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ı-.ılmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının gün
deme alınmasına dair Bütçe ve Plân Ko
misyonu Başkanı Osman Salihoğlu'nun 
önergesi. 304:305 

6. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 287,305 
1. — Abana ve Bozkurt adları ile iki 

üçe kurulması hakkındaki kanun tasarı-
smnı Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis-

içel üyesi Lûıtfi Bilgen; yazlan sert geçen 
bir kısım illerimizde yaz mesaisi uygulandı
ğını, bunun saat 7 veya 7,30 da başlayıp saat 
13,30 veya 14,00 te sona erdiğini; ancak Cu
martesi günleri mesai saat 9 da başladığı ci
hetle halk ve memurlar bakımından bâzı mah
zurlar doğduğunu beyanla Cumartesi mesaisi
nin de saat 7 veya 7,30 da başlaması için Hü
kümetçe gerekli kararın alınmasını istedi. 

Arnavutluk Parlâmento Başkanlığınca Arna
vutluğu ziyarete davet olunan Parlâmento He 
yetine Cumhuriyet Senatosundan Mehmet Or
han Tuğrul (Bilecik) ve Orhan Kor (izmir) in 
katılmalarına dair Başkanlık tezkeresi okundu, 
tasvibolundu. 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları 
ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapılmasına dair 2.7.1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
sının, tasarının havale edildiği komisyonlar
dan beşer üyenin iştiraki ile kurulacak bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair Millî 
Eğitim Bakanı ilhami Ertem'in önergesi okun
du ve kabul edildi. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 , 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

Sayfa 
yon raporu (Millet Meclisi 1/446; Cumhu
riyet Senatosu 1/899) (S. Sayısı : 1135) 287: 

304 
2. — Ankara üniversitesi Kuruluş Kad

roları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/379; Cumhuri
yet Senatosu 1/893) (S, Sayısı : 1139) 305:321 
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maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
açık oya sunuldu ve tasarının kanunlaşması 
kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Erdo
ğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakanlığı 
Bütçesinden yapılan piknik yerine dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu, soru sahibi iki bir
leşim hazır bulunmadığından, yazılı soruya çev
rildi. 

Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun 479, 
İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin 482, 
İstanbul üyesi Ekrem özden'in 463,465, 
Tabiî Üye Suphi Gürsoytrak'ın 490, 
Erzincan Üyesi Fehmi Baysoy'un 497, 
Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm 498, 499 sa

yılı sorulannm görüşülmesi soru sahipleri ve 
ilgili Bakanların ve, 

Denizli üyesi Hüseyin Atmaca'nm 454, 455 
istanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nın 489, 
Tabiî Üye Selâhattin özgür'ün 493, 
Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun 496 sa 

yılı sözlü sorulannm görüşülmesi, soru sahiple
rinin bu birleşimde hazır bulunmamaları sebe
biyle, gelecek birleşime bırakıldı. 

Gündemde bulunan işlerin biran evvel so
nuçlandırılmasını sağlamak maksadiyle Ge
nel Kurulun 3 Temmuz 1968 Çarşamba günü 
toplanmasını istiyen Samsun Üyesi Enver Işık
lar'm önergesi okundu, kabul edildi. 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

^- 272 — 



C. Senatosu B : 58 3 . 7 . 1968 O : 1 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ile, 

6831 sayılı Orman Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifinin gündeme alı
narak öncelikle görüşülmeleri kabul olundu. 

Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe kurul
ması hakkındaki kanun tasarısının görüşülmesi
ne bir süre devam edildi. 

Sözlü soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye

si Ömer Ucuzal'm, Orman idaresine genel büt-

2. — GELEN 

Tezkereler 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ordu üyesi Şev

ket Köksal'm, yasama dokunulmazlığı hakkın
da Başbakanlik tezkeresi (3/693) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren'in, yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/694) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

Rapor 
3. _ Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman

lığının Aralık 1967 Ocak, Şubat 1968 ve Mart, 
Nisan, Mayıs 1968 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını incele
me Komisyonu raporları (5/26) (S. Sayısı: 
1140) [Dağıtma tarihi: 2 . 7 . 1968] 

4. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro- j 
lan hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) j 
sayılı cetvele bâzı kadrolar eklenmesine dair j 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu- I 
nan metni (Millet Meclisi 1/447; Cumhuriyet I 
Senatosu 1/906) (Millî Eğitim, Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) i 

5. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadro- j 
lan ile merkez kuruluş ve görevleri hakkında- j 
İd 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına \ 
dair olan 4926 cayılı Kanuna bağlı kadro cet- ! 

istek üzerine yapılan yoklama neticesinde 
çoğunluk kalmadığı anlaşıldığından 3 Temmuz 
1968 Çarşamba günü saat 15,00 te toplanılmak 
üzere birleşime saat 19,35 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Mehmet Ünaldı Sadık Artukmaç 
Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

çeden ödenen paralara dair, sözlü soru öner
gesi Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/500) 

KÂĞITLAR 

vellerinde değişiklik yapılmasına dair 2.7.1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(MilM Meclisi 1/520; C. Senatosu 1/905) (S. 
Sayısı: 1143) [Dağılana tarihi: 3 . 7 . 1968] 

6. — 931 sayılı İş Kanununun 110 ncu mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kalbul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Ba
yındırlık, Ulaştırma imar ve İskân Komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/471; Cumhuriyet 
Senatosu 1/987) (S. Sayısı: 1141) [Dağıtma 
tarihi: 3 . 7 . 1968] 

7. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme, «Reha
bilitasyon» tesislerine verilecek döner serma
ye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı madde
ler eklenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilme
sine dair 641 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal işler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/454; Cum
huriyet Senatosu 1/898) (S. Sayısı: 1142) [Da
ğıtma tarihi: 3 . 7 . 1968] 

SORULAR 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılına saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet ünaldı 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — 58 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. | BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake-
(Yoklama yapıldı.) | relere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in üyele
rin gündem dışı konuşma isteklerinin objektif 
kıstaslara bağlanması gerektiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Özden zabtı sa-
v n, v i r a j l a SÖZ istiyorsunuz, ne hususta efen
dim? 

.-KREM ÖZDEN (İstanbul) — İçtüzüğün 
54 ncü maddesinin tatbikatı hususundaki geçen 
oturumdaki vaziyetiniz hakkımda. 

BAŞKAN — 54 ncü maddesinde ne olmuş? 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Takdir hak

kınızı kullandınız, onun ne şekilde kullanılması 
lâzımgeldiği hakkında beyanatım olacaktır. 

BAŞKAN — Zabtı sabık değil, usul hakkın
da istiyorsunuz demektir. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Usul hakkın
da istiyorum, evet efendim. 

BAŞKAN — Efendim, içtüzüğün maddelerin
den birinin tatbikatı hakkında her zaman usul 
hakkında söz istenebilir. Buyurunuz, efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Gündem dı
şı konuşma isteği Tüzüğümüzün 54 ncü madde
sinle sarahatle gösterilmiştir. Bu madde 54 ncü 
maddeye göre, «Bir üyenin gündem dışı bir di
yeceği olursa, gündeme geçmeden önce mevzu 
ve mahiyetini yazılı olarak Başkana bildirir. 

Bliı verip vermemek Başkanın takdirine bağ
lıdır. 

Safkanın söz vermemesi halinde, üye ısrar 
ederse, Genel Kurul görüşmesiz iş'ari oyla bu 
konuda bir karar verir. 

— 274 — 

| Gündem dışı konuşmalar üzerinde müzakere 
açılamaz.» Madde böyledir. 

Şimdi her vakit görüyoruz, tatbikat da bize 
gösteriyor ki, Başkanlarımız gündem dışı talep
leri ayrı ayrı tefsirlere tâbi tutarak tatbik et
mekte, bâzı arkadaşlarımıza gündem dışı söz is
tediği zaman verilmekte, bâzılarına verilmemek
tedir. Esbabı mucibesi de anlaşılmamaktadır. 
Niçin veriliyor, neden verilmiyor? Takdir hakkı 
mutlak mıdır, değil midir, bu ciheti biraz bu 
kürsüden tatbikat dolayısiyle izah etmek gereki
yor. Hâkimlere verilen takdir hakkı gibi bu 
maddede de Başkana verilen takdir hakkı bi
zim kanaatimize göre mutlak değildir. Birincisi 
nasıl hak, adalet ve hakkaniyet esasları ile mu
kayyet ise, ikincisinin de Anayasa ve demokra-

, tik prensiplerde mukayyedolması kadar tabiî bir 
! şey olamaz. Bu itibarla Başkanın veyahut baş-
I kanlarımızın takdir hakkını keyfî, indî bir şekil-
ı de kullanmalarını görmekten müteessir olduğu-
j muzu ifade etmek isterim. 
J Bence Başkan, gündemin yüklü olması ve 
i müstacel kanunların müzakeresinin mevzuubah-

solması ve Meclislerimizin süratle iş çıkarmadan 
gibi sebeplerle gündem dışı söz vermemek hak
kını istimal etmelidirler. Başkanların objektif 

| esaslara istinadetmeleri lâzımdır. Bu bir ana-
! prensiptir ve yeni gelmiş bir müessesedir. Baş-
I kanların şahıslara göre kıstaslarının tebeddül 
| etmesine de asla gönlümüz razı olmaz. 
• BAŞKAN — Başkanımız geçen oturumda 
| Başkanlık mevkiini işgal ederken bir arkadaşı-
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miza söz vermemiştir. Bir arkadaşımız söz iste
miş, meselesini sormuştur, izah etmiştir. Diğer 
bir arkadaşımız meselesini sormuştur, izah et
miştir. Üçüncü arkadaşımıza söz vermiştir. Ni
çin diğer arkadaşlara söz vermemiştir. Neden 
diğer arkadaşa söz vermiştir? Bunu Başkanımı
zın ifadesinden anlıyoruz. Başkan sarahaten 
şöyle söylüyor, zabıttan aynen çıkardım. 

«Sayın üyeler, bendeniz Başkanınız olarak 
gündem dışı konuşma sadece ve sadece müstace
liyeti olan tabiî âfetler gibi, sel, yangın," zelzele 
veya komşu devletlerde harb hali veya memle
keti daha yakından ilgilendiren, zaman kaybına 
müsaadesi olmıyan hususat içindir.» 

Başkanın bu fikirleri, zihinleri karıştırıcı, 
ürkütücü olmakla vahim telâkki edilmektedir. 

Şu halde, bence Başkan takdir hakkını, hafif 
tâbiri ile ifade edeyim, iyi kullanmamaktadır. 
Hakkını kullanan Başkan takdirini söyledikleri 
esaslara göre değil, yukarda arz ettiğim şartlara 
bağlasa idi haklı düşerdi. Ama böyle yapmamış
tır. 

Kendilerine rey verdiğimiz, başımıza hürmet
le geçirdiğimiz Başkanların takdir haklarını 
kullandıkları zaman hak, adalet duyguları için
de ve demokratik prensipler dâhilinde kalma
ları şarttır; lâzımdır ve zaruridir. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğümüz bura
da müzakere edilirken bu madde üzerinde kıy
metli fikirlerin ve takdir hakkının nasıl kulla
nılacağına dair mütalâaları anlamak için zabıt 
ceridelerini karıştırdım. Maalesef bir fikre tesa
düf edemedim. Meseleyi hukuk esaslarına göre 
halletmek daima elimizdedir. Bu kürsü, nevema 
bir hâkim kürsüsü gibidir. Takdir hakkı da hu
kukî esaslara istinadettirilmelidir. Madem W, 
vâzıı kanunun maksadını, gayesini zabıtlardan 
anlamak mümkün olamamıştır. Şu halde takdir 
hakkının ne demek olduğunu bir kere ortaya 
koymak lâzımdır ki, Başkanlarımız ona göre bu 
haklarını istimal buyursunlar. 

Türk Hukuk Kurumu tarafından 1944 te neş
redilen Türk Hukuk lügatinin 318 nci sayfasın
da takdir hakkından bahsedilirken «Hakkani
yet, dürüstlük kaideleri gibi umumi adalet ve 
ahlâk ölçüleri vermek suretiyle hüküm ve ka
rarlarında kanunların hâkimlere verdiği serbes
tiye, denir.» Takdir hakkı budur. «Bâzı müşah
has hallerin icaplarını daha iyi ölçmeye imkân 

i bırakmak üzere, bâzı ahvalde sadece anahatları 
gösterilmek ve muayyen sınırlar konmak» üzere 
bu hak, hak sahibine verilmiştir. 

Ben daima takdir haklarından korkarım. 
Çünkü bu hakkı kullananlar insandırlar. İnsan
lardan his, düşünce, siyasi fikir itibariyle kork
mamak mümkün değildir. İşte Senatomuzda da 
takdir hakkının kullanıldığı şu zamanlarda ni
hayet korktuğum başıma gelmiştir. (A. P. sıra
lımdan «vah, vah» sesleri) Vah, vah diyorsunuz 
ama sizin de başınıza bir gün gelebilir. Çünkü, 

I takdir haklannı kullanmak için Riyaset kürsü
süne gelenler hukukî esaslara istinadetmenin yo
lunu bulurlarsa hiçbirimizin karnı ağrımaz. Se
nato kürsülerinde frak giyerek oturan ve hemen 
hemen hepimizin reyleriyle gelen başkan ve baş-
kanvekillerimizin takdir haklannı ayrı, ayrı 
açılardan kullanma yollarını kapamalıyız. Bunu, 
hakka, adalete ve demokratik prensiplere irca 
etmeliyiz. Sayın Ünaldı'nın bu yola girmesini, 
takdir hakkını böyle hukukî esaslara istinadet-
tirmesini temenni ederim. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Sayın özden'-
in isnatlarına Başkanınız olarak cevap vermek 
durumundayız. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — İsnat yok 
Hukukî fikirlerimi arz ettim, 

BAŞKAN — Arz edeceğim efendim, îoiüV.:-
ğümüzün 54 ncü maddesinde Başkana verilen 
takdir hakkı, mutlak bir takdir hakkı değildir, 
Başkan takdir hakkını kullanır. Sayın üye ko
nuşmak istemekte İsrar ederse Heyeti Umumiy> 
nin oyuna arz edilir. Bendeniz de gündem dışı 
taleplerde aynı şekilde takdirimi kullandım, ıs
rar etti bütün üyeler, gündem dışı söz istiysn 
bütün üyeler, ısrar ettiler, teker teker Umumi 
Heyetin oylarına arz ettim ve Umumi Heyei ka
bul etmedi. Ancak, izah sadedinde ifada etti
ğim kelimeler arasında «müstaceliyet» kelime
sine istinaden, yazın yarım mesai tatbik eden 
sıcak mıntakalarda derhal alınması icabeden ted
bîrler hakkında söz istiyen sayın arkadaşıma; 
ki, o arkadaşım da Sayın G. H. P. si mensubu
dur, söz verdim, konuştular. Şimdi bir tane da
ha 0. H. P. si sayın üyesi bu da aksine soğuk 
mıntakalara zamanında kömür yetiştirilmesine 

I dair bir gündem dışı konuşma talebetnıektedir-
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ler. Ehemmiyetine ve müstaceliyetine binaen 
kendilerine söz vereceğim, ama, lütfen biraz in
saflı olsunlar, içtüzüğümüzde birkaç tane denet
leme müessesesi vardır. Sözlü soru vardır, Mec
lis araştırması vardır, Meclis soruşturması var
dır, yazılı soru vardır. Ama, bütün bunların 
dışında gündem dışı müessesesini, eğer bu mües
seselerle karıştırmaya kalkarsak biz burada mü
zakerelerin selâmetini hiçbir zaman temin ede
meyiz. Bu bakımdan takdir hakkımı müzakera-
tm selâmeti bakımından kullandım, Heyeti Umu
miye de bendenizi tasvibetti. Hiçbir taraftarlık 
veya hiçbir yanlış tatbikat mevzuubahis değil
dir. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

2. — Kars Üyesi Mehmet Ilazer'in; kulan 
uzun ve şiddetli geçen Doğu bölgelerinin yakıt 
ihtiyacının şimdiden göz önünde bulundurulmasî-
n a dair ele meçi. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, Başkana sunduğum tezkerede ko
nuşmamı kısa keseceğimi va'dettiğim için kısa 
konuşacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Doğu - Anadolu'da 
cümlece malûm bulunduğu üzere, kışlar uzun 
ve sert geçmektedir. Buna rağmen bölgenin ya
kıt ihtiyacı bir esasa bağlanmamış bulunmakta
dır. Bugün böyle olduğu gibi, dün de böyle 
idi. Bu yakıt ihtiyacının son zamanlarda, bil
hassa temininde, şevkinde vâki gecikmeler şi
kâyetleri artırmıştır, ilkbahar, yaz, hiç ol
mazsa Sonbahar aylarında şevki mümkün olan 
kömür, Devlet eliyle, Devlet işletmesine tabi 
olan kömür, maalesef kışın ortasında ve parça 
parça sevk edildiği için hem şikâyetler artmak
ta, hem de tevziat müşkülâtı ile karşılaşılmak
tadır. Bunu temin etmek maksadiyle Hüküme
tin daha şimdiden dikkat nazarını çekmeyi fay
dalı gördüm. Devlet Demiryolları da Hüküme
tin elindedir, Kömür işletmesi de... Bu iki iş
letme, bu ihtiyacı, Doğunun çok hayati ihti
yacını zamanında temin etmek imkânına da sa
hiptir. Gecikme halinde bir taraftan şeker 
pancarı nakliyatı çıkmakta, bir taraftan canlı 
hayvan nakliyatı çıkmakta ve vagon teminin
de de müşkülât çekilmektedir. Bu, geçici fa
kat âcil tedbir istiyen bir konudur. Hükümet 
isterse, istemesi de lâzımdır, bu işe el atarak 

Doğu bölgesinin kışlık ihtiyacını zamanında 
sevk ve tevzi edebilir. Ayrıca, Devlet eliyle is
tihsal olunan bu maddeler Türkiye'nin büyük 
şehirlerinde işletme tarafından tevzi ve idare 
edildiği halde Doğuda bu mutemetler eliyle 
yürütülmektedir. Bu yüzden de birtakım şikâ
yetler ve suiistimaller olmaktadır. Bir ton kö
mür tahsis edilen bir vatandaşın eline ancak 
700 gilo kömür geçmektedir. Bu mahalî idare
ler tarafından da tesbit edilmiş bir gerçektir. 
Bundan başka muhterem arkadaşlar, bu za
mansız sevkiyat bölgede fiyatları da artırmak
tadır. Geçen yıl bu yüzden Kars'ta çam odu
nunun kilosu altmış kuruşa çıkmıştır. 

Şimdi, Hükümetten bir şey daha istirham 
edeceğim, bu vesile ile. Doğu - Anadolu'da, 
Erzurum ili dâhilinde kömür işletmeleri vardır. 
Özel sermayeler bunu işletmektedir. Fakat 
teşkilâtı, sermayesi yetersiz olduğu için bu 
işletmeler bölge ihtiyacına cevap verememek
tedir. Daha evvel Hükümet tarafından yaptı
rılan araştırma ve incelemeler de bu işletmele
rin ya hepsinin devletleştirilmesi veya Devlet 
eliyle yeni. işletmeler kurularak o bölge ihti
yacının karşılanması düşünülmüştür. Buna 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
ve Sanayi Bakanlığında raporlar da mevcut
tur. Bunu esaslı bir plâna bağlamak için uzak 
yerlerden sevkiyat yerine bölgedeki rezervlerin 
işletilmesi imkânını arayıp bulunmalıdır. 

Bir başka nokta daha var yine bu mevzuda. 
Arkadaşlar, bu kömürlerin istihsal yerlerinden 
alınış fiyatı ne olursa olsun, bunun fazlalığı, 
yeni zamlar yapılmış, bunlardan şikâyetçi ol
muyorum ; fakat, nakliyat, tonu 60 liraya alı
nan linyit kömürünü Kars'ta 270 liraya kadar 
mal ediyor. Yani bu aradaki uzun mesafe da
hilinde bir yeni tarife tatbik etmek lüzumu be
lirmiştir. Bu mesele de evvelce Hükümete inti
kal ettirilmiş, Hükümet de bunu Bakanlıklar-
arası iktisâdi Komiteye götürmüştür. Fakat, 
bugüne kadar bu konuda maalesef bir sonuca 
bağlanmamıştır. 

özet olarak tekrar ediyorum. Kış gelmeden 
bölgenin yakıt ihtiyacı sevk edilebilir. Hükü
met bunun tedbirini düşünmelidir. Aksi tak
dirde şikâyetler çoğalıyor, fiyat artıyor, tevzi 
ve taksimde mahallî Hükümet müşkülâta uğ-
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ruyor ve yaptığı iş de bir şeye benzemiyor. 
Hükümet bunu ele alırsa biz müteşekkir kalı

rız ve oradaki vatandaşlar da memnun olurlar. 
Teşekkür ederim. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Çorum Üyesi Safa Yalçuk'un, Ortak 
Pazar üyeliğine aday seçildiğine dair Adalet 
Partisi Grupu Başkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Sayın 

Safa Yalçuk'un, kısmi Senato seçimine iştirak 
etmesi münasebetiyle inhilâl eden Ortak Pazar 
üyeliğine aday üye seçimini, bu kez de adı ge
çen üye kazanmıştır. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu 
A. P. Grupu Başkanı 

Bursa 
Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına arz 
olunur. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu
nun 5 Temmuz 1968 tarihinden muteber olmak 
üzere 30 Eylül. 1968 tarihine kadar tatile girmesi
ne dair karan 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi vardır 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Danışma Kurulunun 2 Temmuz 1968 tarihli 

toplantısında alınan 6 numaralı karar ilişikte 
sunulmuştur. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Nevşehir 
ibrahim Şevki Atasağun 

BAŞKAN — Danışma Kurulu kararını oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu 
Kararı 

Karar No: 6 
Cumhuriyet Senatosunun 5 Temin;1 .̂  1903 

tarihinden muteber olmak üzere 30 Eylül 1968 
tarihine kadar tatile girmesi, Danışma Kurulu
nun 2 Temmuz 1968 tarihli toplantısında karar
laştırılmıştır. 

Başkan 
İbrahim Şevki Atasağun 

Baskanvekili 
Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Ömer Ucuza! 

Kâtip 
Enver Bahadırlı 

İdare Âmiri 
Akif Tekin 
idare Âmiri 
Muhalifim 

Selâhattin özgür 

Baskanvekili 
Muhalifim 

Sırrı Atalay 
Kâtip 

Nahit Altan 
Kâtip 

Katılmıyorum 
Hüseyin Atmaca 

Kâtip 
Âdil Ünlü 
idare Âmiri 

Necip Seyhan 
A. P. Grup Başkanı 

Şeref Kayalar 

C. H. P. Grupu Adına 
Muhalifim 

Hüseyin öztürk 

G. P. Gr. Baskanvekili 
Şifahen arz ettiğim se
bepler mahfuz kalmak 

kaydiyle 
Sedat Çumralı 

M. B. Gr. Baskanvekili Kontenjan Gr. Adma 
Muhalifim 15 Temmuzda tatile gi-

Mucip Ataklı rilmesi görüşündeyim. 
Karara muhalifim 

Zerin Tüzün 

BAŞKAN — Sayın Atalay, GÖZ mü istiyor
sunuz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhalefetimin 
sebebini izah edeceğim. 

