması gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Şimdi, özel yüksek okullar konusunda ka

mu oyunu bir süredir meşgul eden çeşitli id
dialardan, bu okulların karşısında veya ya
nında olanların ileri sürdükleri itiraz ve kar
şılamalardan önemli gördüğümüz hususları 
özetlemeye çalışacağız. 

Bu okulların karşısında olanlar şu iddiala
rı ileri sürmektedirler:-

1. özel yüksek okulların açılması için Mil
lî Eğitim Bakanlığınca verilen izin ve müsaade
lerin, kanun hükümlerine uyulmıyarak gelişi 
güzel verildiği iddiasıdır. 

2. Özel yüksek okullara giren öğrencile
rin menşei bakımından yetersiz bulunduğu 
üniversitelere giriş imtihanında puvan tuitu-
ramıyan kimseler olduğu. 

3. Özel yüksek okullar, bina, lâboratuvar, 
araç bakımından noksan ve kifayetsiz oldu-
ğü. 

4. Bu okullarda, isimlerinin gerektirdiği 
gibi kuvvetli bir meslek bilgisi verilmemekte 
olduğu. 

5. Bu okullarda eğretim üyeliği yapanla
rın çoğunun üniversite fakülteleri veya Dev
let yüksek okulları eğretim üyeleri olması do-
layısiyle bunlar, özel yüksek okullarda hiz
metlerini yaparlarken asli görevlerini ihmal 
etmekte oldukları. 

*.G. Özel yüksek okulların imtihanlarında 
ciddiyet bulunmadığı, 

7. Bu yüksek okullardan mezun olanların 
insan gücünü ve istihdam plânlarına altüst ede
cekleri, 

0. Öze! yüksek okulannm fahiş kazanç ve 
kir kurumları olduğu, reklinde bu iddiaları 
özetlemek mümkündür. 

Bu iddiaların gerçeğe uymadığı fikrini sa
vunanları:?. kar~dıklan da şunlardır: 

Bir özel okul açılabilmesi için verilecek 
izin, üniversite eğretim üyelerinin katıldıkla
rı ve aralarında Millî Eğitim Bakanlığı Talim 
ve Terbiye Heyeti temsilcilerinin bulundv.ğu 
bir kurulun vereceği müspet rapora bağlıdır. 

Özel yüksek okullar resmî kurumlarda bu
lunmayan ölçüde modern llboratuvarlara ve 
ders araçlarına sahiptirler. 

Yine karş:>. g-jrüşe göre özel yüksek okullar
da, okuyanların hepsi üniversite imtlhanlara-
nı kazanamayanlardan ibaret değildir. Bâzı 
gençle:*, tost imtihanlarının tesadüfleriyim asıl 
işedikleri alanda değil, ba~ka bir fc.kiiii.ede 
giriş imtihanını kaşanmaktadır, faka: kn san
dığı hukuk veya iktisat fakültesine gitmek ye
rine özel bir teknik ckula devam ederek mü
hendis veya mimar olmayı tercih etmekledir
ler. 

Türkiyedekl (5) ezel Mühendislik Okulunun 
bir kısım öğrencileri Sanat Enstitüsünü bitir
dikten sonra bir taraftan çalınıp hayatlarını ka
zanan bir taraftan da mühendislik öğrenimi ya
par. gençlerdir. Ayrıca, Gazetecilik Okullarının 
vo bilhcssa Yüksek Ticarî vo iktisadî İlimler 
Okullarının pek çok öğrencilerinin de üniver
site imtihanlarına girme hakkına sahip bulun-
mıyan Ticaret Lisesi ve benzeri okullar nMzun-
lan(T.ı\ Bu okulların birçoklarında gece öğre
nimi. gjrcn gençlerin orta halli aile çocuk
lar?. olduğr. söylentiler arasındadır. 