BAŞKAN — Muhalefetinizin sebebini izah 
sadedinde, buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, Danışma Kurulu dün toplandı, yas ta
tili hususunda görüşmeler yaptı. Bu görüşme
ler sırasında yaz tatiline girilmesi hususundaki 
temayülüne müspet oy kullanmadım. Bunun 
gerekçesini Yüksek Heyete izah etmek ihtiyacı
nı hissediyorum. Zira muhalefet şerhi altına 
gerekçesini yazabilmek imkânını da bulmuş de
ğilim. 

Dinlenmek, Anayasada bütün çalışanların en 
tabiî bir hakkıdır. Medeni ve normal bir in-
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aımı muayyen çalışma müddetleri içinde veya 
omında dinlenmek, şöyls dursun, eğlenmek bi-
J tabii bir nisam içinde herkesin insanlığından, 
•zzy:^qıhr\ez haklarından sayılmak gerekir; ve 
?le 2Î:ıır/ii cia icabeder. Bu sebeple Yasama Or-
? r ' r i î r ^ tatile girmeleri, üyelerin dinlenmele-

.lorraai. nedeni ve gerekli bir harekettir. An-
i,'7-: mazbut ve âdil bir Devlet nizamında re-
lr v-3 halkın kalkınmasını sağlamak amacım 

kber. ya;.;ama organlarının her şeyden önce az 
?i;yuh uhdelerde, bu Anayasa ile kendilerine 
••.ğbınan dinlenme haklarından önce gelen so-
••:--Islakları vardır. Bu sorumlulukları da, 
..-plunmıı güvenliği ve kalkınması için gerekli 
K-bme-l almak ve kanunları vaktiyle çıkar-
:•.•:.-;:bv . Bu tedbirleri almadan, bu kanunlar 
";; :.;h":adap Yasama Organının tatile girmesi, 

...r-Âyâ an-n dinlenme haklariyle karsı karşıya 
•sür. Millet Meclisi veya Cumhuriyet Senatosu 
hıdeı:ilerinde konu var veya yok, mühim de-
ilbir. Mühim olan mesele, toplumun ihtiyaç-
:\riyK yasama organları komisyonlarına veya 
halimi Heyetlerine kadar gelmiş olan çeşitli 
üirüa" da yasama organlarının davranışla-
1 ve bunların bu husustaki kararlarının bir 
aı: JI. karar, tedbir yahut nizam hükmü olarak 
,~ şekilde olduklarının ve gerçekleşip, gerçek-
:verilmedikleridir. Millet Meclisi gündemine 
:yle bir bakalım : Bu gündem içinde toplumu 
ok yalrnaan ilgilendiren Ticaret Kanununun 
İrka o maddesinin dışında bugün Türkiye'de 
ooperatif için bir nisam getirmiyen koopera-
ifler İranın tasarısı vardır ve bu hafızam beni 
• 'ana yorsa 8 Şubat 1965 tarihinde Hükümet 
•ra"ırdan Meclislere sevk edilmiş fakat henüz 
Tkar-b.-̂ nmıstır ve Umumi Heyette görüşülmesi-
0 başj.anıimamıgtir. Toplumu çok yakından il-
ikndiren böyle bir kanun henüz görüşülmeden 
inlenme hakkını ve tatile girmeyi yerinde gör-
leb acaba mümkün müdür, değil midir?.. He-
£iı takibedölim, Avukatlık Kanunu göreceğiz, 

îi-kt Meclisi gündeminde. Türkiye'de sekizbine 
'•.•bin avukatın sosyal güvenliğiyle, avukat ile 

'. '" T ereiîler aralarındaki ilişkileri tanzim 
••?? •-.. banını da ciddî bir kanun olmasına rağ-

• ' üfikne imkânına sahibolamamıştır. Top-
'• v? «:U kaynaklarının geliştirilmesi, tütün 

1 ^ kooperatiflerinin borçlarının bir şekle bağ
ıyım a-j;, 317 ürünleri kanun tasarısı gibi çeşitli 

' fo- toplumun büyük bir kısmını ilgi

lendiren kanunlar görüşülememiştir. Dikkat 
buyurursanız ve merak ederseniz son iki yıl 
içinde veyahut yıllardan beri tatbik edilen ka
nun çıkarma numaraları içinde kanunların ma
hiyetini tetkik ederseniz hep beraber görürüz 
ki, çıkan kanunları nihayet üç - dört kategori
de toplamak mümkündür. Ya teşkilât kanun
larıdır, ya maaşla ilgili kanunlardır, ya memur
lara tazminat verilmesi ile ilgili kanunlardır, 
yahut da çeşitli çevrelerden gelen kısa ve zor
layıcı mahiyette olan kanunlardır. Demin arz 
ettiğim, toplumu ve kalkınmayı ilgilendiren ve 
refahı temin edecek sosyal güvenlik hususunda 
ferahlık getirecek büyük kanunlar üzerinde eğil
mek yoktur. Gayet küçük kanunlardır, maaş
la, kadro ile yahut şu veya bu gekilde muay
yen zümrelerin yakın menfaatlerini ilgilendiren 
küçük kanunları çıkarıyoruz. Ama, toplumu il
gilendiren büyük meselelerle beraber yürüyecek 
kanunların çıkarılmasında ise ciddî bir çalışma 
içerisine hep beraber, bunu iktidar veyahut mu
halefet ayrımı yapmadan, Yasama Organları 
için hedef olarak tutuyoruz. Meselâ dâvaların 
uzamasından herkes şikâyetçidir. Türkiye'de 
dâvaların çok uzaması ve dolayısiyle çok paha
lıya mal olduğu bilinmektedir ve bu devam et
mektedir. Bunun için Hukuk Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılması, Yargı
tay Teşkilât Kanunu gibi çeşitli ciddî kanunlar 
üzerinde maalesef bir eğilme mevcut değildir. 
Meselâ, Hazinenin milyonlarca lirasını ilgilendi
ren kanunlar vardır, Millet Meclisi gündeminde 
sessiz ve masum olarak kalmaktadır. Bir tanesi 
de şudur: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik TAŞ; arasında Bemirköprü Hid
roelektrik tesislerinin devrine mütaallik olarak 
aktedilen 6844 sayılı Kanunun kaldırılmasını 
öngören kanun tasarısıdır. Bu, masum gibi gi
zilken kanun tasarısının içinde Hazinenin 100 
milyon liralık bir menfaati ses konusudur ve bu 
yıllarca partizan bir avuç kimsenin sömürüsüne 
terk edilmiş bulunmaktadır, 10 yıl hattâ 12 yıl 
önce idi, gene bir milletvekili olarak bu kanun 
çıktığı ve partizan birkaç kişiye bu milletin mil
yonlarca lirası heba edildiği zaman bunun kar
şısına dikilmiş ve bunun büyük mahsurları ol
duğuna dikkati çekmiştim. Aradan usun yıl
lar geçti, köprü altından çok sular geçti, bugün 
Hükümet geri dönmekte, 10 - 12 yıl önce muay-
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yen kişilere sağlanan, 100 milyon lirayı aşan 
bu Ege Elektrik Anonim Şirketi Ortaklığına ve
rilen imtiyazın bu memlekete ne kadar pahalıya 
mal olduğu öğrenildikten sonra mukavelenin 
feshi için kanun getirilmiştir. Uzun ve yıllar
ca süren bu kayırmadan sonra Hazinenin heba 
olan bu paralarının biran önce kurtarılmanı için 
galen bu kanun tasarısı da maalesef gorüsüle-
memsktedir. Ve milyonları bulan bu paralar 
maalesef muallâkta kalmış bulunacaktır. 

Personel Kanunu vardır, geniş bir kütleyi 
ilgilendirmektedir. Bu kanunlar üzerine eğil
meden, bu kanunları çıkarmadan tatile girebil
me, demin arz ettim, Anayasaya göre hepimizin 
hakkı, herkesin hakkı, ama Yasama Organları 
ciddî bir çalışma içerisine girmek mecburiyetin
dedirler. Kaldı ki, Ekim ayına kadar bir tati
le girme ve Ekim ayı içerisindeki bir çalışma
nın da, çok kısa bir devreye inhisarı sebebiyle 
müspet bir sonucu olamıyacaktır. Çünkü Ka
sım ayından sonra seçim sathı maili içine girile
cektir. Seçim sathı maili içerisinde ise uzun yıl
ların tecrübesi bize göstermiştir ki, ciddî bir ka
nunun çıkmasına imkân yoktur. O halde ya
sama organları imkânları mevcut bir zaman sü
resi içinde, ancak tatile girmeden önce gerekli 
kanunları çıkarabileceklerdir. Ondan sonra ko
lay kolay kanunları çıkaramıyacaklardır. İkti
dar, muhalemet ve bütün siyasi teşekküller he
pimiz önseçimlerden şikâyetçiyiz. Burada Si
yasi Partiler Kanunu çıktığı zaman hepimiz ön
seçimlerde büyük mahzurları kısmen görebilmiş 
ve şikâyetçi olmuştuk. Kanun metni içinde ön
seçimlerin mutlaka bir kanun çıkarılarak daha 
iyi bir sekle sokulmasını kanun tekniğine uygun 
olmamakla beraber Cumhuriyet Senatosu Umu
mi Heyetinde hep beraber derpiş ettik ve dedik 
ki, kanun tekniğine uygun değildir, ileride bir 
kanun çıkarmak temennisinde bulunmak ve ile
ride çıkacak bir kanunla bu tanzim edilecek. 
Ama, bir zaruretle karşı karşıyayız, bunu Siyasi 
Partiler Kanununa koyalım. Herkes şikâyetçi 
ama, muhterem arkadaşlarım, bizim siyasi ha
yatımızda ve Garp memleketlerinin siyasi haya
tında görülmüştür, seçim sathı mailine girildi
ği andan sonra seçim kanunlarında en iyi niyet
lerle yapılacak değişiklikler dahi şüphe ile kar
şılanır, dedi - kodu ile karşılanır ve daima çık
mama ile karşı karşıya gelir. Kasımdan sonra 
seçim kanunlarında değişiklik yapılması büyük 

mahzurlarla karşı karşıya bizi getirir. Bu se
beple önseçimlere ait bir değişikliğin talihi ve 
kader zamanı da tatilden önceki bir zamandır. 
Ondan sonraki bir zamanda rahatlıkla çıkarma 
imkânı da yoktur. Eğer samimi isek biz, 1969 
genel seçimlerinden önce önseçimleri bir haysi-
yet doğrama makinası halinden kurtarmak isti
yorsak. Bu şekilden kurtarmak istiyorsak, Ka
sım ayından önceki bir zamanda çıkarma şansı 
ve talihi vardır, ondan sonra kolay değildir. 
Bütün bunlar dururken rahatlıkla bir tatile gir
menin lehinde oy kullanmayı kendi vicdanımda 
bir rahatlık hissi içerisinde göremedim ve reyi
mi bu sebeple kırmızı verdim, Umumi Heyette 
de bu şekilde oy kullanacağım, saygılarımla arz 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Danışma Kurulunun 
kararı şu hedefi gütmektedir. Bundan önceki 
yıllarda Temmuz ayı sonuna kadar çalışan Mec
lisler Kasım ayında toplanır idi. Bu defa bir ay 
önce tatil yapmak ve bir ay önce çalışmaya baş
lamak suretiyle hiçbir zaman kaybına meydan 
vermeden çalışma düzenini bu suretle tanzim et
meyi hedef tutmuştur. Şimdi Danışma Kurulu 
raporunu bir daha okutup oylarınıza arz edece
ğim.. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Divan ola
rak Danışma Kurulu namına sözcü olarak söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altan, bilâha-
ra okuturum, efendim. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, bir şey sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun, sorabilirsiniz. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Danışma 

Kurulunun Genel Kurula sunulmuş bulunan bu 
kararı bir müzakere konusu olarak üzerinde bir 
tartışma açılacak mıdır, açılmıyacak mıdır? 

BAŞKAN — Açıldı, beyefendi. 
AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — öyle ise 

söz istiyorum. 

DANIŞMA KURULU SÖZCÜSÜ NAHİT 
ALTAN (Çanakkale) — Muhterem Başkan, 
kıymetli arkadaşlarım, her sene çalışma devre
sinden sonra Meclisin iki kanadı Anayasanın 
83 ncü maddesinin vermiş olduğu hakka da
yanarak tatile girer. 83 ncü madde tatilin beş 
aydan fazla olmıyacağma dair âmir bir hüküm 
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vaz'etmiştir. Bunun ne zaman başlryaeağını 
göstermemiştir. Ancak, Meclîslerin her yıl Ka
sım ayının ilk gününde toplanacağına dair bir 
mebde tarihi tesbit etmiştir. Buna göre Mec
lisler beş ayı geçmemek şartı ile ister münave
beli, ister direkt, tam olarak mütemadi bir şe
kilde beş ay tatil yapabilirler. Bu, Anayasa
nın vermiş olduğu bir haktır. Bu hakkı Meclis
ler kullanırken zamanı, durumu, gelen kanun
ları göz önünde bulunduracak ve ona göre, bu 
tatil kararını alacaktır. Tatbikat şimdiye ka
rar böyle olmuştur. Zaman icabetmiştir, seçim 
arifesine girmişizdir; bu beş aylık tatil hakkı
mızın bir - iki ayını, iki ayını önce kullanmı
şızdır ve bilâhara tekrar çalışmış ve tekrar 
bir tatile girmişiz ve beş ayı geçirmemek şartı 
ile bu hakkımızı kullanmışızdır. Sayın Atalay 
arkadaşımızın da belirttiği gibi elbette çalışan
ların tatile girmesi, istirahat etmesi bir haktır. 
Bu, Anayasamızın âmir hükmüdür. Ancak, fii
lî durumları da nazarı itibara almak lâzımdır. 
Şurada bu sözü söyliyen arkadaşımın ve bil
hassa mensubu bulunduğu parti elemanlarının 
muhtelif zamanlarda Meclisin her iki kanadın
da çalışmaların verimli olmasını iddia etmele
rine rağmen biz şunu müşahede etmekteyiz ki, 
çalışmaları en çok engelliyen yine bu arkadaş
larımızdır. (C. H. P. sıralarından müdahaleler 
ve «neden?» sesleri) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Mese
lâ... 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Çünkü her 
bahane ile... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyin. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — ...soru mü
essesesini arz edeyim, acele etmeyin, biz de din
liyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bu, 
Danışma Kurulunun fikri midir, Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Arkadaş, Divan sözcülüğünü 
yapıyor, efendim. Buyurun. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Şimdi, sora 
müessesesi, gündem dışı konuşma, genel gö
rüşme, Meclis araştırması, gensoru müessesele
ri, suiistimal edilir derecede ileri sürülen Mec
lisler elbette çalışamaz, zamanı lüzumsuz yere 
israf edilir. 

BAŞKAN — Sayın Altan, bir dakika efen
dim. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, herkes ka
rışırsa her halde idare güçleşir. Müsaade buyu
run. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Vereceğim. 
NAHİT ALTAN (Devamla) — İkincisi, fii

lî durum, her sene... 
BAŞKAN — Sayın Altan, siz sözcülük ya

pıyorsunuz, rica ederim kendi görüşlerinizi kat
madan Divanın görüşünü ifade buyurun. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Şimdi ben 
fiilî durumdan bahsediyorum, beyefendi; esba
bı mucibe olarak bunu zikrediyorum, diyorum 
ki, fiilî durum bu. Yine bir fiilî, durum, şurada, 
biraz istenmiyen bir kanun çıkarılmak isten
diği takdirde, ekseriyet yoktur, diye ayağa kal
kılır, kanunun çıkması önlenir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Mil
letin hayrına ne kanun getirdiniz de, ekseriyet 
yoktur, dedik. (Ve C, H. P. sıralarından müda
haleler.) 

BAŞKAN — Rica ederim, müsaade buyu
run efendim, siz mi idare edeceksiniz, ben mi 
idare edeceğim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — öyle 
ise idare edin. 

BAŞKAN — E... müdahale ediyorum. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Da-

m°:m?. Kurulunun fikri midir bu? 
BAŞKAN — Efendim, bağırmadan konuşu

nuz, rica ederim. 
NAHİT ALTAN (Devamla) — Müsaade bu-

yurun beyefendi, fiilî durumu, Danışma Ku
rulunun aldığı karar, çalışamıyacak durumda
yız, çalışamıyoruz, arkadaşlarımızın devam
ları... 

BAŞKAN — Sayın Altan, Divanı temsil 
ederek konuşuyorsunuz, istirham ederim, grup
ları hedef tutmadan konuşun. 

NAHİT ALTAN (Devamla) — Grupları da 
hedef tutmuyorum, umumi konuşuyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim. (C, H. P. sırala
rından müdahaleler) Siz karışmayın efendim, 
rica ederim. Devam buyurun efendim. 
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Nx\HİT ALT AN (Devamla) — Şimdiye ka
dar müşahede edilen husus ve fiili durum şu
dur ki, ekseriya Haziran ayından sonra Mec
lis kanatlarında, iki kanada mensup üye ar
kadaşlarımızın kendileri fiilen tatile girmekte
dirler. Burada ekseriyeti temin edememekte
yim ve halk nazarında, ekseriya radyonun ver
miş olduğu anonsla da Meclisler filan gün top
lanacak, bugün eksceriyet olmadı filan gün 
toplanacak, diye milletvekilleri ve senatörleri 
çağırmakta ve bu halk üzerinde kötü tesir yap
maktadır. Bu da bir hakikattir. Bunun aksini 
hiç kimse iddia edemez. Daima ekseriyet ol
madığını, bir saat sonraya tehir edildiğini, yi
ne ekseriyet olmadığı için Başkan tarafından 
başka bir güne talik edildiğini radyo söylemek
tedir. Bu, fiili bir durumdur. Bu fiili durumu 
biz burada şu karar ile tescil ettirmek istiyo
ruz. Biz diyoruz ki, çalışmak istiyorsak, kanun
ları biran evvel çıkartmak istiyorsak bu fiili 
durumu burada bırakalım ve Kasım ayında 
bize tanınmış olan çalışma tarihi müddetimizi 
öne alalım ve bu şekilde havaların serinle
miş bulunduğu günlerde de çalışmamızı teksif 
edelim ve aynı şekilde o mevzuubahsedilen, 
mühim olduğu iddia edilen, acele olduğu iddia 
c;lilsn kanunları da o tarihlerde çıkarır ve o 
şekilde aynı neticeye vâsıl oluruz. Belki daha 
çok faydalı oluruz, daha çok kanun çıkarırız, 
diyoruz. Bizim esbabı mucibemis bu. Danışma 
Kurulunda aldığımız karar ve esbabı mucibe 
bu. Meselâ, arkadaşlarımızın birisi demişdi ki, 
15 inde olsun. 10 gün evvel olmakla, 5 gün son
ra olmakla bu bir şey farkettirmiyor. Mesele, 
mühim olan, şurada biran evvel tatile girmek 
ve biran evvel tekrar toplanmak. Mühim olan 
kanunlardan bahsediyoruz. Bugün elde Meclis
lere sevk edilmiş kanun teklif ve tasarıları 
100 ün üstündedir, 200 e yakındır. Bunlar her 
müesseseler için, kendilerini alâkadar edenler 
için mühim kanunlardır. O vakit bunların Hep
sini getirip, hepsini tekrar konuşacak olursak 
devamlı olarak burada çalışmamış icabeder. 
Esbabı mucibe yalnız bu olursa; yalnız, bu ka
nunların çıkması lüzumludur, esbabı mııcibesi-
ne dayanırsak... Her kanun mühimdir, her ka
nım teklifi, her hevzuu mühimdir, öyle ise bu
nu biz hiç tatile girmeden devam ettirmek mec
buriyetinde kalırız. O vakit tatil hakkımız mev-
zuubahsolmaz. Müsaade buyurun da aynı esba

bı mucibe ile bu işe gitmiyelim. Ksbabı muci-
benin diğer cenahı, diğer cephesi, kontur fikri 
daha kuvvetli gelir. Fiili durumu bu şekilde 
tescil ettirerek tatile girersek daha evvel çalış
ma sezonuna gireriz ve o şekilde Sayın Sim 
Atalay'm ehemmiyetinden bahsettiği kanunları 
o vakit enine boyuna tartışarak acele etme
den, ki ekseriye tatile girerken kanunlar ace
le geldiğinden, gelen kâğıtlardan bunları ön
celik ve ivedilikle gündeme alıyoruz ve maale
sef pek çok arkadaşımız bunları tatbik ede
mediklerini burada beyan ediyorlar. 

öyle ise bu sezonda arkadaşlarımız bu ka
nunları iyi tetkik eder ve sezon başlarken, Ey
lül ayında tetkik edilmiş olarak, kanunlar dört 
başı mâmur olarak müzakere edilir, öyle çı
karılır ve daha iyi netice alırız. Bu bakımdan 
Danışma Kurulunun kararı bu şekilde çıkmış
tır. Yüce Heyetin iltifat buyurmasını arz ede
rim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar, grupun görü
şünü izah edeceksiniz, buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ben 
söz istemiştim, Sayın Başkan. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Niye 
önce ona veriyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim? Grup adına, grup 
görüşünü belirtecek. Her halde konuşmalarını 
ketmedecek değiliz, hanımefendi. Beyefendinin 
söz isteğini şimdi öğrendim, kaydettim. 

ADALET PARTİSİ ADINA ŞEREF KAYA
LAR (Bursa) — Değerli Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, C. H. P. Grup Başkanvekili Sayın 
Gündoğan arkadaşım benden daha evvel ko
nuşmuş olsa idi herhalde tatil hakkında bana 
daha çok söz söylemek fırsatını verirdi.. Ben 
de kendisinin daha evvel söz istemiş olduğu
nu görseydim, Başkan gibi Fikret arkadaşım 
benden daha evvel söz istemiştir binaenaleyh, 
onun konuşması lâzımdır derdim ben de görme
dim, affedersiniz. 

Şimdi arkadaşlar, Danışma Kurulu adına 
tatile girmemiz mevzuunda konuşan arkada
şımın Danışma Kurulunda konuşulan hâdise
lerden ziyade Danışma Kurulunun kararına 
mesnet olan hâdiselerden bahsetmesi elbette ki 
lâzımgelirdi. Filhakika Danışma Kurulunda ar
kadaşımın bahis konusu ettiği meseleler görü-
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şülmüştür. Fakat bu meseleler Danışma Kuru
lunun kararına mesnedolmamıştır. Bunu evve
lâ belirtmek isterim. 

Şimdi nedir mesele? Anayasanın 83 ncü mad
desinin 2 nci fıkrası, «T. B. M. M. yılda en çok 
5 ay tatil yapabilir, Meclisler aynı zamanda ta
tile girerler.» diye bir hüküm vaz'etmiştir. Şim
di biz demek ki en çok 5 ay tatil yapabilece
ğiz. Danışma Kurulunda partim adına benim 
ifade ettiğim husus şudur: Mahallî seçimler 
ve kısnıi Senato seçimleri ve bâzı illerde de mil
letvekili. seçimleri gibi yorucu bir seçim dev
resi geçirdik, partili arkadaşlarımız bu seçim
ler dolayısiyle çok yoruldular 10 Haziranda 
toplanmaya mecburduk, yeni milletvekili ve 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin yemin mera
simini icra edeceklerdi. Bu merasim icra edildi, 
gündemde bulunan komisyonlarda görüşülen bâ
zı kanunlar, komisyonlarda görüşülüp ikmal 
ve itmam edildi ve bize niyabeten vazife gö
ren komisyonların getirmiş oldukları metin
ler filhal Cumhuriyet Senatosundadır. Burada 
dünkü Danışma Kurulundan evvel yapmış ol
duğumuz bir Danışma Kurulu toplantısında 
29 Haziranda tatile gireceğimiz gibi bir mev
zu ortaya atıldığı zaman grup adına evvelâ bu 
tatil kararına ben direnmiştim ve tatil zama
nını tâyin etmek durumunda değiliz, tatil za
manı gündemimizde bulunan kanunların ik
mal ve itmamından sonra düşünülebilir de
dim. Dünkü Danışma Kurulunda demin de arz 
ettiğim gibi, gündemimizde bulunan ve ko
misyonların gündemlerinde bulunan tasarı 
ve teklifler kanunlaşmak üzere Yüksek huzu
runuza getirilmiştir. Binaenaleyh, ilk Danış
ma Kurulundaki görüşüme muvazi olarak şu an
da kanunların bitmiş olması dolayısiyle, Cum
huriyet Senatosunun mesaisinin bitmesi dola
yısiyle tatile girmeyi Danışma Kurulunda 
grupum adına tervicettim. 

Şimdi Sayın Atalay Danışma Kurulunda 
beyan etti, burada da beyan etti. Millet Mecli
si gündeminde çok önemli kanunlar vardır. 
Millet Meclisi gündemindeki kanunların öne
mi her parlömantere göre ayrıdır. Binaenaleyh, 
o kanunlar bitsin ondan sonra tatile girelim 
gibi bir mevzuu izah buyurdular. Kendileri
ne orada arzı cevabettim. Yine tekrarında fay
da umarım. Millet Meclisi gündeminde 162 ta-

I ne kanun teklif ve tasarısı mevcuttur. 162 tane 
I kanun teklif ve tasarısı 162 ayrı parlömanterin 

ayrı ayrı ehemmiyet izafe ettiği kanun tasarı ve 
teklifleridir. O halde bunların ehemmiyetine 
muvazi, arkadaşlarımızın ehemmiyet vermesine 
muvazi şekilde bu kanunları beklersek Türki
ye Büyük Millet Meclisi ilâ gayri nihaye tatile 
girmesi imkânsız bir hale gelir. Muhterem ar
kadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
Anayasa vazu 83 ncü maddesi sadece tatil yap
mak, istirahat etmek maksadiyle bu tatili ver
memiştir. 83 ncü maddenin Temsilciler Mecli
sindeki zabıtları tetkik edildiği zaman görü
lür ki seçmenlerle temas etmek ve onların ar
zularını almak Hükümet icraatının veya par
lâmento icraatlarının seçmenler üzerinde yap
tığı tesirleri ölçmek, onlarla hâdiseleri karşı
lıklı münakaşa etmek içindir ki bu tatil veril-

I mistir. Oitibarla bugün tatil talebini terviceden 
veya etmiyen arkadaşlarımın, Parlâmento zaten 
fiilî bir imkânsızlık içindedir, Parlâmento za
ten çalışamıyordan ziyade, ki Parlâmentonun ça
lışması grup idarecilerine ait bir keyfiyettir.-
Bundan ziyade Anayasanın Temsilciler Meclisin
deki esbabı mucibesine uyarak parlömanterle-
rin memleketin ve halkın havasını almak ve 

i daha iyi çalışmak imkânlarını onlardan hız 
almak suretiyle tesbit etmek için bu tatilin ya-

I pılmakta olduğu münakaşasını yaparsak daha 
I salim bir neticeye varırız. 

I Muhterem arkadaşlarım, ben çok saydığım 
Sayın Atalay'm konuşmasını maalesef dinliye-
medim. Kendileri önseçim müessesesini ıslahın-

| d:-.": bahsetmişler. Seçim kütükleri meselesin
den bahsettiklerini zannediyorum. Değerli ar-

I kadaşlarım, bu önseçim müessesesinin ısıâhı bü-
| tün parlömanterlerin istisnasız bir ıstırabıdır. 
| Bunun mutiaka halledilmesi lâzımdır. Hattâ 
I Seçim Kanunu gelmeden evvel partilerarası 

görüşme yaptığımız zaman bunu C. H. P. ida-
I recileriyle de öne sürmüş idik. Seçimden sonra 
I koridorda rasladığım değerli Erim «Gördü-
| nüz ya, önseçim müessesesinin ıslahının şart 
| olduğu meydana çıkmıştır. Beraberce çalışa-
i hm, müştereken çalışalım, önseçim müessesesi

ni ıslah edelim» dediler ben de bunu kabul et-
i tim. O halde önseçim müessesinin İslahı seçim 
j kütüklerinin ıslahını, bizatihi seçim müessesesi-
! nin aksak taraflarının ıslahı için hep beraber 
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çalışıp, bos zamanımızda çalışıp bir imkân ha
zırlayıp Ekim ayında buraya geldiğimiz za
man daha mükemmel bir hale gelmek için dahi 
tatile ihtiyacımız dergârdır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Anayasanın 
83 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş edil
diği gibi Meclisler müştereken tatile girerler 
demektedir. Şimdi Millet Meclisi tatile gir
me kararı aldığına göre daha evvel de Başkan
lık divanları zımni bir mutabakat halinde bu
lunduğuna göre bugün bu tatil kararını ver
meniz benim arz ettiğim, esbabı mucibeler 
içinde. Arkadaşlar, bu esbabı mucibelerin için
de Meclis toplanmıyor, ekseriyet olmuyor, 
ondan dolayı tatile girmek mecburiyetindeyiz 
sözlerinden sureti katiyede tevakki etmeliyiz. 
(Sizin arkadaşlardan söylediler sesleri) Kim 
söylerse söylesin, benim grupumdaki arkadaş
larımdan söylemiş ise dahi, kendisini bu kür
süden ikaz etmeyi ben bir vazife telâkki edi
yorum. Bundan tevakki edelim. Meclisler top
lanmalıdır. 

Bakın balan arkadaşlarım C. H. P. idareci-
leriyle Seçim Kanunu mevzuunda görüşür
ken bu aramızdaki mücadele kaidesinin parti-
lerarasındaki mücamels kaidesinin ne kadar 
güzel neticeler verdiğini bir misalle arz et
mek isterim. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, Sayın Nihat Erim, 
Sayın Kemal Satırla bizim arkadaşlarımız kar
şı karşıya görüşürken «Meclislerin devamının 
şartlarını bizim temin etmemiz lâzımgelir» bu
yurdular Sayın Erim. Nedir o? Parti tüzükle
rinde filhakika veto müessesesi yoktur. Fakat 
yoklamadan evvel adaylığı kabul edip etme
me gibi bir müessese mevcuttur, Siyasi Parti
ler Kanununa göre. Fakat Cumhuriyet Sena
tosu filhal Cumhuriyet Senatosu üyeliği ya
pan ve milletvekilliği yapan seçim sırası ge
len arkadaşlara bu veto müessesesi değil bida-
yeten reddetme müessesesi istimal edilmemek
tedir. Şimdi Nihat Erim teklif etti. Siyasi Par
tiler Kanununa tüzüklerimize, Parlâmentoya 
devamsızlığı itiyat haline getirmiş olanlar ve
to edilebilir hükmünü koyduğumuz takdirde 
parlâmento]^ devamı elbette temin ederiz, 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — O zaman kış
la hayatı olur. 

ŞEREF KAYALAR (Devamla) — Görüyor-
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sunuz ki, bu hüküm geldiği zaman kışla haya
tı diyen arkadaşım o zaman kışla hayatı oldu
ğunu iddia eder. Şimdi bu doğru veya eğridir. 
Bu çalışmaları yapmak için dahi bir tatile muh
tacız, Hepiniz görüyorsunuz ki her gün bura
dayız, her gün komisyonlarda çalışmaktayız. 
Grup idarecileri çok yüklüdür. O itibarla ge
rek seçmenlerimizle temas, gerek Millet Mec
lisinde bulunan kanunların Cumhuriyet Sena
tosuna yaraşır bir şekilde çıkarmak için çalış
mak, gerekse yeni getirilen kanunları çıkar
mak için ve bilhassa seçmenlerimizle temas için 
bir tatile muhtacız, Danışma Kurulunun kara
rını ben bu açıdan mütalâa ediyorum. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Gündoğan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım muhterem A. P. Grupu Başkanı Şeref 
Kayalar arkadaşımızın makûl beyanlarından son
ra durumu başka bir gözle mütalâa etmeyi bir 
doğru düşünme borcu olarak kabul ediyorum, 
yoksa burada Şeref Kayalar'dan evvel söz eden 
ve Başkanlık Divanı adına konuşan Nahit Al-
tan arkadaşımıza uymak gerekse idi hakika
ten çok daha başka şeyler söylemek gereke
cekti. O itibarla o sözleri Başkanlık Divanı adı
na söylenmemiş olarak telâkki ediyorum. Aksi 
takdirde böylesine bir Başkanlık Divanı söz
cüsünün sözleriyle hiçbir amele girişilemez. 

Değerli arkadaşlarım, bizim bu tatil husu
sunda anlıyamadığımız bâzı hususlar var da 
onun için muhalefet ediyoruz. Teker teker açık
lamak istiyorum bunları. Niye tatil ediyoruz? 
Bunu Danışma Kurulu kararında zikretmemiş 
oluyorlar. Yani tatile girmek için zorunlu se
bep nedir görülmüyor. Şöyle oldu, böyle oldu, 
diye birtakım tefsirlerden birtakım indi müta
lâalar, birtakım şahsi görüşler bir Meclisin ta
tilini icabettirmez. Hakikaten tatili icabettirüy 
zorunlu sebepler irae olunmak şartı ile herkes 
tatili anlar, lüzumlu bulur. Ama görüyoruz M, 
tatil için bugün önümüzde hiçbir sebep yok 
ve Danışma Kurulu da bir sebep göstermiş de
ğil. Demek ki, birinin veya birkaçının aklına gel
miş tatile girelim denmiş veya hususi bir mak
sat güdülmüş. Meclisler tatile girilsin diye 
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Danışm?, Kurulu toplanmış ve bugün huzuru
nuza böyle bir karar getirilmiş, sebepsiz bir 
karara iştirak etmiyoruz. Ondan başka bizim 
müşahademiz odur ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senato
sunun en az çalışma yaptığı yıl bu yıldır. Se
çim sebebiyle 1,5 ay tatil yapmıştır. Şimdi de 
hemen tatile girmek istiyor. Bu tatilin bitece
ğini ifade ettikleri 30 Eylül günü buraya gel
diğimiz zaman Danışma Kurulundaki müzake
relerden öğrendim, tekrar bir sebeple tatile git
mek isteniyor. Yine mutad üzere Ksımda topla
nılması öngörülüyor. Demek ki, hakikaten bu 
sene hem önünden hem de sonradan çok tatil 
yapmış oluyoruz ve Meclislerin çalışmasının 
zorunlu olduğu müddeti dahi bir nevi hileyi 
şeriy elerle aşmış oluyoruz. Bu da doğru olmıya-
caktır. En az çalışılan yıl olma durumuna getir
memeliyiz bu yılı, ve Meclislerimizi de bunun 
karar organı haline sokmamalıyız. 

Değerli arkadaşlarım; bu Meclislerin tetkik 
edip isdar etmesi gereken birçok kanunlar var. 
Bunların mevcudiyeti bizim usul ittihaz etti
ğimiz bir husus ile sabit. Meselâ şu elimde gör
düğünüz listede Cumhuriyet Senatosu komis
yonlarında mevcut kanunların isimleri yazılı. 
Asgari 25 tane. Millet Meclisinden de gelecek
ler de ayrı. Şimdi sadece Cumhuriyet Senato
su komisyonlarında bu kadar kanun bekledi
ği bir ortam içindeyiz, öylesine günlerdeyiz. 
Bunların komisyonlardan çıkıp Genel Kurula 
gelmesi heran muhtemeldir. Ama bunların ehem
miyeti ya azdır veya çoktur gibi şahsi ve indi 
takdirlerle kanunlaşmasını öngörmüyoruz ve 
tatile gidiyoruz, o takdirde vazifemizi gereği 
gibi yapmıyoruz demektir. Bilhassa (Belediye 
memurlarına ve iktisadi Devlet Teşekkülleri 
mensuplarına maaşlarına zam yapılmasını ön
gören Kanun) seçimlere gidilmezden evvel, 
seçimleri takibeden günlerde «Behemehal çı
karılacaktır» diye Hükümet tarafından vade-
dilmiştir. Görüyorum ki bu kanun ele alınma
mıştır. Belediyeye mensup kimseler, memur
lar, iktisadi Devlet Teşekkülleri memurları ge
ne). bütçeden maaş alan memurların kavuş
tukları imkândan hâlâ mahrumdurlar, Şimdi 
tatile gidersek bir altı ay daha mahrum ka
lacaklardır. Bu kanunun toplumun umumi ha
yatında önemini inkâr etmeye kimsenin mecali 
yoktur, kanısındayım. Bu kanunu mutlaka ta-
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tilden önce çıkarmakta sayılmayacak kadar 
fayda mülâhaza ediyoruz. Bu bakımdan tatile 
girilmemesi tezini savunuyoruz. 

Bir husus daha var ki, 1968 Kasımından son
raki zamanlar Sayın Sim Atalay'm da işaret 
ettiği gibi 1969 seçimlerine gidilecek zaman
ların başlangıcı olacaktır. Seçim atmos
feri, seçim heyecanı, seçim sathımaili hava
sa Meclisleri sarcasaktır. Meclisler başka bi
çimlere bürünecektir. Psikoloji değişecektir. 
Eahat çalıma imkânları kalmıyacaktır. Toplantı 
yapmanın güçlükleri doğacaktır. Bu itibarla 
biz en verimli mesai zamanlarımızı tatile hasre
dersek, tatile sarf edersek o günlerdeki o psi
koloji içinde iyi çalışmaz bir Meclis haline ge
lebiliriz. Bu mahzuru da pek aşikâr olarak göz 
önüne almak gerekir. Bir şey daha söylemek 
isterim, bu Meclislerin 3 Ağustosa kadar ça
lıştığı yıllar olmuştur. O yıllarda Temmuz ayı 
içinde kanun çıkarmak işiyle meşgul olmuştur, 
Meclisler. Bilhassa Yetki Kanunu gibi çok 
önemli bir kanunun behemahal çıkması için bu 
Meclisler 3 Ağustosa kadar çalıştırılmıştır. Şim
di akla şu geliyor, acaba Hükümet genel po
litikası içinde Meclisleri biran evvel tatile gö
türüp birtakım kanunları seçim sathı mailine 
gireceğimiz sene içinde o hususi psikolojiden 
istifade etmek maksadiyle mi bizi tatile götü
rüyor. Yoksa toplumun genel hayatına tesir 
edeceğini umduğumuz ve benden önceki arka
daşlarınım bilhassa Sayın Sırrı Atalay'm say
dığı ve benim de söylediğim kanunların çıka 
rılması için bundan daha müsait zamanı olma
yacaktır, Meclislerin? O itibarla biz nereden 
bakılırsa bakılsın sebebi olmıyan kendi komis
yonlarında çıkarılması için birçok kanunların 
beklediği bir zaman içinde gereksiz yere husu
si sebeplerle tatile gidersek vazifemizi tam an-
lamiyle yapmış olmıyacağız kanısındayım. Biz 
kendi komisyonlarımızdaki kanunları ve bilhas
sa belediye memurlarının maaşları ve diğer bu
na benzer personel geçimleriyle ilgili kanunla
rın çıkmasına değin Meclislerin çalışmasını sağ
lamalıyız. Tatile gitmemeliyiz. Tatili hakika-

I ten hiçbir vicdan rahatsızlığı duymadan gide
bileceğimiz bir zamana talik etmeliyiz. Hürmet-

I 1er imle. 
| BAŞKAN —- Sayın Çumralı, Güven Partisi 
İ Grupu adına. 
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GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA SE 
DAT ÇUMRALİ (Konya) — Pek muhterem 
arkadaşlarım, Danışma Kuruluna Güven Par
tisi Grupu adına ben de iştirak ettim, ilk sor
duğumuz sual şu oldu; elimizde mühim, müs
tacel kanunlar vardır, bu kanunlar bu devre 
içerisinde çıkarılacak mı çıkarılmıyacak mı? 
Senatoya gelip müzakeresi yapılacak mı yapıl-
mıyacak mı suali oldu. Bu beklenen teklif 
ve tasarılar arasında gerçekten önem taşıyan
lar vardır. Gönül isterdi ki bu devre içerisin
de bunlar Meclisten çıksın Senatoya gGİdn. 
Bunları arkadaşlarımız izah ettiler. Birkaç ta
nesine de fevkalâde önemine binaen ben de işa
ret etmek istiyorum. 

Avans Kanunu, Fikret Gündoğan arkada
şımız da beyan ettiler, özel idarelerde, mahal
lî idarelerde çalışan memurlarla Kamu iktisa
di Devlet Teşekküllsrinde çalışan memurların 
diğer Devlet memurlarının istifade ettiği hak
lardan istifade ettirilmemesi eşitsizliktir, ada
letsizliktir. Bunun biran önce tashihi gerekir 
mütalâasını da tatilden önce de Yüce Senatoya 
arz etmiştik. Bugün tatile gidiliyor ve tatile 
gidiyoruz, fakat bu mesele yine muallakta kal
dı, yine açıkta kaldı. En az Ekime kadar bu 
memurlar kendi ıstırapları ile başbaşa kalacak
lardır. Koskoca bir üniversite olayları geldi 
geçti, bir kısmı devam ediyor, hâlâ da sona 
ermiş değildir. Burada ileri sürülen öğrenci
ler yönünden mühim sebepler vardır, bunla
rın biran önce kanun yoliyle ele alınıp halledil
mesi gerekir. Biz bu yönden ders kitapları, 
yurt konusu; çocukların yurtta, öğrencilerin 
yurtta barınmaları için iki mühim kanun tek
lif etmiştik. Gönül isterdi ki, bu kanunlar da 
süratle meclislerden geçsin ve ders yılından, 
önümüzdeki ders yılından önce kanunlaşsın. 
Bu da mümkün olmadı. 

Az gelişmiş bölgelere yardım, bu memle
ketin öteden beri üstünde durduğu büyük me
selelerden birisi. Gönül bu kanunun da biran 
önce Meclislerden geçmesini ve kanunlaşması
nı isterdi. Yatırım ve Kalkınma Bankası ela 
yine öteden beri üzerinde durulan meselelerden 
birisidir. Bunları halletmeden nasıl tatile gi
deceğiz suali hepimizin kafamızda yer etmiş
tir üzüntü mevzuu olmuştur. Dün Danışma 
Kurulunda şu suali sordum: Bunlar gelecek mi 

gelmiyecek mi? Bunların gelmesi mümkün 
idiyse gelsin, bunlar kanunlaşsın ve ondan 
sonra tatile gidelim teklifinde bulunduk. Al
dığımız cevap; «Bunların bu devre içerisinde 
Meclisten ve Senatodan çıkması ihtimali olma
dığı yolunda» oldu. O halde burada münaka
şa edilecek şey arkadaşlar, tatile gidelim mi 
gitmiyelim mi, senatörlerin, milletvekillerinin 
dinlenmek ihtiyacı var mı yok mu, meselesi de
ğildir. Bütün millet gözünü açmış dört gözle 
Millet Meclisini, Senatoyu beklemektedir. Ama 
bu devre içerisinde yine bunlara cevap vereme-
den seçmenlerin huzuruna gideceğiz. Asıl 
mühim olan bir nokta vardır: Bunu beheme
hal halletmemiz lâzımdır. Meselâ tatile gidip 
gitmeme meselesi değildir. Meselâ bu Meclis-

| leri nasıl çalıştıracağız Günlerce ve günlerce 
| Millet Meclisini takibediyoruz. Gensorularla, 
! gündem dışı konuşmalarla, sorgu suallerle 
j Meclis çalışamamaktadır, İktidar partisi ola-
j rak Adalet Partisinin üzerinde eğilmesi gere-
• ken nokta, biran önce tüzükle bu meseleleri hal-
I letmektir. Ne yapacağıs biz bunu? Açacaksı-
! ııız Eylülde Meclisi ve şimdi devam ettirecek-
| siniz ki, buna da imkân kalmamış öğrendiğimi-
j ze göre, Millet Meclisi tatil kararı almış, Mec 
\ listen kanun gelmedikçe Gündoğan arkadaşı-
| ınızın işaret ettiği Senato komisyonlarındaki 
! teklif ve taşanlara kalır. Bütün mesele, sis-
1 

j temli olarak bu Parlâmentoyu çalıştırmanın 
J yolu üzerinde durmalıyız. Bu halledilmedikçe 
j tatile gidelim mi gitmiyelim mi meselesinin bu-
! rada yeri yoktur. Gelmediğine, Meclisten gel-
j miyeceği beyan edilmesine göre nanaçar boy-
î n.umuzu büktük gelmezse Meclisten beklediği-
I miz kanun elbette Senatoda iş g'öremiyecektir. 
i Bir tek meseleye daha işaret ederek sözlerime 
i son vermek istiyorum. 
î 
j Bugün Türkiye'de bütün vilâyetlerde gayri-

âdil, eşitsiz iki kanun tatbik edilmektedir. Bi
risi toprak komisyonlarının tesbit ettikleri ara
zi, diğeri Tapulama Kanununa göre komis
yonların tesbit ettikleri arazi. Ne oluyor ar
kadaşlar? Aynı vilâyetin bir köyünde 20 dö
nüm, bir köyünde Tapulama Kanununa göre 
100 dönüm. Böylece memleket idaresi müm
kün olur mu arkadaşlar? Bir arkadaşımız ele 
almış. Gönül istiyordu ki, hiçolmazsa bu ka-

I nunu çıkaralım. Soruyor vatandaş haklı ola-
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rak, niçin benim 20 dönüm de, niçin ötekisi 
için 100 dönüm demektedir. Bunları biran ön
ce yola getirme imkânlarını hazırlamak gere
kirken tatile girelim mi girmiyelim mi müna
kaşasının pek yeri olmadığı kanaatindeyim, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı? Yok. 

Bayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Muhterem 

arkadaşlarım, ben sizleri çok yormıyacağını. 
Hakikaten şimdi Umumi Heyete Danışma Ku
rulunun bîr kararı arz ediliyor, bu kararın 
lehinde ve aleyhinde düşünülebilir. Ve niha
yet bu mesele oyla halledilebilir. Bunun için 
bunun leh ve aleyhte konuşan arkadaşların 
bunun hududunu taşarak, beyhude bir pole
mik havası yaratmanın haksızlığına işaret et
mek isterim. Meselâ Nahit Altan arkadaşımız 
hiç lüzum yokken çıkıp burada, «Efendim Mec
lisin çalışmamasının sebebi C. H. P. dir» de
mek suretiyle. 

BAŞKAN — Müdahale ettim Sayın Türk
men. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Nitekim 
bunun için bu münakaşa uzuyor. Sayın Şeref 
Kayaların dediği gibi partilerin anlaşarak 
meseleleri halletmesi mümkündür ve Senatoda 
da beklenen budur. Birçok şeyleri eğer müna
kaşaya, inada getirmezsek bizim yaşımızdan, 
başımızdan, ilmimizden ve tahsilimizden bek 
lenen şey memleket menfaati mevzuubahsoîdu-
ğu vakit artık parti mülâhazalarını bir tarafa 
bırakıp şahsiyet yapmadan anlaşarak bu işleri 
halletmek imkânı vardır. Bunun için lüzumsuz 
münakaşa yapıyoruz ve nitekim Meclis bir ka
rar vermiştir. Şimdi ya tüzükte değişiklik ya
pılacak veyahut buna başka bir çare buluna
caktır. Şimdi bizim damia Senatonun Meclisin 
dümeninde gitmeye mahkûm olması beni üz
mektedir. Buna bir çare bulmak lâzımdır. Bu
nun üzerinde durmak lâzımdır. 
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BAŞKAN — Sayın Türkmen, bir dakika. 
j «Meclisin dümeninden gitmek» gibi bir mevzu 

yok. Anayasa hükmü vardır, ortada, Ana
yasanın 83 ncü maddesine göre Meclisler be
raber tatile giderler. 

SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Sayın 
Reis Beyefendi, bu mesele zaten açıldığı za
man muhalif kalan arkadaş muhalefetini izah 
etti. Reis Bey de Başkan olduğu için Danış
ma Kurulu namına mütalâa beyan ediyor diye 
bekliyordum, bu bitecek. Arkasından sözcü 
diye çıktı konuştu, münakaşa açıldı. Müna
kaşaya gidildiği için bu yola gidiliyor. Ben 
zaten bu neden böyle oluyor demiyorum. De-

| mek istiyorum ki, Meclis bu kararı vermeden 
evvel temas etmeli idi. Senatonun da fikrini 
alması lâzımdı. Eğer bugün Senato buna aksi 
fikirde ise iki Meclisin ayrı ayn karar alması 
bizim... 

BAŞKAN — İki Meclis gerekli teması ara 
i laraıda yapmışlardır. 

i SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Almışlar-
I dır ama bugiin Senatoda görüyoruz ki, müna-
j kaşa edilmektedir. Ben arz ediyorum, demi-
| yorum ki, bu şekilde lehinde ve aleyhinde de 
I söylenebilir. Ama bunu halletmek mümkündür. 
i Lüzumsuz yere eğer ben de bu şekilde mima-
j kalara sebebiyet verenler gibi konuşmak ister-
i sem birçok münakaşa mevzuu çıkarırım. Buna 
! lüzum yoktur. Bunu şahsi münakaşalara gö-
; türmeden halledip, karara bağlamak lâzım-
I dır. Meclisin şahsiyetine bu yakışır. Hürmet-
j terimle. 

BAŞKAN — Karan okutuyorum, efendim. 
j (Danışma Kurulu karan tekrar okundu.) 

j BAŞKAN — Danışma Kurulunun altı sayı-
j lı kararını oylarınıza arz ediyorum. 

! Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

286 — 
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6. — GÖRÜ? 

1. — Abana ve Bozkıırt adları ile iki ilce 
kurulması haklnndaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince l:ahv.l olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/146; Cumhuriyet Senatosu 1/899) (S. Sa
yısı : 1135) (1) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Abana ve Bozkıırt adlariyîe iki ilçe kurul

ması hakkındaki kanun tasarısının müzakeresi
ne devam ediyoruz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 
SALİHOĞLU (Sakarya) — Saym Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon olarak söz istiyorsu
nuz. Buyurun Sayın Salihoğlu. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 
SALİHOĞLU (Sakarya) — Muhterem arkadaş
larım, iki günden beri müzakeresini yapmakta 
olduğumuz Abana ve Bozkurt kasabalrlnnm 
ilçe olmalarına ait teklif üzerine grupları adına 
ve şahısları adına konuşan arkadaşlarımı din
ledim. 

Az}7, arkadaşlarını, meselesin bâzı grup 
rözcüleri derinliklerine kadar indiler. Ve ana
yasanın çiğnendiğini ve bu eiğnenmenin devam 
etmekte olduğunu, beyan ettikleri için komis
yon olarak bu mevzuda hangi açıdan ele aldı
ğımızı ve nasıl tetkik ettiğimizi nasıl anladığı
mızı beyan etmek lüzumunu duydum. Hâdise, 
1945 yılında, o zamanın Hükümeti tarafından 
Kastamonu vilâyetine bağlı Abana bucağının 
ilçe olmasiyle başlamaktadır. 4769 sayılı Ka
nunla 1945 yılında ilçe olan Abana bilâhara 
1953 yılınla Demokrat Parti Hükümeti zama
nında 6203 sayılı Kanunla Abana'dan ilçe mer 
kezi Bozkurt'a veya o zamanki adiyle Pazar
yeri'ne intikal ettirilmiştir. Bu mevzuda Aba
na 'nm ilçe olması meselesinde düşünülen, yo
rumlanan bâzı iddiaları tıpkı 1953 te yapılan 
değişiklikte aynı şekilde görmek mümkündür. 
O, o zamanın iktidarları, o zamanın hükümet
lerine ait bir tasarruf olmuştur ve bu tasarruf 
bugün 1967 yümda Anayasa Mahkemesinin 
Bozkurt'a intikr.l eden ve 6230 sayılı Kanunla 

(1) 1135 S. Senidi basmoyazı 2.6. 1968 ta
rihli 57 nci Birk:sim tutanağının sonuna eklidir. 

IÜLEN İŞLER 

I bu nakil keyfiyetinin iptali ile yeni bir safhaya 
girmiştir. Sayın Millî Birlik Komitesi Sözcüsü 
Anayasanın ihlâlinin o zaman olduğu gibi Ana
yasanın iptalinden sonra da devam etmekte ol
duğunu beyan ettiler. Biz bu görüşte değiliz 
arkadaşlar. Çünkü, Anayasanın 152 nci mad
desinde iptal keyfiyetinin ne şekilde halledile-

I ceği de mevcuttur. Şöyle ki, altı aylık bir süre 
I tanınmaktadır orada. Bu altı aylık süjre hiç 

şüphesiz teşrii organın bu müddet içinde boşlu
ğu doldurması için verilen bir süredir. Anaya
sa Mahkemesinin iptal ettiği bir kanunun tıp 
ki gerisin geriye irca edileceği mânası elbette 
ki, mevcut değildir. Nitekim Anayasanın Ku-

j rucu Meclisteki münakaşalarında teşriî or
gan, kazai organ, icrai organ diye yine Anaya
sanın 5, 6, 7 nci maddelerinde mündemiçtir, 
Binaenaleyh, Anayasanın ihlâli meselesi ara-

I nırsa ancak bu altı aylık süre içinde Hüküme
tin ne yaptığı şeklinde bir sorusuna cevap ara
makta bulunmalıdır. Oysa ben tetkik ettim, 
Anayasa Mahkemesi 27 . 6 . 1967 de iptal edi
yor. 15 . 11 . 1967 yılında gerekçesiyle birlik-

I te Resmî Gazetede ilân ediliyor. Halbuki, ma-
lûmuâliniz Meclislerin çalışma sistemleri, şim
di yine biraz evvel münakaşa edildi. Meclisler 
yaz tatiline giriyoir. 27 . 6 . 1967 yani Haziran 
ayında iptal edilen bu kanundan sonra Meclis
ler tatile girmiştir. Kasımda toplanan Mecliıte 
görüyoruz ki 8 . 12 . 1967 de Hükümet teklifi
ni Meclis, İçişleri Komisyonuna intikal ettirmiş
tir. Binaenaleyh burada da her hangi bir ge
cikme mevzuubahis değildir. Olsa olsa maale
sef münakaşasını biraz evvel yaptığımız Mec
lislerimizin iç bünyesindeki iyi işlememenin se
beplerini ve gecikmeleri bu şeyin içinde de gör
mek mümkün oluyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, diğer bâzı 
sözcüler, bilhassa Sayın Mehmet Hazer arka
daşımız sonunda aynen bizim fikirlerimizde ol
duklarını da beyan ettiler, tabiî bütün hukuk
çu arkadaşlar elbetteki bu çok basit olan Ana
yasanın şu iki, üç maddesini hukukçu olma
dan da anlamaları mümkündür. Bunda ittifak 
halinde oluyoruz zannederim. 

Diğer bir husus, Abana ve Bozkulrt'un be-
1 raberce ilce haline getirilmesi meselesidir. 
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Saym Elâzığ Senatörü Hazerdağk, burada Sa
yın Hükümetten birtakım sorular sorarak 169 
tane daha bucak vardır, onlar da ilçe olmak 
istiyor dediler. Brjradaki ile onu mukayese et
mek mümkün değildir. Çünkü burada bir fiilî 
durum vardır, onlar olmak istiyor. Burada 
olunandan alınan bir hakkın geri alınması iste 
niyor. Bu şeyin diğeri ile mukayese edilmesi 
mantık içinde dahi benzerliklerinin bulunması 
halinde mevcuttur. Bu mukayesenin elbettski 
burada olmaması lâzımgellr. En mühim bir 
konu, komisyonumuzda üzerinde hassasiyetle 
duruldu, komisyon sözcüsü arkadaşlarım bu
nu enine boyuna münakaşa ettiler, Sayın Mu
cip Ataklı orada fikirlerini beyan ettiler. Hü
kümet sözcüsünün bütün fikirlerini dinledik, 
Bu hususun kanaatimce, bu iki ilçenin taksi
matında köylerin ilçelere verilmesi vaziyeti 
üzerinde temerküz etmesi lâzımdır. Sayın Kök 
sal, dün burada bunu gayet güzel bir şekilde, 
rnüşcMıas olarak ortaya koymaya çalıştılar. 
Ben onları tekrarlamıyacağım. Şimdi harita 
önümüzdedir. Haritadan anlamak, anlamamak 
r.:c.:-tlesi münakaşa edildi ki, her arkadaş ba
sit haritadan har halde anlar. Bunda mühim 
bir şey yoktur. Karadeniz sahilinde, bu sahil 
leri bilen herkes arazinin coğrafi durumunu 
bilir, Karadeniz'de dağ silsileleri denize amut, 
dikey vaziyette ve sahilde ufak bir şerit, çok 
kere sarp dağlara dayanır. Şimdi Abana ve 
Bozkurt aralarında 2,5 kilometre mesafe olan, 
Abana sahilde, Bozkurt sahilden ikibuçuk, üç 
kilometre içerde ve bir çayla da boydan boya 
bu haritayı kesmekte olduğu görülmektedir. 
Âbaııa'nm Bozkurt ile sahil şeridi üzerinde bu
lunan köyler üzerindeki vaziyetine bakıldığı 
zaman hakikaten insanın aklına acaba böyle 
niçin taksimat yapılıyor diye geliyor. Anaya
sanın yine ilgili maddelerinde burada da bah
sedildi. «Coğrafi ve iktisadi, sosyal duruma gö
re bu taksimat yapılır» dendiğine göre burada 
sosyal bir hâdisenin olduğunu biz komisyonda 
tesbit ettik ve mühim bir meseledir. Biz birbi
rimizden endişeli olarak zaten çalışanlayız ar 
kadaşlar. Her şeyin altında partizanlık parti
cilik, şurada Abana şurada olmuş, Bozkurt bu
rada olmuş şuna o ne diyecek ben ne diyece
ğim. Benim şimdi bu seçim bölgemde bir yeri 
diğer bir yere verdiler ettiler, bunun seçimle 

ilgisini ben hiç bilmiyorum. Bu siyasi vazi
yetini tesbit etmek de güç. Her şeyi de böyle 
endişeli yaparsak zaten buradan kanun çıkar
mak da güç ve efkârı umumiyenin de bize 
itimadı azalır kanaatindeyim; Bozkurt'un de
niz salhilinde «İlişi» diye bir yer var orası da 
turistikmiş, bu iki Abana ile iliği ki bunun ay
nen benzeri benim seçim bölgemde Karasu ve 
Kocaali diye aynen bu yakınlıkta iki yer var
dır, giden arkadaşlar bilir. Karasu ilçedir, 
Kocaali bucaktır. Birbirlerine kanlı bıçaklıdır
lar. Turistik bakımından yok o beni gölgeli
yor, yok bu beni gölgeliyor gibi iddialar var
dır. Bulada aynen bu iddianın Abana ile İlişi 
arasına olduğunu resmen Hükümet sözcüleri 
ve ilgili arkadaşlar beyan ediyorlar, ilişi'de 
bir referandum bir plebisit yaparsanız, ilişi 
Bozkurt'a bağlanmayı kabul edeceğini söylü
yorlar ve tesbit edilmiş, tefrik edilmiş. Şimdi 
biz, hem burada beyan edeceğiz bu adalarındaki 
zıddiyet devam eder, devam etmemesi arzulu
nu göstereceğiz. Hem yerinde böyle olan ve 
Abana'ya bağlandığı zaman hâdise olacak şe
kilde bir durumu tashih etmek cihetini kabı1! 
etmiyeceğiz; bu bir çelişme şeklinde görülmek
tedir. Hem sonra arkadaşlarım, bu ilçelerin 
köyleriyle bağlantısı mevzuu Hükümetin, İçiş
leri Bakanlığının yetkisi dahilindedir. B'"z bu
rada ffjrzımuhal bir taksimat yaptık, .43 - 44 
köyün 24 ünü birine, 24 ünü birine verdik, ile
ride, üç, dört ay sonra Hükümet, görseeği lü
zuma göre ve oranın sosyal, iktisadi vaziyetine 
göre bu taksimatı bir kararname ile derhal de
ğiştirebilir. İller İd tiresi Kanunu ils ona bu 
yetki verilmiştir. Bunun için istirhamım şu
dur: Zaten 1,5 - 2 saatimiz geçti birkaç tana 
mühim tasanlar daha vardır. Şu Abana ve 
Bozkurt'un bilmem taa tarihin derinliklerine 
kadar şu böyle yaptı, bu böyle yaptı, yerine 
olumlu bir şekilde bağlayıp birbirimizden şüp
he ve endişeyi de bertaraf ederek kabulünüzü 
istirham ediyorum. Saygılarımla efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bekata, buyurun. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sa
yın Bakan, değerli arkadaşlarım; konu bir 
hayli uzadığı için elimden gelirse objektif, kısa 
bir tahlilden sonra, konuyu çökecek bir teklif
te bulunmak istiyorum. Mevzuun her yeri de-
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sildiği için tekrar etmiyeceğim; Sadece man
zarayı kısaca verip neticeye varacağım. 

Bildiğiniz gibi bahis konusu bölgede vak
tiyle bir Abana kazası var idi. 1953 te hakika
ten bu kasaya msnsubolan halkın oyunu bir 
parti lehine, bir başka parti aleyhine kullanma
sından doğan bir iğbirar o günün Hükümetini 
yanlış bir tasarrufa sevk etmek suretiyle Aba
na ilçe olmak vasfını kaybedip, Bozkurt kaza 
merkezi oldu. Ondan sonra âmme vicdanını 
rahatsız eden bu konu zaman zaman hükümet
leri ve teşriî organı işgal etti. Ve bugün bir 
hal çaresine bağlanmak üzere de husurunuz-
dadır. Anayasa Mahkemesinin verdiği kararı 
biliyorsunuz. Bir cümlesini hatırlatacağım, çün
kü teklifim bu cümle ile alâkalıdır. Anaya
sa Mahkemesi 27 . 6 . 1987 ve şu sayılı Karar 
ile, «kamu yaran düşüncesi olmaksızın, özel 
çıkarlar için belli partilerin yararına seçim gü
venliğini ihlâl eder mahiyette kanım yapıla
maz» demiş. Ve kanunun tümünü iptal etmiştir. 
Yani Abana'yı köy, Bozkurt'u kaza yapan kanu
nun tümünü iptal etmiştir. Ondan sonraki du
rumda hukukî bir yanlışlık vaz'etmemiş olmak 
için her halde Sayın Bakan burada tavzih ede
cekler, Anayasa Mahkemesi böyle bir karan ve
rince konu eski haline mi gel'Jr, yoksa yeni bir 
kanun mu çıkarılır? Bu konu sanının ki huzu
runuza bir kanun halinde geldiğine göre Ana
yasa mahkemesinin verdiği karar ile Abana tek
rar kaza haline gelir tarzında bir tatbikat yok
tur. O halde bugünkü kanun teklifi bu konuyu 
bu istikamette de bir vuzuha kavuşturması ba
kımından, yol bakımından doğru. 

Şimdi geliyorum bu konunun geçirdiği çok 
ciddî bir merhaleye. Burada oturan arkadaşla
rın kanun yapma yetkisi vardır. Ama, siyasi 
takdirle bir köy falan kazaya, veya öteki koy 
de iflân kazaya bağlansın demeye hakkı yok-
tr„ı\ Çünkü, siyasi takdir ile kaza ve köyler bağ
lanamaz. Bunun takdir ölçüsünün mekanizması 
ayrı işler, işte bu mekanizma işlemiş ve Kas
tamonu Valiliği idare kurulu 15 Eylül 1967 de 
toplanmış oybirliği ile bir karar vermiş, bu 
kararın dayandığı doyurucu gerekçe şudur: 
Topografya durumu ve idari yönden ilçe mer
kezine yakınlıkları dolayısiyle ve sosyal, eko
nomik, kültürel ve turistik bütünlük unsur
ları da nazara alınarak ve nihayet coğrafi zi
rai, iktisadi, içtimai ve idari bakımından uy-
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I gun mütalâa edilerek Abana'ya 18 Bozkurta da 
22 köy bağlanmıştır. Şimdi beklenirdi ki mahal
lin mütehassıs ve yetkili organlarının konuyu 
mahallinde tetkik ettikten sonra bu saydığım 
unsurlara tam tetabukundan dolayı ayırdıkla
rı köyler buraya bir kanun teklifi veya tasa
rısı halinde gelsin ve öylece çıkarılsın. Halbuki, 
önüne gelen köy taksiminde bir tasarrufta bu
lunmuş. Mes'elâ, Valiliğin idare kurulu Boz-
kurt'a 22 köy vermiş, Abana'ya 18 köy ver
miş; Hükümet bunu Bozkurt'a 31 ve Abana'ya 
11 köy vermek suretiyle bölmüş, bizim Mec
lise geldikten sonra da Mecliste hangi takdir 
ölçüsünü kullandıklarını arkadaşlarım bilmem, 
bu sefer Bozkurt'a 32 köy ve Abana'ya da bir 
köy daha çıkartılmak suretiyle 10 köy vermiş
lerdir. 

işte, bu köylerdeki tasarrufta ne adalet ne 
de ilmî bir gerçek kıstas yoktur. Konuyu böy
lece belirtmemin teşriî organda vazife görmüş 
olan arkadaşlara hukukan tecavüz de yoktur. 
Kanun başka şeydir, idari tasarrufun takdiri 

! başka şeydir. Mahallinde bütün tetkikatmı ya
pan heyetlerin bir bir unsurları tam bir tetki
kin sonunda 18 köy Abanamn, 22 de Boz-
kurt'un diye ayırdıkları gibi, konuyu biz bir 
komisyonda toplanarak hayır efendim şu üç 
köyü de o tarafa verelim dersek bu bir idari 
takdir değil, siyasi tasarruf olur. Bu nevi mese
lelerde siyasi tasarrufun rolünün olamıyaca-
ğıııı bizim Vilâyetler İdaresi Kanunu kesinlikle 
hallettiği içindir ki, köylerin bir kazadan öte
ki kazaya verilmesi konusu kanuna değil, Dâhi
liye Vekâletinin mahallinde yaptıracağı tetkik
lere bağlı bir idari tasarruf halinde devam 
eder. öyle ise köy taksimlerini Meclisler yapa
maz. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Şimdi 
onu da size arz edeceğim. Bu konudan çıka
bilmenin dört yolu vardır. Hangi yolla çıkıla-
bilir, objektif bir tahlille neticeye bağlıyalım. 

Bir tanesi, Abana'yı hiç nazarı itibara al
madan Bozkunt'u olduğu gibi devam ettirmek. 
Bu, artık mümkün değildir. Anayasa Mahkeme
sinin verdiği karar ile böyle bir şık ebediyen 
yoktur. 

İki, Bozkurt'u hiç nazarı itibara almadan 
Abana'yı eski haline ifrağ etmek. Bir idealist 
görüş olarak isabetlidir. Ama üzerinden 10 se
ne geçmiş bulunan bir tatbikat sonunda bu da 

I gerçekleşemez, bu da güç bir haldir. 
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3 ncü bir hal; her iki kaza merkezinin, mer
kezini ve adını değiştirerek yepyeni bir ka
za kurmak, merkezi ayrı bir yerde yepyeni bir 
kaza, sanırım ki en doğrusu budur. Fakat hâ
diselerin küçüklü büyüklü tazyiki dolayısiyle 
idare bu cesareti gösterememiştir. Bence ma
hallin şartları odur ki, ne Abana ve ne de 
Bozkurt tamamı bir tek ilçe olacak, adı da baş
ka olacak, merkezi de başka olacak ve bu 
mesele de kökünden halledilecekti. Ben şim
di heyetinize arz edeyim ki beş sene, on sene 
sonra, onbeş sene sonra işin kaderi de budur. 
Ama buraya da gidilemez. Bunu eğer Hükümet 
ben böyle yapacağım derse benim reyim bu 
istikamettedir. îşin doğrusu da budur. Hissî 
zarfları bir tarafa bıraktığımız takdirde objek
tif çıkısın yolu budur. 

Şimdi kalıyor bu da olmazsa ne olacaktır? 
BAŞKAN — Sayın Bekata, bir dakikanız var, 

biliyorsunuz konuşmalar 10 dakika ile kayıtlı
dır. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Affe
dersiniz bunu bilmiyordum, müsaade ederseniz 
bogîıyayım, bitireyim. 