G25 sayılı Kanunun, 21 nci maddesi resmî 
okullarda, üniversite fakültelerinde görevli olan 
eğrotim üyelerinin resmî kurumlarda okuttuk
ları ders saatinin en çok yarısı kadar ders oku
tabilecekleri hükmünü kapsamakta olduğuna gö
re, bunun aksine ileri sürülen iddianın varit 
olmıyacağı, bu okulların ücretlerinin tesbit yet
kisi de, kanuna göre öğretim üyelerinin veya 
kuruculanrr.n değil doğrudan doğruya Mülî 
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Eğitim Bakanlığına ait bulunduğu, Özel Okul
lar Kanununa göre imtihanlarda ciddiyeti sağ
lamak için resmî okul ve üniversitelerden im
tihan heyetine mümeyyizler alındığına göre bu 
iddiaların da ciddî mahiyet tanımadığı söy
lenmekledir. 

Br. okullarda baharı oram da tartışma ko
nusudur. Bir rivayete göre başarı oranı % 90, 
karş:>. iddiaya göre % 20, Millî Eğitim Bakank
en. ilgililerinden öğrendiğimize göre de % 10 
dı.\ 

Yüksek okullar konusunda her iki görüş-
ten önemli gördüklerimizi kısaca belirtmiş bu
lunuyoruz. Her iM tarafın da iddialarını, sa
vunmalarını olduğu gibi kabul etmek mümkün 
değildi-*. 

Konunun önceden sıkı bir araştırmaya ta
bi tutulması ve gerekirse mahallinde inceleme
ler yapılmaca bir zaruret halinde belirtilmek
tedir. 

Üniversite öğretim üyelerinin ezel yüksek 
okullara ders vermesini yasaklayıp müteahhit
lere proje yapmalarını, ma'î müşavirlik, avu
katlık, doktorluk yapmalarını tercih etmelerini 
istemci: mantıkla bağdaşamaz. Belirtmek yerin
de olur ki, resmî yüksek eğretim kurumlarımı
zın. öğretim üyelerinin zamanlarım çalıştıkla
ra kurumlara ayırmaları halinde onları dışarı
da iş aramıyacak malî imkanlara kavuşturmuş 
olmalıyu. 

Partimiz hür teşebbüsün eğitim ve öğretim 
alanındaki hizmetlerini yok edici topyekûn 
bir devletleştirme yerine resmî ve özel bütün 
yüksek öğretim kurumlarının yurt ve genç
lik yararaıa en iyi tarzda imlemesini sağlayı
cı tedbirlerin alınmasını uygun görmektedir. 

Memleketimiz, kalkınma çabası içerisinde
dir. Çabuk kalkınabilmesi için millî eğitim yü
künü yalnız babına Devletin tanımasının müm
kün. olmadığı karjısındadır. Buna, müteşebbis 
vatandaşların güllerini katmaları yerinde bir 
iş olur. 

Özel yüksek okulların sadece bir ticaret 
konusu haline getirilmemesi de Devletin elin
dedir. Devlet, alaşağı tedbirlerle bunu kesin 
olarak önliyebilir. 

H'izlerimi bitirirken Önemli bir noktaya da 
temas etmeden geçemiyeceğim. 

MilF. Eğitim Bakanlarının muhtelif tarihler
deki vaitlerino rağmen hâlâ üniversite ve yük-
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sol: okullara girememiş çok sayıda öğrenci var
dır. Açıkta kalan eğ:oncilerin durumuna çare 
bulmanın en çıkar yolu, kontenjan ayırma im-
k^,nla:îir. düşünmekle beraber, mümkün olan 
hallerde çift eğretime ve gece öğretimine yer ve
rilmesidir. Geee eğretimi yoliylo üniversite ve 
resmî yüksek eğretini üyelerinin malî durumları
nı dışarıda iş aramıyacak hale getirmekle müm
kün olur. Bu arada eski ve köklü üniversite
lerimizin. örğetim. üyeleriyle, Orta - Doğu ve Ha-
cettepo gibi üniversitelerin eğ:etim üyeleri ara
sındaki büyük eşitsizliklerin süratle ortadan kal
dırılması?. lüzumuna işaret etmek isteriz. Bir res
mî üniversitedeki asistanın diğer üniversiteler
de!:?. te3rü";cli ve kıdemli profesör ve hattâ rek
tör kadar maaş alması çeşitli huzursuzlukların 
kaynağrn-. teşkil etmektedir. Bu notkayı da böy
lece belirttikten sonra, memleketimizin yüksek 
cğ:ctimini ilgilendiren şümulü geniş ve etkisi 
derin olan bu konunun Yüksek Senatodan seçi
le :el: 15 kişilik bir heyet tarafından araştırılma
lını arz vo teklif edo:is, karar Yüksek Senato-
nündür. Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

6. — Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in, özel okul
lar hakkında Senato araştırması açılmazına dair 
önergesinin bu, birlez'mde müzakeresini istiyen 
önergesi. 

BASK AİT — S?„y:n üye" er, Sayrn özgüneş 
bir önerge vererek kendisinin de aynı konuda 
bir Cumhuriyet Senatosu araştırması istemi ta
lebi olduğu ve önceki birleşimde okunduğunu, 
içtüzük gereğince aneak kir sonraki birleşimde 
gün:lemc aknaeağı, halbuki aynı konuyu ilgi
lendirmesi sebebiyle simdi ve birlikte görüşül
mesini istemektedir. Gerçi içtüzüğümüze göre 
Cumhuriyet Senatosu araştırması, okunduktan 
iki birleşim sonra gündeme alınması zorunlulu-
ğu vardır. Bunun sebebi, geciktirmeden günde
me alınması, bir balamdan da Hükümete ha
sırlanması için zaman verilmesini öngörmekten 
ileri gelmektedir. Şimdi takrir sahibi bugün gö
rüşülmesini istemektedir. Eğer Hükümet de bu 
görüşmeye hazır ise ve görüşmeyi arzu ediyor-
sa, önergeyi oylayacağım. Beraber görüşülme
li hususu oylarınızla tekevvün edecektir. Bu şe
kilde işleme tabi tuta sağım, Hükümet kabul edi
yor mu? 
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HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI HÜ
SAMETTİN ATABEYLİ (Erzincan Milletveki
li) — Evet. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
özel yüksek okullar hakkında Senato araş

tırması için ben de önerge vermiş bulunuyorum. 
Genel Kurulu yeniden meşgul etmemesi için 

önergemin bugün müzakeresini arz ederim. 
Tabiî Üye 

Mehmet özgüneş 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde olmaz efendim... 
ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş

kan, öyle empoze ediyorsunuz ki, sanki bir mah
zuru yokmuş gibi oluyor. 

BAŞKAN — Oylarınızla halledeceksiniz... 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — O zaman 

diğer arkadaşın da teklifi kabul edilmiş olur. 
BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu, bu muamele 

sadece burada önergenin okunması ve Sayın öz
güneş'e konuşma hakkı veren bir durumdur. 
Görüşme açmıyoruz. Cumhuriyet Senatosu araş
tırması için komisyon kurulmasına karar vere
ceksiniz. Bu bir görüşme konusu değildir. Eğer 
bunu kabul etmezseniz önümüzdeki birleşim ay
rıca yine aynı işlemler yapılacaktır. Sayın öz

güneş, Umumi Heyeti ben işgal etmiyeyim di
yor, önümüzdeki birleşim yeniden önerge oku
nacak, yeniden ben de konuşacağım, yeniden 
Hükümet konuşacak ve yeniden oylanacak. Bu 
muamelelere mahal kalmamak üzere benim 
önergem de okunsun, ben de konuşayım, Bakan 
ikisine birden cevap versin, diyor. Kabul edi
lirse ondan sonra oylamaya geçeriz. Umumi He
yet bunu kabul edip etmemekte muhtardır. Me
sele bu. Demin arz ettiğim husus budur. Müd
detle bağlı olmanın iki hususu vardır. Birisi be-
hemahal muayyen bir müddet içinde bu önerge
ler gündeme alınabilsin, geciktirilmesin. Bir de 
tampon müddet koymuş, Hükümet hazır buluna
bilsin. Hükümet ben hazırım diyor, önerge sahi
bi de bu lüzumu izhar ediyor. Yüksek Heyet rey-
leriyle meseleyi halleder. Yüksek Heyet reyle-
riyle iki önergeyi birlikte işleme tabi tutalım. 
Veya, hayır, diyecektir. O zaman gelecek birle
şim bunun için ayrıca bir müzakere açmaya lü
zum kalmıyacaktır. Sayın özgüneş de Cumhuri
yet Senatosu araştırması açılmasını istiyen öner
gesinin bugün işleme tabi tutulmasını istemek
tedir. Geçmişte bir tatbikat, bir geleneği de var
dır. Bu sebeple Sayın özgüneş'in önergesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Yani ay
rı ayrı oylayacağım önergeleri. Neticeten Sa
yın özgüneş'in önergesi ayrı, Güven Partisinin 
ayn ayrı oylayacağım. 