O halde meseleyi şöyle halledebiliriz. Ya, ad
ları belli sekiz tane köy var, okumıyayım vak
tinizi almamak için, bu sekiz köyü de yani, 
valilik idare kurulunun verdiği karar gereğin
ce bu sekiz köyü de Abana'ya verip; Abana 
ayrı, Bozkurt ayrı geldiği gibi iki ilçe ku-
rulsun. ama Abr.na'nm köy adedi 18, Boz-
knrî/u?!ki 22 olsun. Zannederim böyle bir tak
rir de var, ve kabul edilebilir. Yahut da bu 
suretle kanun gecikecektir, bugün bu tasarı 
kanunlaşsın diyecekseniz, o zaman Hükümet
ten bir ricam var. Hükümet temsilcisi Sayın 
içişleri Bakanı buraya çıkar derler ki, burada 
vaktiyle verilmiş bulunan 18 köyden halen 
Abana'ya geçmemiş bulunan köylerin Abana'
ya geçmesi ile ilgili formalitelerin ikmalini 
Hükümet olarak üzerime alıyorum ve bunu Se
natoya taahhüt ve vadediyorum yapacağım. Bu 
böyle çıktığı takdirde en kısa zamanda Aba-
na'nın köylerini iade edeceğim kendilerinin sö
zünü Hükümetin resmî bir taahhüdü olarak, 
va'di olarak telâkki ederiz ve bu konunun al
imdin yine sıkılabilir. 

Sözümü şöylece sona erdireceğim. Ortada 
bir adaletsizliğin olduğu münakaşa edilemez, 
vardır. Bugünkü durum da tamamen normal 

bir durum değildir. Ama, önümüze gelmiş olan 
bir tasarıyı reddetmemiz, Abana 'nm tekrar 
eski ıstırabını devam ettirmemizi gerektire
bilir. Bu da doğru değildir. Ama, Sayın İç
işleri Bakanı da dinlerlerse bakınız, Bozkurt'-
un halen 15 530 nüfusu, Abana'nm da 2 820 nü
fusu var. («Rakamlar yanlış» sesleri) Eğer ra
kamlar yanlış değilse, suni şartlar içerisinde de
vamlı hayatiyet hem insanlarda hem de organik 
diğer varlıkların yanında idari taksimatta da 
devam ettirilemez. 

O halde sözlerimi bağlıyorum, ya bu sekiz 
köyü Abana'ya, burada verelim, bunu lütfen 
kabul etsin arkadaşlarımız, geçmişle alâkalı 
macerada kimsenin, burada bulunanların suçu 
yoktur. Geçmiş hükümetlerin tasarrufudur. 
Yahut Hükümeti temsil eden arkadaşımız Hü
kümet adına bu köyleri en kısa zamanda Aba
na'ya vereceğim diye burada vadederlerse bu 
meseleyi çözümliyerek işi bitirelim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuza!. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, dünkü birleşimde Abana 
ve Bozkurt adları ile iki ilçe kurulması hak
kındaki tasan ve 174 üyenin de Bozkurt adı 
ile Kastamonu iline bağlı bir ilçenin .kurul
masına ait iki teklifin görüşülmesine başlan
dı. Tasarı ve tekliflerin görüşülmesi dört saate 
yakın bir zaman devam etti ve müzakere bit
medi. Müzakerenin uzaması iki sebepten doğ
du. Birinci sebep Anayasa Mahkemesinin 
6203 sayılı Kanunun 1 nci fıkrasının Anayasa
nın 115. 2 ve 55 nci maddelerine aykırı olduğu 
yolundaki iptal kararının meydana getirdiği 
neticenin tefsiri, ikinci sebep ise, her türlü ic
raatı ile tarihe malolması gereken, D.P, dev
rinin yeniden ele alınmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, şunu açıkça ifade ede
lim ki, bu kürsüye gelen değerli hatiplerin 
asıl vazifesi birinci mesele üzerinde fikirleri
ni beyan edip tasarı ve teklifi salim bir yola 
götürmektir. Yoksa bu tasarı ve teklifin hu
kukî yönünü siper edip D.P. icraatına sal
dırmak ne hatipler, ne mensuboldukları grup
lara ve ne de millete hiçbir fayda getirmez. 
Aksine konuşanların ve gruplarının hâlâ kin ve 
garazlarının nasıl yaşadığını ve yaşatıldığmı 
ortaya koymakla memleketin ve milletin şid
detle arzu ettiği birlik ve beraberlik duygn-
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suna tecavüz teşkil eder. Bu tecavüzden me
det umanlar varsa, peşinen arz edeyim ki, bu 
davranıştan evvelâ demokrasimiz, sonra da 
kendileri de dâhil olmak üzere hepimiz zarar 
görürüz. Geliniz, bu davranışlardan vazgeçi
niz. 10 yıllık D.P. devrini de toplu halde ta
rihe bırakıp gelecek günler için gayretlerimi
zi birleştirdim. Milletin ümidi olan bu Mec
lislerin zamanını heder etmiyelim. Etmiyelim 
ki, görüşme mevzuumuzu teşkil eden Anaya
sanın 2, 55 ve 115 nci maddelerinin dışında ka
lan 164 ncü maddenin de normal tatbikat bul
masını sağlıyalım. 

Asıl mesele 1953 yılında meriyete giren 6203 
sayılı Kanun hükmünün 1961 Anayasası hük
müne göre incelenip Anayasa Mahkemesince bu 
Anayasanın 115, 2 ve 55 nci maddeleri muva
cehesinde iptalidir. Anayasa Mahkemesine ya
pılan müracaatta 6203 sayılı Kanunun bir fık
rasının iptali sebepleri bu organca yerinde gö
rülmüş ve 6203 sayılı Kanunun 9 ncu fıkrasın
dan biri yani Bozkurt'un ilçe olma yolundaki 
hükmü iptal edilmiştir. Bu iptal kararı Abana 
ilçe merkezinin Bozkurt'a nakline mütedair 
kanun hükmüne şâmil olup Pazaryeri merkez 
olmak ve Bozkurt ismi ile yeniden ilçe kürula-
mas diye bir hüküm vazedilmemiştir. Hal böy
le iken, neden meseleyi hukukî yönden uzak
laştırıp tasarı ve tekliflere siyasi bir istikamet 
verilir? Doğrusu bunu anlamak zor. Bir şey
ler ortaya koyup iptal edilen kanun hük
münü tenkidettiniz. Şimdi o tenkidlerinizi 
aynen Bozkurt'un ilçe olmaması yolundaki tu
tumunuza cevabolarak tekrar edersem, sizin du
rumunuz, Anayasanın 115, 2 ve 55 nci madde
leri muvacehesinde ne duruma düşer? 

Değerli arkadaşlarım, şunu peşinen söyliye-
lim ki, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sa
dece ilçe merkezinin Abana'dan Bozkurt'a nak
linin hükümsüzlüğü yolundadır. Şayet 6203 
sayılı Kanunun bu fıkrasının iptali ve yeniden 
hükümle birlikte Abana ilçe merkezinin nakli 
yolunda Cumhuriyet Halk Partisi Grupu mü
racaat etmişse bu müracaat ne Anayasa Mah
kemesini bağlar ne de hukuken böyle bir mü
racaat nazara alınır. Müracaat bu yolda da ol
mamıştır kanaatindeyim. Olsa idi Anyasa Mah
kemesi müracaat istikametinde bir karar vere-
miyeceğini açıklardı. 

Muhterem arkadaşlarım, iptal kararı açık, 
tefsire gidemeyiz. Tefsire girişecek olursanız hem 
Anayasa Mahkemesini hukuk sahasında güç du
ruma düşürür ve hem de mevcut mevzuatı 
altüst ederiz, iddia edildiği gibi biran için 6203 
sayılı Kanunun bu hükmünü iptal edilen hük
münün 4769 sayılı Kanuna meriyet imkânı ve
rirse Abana ilçe merkezi olduğunu kabul ede
lim. Pazaryeri merkez olmak üzere Bozkurt 
adiyle yeniden bir ilçe kurulmasına coğrafi, 
içtimai, iktisadi ve kamu yararı bunu gerek
tirdiği yolunda her türlü formalite ve sebepler 
mevcutsa yeniden bir ilçe kurulamaz mı? 8 se
ne ilçe merkezi olan yerin iddiasını kanım hi
maye eder de 15 sene ilçe merkezi olan yerin 
kanun şartları mevcutsa hayır mı diyelim. Bir 
yer için kanuni şartlara evet denirken aynı 
şartların bulunduğu diğer yerlere de evet de
mek vazifemizdir. Bozkurt yani Pazaryeri 15 
yıl ilçe merkezi olarak her türlü Devlet te
sisi yapılmış, nüfus miktarı normal, 15 yıldan 
beri gerek merkezi gerekse hinterlandında 
bulunan köylerle iktisadi durumu gerekse köy
lerde yaşaması gereken vatandaş ve vazifeli-
lerin içtimai imkânları normal olan bu yerde 
yapılan referandum ve alman kararlar muvace
hesinde illâ Bozkurt adı ile bir ilçe kurulmasın 
diye direnmeye, bir ad koymakta güçlük çekil
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, her hangi bir mevzu
da Anayasa Mahkemesine gitmeye kanunun tâ
yin ettiği şekilde yollar açık. Buna mâni ola
cak bir imkânsızlık yok. Herkes elbette hak
kını kullanır. Ama bu hakkı kullanırız ve kul
lanacağız diye bu kürsüden beyanda bulunmak 
hele tehdit yollu olursa ne derecede doğru bir 
harekettir bunu söyliyenlerin değil, dinliyen-
lerin takdirine bırakırım. Seçim Kanununa iti
raz edildi. Netice iki fıkra iptal, geriye ka
lanlar ise iptal edilmeyip Anayasaya uygun
luğu tasdik edildi. Neden tasdik edilen hüküm
lerin tefsirine geçilmiyor, neden burada susu
luyor. Millî Bakiyenin Anayasaya aykırılığını 
iddia ettik ve Seçim Kanununda bu sistemi se
çim sisteminden çıkardınız. Anayasa Mahke
mesi de bu sistemin Anayasaya aykırılığını ka
bul ile seçim sisteminden çıkarılmasını itiraz
lara rağmen kabul etmedi mi? Şimdi Anayasa 
Mahkemesinin bu kararını ele alıp millî baki
ye sisteminden istifade ile seçilip gelen se-
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natör ve milletvekillerine itiraz Anayasa Mah
kemesince nazara alınmadı, eski seçim sistemi 
meriyete girmiştir gibi senatörlük ve millet
vekilliği sıfatınız son bulmuştur mu diyelim? 
Evet Abana Anayasa Mahkemesinin iptal ka
rarı ile kaza olmuştur fikrini savunanlara so
ruyorum, millî bakiyeden seçilip senatör ve 
milletvekilliği sıfatı son mu bulmuştur? Dün 
Sayın Nusret Tuna arkadaşım tefsirin hukuk 
nizamında çok dar boğazlar yaratacağını gayet 
güzel açıkladılar. Ben buna dönmek istemiyorum 
ama ikide bir bizim çoğunluğumuzu çekemi-
yenlerin 55, 2 ve 115 nci maddelerini anlamadık
larını tahmin ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Abana'nm 

yerinde yeniden ilçe merkezi olma yolundaki 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararını hukukî 
yönden tefsir ve gerekse Anayasanın 115 nci 
maddesi hükmüne göre her türlü şartları mev
cut Bozkurt'un yeniden ilçe olarak ihdası ile 
memleketin bu parçasına huzur getireceği gerek
çede tesbit edilmiş olduğundan, tasarıya müs
pet oy vereceğimi, kanunun memlekete ve mil
lete hayırlı olmasını arz eder, Yüce Heyetinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — İki tane kifayet takriri vardır. 

Sayın Başkanlığa 
Konu tamamen aydınlanmıştır. Müzakerenin 

yeterliğini arz ve teklif ederim. 
Samsun 

Enver Işıklar 

Sayın Başkanlığa 
Mevzu kâfi derecede aydınlanmış olduğun

dan müzakerenin kifayetine karar verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Mustafa Tığlı 

BAŞKAN — Takrirleri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın İçişleri Bakanı Faruk Sükan. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli sena
törler, Abana, ve Bozkurt'u kaza yapmayı der
piş eden kanun tasarısı münasebetiyle Yüce Se
natoda dünden beri çok ehemmiyetli müzake
reler cereyan etmektedir. Öyle zannediyorum ki, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakeresi 
yapılan kanunlar arasında Abana'yı ve Boz
kurt'u kaza yapacak olan bu kanun tasarısı hem 
Millet Meclisinde, hem de Yüce Heyetiniz huzu
runda hakikaten çok taraflı bir müzakere ko
nusu yapılmıştır. Bu kanun münasebetiyle bir
çok arkadaşlarımız düşüncelerini ve teraküm 
etmiş hissiyatını muhtelif tarihî gelişim içeri
sinde beyan etmek fırsatını buldular. Müsaade 
buyurulursa ben meseleyi bir polemik konusuna 
hiçbir surette sevk etmeden ve mümkün olduğu 
kadar Yüce Senatonun yüksek düşüncelerine 
saygı göstermek suretiyle yapılan tenkidlere ve 
temennilere İçişleri Bakanı olarak cevaplarımı 
arz edeceğim ve kanun tasarısı hakkında Hükü
met olarak düşüncelerimizi sarahaten arz ve be
yan edeceğim. 

Kıymetli senatörler, yapılan tenkidleri şu 3 
madde içinde telhis etmek ve izah etmek müm
kündür. Yapılan tenkidlerin başında Anayasa 
Mahkemesinin kararı 6203 sayılı Kanun hükmü
nü iptalle 4769 sayılı Kanuna hayatiyet veren 
Abana'yı tekrar eski haliyle ilçe yapmakta ve 
bu itibarla bir boşluğun mevzuubahsolamıyacağı 
bu bölgede iki ilçe kurulmasına lüzum olmadığı, 
yeni kanunla iki ilçe kurulması kabul edilse 
dahi, hazırlanan tasarıda şu eksikliklerin bulun
duğu beyan edilir. İçişleri Bakanlığı il idare 
kurulu yerine, il genel meclisinin tamamen siya
si ve gereksiz olan kararını esas almış bulundu
ğu köy taksiminde Anayasamızın 115 nci mad
desinin hükümlerine aykırı hareket edilmiş bu
lunduğu, hazırlanmış tasarı ile sureta Anayasa 
Mahkemesinin iptal kararına uyulmuş gibi gö
rünmekte, hakikatte ise, Anayasa Mahkemesi 

kararının fiilen ortadan kaldırıldığı bu bakım
dan tasarının Anayasaya aykırı bulunduğu, son 
olarak Hükümet ve İçişleri Komisyonunun Ana
yasayı ihlâl ve Danıştay kararlarında olduğu 
gibi şimdi de Anayasa Mahkemesi kararlarını 
uygulamamaya teşebbüs ettiği hususları iddia 
edilmektedir. Bilhassa Sayın Ataklı ve Sayın 
G-ündoğan Anayasa mevzuu üzerinde, Anayasa 
Mahkemesinin iptal edilen kararı ile evvelce 
6203 sayılı Kanunun iptali neticesinde ilga edil
miş bulunan 4797 sayılı Kanunun ihya edildiği 
ve meriyete geçtiği cihetle otomatikman Aba
na'nm kaza olması yolunda burada beyanlarda 
bulundular. Esasen bu mesele 15 Kasım 1987 ta
rihinde yani, kanunu iptal eden Anayasa Mah-
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kemesi kararı, gerekçeli kararı neşredildikten j 
sonra, C. H. P. gerek Millet Meclisinde gündem 
dışı konuşmalarla, gerekse bütçe müzakeratı sı
rasında, komisyonlarda ve Millet Meclisi Umumi 
Heyetindeki müzakeratmda bu görüş hâkim bir 
görüş olarak ortaya konmuştur. Bu itibarla me
seleyi Anayasa hukuku bakımından ve hakika
ten Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği karar
dan mütevellit husule gelen boşluk mudur, ve 
bu boşluğun bir kanunla mı doldurulması lâzım
dır, yoksa iptal edilen kanun, ilga edilen kanun, 
kanun iptal edildiğine göre, onu iptal eden ka-^ 
nun, ilga edilen kanunu tekrar meriyete girebi
lir mi konusunu zannediyorum ki, burada kısa
ca münakaşa etmekte fayda vardır. 

Kıymetli senatörler, gerek Anayasamıza vü
cut veren Temsilciler Meclisi müzakeratmda ve 
Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonunda ya
pılan müzakeratta, keza Anayasanın gerekçesin
de ve ayrıca Anayasa Mahkemesi kuruluşu ve 
yargılama usulü hakkındaki 44 sayılı Kanunun 
50 nci maddesinin gerekçesinden ve müzakera
tmda, bu husus gayet sarih olarak ortaya kon
muştur. Ve kati olarak beyan edilmiştir ki, 
Anayasa Mahkemesi, Anayasaya aykırılığı iddi-
asiyle sevk edilen kanunları eğer Anayasaya ay
kırı ise iptal eder. İptalden sonra, bir boşluk bir 
yokluk husule getirir. Bu boşluk ve yokluğu 
doldurmak için mehil verir, bu mehil içinde teş
riî Meclisler, boşluğu kanunlarla doldurur ve 
böylece mesele hukukî bakımdan halledilir. De
ğilse, Anayasa Mahkemesi kararı ile Anayasaya 
aykırılığı kararlaştırılan kanun iptal edildikten 
sonra, ondan evvelki kanun, yani ölü olan ka
nun otomatikman meriyete giremez. Bu burada 
zabıtlarda mevcuttur. Şimdi arz edeceğim. Bunu 
bir müşahhas misalle de belirtmek mümkündür. 
Eğer hakikaten Anayasa Mahkemesi Teşriî Or
gan gibi iptal ettiği kanundan mütevellit boş
luğu dolduracak bir karar verirse hukukan fev
kalâde müşkül ve karışıklıklar meydana gelir. 
Bir misalle bunu canlandırmak isterim. Meselâ 
5917 sayılı Kanun ondan evvel 2311 sayılı Ka
nun mevcut idi, yani Gayrimenkullerin tecavü
zün menine dair olan Kanun, 5917 sayılı Kanun
la kaldırılmıştı. Eğer 5917 sayılı Kanun Anaya
saya aykırı diye, Anayasa Mahkemesi tarafın
dan iptal edilmiş olsa, ondan mütevellit ortaya 
çıkacak ihtilâtlarm ve karışıklıkların nasıl ola
cağı zannediyorum ki, fazla izaha muhtaç bulun-

mıyan bir husustur. Bu itibarla hiç münakaşa 
edilmiyecek şekilde, gerek Anayasa hukuku ba
kımından, gerek âmme hukuku bakımından 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararları bir Ana
yasa hükmü olarak teşriî organın göreceği boş
lukları dolduracak mahiyette bulunmayıp, doğ
rudan doğruya bir iptaldir, iptal edilen kanunla 
ilgili ne bir hüküm, ne bir yeni tedbir getirmez. 
Şimdi bununla ilgili müsaade buyurursanız 44 
sayılı Kanunun Meclislerde müzakeresi münase
betiyle, kanun tasarısını, yani Anayasa Mahke
mesinin kuruluş ve yargılama usulü hakkındaki 
kanun tasarısı Hükümet tarafından getirildiği 
zaman, Hükümet Anayasa Mahkemesi tarafın
dan Anayasaya aykırılığı cihetiyle iptal edilen 
kanunların yerine Anayasa Mahkemesinin bâzı 
kararlar almasını derpiş eden teklifi o zaman 
komisyonlarda müzakere edilmiş ve neticede ko
misyonlar bunun Anayasaya aykırı olduğu cihe
tiyle reddetmiştir. O kısmı müsaade buyurursa
nız aynen zabıtlardan okuyacağım ve arz ede
ceğim. (Hükümet bu maddeye mütaallik gerek
çesi ile Anayasa Mahkemesinin bir kanunun ip
talinden doğabilecek boşluğun, kamu düzeni 
içinde mahzurlu görülmesi halinde, tabiatiyle 
yasama mercii gereken kanunu çıkarıncaya ka
dar, boşluğu izale ve âmme nizamını tesis gaye
siyle mevcut hukukî esaslar dâhilinde tatbiki 
zaruri olan hukuk kaidelerini kararında göste
rir» demek suretiyle teşriî fonksiyon salâhiyeti
ne giren tasarrufları kaza merciine vermiş bu
lunmakta idi. Hukuk kaidelerinin kanunları 
yapmak salâhiyeti münhasıran millî iradeyi tem
sil eden yasama organlarına ait maddede böyle 
bir hüküm yer alması yasama organının yetkile
rini zedelediği gibi, yetkinin devri kuvvetlerin 
ayrılığı ve kazai murakabe esaslarına da uygun 
değildir. Bu sebeplerle madde iptal edilen kanun 
ve İçtüzük dolayısiyle husule gelecek boşluk 
âmme intizamını tehdidedecek mahiyette görü
lürse Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün altı 
ayı geçmemek üzere yürürlüğe girmesini, tehir 
ederek, boşluğun doldurulması için gereken 
mercileri haberdar eder.» şeklinde tadil edile
rek kabul olunmuştur. Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu, tutanak dergisi 1962, sayfa 
54/27. 

Madde 50. — Bu madde tasarının 51 nci 
maddesine tekabül etmektedir. Bu madde metni, 
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Adalet Komisyonunun Hükümetin de katıldığı 
görüşüne uyularak kabul edilmemiştir. Gerçek
ten Anayasa Mahkemesine hukuk nizamında bir 
kanun veya İçtüzüğün iptali neticesinde açıla
cak olan boşluğun bir kararla doldurma yetkisi
nin tanınması Anayasanın 5, 6 ve 7 nci mad-
dellerinde yer alan görevler ayrılığı ilkesine ay
kırı düşmektedir. Eğer, Anayasamız bu konuda 
görevler ayrılığı ilkesine bir istisna getirmek is
teseydi, bunu açıkça yapması gerekirdi. Kaldı 
ki, Anayasanın 152 nci maddesinin ikinci fık
rasında Anayasa Mahkemesine kendi iptal ka
rarlarının yürürlüğe girmesinin tehir etme yet
kisinin tanınmasının sebeplerinden biri de, ara
dan geçecek zaman zarfında yasama organının 
gereken kanunu çıkaracak bu boşluğu doldurma
sına imkân vermektedir. Millet Meclisi Anaya
sa Komisyonu raporu, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tutanak dergisi 1962 yılı sayfa 54/42. 

Daha zamanınızı almamak için buna müma
sil gayet sarih şekilde Temsilciler Meclisinde bu 
konu ile ilgili müzakereler cereyan etmiştir. Bu 
itibarla Sayın Ataklı'nm ifade ettikleri tarzda 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı eski kanu
nun 4969 sayılı Kanunun ihyası ile, meriyete 
girmesi mahiyetinde değil, meseleyi muallâkta 
bırakan, boşlukta bırakan ve teşriî organların 
bu meselede yeni kanun getirmesini derpiş eden 
ve sarih hükümlerdir. Bu itibarla Hükümet ola
rak meseleyi bu anlayışla 15 Kasımda gerekçeli 
kararın ilânından hemen sonra, iki ilçe kurul
ması hususunda, kanunun 5442 sayılı Kanunun, 
aradığı ahkâm ve şartları yerine getirmek sure
tiyle 1 Aralıkta kanun Meclise sevk edilmiş, ko
misyonlarda görüşülmüş, yalnız muayyen za
manlarda tatiller ve diğer sebeplerle kanunun 
ıstan gecikmiştir. Bundan mütevellit, iptalden 
dolayı, 41 tane köy iki tane kasaba ceman 43, 
kenti ihtiva eden bölgede bir idari boşluk husule 
geldi. Kazalık ortadan kalktı, bu 43 köy ve ken
tin idari bakımdan nereye bağlanacağı hususu 
muallâkta kaldı. İşte kanunun da gecikmesi se
bebiyle âmme hizmetlerinin biran evvel görül
mesi ve idari bir bağlantı temini maksadiyle, biz 
bu iki köyün bucak haline kanun çıkıncaya ka
dar, bucak haline gelmesini idari olarak yetki
mize dayanarak bu hususu kararname ile ilân 
ettik ve bu sayın Halk Partili arkadaşların Şû
rayı Devlet nezdinde yaptıkları açtığı dâva ile 
iptal edildi. Fakat karar kesinleşmedi, bunun 

itirazı yapıldı, henüz itiraz neticesi belli değil
dir. Yani karar kesinleşmemiştir. Şûrayı Devle
tin bir dairesinin verdiği karar vardır. İtiraz ya
pılmıştır. Karar kesinleşmemişti. İnşallah kanun 
bugün çıkarılacak olursa mesele de zaten kendi
liğinden halledilmiş olacaktır. Şimdi meseleyi bu 
şekilde bu kısmını arz ettikten sonra diğer kı
sımlarına geliyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, mütemadiyen burada 
Abana'ya neden 8, 10, 11 köy, neden Bozkurt'a 
20 küsur köy. Bu il idare kurulu kararı, 18 köy, 
22 köy tarzında adetâ Bozkurt'u ilzam eden ve 
Abana'yi da küçük sureta bir kaza yapan bir 
anlayışın Bakanlıkta, Hükümette hâkim bulun
duğu tarzında ithamlarda ve tenkidlerde bulu
nuldu. Şunu arz etmek istiyorum; kıymetli ar
kadaşlarım, ortada il idare kurulunun böyle bir 
kararı var, il idare kurulu hakikaten Abana'nm 
daha büyük köyleri ihtiva eden bir kaza olma
sını arzu etmektedir, samimîdir. Fakat nazari
dir. Aynı zamanda il genel Meclisinin de bir ka
rarı vardır, il genel meclisi de bir vilâyet orga
nıdır. Halk temayülâtını akseden seçilmiş bir 
organdır. Neden yani, il genel meclisi siyasi or
gan, her işi siyasi zaviyeden görür, yani 8 tane 
köyü bir yere bağlamakla büyük siyasi nüfuz 
elde eder, il idare kurulununki de en objektiftir. 
Hayır arkadaşlar. En objektiftir diye... 

SAFFET ÜRAL (Bursa) — Daha objektif
tir. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — En objektiftir diye kabul etmiyorum. 
Kabul etmiyorum, arz edeceğim. Şimdi arkadaş
lar burada coğrafyayı bilen arkadaşlarımız var
dır. Dün Sayın Koksal gayet müşahhas şekilde 
Sayın Nusret Tuna kendi bölgesi olması itiba
riyle gayet müşahhas surette meseleyi ifadeye 
çalıştılar ve ifade buyurdular. Abana ile ilişi 
tabir edilen yani Abana'nm batısında bulunan 
Abana - İnebolu yolu, sahil yolunun Abana'ya il-
tisakı bulunduğu yolunda, yalnız haritalara bak
mak suretiyle hüküm verir arkadaşlar. Hakika
ten Abana ile İnebolu arasında bir sahil yolu 
vardır, stabilize bir yol, vilâyet tarafından ya
pılmıştır. Fakat Ezine çayı yani Abana deresi-
ki sert dağların arasında geçen bir deredir. Bu 
dere ile İlişi, yani İnebolu Abana yolu iltisakı 
senede en az 4 ay bugünkü fiili durumu itibariy
le geçit vermez. En az 4 ay geçit vermez. Bu-
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gün İlişi ile Abana arasında köprü mevcut de
ğildir. Yıkılmıştır, bu yol da sağlam bir yol de
ğildir, heyelana mâruz bir yoldur, bu yolun ya
pılması İkinci Beş Yıllık Plâna alınmıştır. Ha
len bu yolun güzergâhı ve bu köprünün güzer
gâhı da fennen tesbit edilmiş değildir. Bu iti
barla İlişi köyünün Abana ile İlişi halen sene
lerden beri olduğu gibi, şimdi de yoktur. Yani, 
iktisadi şartlar bakımından diğer şartlar bakı
mından coğrafi münasebeti yoktur. Keza Aba
na'nm Batısındaki köylerin de Abana ile ilgisi 
bugünkü şartlar içinde noksandır. Senede 7 - 8 
ay vardır. Senede 3 - 4 ay yoktur. Arz ettiğim 
bu derenin geçit vermemesi ve köprünün bulun
maması sebebiyle. Bu itibarla 15 seneden beri 
kaza olan Bozkurt Pazaryeri ilçesi ile, bu köy
lerin İlişi münasebeti ile, İlişi üzerinden Boz
kurt'la münasebeti vardır. 7 kilometredir. Geçi
di iyi değildir. Ama iktisadi münasebetleri bu 
yol vasıtasiyledir. Abana'nm Doğusunda kalan 
10 köyün, 11 köyün münasebeti, yol münasebeti, 
iktisadi münasebeti Abana iledir. Şimdi bu iti
barla coğrafi bakımdan, iktisadi şartlar bakı
mından bugünkü fiilî durum itibariyle Abana'
nm Doğusundaki köylerin, yani 11 köyün Aba
na ile münasebeti vardır, Bozkurt'la münasebe
ti azdır. Batısındaki diğer 8 köyün bugünkü 
fiilî durum itibariyle münasebeti keza Bozkurt'-
ladır, Abana ile değildir. 

Bir hususu daha arz ediyorum, gayet açık 
ve samimî, bu 11 köy mütebakisi 22 küsur köy, 
bir tek köy yoktur ki, şu tasarruf muvacehesin
de, bu tasarruf münasebetiyle, biz Bozkurt'u is
temeyiz de Abana'yi istiyoruz diye bir tek köy 
yoktur. 

SAFFET URAL (Bursa) — Ne haddine. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — Her şeyin haddi vardır, haddine ama
deyiz, size şunu da arz edeceğim, Hıfzı Oğuz 
Bekata'nın bu husustaki teklifini şu şekilde dü
şünerek zaten baştan beri arz ediyorum. Arka
daşlar, bu yolun ve köprünün yapılmasını mut
lak surette zaruri görmekteyiz oradaki köylerin 
kalkınması için. Abana'nm kalkınması için, 
İlişi'nin kalkınması için, zaruridir. Yapılmamış 
şimdiye kadar. Ama İkinci Beş Yıllık Plânın 
1983 de yok ama, 1969 da mutlaka bu yolun ya
pılması için içişleri Bakanı olarak, Hükümet 
âzası olarak bütün gayretimizi sarf edeceğimize 

Yüce Senato huzurunda arz ediyorum. Şimdi 
bu yollar iltisakı, bu yollarla irtibatı sağlandık
tan sonra köprü ve yol irtibatı sağlandıktan 
sonra, yeni bir durum ortaya çıkıyor. O saman 
ilişi'nin de garbmdaki diğer köylerin de Abana 
ile irtibatı gayet rahat ve kolay olacaktır. Şim
di bundan sonra hattâ şimdi şu kanun çıktıktan 
sonra dahi olsa arz ediyorum. Bir tek köy ta
lebi, siz takip ediyorsunuz, teşkilâtınız var, mil
letvekili. arkadaşlarınız var, senatör arkadaş
larınız var bir tek köy teklifi yani Abana'yi is
temiyoruz, Bozkurt'a bağlayın, veya Bozkurt'u 
istemiyoruz Abana ya bağlayın, diye bir tek köy 
teklifi gelirse bu kanun mevzuu değil, arkadaş
lar. Bu, İçişleri Bakanının kanunen salâhiyeti 
dahilindedir. Bir vilâyetin dâhilinde ki bir ka-̂  
zadan, diğer kazaya bir köyün bağlanması idari 
bir tasarruftur, usulü vardır, bunu yapmak bi
zim elimizdedir. Size Senato huzurunda arz edi
yorum. Böyle, bir tek teklifle dahi gelirse, mu
halefet milletvekili ve senatör arkadaşlarımdan 
rica ediyorum, bizzat kendilerinin getirmelerini 
ve bu teklifi aksettirmelerini istirham ediyorum, 
ve bunu en objektif, en dikkatli tarzda her tür
lü siyasi ve diğer hissi tesirlerden muarra, her 
şeyden uşak bir tarzda tetkik ettirip halkın 
arzu ettiği istikamette istediği kazaya bağla
mayı taahhüt ediyorum. Arkadaşlar üç sene
den beri içişleri Bakanlığı yapıyorum, yüzlerce, 
köy, bir kazadan, diğer kazaya geçmiş gitmiş
tir. Senatörsünüz, bir tekinde siyasi noktai na
zarla bir köy diğerine bağlanmıştır diye getiril
mişse, yoktur böyle bir şey. O itibarla gayet 
açık söylüyorum, hiçbir siyasi tesir yoktur. Ama, 
halk idaresi, Hümümeti iddiasında bulunan bir 
Hükümet, halkın arzu etmediği tarzda tasarruf
larda bulunamaz. Köy istemedikten sonra ben, 
usulü yerine gelmeden bir köyü diğer kazaya 
kâğıt üzerinde nazari haritalarla, nazari düşün
celerle yapamam arkadaşlar. Ama tekrar ediyo
rum, tescil ettiriyorum aksine bir talebolduğu 
takdirde, en objektif, en ilmî ve hakikatlere uy
gun tarzda ve umumi arzuya uygun tarzda 
bir kazadan diğerine bir köyün geçmesi husu
sunda taahhütte bulunuyorum. Aksi olduğu 
zaman murakabe yollan vardır. Lütfen bu söz
lerimi burada hatırlatarak beni her türlü mu
rakabeye tabi tutabilirsiniz. 

Kıymetli arkadaşlarım, mülki idari taksima
tımız bugün Türkiye'nin iktisadi, sosyal, idari 
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ye diğer şartlarına man mânası ile cevap vere
bilecek durumda bulunmamaktadır. Osmanlı 
devrinden intikal eden idari sistemin birçok ha
taları halen mevcut bulunmaktadır. Bugün 
87 tane kazamız vilâyettik için müracaat etmiş
tir. 251 tane nahiyemiz kazalık için müracaat 
etmiştir. 694 tane de köyümüz nahiye için mü
racaat etmiştir. Biz bu müracaatleri gayet dik
katli ve ilmî 29 kişilik bir araştırma ekibi ma
rifetiyle idari vs mülki taksimatta yeni şartlara 
uygun bir durum tesbit etmeden ne bir köyü 
nahiye yapmışızdır, ne bir nahiyeyi kaza yap
mışızdır. 3 sene zarfında bir tek nahiyeyi, bir 
tek köyü nahiye yapmamışızdır. 

Eğer siyasi düşünceler ve mülâhazalar olmuş 
olsa idi her halde bunlardan bir hayli yapmak 
imkânı olurdu, ekseriyetimiz de vardı. Getirir
dik, yine münakaşası yapılırdı, siz söylerdiniz 
kanun çıkardı. Ama buradaki kazalık durumu 
hususi bir hal ihtiva etmektedir. Anayasa Mah
kemesinin verdiği kararı yerine getirmek mec
buriyetindeyiz. Anayasa Mahkemesinin kara
rında Mehmet Hazer Beyin bir tereddütlü nok
tası vardı onu arz etmek isterim, Anayasa Mah
kemesi Abana'nın yani Abana'yı köy yapan 
Bozkurt'u kaza yapan kanunu iptalle beraber, 
Abana'nın kaza olması hususu gayet tabiî ortaya 
çıkmakla beraber, Bozkurt'un kaza olmıyacağı, 
yapılamayacağı yolunda da sarih bir hüküm yok
tur. Bu itibarla biz bütün geçmişi de nazarı 
itibara almak suretiyle 15 senelik kaza sosyal 
durumu, iktisadi şartları ve müktesep hakları da 
nazarı itibara almak nartiyle hem Bozkurt'u 
hem de senelerden beri, ben burada bunun mü
nakaşasını yapmıyacağım, eğer tohumu atıl
mışsa 1945 te iki yeri, iki mıntakayı bütün hu
susiyetlerini nazan itibara almadan bir yeri kaza 
yapmak, bir yeri köy durumunda bırakmak gibi 
pisikolojik, bâzı hataları yaptığını kabul etmek 
lâzım. Sonradan da 1953 te bu hatâ yapılmış
tır. Biz bunu izale için ikisini de kaza yapmayı 
uygun buluyoruz, ikisinin arasında tek kaza 
yapmak mümkün değildir, arkadaşlar. Yeniden 
ne coğrafi durum mümkündür, ne yeni kuruluş
larla halkı ordan oraya aktarmak mümkün de
ğildir. O itibarla biz iki üniteyi, de Anayasanın 
115 nci maddesini de hâkim kılarak, yani coğ
rafi durumu, iktisadi, şartları, kamu hizmetle

rinin gereğini de nazarı itibara alarak bu iki 
köyün kaza yapılmasının en uygun olacağını ve 
böylece uzun senelerden beri devam eden geçim
sizliğin kalkacağını ve bu iki mıntakanın da 
gelişeceği kanaatine vasıl olduk. Bu düşünce
lerle kanun tasarımızı huzurunuza getirmiş bu
lunuyoruz. Zannediyorum ki, bu mâruzâtımla 
arkadaşlarımın bu mesele hakkında Abana ve 
Bozkurt'un kaza olmasına dair kanun tasarısı 
hakkındaki tenkidlerine hülâseten cevaplarımı 
arz etmiş bulunuyorum. Tekrar ediyorum, hiç
bir siyasi düşünce yoktur, hiçbir siyasi endişe 
bahis mevzuu değildir. 8 - 10 köyle Adalet Par
tisi iktidarı hiçbir şey kaybetmez ve hiçbir şey 
de kazanmaz. Böyle telâkki edilmemesini istir
ham ederim. Ve arkadaşlarım, getirdiğimiz ta
şanımı tetkik mahsulü olduğunu, il genel mec
lisi marifetiyle tetkik ettirdikğimizi, nazari ol
madığını kabul buyurmalarını ve bundan sonra
ki taleplerimin de bu ölçüler içinde, kanuni yet
kiler içinde dikkat nazara alınacağını arz eder, 
ve dünden beri bu meselede emeği geçen arka
daşlara şimdiden teşekkürlerimi ifade etmek is
terim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Abana ve Bozkurt adlariyle iki 
ilçe kurulması hakkındaki kanun tasarısının tü
mü üzerinde konuşmalar bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etimyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyo
rum. 

Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edil-

Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe kurulması 
hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Kastamonu ilinin Abana ve 
Pazaryeri kasabaları merkez olmak ve ilişik 1 
sayılı cetvelde gösterilen köyleri kapsamak 
üzere, Abana ve Bozkurt adları altında iki 
ilçe kurulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı .. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Takri
rim okunsun, izah sadedinde söz alacağım. 

BAŞKAN — Efendim, madde ile ilgili üç tak
rir vardır, okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe kurulması hakkındaki kanun tasarısının 1 nci maddesinde 
bahis mevzuu olan (İ) sayılı cetvelin aşağıdaki şekilde tadilini arz ederim. 

Zonguldak 
Ahmet Demiryüce 

CETVEL (1) 

Pazaryeri merkez olmak üzere kurulan Bozkurt Abana merkez olmak üzere kurulan Abana 
ilçesine bağlı köyler ilçesine bağlanan köyler 

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

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
18. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

Ambarcılar 
Alantepe (Gölmet) 
Bayramgazi 
Çiçekyayla (Şehşaban) 
Dursun 
Kayalar 
ibrahimköy 
Kestane Sökü 
Keşlik 
Kızılcaelma 
Kirazsökü 
Karaçam (Zırma) 
Eoşmapmar (Oday köyü) 
Köseali 
Kutluca (Aye köy) 
Mamatîar 
Ortasökü 
Sakızeılar 
Şeyhoğlu 
Tezcan 
Uluköy 
Yaşarlı (izmana) 
Yaylatepe (Arza) 

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

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

Akçam 
Altıkulaç 
Çampınar (Gelevye) 
Denizbükü (Kurtköy) 
Elmaçukuru 
Göynükler 
Kadıyusuf 
Yakabaşı (Yaylaz) 
Yemeni 
Yeşilyuva 
Beldeğirmeni (Niğerze) 
Darsu 
Görentaş (Gerdiç) 
Güngören (Zelama) 
Günvakti 
inceyazı (Yunan) 
Yakaören (ilişi) 
Sarıçiçek (Sinciros) 
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Sayın Başkanlığa 

1135 sayılı Kanunun cetvel (1) in aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Osman Koksal 

Pazaryeri merkez olmak üzere kurulan Bozkurt 
ilçesine bağlanan köyler 

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

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

Ambarcılar 
Alantepe (Gölmet) 
Bayramgazi 
Çiçekyayla (Şehşaban) 
Dursun 
İbrahimköy 
Kayalar 
Kestane Sökü 
Keşlik 
Kızılcaelma 
Kirazsökü 
Karaçam (Zırma) 
Koşmapınar (Oday köyü) 
Köseali 
Kutluca (Aye köy) 
Mamatlar 
Ortasökü 
Sakızcılar 
Şeyhoğlu 
Tezcan 
Uluköy 
Yaşarlı (İzmana) 
Yaylatepe (Arza) 

Abana merkez olmak üzere kurulan Abana 
ilçesine bağlanan köyler 

1. Akçam 
2. Altıkulaç 
3. Çampınar (Gelevye) 
4. Denizbükü (Kurtköy) 
5. Elmaçukuru 
6. Göynükler 
7. Kadıyusuf 
8. Yakabaşı (Yaylaz) 
9. Yemeni 

10. Yeşilyuva (Gedva) 
11. Zalama (Güngören) 
12. ilişi (Yakaören) 
13. Yunan (inceyazı) 
14. Darsu 
15. Nigerze (Beldeğirmeni) 
16. Gerdiç (Görentaş) 
17. Sarı Çiçek 
18. Günvakti 
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Yüksek Başkanlığa 

Abana'yı ilçe merkezi yapan kanunun birinci maddesinin 
arz ve teklif ederiz. 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 

Abanaya bağlanacak köyler 

1. Sarı Çiçek 
2. Elmaçukuru 
3. Maca (Akçam) 
4. Geleyve (Çampınar) 
5. Göynükler 
6. Kadı Yusuf 
7. Yemeni 
8. Altınkulaç 
9. Yeşil Yuva 

C. H. P. Grupu 
istanbul 

Fikret Gündoğan 

istanbul 
Mebrure Aksoley 

Ankara 
Hıfzı Oğuz Bekata 

içel 
Lütfi Bilgen 

izmir 
N. Çağatay 

Maraş 
Hilmi Soylu 

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

Sivas 

Yakabaşı 
Denizbükü 
Zalama (Güngören) 
ilişi (Yakaören) 
Yunan (İnce Yazı) 
Darsu 
Nigerze (Beldeğirmeni) 
Gediç (Görentaş) 
Günvakti 

Gaziantep 
Salih Tanyeri 

Samsun 
Rıza Isıtan 

istanbul 
Ekrem özden 

Hüseyin östürk 

Ağrı 
Salih Türkmen 

Bursa 
Saffet Ural 

Manisa 
Doğan Barııtçuoğlu 

BAŞKAN — Takririni izah sadedinde Sayın 
Gündoğan'a söz veriyorum. Buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlarım, Yüksek 
huzurlarınızda biraz evvel okunan takririm mü
nasebetiyle bâzı izahlarda bulunmayı gerekli 
gördüğüm için müsaadenize sığınarak arzı be
yanda bulunacağım efendim. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunun önceden 
beri geçirdiği safhaları tekrar tekrar dile getir
mekle biz de fayda umuyoruz ama, gayretimi
zin neye matuf olduğunun iyi anlaşılma/masın
dan üzüntü duymaktayız. Bilhassa Sayın Ba
kanın biraz evvel burada yaptığı konuşmada, 
teraküm etmiş hissiyatını beyan eden arkadaş
lardan yakındığını görmek bizi üzdü. Biz şu
nu söylemek isteriz ki, teraküm etmiş bir hissi
yatla hareket etmek ihtiyacında olan insanlar 
değiliz. Ama bir meşhur mesel vardır; Fransız 
mahkemelerinde hâkimlerin oturduğu kürsünün 

arkasında: «Demirci Jaen'ı unutmayınız» diye 
bir levha asılıdır derler. Bizim bu Abana Ka
nunu hakkında bütün beyanlarımız, bir vakit
ler yapılmış olan büyük bir hatayı tekrar etme
yi önlemek maksadına matuftur. Abana'yı Aba
na kazası olmaktan çıkaran kanun haleti ruhi-
yesi içinde hareket edilmesini önlemek maksa
dına matuf olarak burada beyanda bulunduk. 
Yoksa, bizim teraküm eden hissiyatımızın bu
rada, dile getirilmesi vesilesi yapılmamıştır bu 
kaııun. Ama, bir baltayı önlemek vazifemizdi, o 
yüzden öyle konuştuk. Sayın Bakan bu Anaya
sa Mahkemesi kararının... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastantönu) — 
Bakana cevap mı, önergeyi izah mı?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Beye
fendi, ben önergeyi izah edeceğim... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, devam edin 
lütfen. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Buna 
ihtiyacımız var, Sayın Nusret Tuna arkadaşım
dan rica edeceğim, beyanlarımızın her halde ar
tık ne şekilde devam etmesi gerektiğine dair 
biraz tecrübemiz oldu. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, rica ediyo
rum, heyeti umumiyeye hitabedin. 