Kabul etnıiyenler... Kabul edilmemiştir. 

4. — CUMHURİYET SENATO3U ARAŞTIRMASI (DEVAM) 

BAŞKAN — Sayın Çumralı Görüştüler. 
Fehmi Alpaslan?.. Görüşmek istemiyenler. 

önerge sahiplerinden başka konuşmak isti
yen yok. Hükümet adına buyurun Sayın Ata
beyli. 

DEVLET BAKANI HÜSAMETTİN ATA
BEYLİ (Erzincan Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Sayın Çum
ralı ve Artv.Vı Üyesi Sayın Fehmi Alpaslan ta
rafından Güven Partisi Grupu adına verilen 
özel yüksek okullar hakkında Cumhuriyet Se
natosu araştırması için açılması istemi tarafı
mızdan dikkatle incelenmiştir, özel Yüksek 
Okullar, Anayasanın 21 nci maddesinVı, Özel 
Okulların bağlı olduğu esaslar, «Devlet okulları 
ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak ka

nunla düzenlenir.» Hükmü gereğince 1965 yı
lında çıkarılan 625 sayılı Kanunla düzenlenmiş
tir. 

Meseleye iki açıdan bakmak lâzımdır, ka
naat*? nizce. Evvelâ Anayasamızın 21 nci mad
desiyle memleketimizde özel yüksek okulların 
açılması prensibi kabul olunmuş ve bu prensip 
Anayasanın esprisine de mutabık bulunmuştur. 
Binaenaleyh, bu noktadan hareketle yapılacak 
bir münakaşanın nevama bir Anayasa müna
kaşası bulunduğuna kaaniiz. Anayasanın 21 nci 
maddesinin teminata bağladığı haklar, şahsî 
veya maksatlı görüş ve davranışları istikâme
tinde bir münakaşa mevzuu yapılamaz ve ik-
tVlarlar Anayasanın bu hükmünün icaplarını 
yerine getirmekten kaçınamazlar. 

ikinci olarak, özel yüksek okullar, 625 
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sayılı Kanunun öngördüğü açılış şartlarını 
yerine getirdikler:» takdirde Millî Eğitim 
Bakanlığının izniyle açılacak ve devamlı 
olarak aynı Bakanlığın denetim ve göze
timi altında bulundurulacaktır. Türkiye'de 
özel öğrenimin Vakıf mekteplerinden tutunuz 
da bugün 100 yıllık maziji bulunan Darüşşa-
faka gibi müesseseler Millî Eğitiminize büyük 
hizmetler etmişlerdir. Birinci Beş Yıllık Plânda 
eğitim hedeflerine ulaşmak çok önemli bir ham
leyi gerektirmektedir. Bu konuda gerekli ve el
verişli alanlarda yapılacak yatırımlara halkın 
katılma isteği değerlendirilecektir, ibaresiyle 
ifadesini bulan görüş, 1964 yılı icra Programın
da eğitim alanında plân hedeflerine uygun özel 
sektör yatırımlarının desteklenmesi esastır, 
şekljide temsil olunmuştur. 

İkinci Beş Yıllık Plânımızda ise durum da
ha da açıklığa kavuşturularak ilkeleri önerge
de de belirtildiği gibi, şöylece tesbit olunmuş
tur. 

Özel eğitim kurumlarının çeşitli öğretim ka
demelerinde kamu sektörüne ek olarak kapasi
teler yaratmaları, belirli bir gelir grupundaki 
öğrencilere eğitim imkânı sağlıyarak kamu eği
tim kuramlarının üzerindeki talebi azaltması 
bakımından faydalı olmaktadır. Ancak bu özel 
eğitim kurumlarının düşük nitelikte hizmet sağ
lamaları, kamu eğitim kurumlarının nite-
liğ.Vıi düşürücü yönde gelişmeleri özellikle 
yüksek öğretim kademelerinde :V.ısangücü 
politikasını bozucu ve sonucunda istihdam 
sorunları doğuracak kapasiteler yaratmaları 
tüm eğitim sistemini bozucu b:»r sorun
dur. Bu gibi gelişmelere meydan verilmiyecek 
ve devamlı br fileme düzeni kurulacaktır. 

Değerli senatörlerin de müşahade ettikleri 
gibi ikinci Beş Yıllık Plân meseleyi bütün vu
zuh ve detayı ile ve. hangi anlayış içinde özel 
Yüksek Okulların açılabileceğini ve açıldıktan 
sonra da bu esas ve espri içjıde murakabe edi
leceğini göstermiştir, özel Yüksek Okul Mües
sesesi mevzuatımızda, plânımızda ve tatbrikatta 
yer almış bir müessese bulunduğuna göre bun
lar üzerinde siyasi spekülâsyona gitmek ve 
kanunlarla tanınmış hakların meşruiyetini mü
nakaşa etmek, vatandaşları bu hakları kullan
makta tereddüte düşüreceği zahirdir. Binaen
aleyh, bir hak verilirken iyi düşünülüp ona gö

re hareket etmek Meclislere ve siyasi sorumlu
luk taşıyan bütün teşekküllere de düşen önemli 
bir görevdir. 

625 sayılı Kanunun Bakanlığa yüklediği gö
revler dikkatle ve titizlikle yerine getirilmek
tedir. Bu gerçeğe Yüce Senatonun murakabe 
yolu ile muttali olmasında Hükümet olarak fay
da mütalâa ettiğimiz gibi, Millî Eğitimimize 
büyük hizmetler sağladığına inandığımız özel 
Yüksek Okullarımıza yapılan bühtanların hak
sızlığını ve yapanların maksatlarını bir kere da
ha halk oyuna duyurmak imkânını vereceği için 
bir Araştırmanın açılmasına taraftar olduğu
muzu arz etmek istiyorum. 

Bu vesile ile ifade etmek isterim M, Sayın 
Grup Başkanvekilleri tarafından verilmiş olan 
önergenin detaylarına inmek ve mevzuu müza
kere haline getirmek önergeyi kabul ettiğimiz 
cihetle tarafımızdan tercih edilmemiştir. Muh
terem Senatör arkadaşlarımızla şahsan yaptığı
mız görüşmelerde ve bilhassa kendi grup arka
daşlarımın bana yaptığı müracaatlarda Yüce 
Senatonun da böylece bir araştırmanın faydalı 
olacağı kanısında bulunduğuna inanarak Hükü
metin muvaffakatini teyiden arz eder hepinizi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — önerge okundu, önerge sahip
lerinden bir sayın üye konuştu. Hükümet cevap 
verdi. Başka bi; işlem yok. Şimdi, Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu kurulup kurul
maması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Araştırma Komisyonu kurulmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Araştırma Komisyonu 
kurulması kabul edilmiştir. 