FİKRET GÜNDAĞAN (Devamla) — Sayın 
Bakanın bu Anayasa Mahkemesi kararını her
kesin yanlış anladığı şeklindeki iddiası aslında, 
özür dilerim büyük bir hatalı ifadedir. 1967 yı
lında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edi
len 6203 sayılı Kanun yerine aradan altı ay 
geçtiği halde, iktidar ne bir kanun getirmek, 
ne de Abana'yı Anayasa Mahkemesinin kararın
da sarahaten belirttiği gibi o ilçenin merkezi 
yapmak gibi bir tasarrufta bulunmadığı zaman, 
herkes o kararda yazılı fıkrayı Hükümete ha
tırlatmıştır. Biz de parti olarak altı ay geçmiş 
olmasına rağmen o ilçenin merkezinin Abana ol
masını gerektiren ve emreden Anayasa Mahke
mesi kararının yerine getirilmemesini dile ge
tirmişizdir. Ama bugün Abana ve Bozkurt na
mı ile iki ilçe kurulmasına dair kanun tasarısı 
geldiği zaman elbette ki, icranın bir beldeyi iki 
ilçe haline getirmesi yetkisini, onu bir kanuna 
bağlanması usulünü başka bir gözle göreceğiz, 
gördüğümüzü de burada ifade ettik. Yani Ba
kanın bize, bu kararı yanlış anladınız, şeklin
deki izafesi de aslında kendilerinin yanlış anla-
maîarıdan ileri gelmektedir. Nitekim o kadar 
ki, Anayasa Mahkemesinin... 

BAŞKAN — Saym Gündoğan, rica ederim, 
tasarının müzakeresinin tümü bitti. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ana
yasa Mahkemesinin emrettiği şekilde Abana il
çesinin tekrar ilçe olması zorunlu olduğu için
dir ki, Hükümet buraya bir tasarı getirmiştir. 
Ama bu tasarıda usul olmadığı halde, âdet 
olmadığı halde ve böyle bir gelenek mevcudol-
madığı halde birtakım köylerin Abana ilçesine 
bağlanması tahdidi surette kanun tasarısına 
konmuştur, işte biz bunun karşısındayız. Önce 
bu hakikaten, idari yetki ve idari tasarruf hu
dudu içindeki hususların teşriî tasarruf hudu
du içine alınması gibi bir kargaşalığı meydana 
getirir ki, hiç şimdiye kadar ihtiyar edilmemiş 
bir usuldür. Ve görüldüğü gibi burada huzur
suzluk yaratıcı bir usul olmuştur. Eğer kanun 
muayyen köylerin muayyen kasabaya bağlan

ması bilhassa Abana'ya bağlanması şeklinde gel
memiş olsa idi Abana ve Bozkurt namında iki 
ilçe kurulması seklinde gelmiş olsa idi ve ida
rede böylesine bir tasarruf içinde hangi köyün 
hangi kasabaya bağlanmasını istese idi o zaman 
bu kanunun daha kolay geçmesi ve huzursuzlu
ğa meydan vermemesi besbelli idi ve aşikârdır. 
Şimdi Abana ilçesine muayyen köylerin bağlan
masını öngören kanun teklifi, aslında Abana 
ilçesinin yaşamasını, gelişmesini, inkişafını önle
yici mahiyette gördüğümüz için biz bu tasarı
nın karşısına çıkıyoruz ve bu takriri bu mak
satla veriyoruz ve diyoruz ki, Kastamonu mil
letvekilleri ki, A. P. kanadına mensup millet
vekillerinin bir kısmı da bizim görüşümüzdedir. 
Abana ilçesine 10 köy bağlanması suretiyle o 
ilçeyi, ilçe yapmaya teşebbüs ederseniz, teves
sül ederseniz o ilçenin yaşama hakkı, gelişme 
imkânları ve diğer her türlü ilerleme olanak
ları elinden alınmış olur. Lütfen bu kasabaya 
10 köy değil, 18 köy bağlayınız. Saym Koksal 
arkadaşımızı dikkatle dinledim, hakikaten en 
güzel bilgiyi verdi, tekrar etmek istemiyorum, 
bu kadar tabu, bu kadar normal, bu kadar her
kesin üzerinde ittifakla birleştiği, hattâ öyle 
anlıyorum ki, Bakanın da burada söz vermek 
suretiyle hak verdiği bu talebi Yüksek Meclisi
nizin nazarı itibara almasını bu kasabaya 18 
köyün bağlanması suretiyle hakikaten yaptığı
mız işin değerini bir kat daha artırmaya git
mek doğru olacaktır, sonunda Balkanın verdiği 
söze ittibaen buradan ayrılırsak ya köylerin şu 
veya bu sebeple müracaat etmediklerini veya 
Bakanın bu işi unutması veyahut da başka se
beplerle bu köylerin Abanaya bağlanmaması 
gibi bir durumla karşı karşıya kalacağımız 
yerde, şimdiden bu kanuna koyalım hiç kimse
nin şüphesi kalmasın, takrirler, şunlar bunlar 
girmesin ve iki ilçe de mesut bahtiyar ve bir
birleri ile her hangi bir çatışmaya düşmez in
sanlar beldesi haline gelsin istiyoruz. Maksadı
mız bu kadar samimidir, halisanedir ve insani
dir. Bunu nazarı itibara almanızı istirham eder, 
saygılarımı arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Demiryüce takririnizi 
izah için. Buyurun. 

AHMET DEMİRYÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, saym senatörler, dünden beri Kas
tamonu ilinin Abana ve Bozkurt kazalarının 
akıbeti hakkında çok esaslı, derinliğine bir mü-
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zakerat cereyan etmektedir. Bendeniz bu ilçe
leri bilen bir insan sıfatiyle, kendi vicdani ka
naatimi burada aksettirmeyi, sizlere bilgileri
mi sunmayı bir vazife bilirim. 

Sayın senatörler, 25 . 6 . 1945 tarihinde 
4769 sayılı Kanun ile Abana ilçe olmuştur. Bi-
lâhara 1953 yılında Abana'dan ilçe merkezi Pa
zaryeri denen semte kaldırılmıştır. O tarihten 
beri bu iki belde arasında bir çekişmedir git
mektedir. Bendeniz her iki parti mensuplarının 
bunu bir siyasi yöne bağlamış olmaları keyfiyeti
ne bir türlü akıl erdiremiyorum. 1953 yılında Pa
zaryeri merkezine Abana merkezinin ilçe olarak 
Abana 'nın kaldırılması, köy yapılması ve ilçe 
merkezinin Pazaryerine nakledilmesi için su
nulmuş olan kanun teklifindeki bu kanun tek
lifinin gerekçelerinden bir tanesi, mesnet ola
rak kullanılmış ve Anayasa Mahkemesinin ip
tal kararları içerisinde zikredilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Demiryüce, lütfen mese
lenin esasına girmeden takririnizde yapmak is
tediğiniz yani, teklif ettiğiniz değişikliğin esba
bı mucibeisni izah edinz. 

AHMET DEMİRYÜCE (Devamla) — Onu 
yapacağım, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
AHMET DEMİRYÜCE (Devamla) — Boz-

kurt ise, siyais endişelere kurban edilerek hak
ları reddedilmiş büyük bir kasaba hüviyetinde
dir, denmiş. Bu kısım küçük particilerin belki 
bâzı endişelerle zikretmiş oldukları bir konu 
niteliğindedir ve bunun Abana'yi merkez yapan 
insanların bir tutamağı olarak kabul etmek im
kânı yoktur, kanısındayım. Aynı şeyi Demok
rat Parti iktidarının Bozkurt'a nakletmek hu
susundaki çabasında da görmek mümkün de
ğildir, çünkü Demokrat Parti iktidarı da her 
halde Abana'dan alacağı üçyüz reye muhtaç bir 
haleti ruhiye içinde telâkki edilemez. Binaena
leyh, burada her iki partinin de birbirlerini it
ham ederek esasa istinadetmeden girişmiş ol
dukları konu, esas konumuzu halletmeye me
dar olacak nitelikte değildir. Anayasa Mahke
mesi Abana, Bozkurt'un ilçeliğini iptal etmiş
tir. Bozkurt'un ilçeliğini iptal etmiş olması key
fiyeti üzerine tahaddüs eden hukukî durum. 
Hükümet tarafından en iyi şekilde, en esaslı 
olarak hukukî bir tarzda kıymetlendirilmiştir. 
Şimdi karşımıza iki yeni ilçenin teşekkülü gel
mektedir. Bu yeni iki ilçenin teşekkülü keyfi

yetinin Anayasamızın bahşetmiş olduğu esasla
ra göre yapılmış olması şarttır. Nitekim, bu 
esaslara göre hareket edilmiş olduğunu kabul 
etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Bozkurt da 
1953 yılından bu yana mesafe katetmiş, ikti
sadi niteliklere kavuşmuştur. Binaenaleyh, her 
iki ilçenin iktisadi niteliklere coğrafi duruma 
ve sosyal şartlara uygun olarak teşekkül etti
ğini kabul etmek gerektir. Burada bütün sa
yın sözcülerin söylemiş oldukları bir nokta var, 
diyorlar ki, 2,5 Km. mesafe içerisinde ilçe te
şekkül eder mi, gönlümüz razı değildir, Türk 
Milletinin bütçesi bu kadar yere inhisar ettiri
lebilir mi diyorlar. Fakat ondan sonra diyorlar 
ki, birtakım zaruretler, sosyal hâdiseler netice
sinde biz bu ikibuçuk Km. mesafedeki merke
zin birer kazanın yeri olmasını kabul ediyoruz, 
O halde senelerden beri devam etmekte olan 
ıstırapların teskini bütün Senato üyelerinde 
ittifak halindedir. Bizim burada yapmamız ge
reken ve fevkalâde isabetle yapmış olduğumuz 
hâdise, iki ilçenin teşekkülü hâdisesini ıstırap
ların devamı şeklinden çıkartmak mecburiyetin
deyiz. Onun için sekiz köyün Abana ile ilgisi 
olduğunu ve onlarla iktisadi ilişkileri bulundu
ğunu beyan ederek bu takririmi vermiş bulunu
yorum. Sayın sözcü arkadaşımın ifade etmiş ol
dukları ilişi keyfiyeti bir kısmı doğrudur. Aba
na ile İlişi arasında turistik yönden bir rekabet 
vardır. Fakat, şurası da muhakkaktır, ki, ilişi'-
nin kendi limanları halinde telâkki edilmesi 
Bozkurtlular tarafından da şiddetle arzu edil
mektedir. Bu takdirde Devrekani'ye de bir li
man mı vermek mecburiyetinde kalacağız? Onun 
için istirham ediyorum, senelerden beri devam 
etmiş bu işi müttefikan halletmek kanaatinde 
olduğumuza göre bu 18 köyün Abana'ya bağ
lanması şeklinde vermiş olduğum tadil teklifini 
kabul buyurmanızı Yüce Heyetinizden istirham 
ediyorum. Arzum bundan ibarettir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Koksal siz de mi takriri
nizi izah edeceksiniz. 

OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca Se

çilen Üye) — Efendim, bir noktayı aydınlat
mak için söz almış bulunuyorum. Sayın Baka-
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nımız bir köprüden bahsettiler ve bu devirde 
böyle il idare taksimatında bir köprünün her 
halde pek büyük rolü olmasa gerek. Fakat onu 
da aydınlatmak istiyorum, bizim aldığımız bil
giler Hükümettendir ve ona göre konuştum ben. 
Ayrıca şimdi yerinde il yönetim kurulu tahki
kat yapmış, tetkikat yapmış, Hükümet sorduğu 
zaman ve bir rapor hazırlamış, bu rapordan bir 
kısmı okuyacağım. 

«Bozkurt'tan geçip, Abana merkezinin Batı
sında denize karışan Harmoson Çayı üzerinde 
yaya geçidi mevcudolup, Karayolları 15 nci 
bölgesince 90 metre açıklığında trafik köprüsü 
yapımı 1967 programına alınmıştır. Bizim aldı
ğımız bilgi de dün arz ettiğim gibi, Karayolla-
rmdandır ve plânda vardır ve yapımına da sü
ratle devam edilmektedir. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Hayır, efendim. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Tabiî şim
di Sayın Bakanımız hayır, dediler. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Hükümet âzası olarak söylü
yorum, 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Müsaade 
ederseniz ben de arz edeyim, şimdi bunlara gir
mek istemiyordum. Geçici Komisyonda bu mev
zuu konuşulurken istanbul - Hopa yolunun bu 
bölgedeki durumu nedir diye Hükümetten bilgi 
istedik,, Böyle bir yol bilmiyoruz dediler. Geçi
ci komisyon, lütfen dikkat buyurun arkadaşlar 
karar verecek, bu karar en müessir rol oynıya-
cak ve meşhur sahil yolumuz hakkında Hükü
met bilmiyorum diyecek, neden acaba? Biz on
dan sonra takrir veriyoruz diyoruz ki, Hükü
metten istensin bu malûmat, ona göre konuşa
lım Takrir reddediliyor. Neden? Tam bilgiler 
olmadıkça biz birşey yapamayız. Ondan sonra 
çıkıyorum ben Hükümetten rica, istirham bu 
bilgiyi alıyorum ve bana... 

BAŞKAN — Sayın Koksal lütfen sadede 
geliniz. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Peki Sa
yın Başkanım özür dilerim. Şimdi, bu rapora 
göre geçit geçiyor bir, bir de köprü yapımı 
devam etmektedir. Esasen istanbul - Hopa şo-
sesıdır bu, bunun üzerinde köprü olacaktır, 
olmazsa mümkün değil. Ayrıca ilişi ile Boz
kurt arasındaki yol, yazın yağmurlu havalar

da kapalı, kışın daimi kapalıdır. Toprak yol
dur, arızalı yoldur. Uzunluğu da daha fazla
dır. Yine il idare Kurulunun raporunda her 
iki merkez üzerinde olan Devrekani - Bozkurt 
- Abana karayolu ile Abana merkezinden ge
çen sahil yolu yani sahil yoluna Kastamonu'
ya bağlıyan yol hariç, kışın hiçbir yol geçit 
vermemektedir. Demektedir. Saym arkadaşla
rım, şunu arz etmek isterim ki, falan köyler fi
lânı istemiyor gibi ifadeler, kanaatimce doğru de
ğildir. İktisadi sosyal ve kamu gerekleri Anaya
sanın emridir. Buna göre bağlamak lâzımdır. Bu
rada uluorta bu lâfların ifadesi halkımızı birbiri
ne sokar. Saygılarımla. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bir soru
muz var efendim. 

BAŞKAN — Komisyondan mı efendim? 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Efet efen

dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Üç tane 

önerge verilmiştir. Üç önergenin üçünde de 
İS köylin Abana'ya bağlanması istenmektedir. 

BAŞKAN — Hayır efendim farklı, önerge
lerin ikisi, Sayın Demiryüce ile Sayın Köksal'-
ın verdikleri önergelerin ikisi aynı mahiyette, 
Bozkurt'a 23 köy, Abana'ya 18 köy teklif edil
mektedir. ikisi aynıdır, yalnız Sayın Gündo-
ğan'm takriri farklıdır. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bu iki tak
rirde beyan edilen köyler aynı köyler midir? 
(Evet aynı köyler sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan sizinki, fark
lı efendim. Sizinkinde 13 tane isim var. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Yan
da var Sayın Başkan aynı 18. 

BAŞKAN — Evet 18, üçü aynı mahiyette 
efendim. (Köylerin ismi aynı sesleri) 

İsimler aynı efendim. Köylerin isimleri ay
nı. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Soru soruyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Kimden soruyorsunuz efen
dim? 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Hükümetten so
ruyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
LÛTFİ BİLGEN (içel) — içimizde bu böl

geyi Kastamonu senatörlerinden başka iyi bi
lecek kimse yoktur. Onlar da izah ettiler... 
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BAŞKAN — Soru sormadınız ki. Peki 

efendim, takrirleri okutup oylıyacağım efen
dim. Bir tanesini okuyun. 

(istanbul Üyesi Fikret Gündoğan'm öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Takrirleri daha evvel okut
tum. Aynı mahiyette olduğu için bir tanesini 
okuttum. Çünkü birden oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Maddeyi bir sayılı cetveli ile birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — ilişik 2 sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cet
velin ilgili bakanlık ve daireler kısmına eklen
miştir. 

FERİD MELEN (Van) — Bir sual soraca
ğını. 

BAŞKAN — Hükümetten mi efendim? 
FERİD MELEN (Van) Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FERİD MELEN (Van) — Cetvellerde Em

niyet teşkilâtı ile Bayındırlık teşkilâtı mevcut 
değildir. Neden? 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN — 
(Konya Milletvekili) — Emniyet teşkilâtı ma-

-lûmu âlileri henüz 280 kazamızda vardır, 170 
inde yoktur, lüzum görülürse emniyet teşkilâtı 
bilâhara kurulabilir, öbürleri de kadro tasar
ruflarından gerekli ikmal yapılır efendim. (Gü
rültüler) 

FERİD MELEN (Van) — Bayındırlık?.. 

BAŞKAN — Çok rica ederim. Komisyon 
olarak izah etmek istiyorlar. Buyurun efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 
SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın Başkan, Tür
kiye'de ilçelerde Bayındırlık teşkilâtları ka
nunla mevcut değildir. Ancak Karayolları Ge
nel Müdürlüğü lüzumu halinde kendi kararla-
riyle şube açabilir. Kanunda böyle bir şey yok
tur. 

BAŞKAN — Maddeyi ekli cetveli ile birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
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I rıım. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 
Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

I mistir. 
| Tasarının tümü üzerinde, lehinde Sayın Ha

lil özmen. 

I HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, bu bölgeyi karış 

I karış gezmiş ilçelerini ve köylerini, görmüş bir 
i arkadaşınız olarak konuşacağım ve oyumu da 
I müspet olarak kullanacağım. Abana'yı çok 

yakinen gördüm, içinde bir gün misafir oldum 
bütün tesisleri gezdim hakikaten memleketi
mizin turistik bir bölgesidir, içinde her tür-

j lü tesisleri vardır. Yalnız hak ve adalet bek-
! lediğini, kaymakam beklediğini 1965 yılı se-
, çimlerinin arifesinde bize acı acı söylemişler 

ve dertlerini yanmışlardır. Bozkurt da ilçe ol
duktan sonra birçok tesisler kazanmış, birçok 

! nitelikler almış, iktisadi yönden hayli ilerle-
j miş, birçok binalar kazanmıştır. Binaenaleyh, 
! hak ve adalet bakımından onun da ilçe olma-
' sında büyük bir isabet vardır. Yalnız muhte-
ı rem arkadaşlar, inebolu'dan itibaren Abana'-
| ya kadar bir yol mevcuttur. Gayet güzel bir 
I yoldur. Otomobillerle serbest olarak geçtik 

ve Abana'da misafir olduk, inşallah muhte
rem arkadaşımızın Hükümet üyesi olarak söy
lediği bu amansız, geçit vermiyen yol yakın 
bir zamanda yapılır, Kastamonulu olarak 
sizler ve biz de memleketimizin iyi bir vilâye-

I ti olarak hepimiz görür ve iftihar ederiz. O 
I turistik bölgeyi her zaman görürüz. Muhte

rem arkadaşlar, bu kanun tasarı ile yıllar
dan beri devam eden haksızlık ve İM bölge 
arasındaki ıstıraplar şahsi kanaatime göre so-

ı na ermiştir, inşallah bundan sonra bir ıstırap 
mevcudolmaz. Bu iki bölge halkının inşallah 
bundan sonra huzur ve rahata kavuşmasını 
ve hızlı bir kalkınmaya başlamasını can ve 
gönülden ben de istiyorum. Kalıkmabilir mi, 
bu bölge halkı eğer bu yollar yapılırsa, gerek
li ilgi gösterilirse kalkınaibilir. 1953 yılında 
Kırşehir ili de bir felâketle karşıkarşıya gel-

I miş idi ve bu acı felâket esnasında Kırşehir 
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ilinin Avanos, Kozaklı, Hacıbektaş ilçelerini 
kaybetmişti. Bu bizim için açı bir gündü. Bu 
husus Kırşehir için unutulmaz bir yaradır. 
Hiçbir zaman Kırşehirli olarak bu yarayı 
unutmıyaoağız. Hükümetin bu yaraya da eli
ni uzatmasını ve Sayın Bakanın, Adaleti se
ven Sayın Bakanın insanlığı insaniyeti seven 
Sayın Bakanın bu yaraya da el koymasını ve 
haksızlığı düzeltmesini biz de istirham ediyo
ruz kendisinden. Madem ki, haksızlığı düzelt
mek istiyor, hak ve adaletin öncüsü olarak 

3. — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/379; Cumhuriyet Senatosu 1/893) 
(S. Sayısı : 1139) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinden çıkarak Cumhuriyet 
Senatosuna intikal etmiş bulunan Ankara Üni
versitesi Kuruluş Kadroları hakkındaiki 5239 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kad
roların eklenmesine dair kanun tasarısının ehem
miyetine binaen Millî Eğitim ve Bütçe komis
yonlarından seçilecek 5 er kişiden mürekkep 
geçici bir komisyonda görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
İlhami Ertem 

BAŞKAN — Millî Eğitim, Bütçe ve Plân 
komisyonlarından beşer üyenin seçilmesi teklif 
edilmektedir. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Geçici 
Komisyon kurulacaktır. 

4. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadro
ları ile Merkez Kuruluş Görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerin
de değişiklik yapılmasına dair 2.7. 1962 tarihli 
ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının gün
deme alınmasına dair Millî Eğitim Bakanı ilha
mi Ertem'in önergesi. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadroları 

ile Merkez Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 

kendisini gösteriyor, kendisinden ben de rica 
ediyorum. Bu kanun tasarısının Abana ve 
Bozkurt ilçelerine, köylerine ve halkına hayır
lı ve uğurlu olmasını Cenabı haktan diliyo
rum. Hepinizi en derin hürmet ve saygılarım
la selâmlarım arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Abana ve Bozkurt adları ile 
iki ilçe kurulması hakkındaki kanun tasarısı
nın tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ta
sarı kanunlaşmıştır. 

2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına da
ir olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvel
lerinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisinde kabul edilen metni Sena
toya gelmiş bulunmaktadır. 

Çok müstacel bulunan bu kanunun biran ev
vel görüşülebilmesini temin için havale edilmiş 
bulunduğu Millî Eğitim ve Bütçe - Plân komis
yonlarından seçilecek beşer kişilik bir geçici 
komisyonda görüşülmesine karar ittihazına mü
saadelerinizi saygı ile arz ederim. 

Millî Evitim Bakanı 
ilhami Ertem 

BAŞKAN — 1143 sıra sayılı Kanun tasarı
sının gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme (rehabili
tasyon) tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen
mesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
641 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısının gündeme alınmasına 
dair Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı Osman 
Salihoğlu'nun önergesi. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıya ismi çıkarılan 1142 sıra sayılı Ka
nun tasarısı tabedilip üyelere dağıtılmış bulun
maktadır. Gelen kâğıtlara ekten gündeme alı
narak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. Bütçe ve Plân Komisyonu 

Başkanı 
Osman Salihoğlu 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Kanunun adı : 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağ

lı sağlık kurumları ile esenleştirme, rehabilitas
yon tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine, bâzı maddelerin değiştirilmesine da
ir 641 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş-

2. — Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (1/893) (S. Sayı
sı : 1139) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmama
sını oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiven sayın 
üye?.. Hüseyin Öztürk. 