önergede iş bu komisyonun 15 kişiden ku
rulması istenmektedir, bir başka önerge verilmiş 
değildir, içtüzüğe göre muayyen sayı tesbit 
edilmemiştir. Görev bir ayrı komisyona, üyele
ri heyet tarafından tesbit edilmek üzere; veya
hut, mevcut komisyonlardan birine verilebilir. 
Biraz önce Güven Partisi Grupu tarafından ve
rilmiş olan önergede 15 kişilik yeni bir araştır
ma komisyonu kurulması talebi vardır. Bir 
başka yazılı talep yoktur. Bir başka yazılı ta-
lebolmadığma göre bu önergede yazılı bulu
nan 15 kişiden kurulu bir araştırma komisyo
nunun üyelerinin... (A. P. sıralarından «9 kişi 
olsun» sesleri).. Efendim yazılı bir talep yok, 
deminden beri söylüyorum. («Geliyor efendim?» 
sesleri) Efendim yazılı bir teklif henüz yok. 
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FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Biz öner
ge sahipleri olarak 15 rakamını 9 a indirmek 
suretiyle teklifimizi bu şoklo sokmuş bulunu
yorum. 

BAŞKAN — Gerek önergo verenler ve ge
rekse bir sayın üye komisyonun 9 kişiden ku
rulmasını istemektedir. Bir do önerge verilmiş
tir. Komisyonun 9 kişiden kurulmasını oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Önergede komisyonun çalışma müddetinin 
iki ay süreli olması istenmektedir. Zaten İçtü
züğümüzde bu, iki ayla kısıtlanmış'.ir. Ancak 
Genel Kurul bunu artırabilir veya eksiltebilir. 
önerge eksiltmediği ve artırmadır için ayrıca 
bunu oylarınıza a ?z etmiyorum. Çünkü müddet 
iki ay olarak içtüzükte kayıtlıdır. Bu şekilde 
gerekli Hem. bitmiş bulunmaktadır. 

Gündemimin geçiyoruz. 
7. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle

re serim. 
BAŞKAN — Seçime geçmeden önce sayın 

üyelerden Başkanlığın bir ricası olacaktır. 
Cumhuriyet Senatosunun çalışması komisyon
ların çalışmasına bağlıdır. Komisyonların çalı
şabilmesi için Komisyon Başkanlık Divanları
nın teşekkül etmesi gereklidir. Bir kısım ko
misyonlar toplanmış başkanlık divanlarını seç
miş; fakat, bir kısım komisyonlar toplanıp 
Başkanlık divanlarını seçememişlerdir. Başkan
lık, kendilerine ayrı ayrı tebligatla, mutlak su
rette toplanıp Başkanlık Divanlarını seçmele
rini günündo bildirmiş bulunmaktadır. Sayın 
üyelerden seçildikleri komisyonlarını tahrik 
ederek toplanıp Başkanlık Divanlarını seçme
lerini bir defa daha rica ederiz. 

Bayındırlık, Ulaştırma, imar ve iskân Ko
misyonlarında iki üyelik açık bulunmaktadır. 
Bunlar için Adalet Partisi Sayın Nuri Adem
oğlu'nu aday göstermiştir. Birisi bağımsızlara 
ayrılmıştı-. Bağımsızlar adry göstermedikleri 
gibi bir bağımsız da ben adayım diyo teklifte 
bulunmuş değildir. O halde cayın üyeler ba
ğımsız üyelerden her han^i birini seçebilirle-:. 
Bağımsızların isimbrini okuyorum. Mahmut 
Vural, Tahıin Banraoğlu, Nizamettin özgül, 
Ali Rıza Ulusmrn, Ekrem Acuner, Emanullah 
Çelebi, Refe* Aksoyoğlu, Mehmot öz^üneş ar-
kadaşlarımızdr:. Bunlardan Savın Vural, Sayın 
Ali Rıza Ulusman, Sayın Mehmet özgüneş bi

rer komisyona seçilmişlerdir. Sayın Refet Ak
soyoğlu ve Sayın Emanullah Çelebi biraz sonra 
okuyacağım Komisyonlara seçilmek isterler. 

Sayın Ekrem Acuner, hiçbir komisyona se
çilmiş değildir. Üyelerin bir komisyondan ziya-
do komisyonda da bulunmaları mümkündür. 

Bıı suretle, bağımsız üyelerin de isimlerini 
okumuş bulunmaktayım. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonun
da bir açık vardır. Adalet Partisine aittir. 
Adalet Partisi; Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonuna Sayın Erdoğan Adalı'yı aday 
göstermiştir. 

içişleri Komisyonunda bir açık vardır. Yer, 
bağımsızlara aittir. Bu yere bağımsızlardan Re-
fe*> Aksoyoğlu tal'ptir. 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu : Komis
yonda iki tane açık vardır. Y. T. P. no bir yer 
ayrılmış ve bir yer de bağımsızlara aittir. 
Y. T. P. nin iki adayı mevcuttur. Bir tanesi 
Sayın Hasan Kangal, diğeri ise Sayın Azmi Er
doğan'dır. Sayın üyeler, Y. T. P. nin bu iki ada
yından birisinin isimlerini yazacaklardır. Ba
ğımsızlardan ise yalnız Sayın Emanullah Çelebi 
adaydır. 

Tarım Komisyonu : iki münhal vardır. Mün-
hallerden birisi T. i. P. e ayrılmıştır. T. i. P. 
den Sayın ismen adaydır. 

Bağımsızlardan Sayın Nizamettin özgül ve 
Sayın Tahsin Ban^uoğlu adaydırlar. Bağımsız
lara ayrılan yer birdir; aday ikidir. Adaylar: 
Sayın Nizamettin Özgül ve Sayın Tahsin Ban-
guoğlu'dur. 

Tarım Komisyonunu tekrar okuyorum. (Or
ta sıralardan «Enver Kök'ü teklif ediyoruz» 
sesleri) 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Eli
mizdeki listede A. P. için de bir kontenjan var. 

BAŞKAN — Tashihler yapılmıştır. Muhte
rem arkadaşlarım, tashihler yapılmıştır, benim 
okuduğum son şeklidir. Efendim Tarım Komis
yonunda iki münhal vardır. («3 münhal var» 
sesleri) Hayır efendim, A. P. orayı doldurmuş 
bulunmaktadır. A. P. adına Tarım Komisyo
nunda münhal adaylık yoktur. Benim okudu
ğum son şeklidir; doğru yazılması için yavaş 
yavaş okuyorum. Tarım Komisyonunda mün
hal iki yer vardır. Münhasıran T. i. P. ile ba
ğımsızlara ayrılmıştır. 
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Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu için bir münhalimiz vardır ve bu münhal 
yer bağımsızlara aittir. Bağımsızlardan kimse 
aday olmamıştır ve kimse aday gösterilmemiş
tir. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Ni
zamettin özgürü teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan, Sayın 
Nizamettin özgül'ü aday olarak gösteriyor. 

Şimdi yeni sekli ile tekrar baştan okuyo
rum. Fakat, bu sefer sayın üyeler dikkat bu
yursunlar. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve imar ve İskân 
Komisyonunda iki münhaldcn biri bağımsızla
ra ait-t'r. 

Bağımsızlar aday göstermemişlerdir. Birisi 
A. P. no aittir. A. P. Cayın Nuri Ademoğlu'nu 
aday göstermiştir. Bu demektir ki, Bayındırlık 
Komisyonunu Adalet Partisinin namzeti Sayın 
Nuri Ademoğlu'dur. Bağımsızlar için aday gös
terilmemiştir? 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) 
Acuneri teklif cdyorum. 

Ekrem 

BAŞKAN — Sayın Acuner. Tekrar Bayın
dırlık, Ulaştırma ve imar ve iskân Komisyonu
na bağımsızlar için aday Sayın Ekrem Acu
ner. Adalet Partisinden aday Sayın Nuri 
Ademoğlu. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu : 
Münhal yer bir. Bu yere Adalet Partisinin ada
yı Sayın Erdoğan Ada'ı'dır. 

içişleri Komisyonu : Münhal bir aday yeri 
bağımsızların, aclay, Sayın Rcfei Aksoyoğlu'-
dur. 

Malî ve İktisadi işler Komisyonu : Münhal 
iki Y. T. P. nin yeri bir, adayı iki. Sayın Kan
gal, Sayın Azmi Erdoğan, Kangal, Sayın Erdo
ğan. Sayın üyeler bunlardan birisini yaza çalı
lar. Bağımsızlar için yer bir. Aday EmanuUah 
Çelebi'dlr. 

Tarım Komisyonunda münhal iki yerin biri 
T. i. P. e aittir. Aday Sayın ismen'dir. 

Bağımsız adaylar Nizamettin özgül ve Sa
yın Banguoğlu idi. özgül için Saym Fehmi Al
paslan Kamu iktisadi Teşebbüslerini gösterdi
ği için oyların dağılmaması sebebiyle Tahsin 
Banguoğlu adaydır. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunda bağımsızlar için bir münhal yer var
dır. Aday Sayın Nizamettin özgül. 

Selahattin özgür (Tabiî Üye) — Enver 
Kök'ü aday gösteriyorum. 

BAŞKAN — Aday gösterilmedi, kendisi. O 
halde tarım için... (Enver Kök bağımsız sena
tör değil» sesleri) Sayın üyeler, Tarım Komis
yonu için yeni bir aday var. Fakat Sayın En
ver Kök C. K. M. P. sinden olduğu için bağım
sızlar yerinden aday gösterilememiştir. Aday 
gösteremediğimiz için özür diliyorum. Bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Diğer iki komisyona daha seçilmiş olduğum

dan, üçüncüsü Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
ve iskân Komisyonundan istifa ettiğimi arz 
ederim. 

Rize 
Mecdi Agun 

BAŞKAN — Buna göre zaten işlem yapıl
mıştır. 

Şimdi tasnif için bir heyet seçiyoruz. 

Saym Hüseyin Atmaca (Denizli)? Yok. 
Sayın Kâmil Karavelioğlu (Tabiî Üye)? 

Yok. 

Sayın ihsan Sabri Çağlayangil (Bursa)? 
Bakan. 

Saym Cahit Ortaç (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.)?Yok. 

Saym Saim Sarıgöllü (Aydın)? Yok. 
Saym Nadir Nadi (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.? Burada. 

Saym Enver Bahadırlı (Hatay)? Yok. 
Sayın Şevket Akyürek (istanbul)? Yok. 

Sayın Sabahattin özgür (Tabii Üye)? Bura
da. 

Sayın Tevfik inci (Zonguldak) ? Yok. 
Saym Hidayet Aydıner (Cumhurbaşkanınca 

S.Ü.)?Yok. 

Sayın Arslan Bora (Tunceli)? Yok. 
Saym Zihni Betil (Tokat)? Yok. 
Sayın Eefct Aksoyoğlu (Tabiî Üye) Yok. 
Saym Mustafa Gülcügil (İsparta)? Yok. 
Sayın Cemal Yıldırım (istanbul)? Yok. 

— 143 — 



C. Senatosu B : 6 23 . 11 . 1967 O : 2 
Sayın Fehmi Alpaslan (Artvin)? Burada. 
Oy toplamaya nereden başlanacağına dair 

ad çekiyorum; Enver Işıklar (Samsun) 
(Samsun Üyesi Enver Işıklar'dan başlana

rak oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oylarını kullannııyan sayın 
üye...? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum, tasnif 
devam edecektir. 

Kapanma saati : 16,30 

«».- »>9<t 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 16,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay (Kars) 
KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Bâzı ko
misyonlarda açık bulunan üyelikler için yapı
lan seçimle ilgili tasnif komisyonunun raporu
nu okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Bâzı komisyonlarda açık bulunan üyelikler 
için yapılan oylamada oya katılan üye sayısının 
(88) olduğu tesbit edilmiş olup, nisap hâsıl ol
madığından adayların aldıkları oyların sayımı
na geçilmemiştir. 

Saygı ile arz olunur. 
23 . 11 . 1967 

Tasnif Kurulu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 

Nadir Nadi Selâhattin özgöx 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 
BAŞKAN — Yazıda da belirtildiği gibi, ço

ğunluk sağlanamadığından komisyonlar seçimi 
gelecek Birleşimde tekrarlanacaktır. 28 Kasım 
1967 Salı günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,47 
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1. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Se

dat Çumralı ve Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'
ın, Özel Yüksek Okullar konusunda Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/13) 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 
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TIRILAN İŞLER 
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