HÜSEYÎIf ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Ankara Üniversitesi ku
ruluş kadroları hakkındaki 52P>9 sayılı Kanuna 
2k kanun tasarısı 1139. 4930 sayılı Üniversiteler 
Kanununun ikinci maddesi gereğince Ankara 
Üniversitesine bağlı olarak açılan Diyarbakır 
Tıp Fakültesine aitir. Memleketimizin kalkın
ması bakımından eğitimin ön plânda görülmesi 
bugün kamu oyunca da kabul edilmiş durum
dadır. Yalnız bu üniversitelerin açılışında ve 
üniversiteye bağlı fakültelerin kuruluşunda 
dikkat edilmesi gereken bâzı esaslar vardır. Bir 
fakültenin kurulması yeter değildir. Çok geliş
miş memleketler, zengin memleketler bunu de
nemişlerdir ve muvaffak olmuşlardır. Yalnız 
onlar kurarken üniversite ve fakültelerini iyi 
bir hazırlıktan geçtikten sonra hem kadrolarını, 
hem de eğitim, öğretim araçlarını esaslı şekilde 
tamamladıktan sonra bu ise girişmektedirler. 
Hele Tıp Fakültesi gibi bir fakültenin yani mem
lekete ihtiyacı olan elemanı yetiştirecek olan 
fakültenin, kurulması için Diyarbakır'ın da se
çilmesi isabetlidir, ama bu fakültenin kurulu
şunda dikkate alınması lâzımgelen b ^ ı özellik-

(1) 1139 S. Saydı oasmayazı tutanağın so-
nundadır. 

tirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı. 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlara ekte bulunan 
1142 sıra sayılı Kanun tasarısının gündeme alın
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ler üzerinde duracağım. Mevcut fakültelerimi
zin ve üniversitelerimizin meselelerini çözeme-
mişizdir. Bu meseleler Türkiye'de ekonomik ba
kımdan olsun, sosyal bakımdan olsun, kültürel 
bakımdan olsun bize çeşitli sorunlar getirmekte, 
bu sorunlar gençliğin davranışları ile karşımıza 
hem Hükümetin millî eğitim politikasını hem de 
üniversitedeki profesörlerin kişiliklerini bile 
sarsıcı ortamları doğurmaktadır. Bugün Türki
ye'de 11 bin kişiye bir doktor düştüğü tesbit 
edilmiştir, hesaplanmıştır. Bunu genel nüfusa 
göre oranlıyarak söylemişlerdir. Ve rakamla tes
bit etmişlerdir. Oysa ki, biz İstanbul, Ankara ve 
İzmir ile Batıda birkaç vilâyeti içine alan dok
torları bu umumi kıyaslamadan çıkaralım 20 
bin kişiye Doğuda bir doktor düşüyor demektir. 
Buna göre Tıp Fakültesine ihtiyaç vardır ve 
isabetlidir. Yalnız, bu bölgedeki üniversitenin 
açılması için hazırlıklar tam gözükmemektedir. 
1966 - 1967 öğretim yılında Diyarbakır'da açı
lacak Tıp Fakültesi için oranın adına 50 öğrenci 
alınmış, Ankara Tıp Fakültesinde okutulmuş, 
bundan sonra da her yıl 150 kişi alınacaktır. 
Şimdi 150 kişi 200 kişi oluyor, 200 kişiye önü
müzdeki yıl biz profesör bulacağız, doçent bu
lacağız, asistan bulacağız ve öğretim üyesi bu
lacağız, bunları dikkate almca yine karşımıza 
diğer fakülteler gibi bu fakülteler de birçok 
sorunlarla, birçok meselelerle çıkacaklardır. 
Bunları düşünerek biz bu fakültelerin açıl
ması için Devletin hazırlıklarının tam olması 
kanatindeyiz. Bugün Türkiye'deki bu ihtiyaçları 
karşılamak için düşünülen çok şeyler vardır. 
Eğitim sisteminden gelen noksanlıklar, ekono
mik sistemden gelen noksanlıklar vardır, 
Toplumun yaşantılarından gelenler vardır. Ve 
bir de Dünyanın bukünkü bir çağ değişimi için
de oluş ve bizim gençlerimize ve insanlarımıza 
tesir eden esaslar vardır. İşte bu esaslardır ki 
bizim üniversitelerimizdeki patlamaya bile et-

6. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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kili olmuştur. Yani ihtiyaçları karşılanamayan 
çocuklar senelerdir katılaşmış üniversitenin o 
katılıklarını kırmışlardır. Biliyorsunuz, hepiniz 
çok iyi biliyorsunuz, bizim üniversitelerimiz Al
manya'dan ve Fransa'dan alınmış örneklerdir. 
Ve dünyanın en katı, dünyanın en klâsik işli-
yeıı üniversiteleri de kuruluşundan beri bu İM 
ülkenin üniversiteleridir. Ama onlar bu katılığı 
birkaç defa kırmışlar, bugün d<*ıi bu katılığı 
onlar bizimkine göre % 80 ileri olmalarına rağ
men yine de katı bulmakta, yine de kırmaya ça
lışmaktadırlar. öyle ise bizim kuracağımız fa
külteler, açacağımız üniversiteler bugünkü dün
yalım gidişine ve çağ değişimi içindeki eğitim 
değişikliklerine uygun olmalıdır. Bilyorsıuıus 
üniversitedeki boykot, kaynağını bugünkü bo
zuk sosyal ve ekonomik yapımızın önemli bir 
kısmı olan, eğitim sistemi düzensizliğinden alan 
gençlik hareketi olarak başlamıştır, özel istek
lerle başlayıp ülke sorunlarını kapsyan bu 
boykot hareketi bütün yüksek öğrenim gençli
ğim tüm bilinçli hale getirmiştir. Sınav siste
mindeki bir tek istekle bashyan bu davranışlar, 
toplumumuzun genel bozuk düzenine ve bozuk 
düzen içindeki eğitim çıkmazı sorunlarına el 
atılmasını sağlamıştır. Başta Hukuk, Fen, Dil -
Tarih ve Coğrafya Fakülteleri olmak üzere bu 
öğrenciler isteklerinin % 80 ini almıştır. Şimdi 
bis açacağımız fakülteleri bu istekler, çocukların 
yaptığı bu hareketler, bunun sonunda aldığı 
haklar ortada. Şimdi açacağımız üniversite ve 
fakülteler acaba yine bu klâsik yönde üniver
siteler, öğretim üyesi noksanlığı olan fakülteler 
ise bunlar açılmadan açılmaması daha iyi ama 
bir yönden de istiyoruz ki, ihmal edilmiş olan 
bölgelerin kalkınması için fakülteler açılsın. 
Simdi iki zorluk karşısında kalıyoruz. Yıllar
dan beri bozuk ve köhneleşmiş bir eğitim politi
kası böylece kökünden sarsılmış bu hareketlerle 
ve bir bakıma çözülme yoluna da bu önemli 
memleket sorunlarında öncülüğü Atatürk'ün bi
line!:; ülkücü gençleri yapmıştır, iktidarı sosyal 
amaçlara yönelmiş ülke gerçeklerinden toplu
mun ön sorunlarından yoksun genel sosyal ve 
ekonomik politikası eğitim politikası da böylece 
bir bakıma sarsıntı geçirmiştir. Toplumun yapı
sında sn etken olan ve güçlü bir grup teşkil 
eden gençliğin davranışının üzerinde önemle du
rulması gerekmektedir. Bugün üniversiteli genç-

I 1er az gelişmiş bir ülke olmanın bilincine var
mışlardır. Ekonomik, toplumsal ve teknolojik 
gelişmelerde geri kalmış olmamısır nedenlerini 
bugünkü bozuk düzenden meydana gelen e§.-
tim çıkmazına bağlamaktadırlar. 

Bu balamdan gençler hözuk dikenden kurtu
luşun başlıca esaslarını Anayasanın 50 m d »rad-

I desindeki beliğ yargıların tam olarak uygulan
masına herkese yeteneklerine göre fırsat eşitli
ği verilmesine, halka dönük ve ülke gerçekle
rini kapsıyan bir eğitim sisteminin gerçekleş
tirilip uygulanmasına bağlamaktadırlar. Şim
di, gençlerin istediği yönde bizim bugünkü ka
nun tasarımızda bir kuruluşu gerçekleştirmek 
için getirilmiştir. Ama bunu gerçekleştirirken 
dikkate almamız gereken, bunu geniş çapta in
celememiz ve esaslarına inmemiz gerekir. Bu
gün Türkiye'de genel kalkınma plânlaması için
de ülkemizin ve ulusumuzun gerçek ihtiyaçlari-

I na, halkın yararına yüz yılımızın zorunlu kıldı
ğı esaslara göre bir eğitim plânlaması yapıla
mamıştır. Eğitimin sadece bina ve rakam demek 
olmadığını, muhtevaya, esasa inilmesi gerekti
ği, memleketin ihtiyacı olan elemanların kısa 
ve uzun süretil eğitim plânları ile sağlanması 
şart olduğu dikkate alınamamıştır. Halkın çe
şitli istekleri yönünden, çeşitli istekleri bizi 
zorladığı zaman o zorlama karşısında bo3Hin 
eğmişiz, okul açmışız. Açmışız ama okula ele
man verememişiz. Verdiğimiz yerdeki eleman 
yetersizliği yüzünden de ve bir eğitim plânlama
sı noksanlığı sebebiyle de uzmanlaşmış kişi, 
ihtiyaca göre kişi yetiştirememişiz. Bu bakım
dan bâzı bölümlerden yetiştirdiğimiz kişiler 
boşta kalmış, bâzı kısımlara da eleman bula
mamışız. Demokrasilerde kontrolsuz bir ikti-
dar veya bir kurum düşünülemiyeceği gibi 
üniversitenin de bir denetimden ve kontrolden 

I uzak tutulması düşünülemez, üniversite yö
neticileri öğretim üyeleri, öğrenciler ve bir 

| de halk oyu üniversitenin bünyesini teşkil eden 
unsurlar olarak düşünülmelidir. Bu dört öge 

i eşit yetki ve haklara sahip kılınmadıkça orada 
| demokrasiden bahsetmek, demokratik bir eği-
i timin uygulandığını söylemek elbette ki yersiz 

olur. Bizim üniversitelerimizde olduğu gibi bi-
I ri diğerinden daha güçlü olursa, güçlü olan 
| güçsüz olanı ezer. Ve güçsüz olanın birçok 
| hakları zayi olur. üniversitelerimizde boykot 
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öğrencilerin zayi olan haklarını aramaktan doğ
muş olarak tanımlanırsa yanlış olmaz, öyle ise 
açacağımız fakültede... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, rioa ederim gün
dem dışı söa istediniz, gündem dışı konuşma 
mevzuunu bu kanun münasebetiyle burada ko
nuşuyorsunuz. Rica ederim, vaktimiz dar, şu 
kanunun müzakeresini lütfen sadet içinde de
vam ettirelim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kanım, dikkat buyurulursa bütün maddeler 
açılacak fakültenin esasına ve nedenlerine da
yanmaktadır. Esası ve nedenleri... 

BAŞKAN — Sayın öztürk, bir dakika efen
dim, bu kanun, biliyorsunuz ki Üniversiteler 
kanunla kurulur ama bu mevzu !>ir kanun mev
zuu değil. Ankara Üniversitesi kendi bünyesi 
içerisinde Diyarbakır'da bir Tıp Fakültesi ku
ruyor. Onun için de elimize bir kadro kanunu 
gelmiş, yani bu kadro kanunu üzerinde konuşa
cağız. Üniversitenin kurulup kurulmaması ve
ya üniversitenin kuruluşunun nedenleri üze
rinde görüşmeye hakkımız yok bu kanun müna
sebetiyle. Lütfen sadet içinde konuşun efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkanım, kurulan fakülte bir üniversitenin 
nüvesi olacaktır, öyle ise üniversitenin nüvesi 
olacak bir fakülteye, bu Devlet para verecek
tir ve bu gençler yetişecektir. Şimdi orada 
açılacak yüselli kişi, ikiyüz kişi için siz profe
sör, doçent, asistan ve yeteri kadar öğretim 
üyesi bulabilecek misiniz? Ben bunun üzerin
de duruyorum ve bu bakımdan kadro kanu
nunda yapılması gereken esaslara dokunuyo
rum. 

BAŞKAN — Saym öztürk, bu kanun tasa
rısı teknik bir kanun yani, kadro istiyen bir 
tasarı. Yoksa öğretmen bulmuş ki, bu kadro
ları istiyor. Yani, bunun üzerinde artık bula
cak mı, bulmıyacak mı münakaşasını yapmıya-
lım, istirham ediyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bakın ben bir müessesenin kontro
lünden bahsettim. Orada açılan bir fakülteyi, 
kendi kendini kontrol edemiyen bugünkü üni
versite orayı kontrol edebilir mi? Bu kanun
la ilgili^ bunu kim kontrol edecek ve nasıl ola
cak? Bunların izahına çalışıyorum. (Gürültü
ler) 

Efendim, kontrol ve denetim şarttır. Kon
trolsüz ve denetimsiz bir müessese olamaz. Bu 
bakımdan bugün açılacak fakültenin kontro
lünü buradan yapmak mümkün olmadığı gibi 
bugünkü sistemi içerisinde zaten mümkün ola
mamaktadır. Dikkat ettim ben, üniversitenin 
bütün çalışmaları incelenirken, üzerinde duru
lurken, öğrenci hareketleri araştırılırken hiç
bir zaman nedenlerine inilmemiştir. Bunun için 
durmadan fakülte açarsanız, açılan her fa
külte bu milletin başına birçok problemler ge
tirir. önce problemlerini halledelim, üniver
siteyi, fakülteyi öyle açalım diyoruz. Mevcut
ları geliştirelim, açacağımızı da çağımızın em
rettiği şekilde açalım diyorum. Konuşmamız 
bu yöndedir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, ben 
lüzumu kadar müdahale ettim, siz de etmeyin 
efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Kanu
nu var. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Müdaha
le etmeyin beyim. Kanunu olmadık ıbir fakül
te açılamaz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — 1966 
da açıldı bu fakülte. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Efen
dim ancak elli öğrenci almıştır. Bu elli öğren
ci Ankara Üniversitesinde oranın' adına oku-
tulmuştur. Orada faaliyete geçmiş bir fakülte 
yoktur. O fakülte ancak kadro kanunu kabul 
edilip, kadrosu bir kısmı Ankara üniversite
sinden, yani Tıp Fakültesinden bir kısmı da bu 
kanunla oraya verilen kadroyla işletmeye açıla
caktır. 

Sayın senatörler, bugün dikkat ediyoruz, 
bir üniversite içinde bulunanlar bizden ne is
tediler? Dediler ki, bize, üniversite yönetimi
ne iştirak etmek hakkı verin, profesörlerin me
sailerini kendi okullarında derslere ve ilmî 
araştırmalara harcamalarını sağlayın dersleri 
bizzat kendilerinin vermelerini sağlayın. Ba
kın şimdi fakülteye geliyor, dinleyin, sabırsız
lanmayın. Program ve yönetmenliklerde yeni
den reform yapılmasını istiyoruz dediler. Ken
dilerinin de çalışmaya katılmalarını istedi
ler. imtihanlarında âdil sınav istediler, asis
tan, doçent ve profesörlerin iyi yetiştirilmesini 
ve kendilerine yeter durumda olmasını istedi
ler. Şimdi burada bir bu yeter durumu bula-
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mamışız. Sayın Millî Eğitim Bakanından bu
nu istirham edeceğim. Bu tesbit edilebilmiş mi, 
gidecek öğretim üyeleri bulunabilmiş mi? 
Memlekete açacağımız fakülte, maddi bakım
dan bize bir de öğrencilerin yetişmesi bakı
mından bu sene orada faaliyete geçirilmesi fay
dalı mı olacak, yoksa bu ikiyüz kişinin üniver
site içerisinde devam ettirilmesi mi daha ucu
za mal olacak ve daha iyi yetişmesini sağlıya-
cak. 

Sayın senatörler devlet üniversitenin 
özerkliğine elbette müdahale etmiyecek, ka-
rışmıyacak ama, biz bâzı ülkelerin durumuna 
bakıyoruz ve bir denetim altında buluyoruz 
üniversiteleri. İngilteröde bakıyoruz bir öde
nekler kömitösi kurulmuş akademik faaliyetin 
dışındaki bütün faaliyetler bunlara verilmiş. 
Birleşik Amerika'da bakıyoruz eyaletlerde 
meydana getirilen kurullar bu akademik işler 
dışındaki işleri yönetmekte. Holânda'da bakı
yoruz, kuratörler diye bir heyet teşekkül ettir
miş, akademik çalışma dışıridaki bütün çalış
malar bunlara ait, şimdi, burada açacağınız 
fakülteyi kime denetleteceksiniz? Kim denet-
liyecek? Bu gözden uzaktır, gönülden de uzak. 
Biz buradakini denetletemiyoruz malî bakım
dan, yetişme bakımından. Yine demin Sayın 
Bakana sorulmasını arz ettiğim duruma geli
yor. Türkiye'de üniversiteler tamamen bir or
ta çağ kiralığı gibi yaşıyor bugün. Bir öğre
tim üyesi hem yönetici, hem icracı, hem de öğ
retim üyesi, aynı zaman da eğitimci ve araştı
rıcı, görevini yapmakta, insan yaradılışı
nın özellikleri göz önünde tutuluca bir 
kişide bu kadar yetkiyi, bu kadar görevi 
birleştirmek demokratik eğitim anlayışı bakı
mından büyük hataların doğmasına sebebola-
cak. Ortamları yaratacak ve böylece de işte me
seleler karsımıza çıkacak. Ve bugün biliyor 
musunuz Türkiye'de Hükümet olar akta, üni
versite olarakta, halkoyu önünde millî eğitim 
politikamız büyük sarsıntı geçirmiştir. Seneler
dir fakülteler açtık, açıyoruz çeşitli yerlerde. 
öğretim üyelerini hangisinin tamamladık, öy
le ise, öğretim üyesi ile fakültenin açılması 
birbirine bağlıdır. Yani üzerinde dururken ör
nekleri var. Aslında var olan kaynaklarımız 
değerlendirilmesi, ülkemizin muhtacolduğu ele
manların kısa zamanda yetiştirilip tamamlan

ması zorunluğu karşısında kalınmış, bu açıkla
malar esas dikkate alınıp gerekli reformlar 
yapılmadıkça, memleketin bu£*iinkü üniversite
sinin çalışmasından randıman alınamamıştır. 
Yetişenlerin bir çoğu iş bulamamış, birçokları 
da buldukları işlerde basarı gösterememişler
dir. Türkiyöde hem eğitim sisteminden bahse
diyoruz, felsefemiz var diyoruz, sonra da kal
kıyor hepimiz Sayın Bakan dahil, tenkidini 
yapıyoruz, öyle ise, bir üniversite açarken eği
tim politikası içerisinde o fakültenin, o üniver
sitenin yerinin ne olduğunu iyi tesbit etmek lâ
zım. Bu tesbit edilmemiştir. Modern Devlet 
anlayışı kişinin değerine önem veren, toplumun 
yararına dayanan önemli ve büyük bir yurt 
sorununu kapsamaktadır. Hal böyle iken, üni
versitelerimiz bu ülkenin ve ulusun sağ duyu
sunun öncüsü ve kaynağı olarak kabul edil
mek gerekirken, gençlerimizin haklı istekleri 
bile dikkate alınmıyor. Bugün Türkiye'nin ih
tiyaçlarını ve nedenlerini Önemsemek gereki
yor ve bu gerçekler içerisi de gençlerin istek 
ve arzularını dikkate almak gerekiyor. Basit 
bir çıkarcılık yönünden değerlendirmek ise, 
katiyen doğru bir iş olmuyor. Bugün eğitim sis-
temimiş ülkemizin gerçeklerine, çağımızın ko
şullarına ülke ve toplum sorunlarına zıt düşen 
bir ortam içinde bulunmaktadır. Bu ortam için
de açacağın üniversite ve fakülte bunun dı
şında mı kalacak, öyle ise önce mevcudu 
düzelt sonra açacağım ona göre yap. Gençler 
bugün olumsuz koşullar altında yetişiyor, ezili
yor ve imkânsızlıklar içinde kalıyor, biz hâlâ 
yenisini açıyoruz. E,, mevcudu karşılayamadık. 
Dünyada hızlı bir gelişme, büyük bit' uyanış 
reformcu bir gençlik hareketi başlamıştır. Bi
zim gençlerimiz de elbette bunlara uyacak, za
man zaman bizi zorlıyacak.. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, çok istirham ede
rim, bu üçüncü müdahalem oldu, sadet dışı iki 
defa ihtarı alan bir üyenin sözü kesilir Tüzü
ğümüze göre, istirham ediyorum beni bu yola 
icbar etmeyin. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Arz ede
yim efendim, birinci ve ikinci müdahaleniz bir 
ihtar mahiyetinde değil, benden sordunuz dedi
niz ki, «Niçin, bu yönlere gidiyorsunuz?» Ben 
de izah ettim, bir fakültenin açılması ve ona 
kadro verilmesi gerekiyor. Bu kadronun temi-
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ni bugün mevcut fakültelerde mümkün olmu
yor. Bundan nasıl mümkün olacak. Ben bunun 
nedenlerine inerek izahına çalışıyorum. Biraz 
etraflı oluyor. 

BAŞ KAH — Efendim, fakülte açılması mev
zuu değil, kadro meselesi. Fakülte açılması ka
nun mevzuudur, böyle bir kanun yok elimiz
de. Mevcut Üniversiteler Kanununa göre An
kara Üniversitesi kendi bünyesi içerisinde mü
talâa edilmek üzere Diyarbakır'da bir fakülte 
açıyor. Buna kadro getiren kanunudur, müza
keresini yapmakta olduğumuz kanun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Biliyo
rum Sayın Başkanım. Bu kadro kanununu bili
yorum. Kadro Kanunu üzerinde dururken Kad
ro Kanunu Kabul ettiniz. Ben diyorum ki bu
güne kadar kabul ettiğimiz fakültelere öğre
tim üyesi bulamadınız ve bunun nedenlerini 
anlatalım. Hiçin bulamıyoruz, niçin bulamıyor
sunuz Een bunların izahına çalışıyorum. Biraz 
etraflı olmasa bunun, için başka türlü anlıyor
sunuz? 

BAŞKAN — Talebe meselelerine kadar ini
yorsunuz da onun için müdahale etmek zorun
da kaldım. 

HÜSEYİN ÖSTÜRK (Devamla) — öğretim 
üyesi bulamamamız talebenin arzularına ini
yor, öğrenci tatmin olmazsa, hak istiyor. 

BAŞKAN — Bunları buna bağlarsak bey
efendi bundan çok uzak başka mevzulara gi
debiliriz öyle birbirine eklemek suretiyle. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkanım, biraz daha kısaltayım ve daralta
yım, özleştireyim. Dünya gençliği ekonomik ve 
toplumsal yönde bir çağ değişim geçiriyor. 
Biz istiyoruz ki bizim açacağımız fakültemizde 
buna göre vereceğimiz kadrolarımız da esaslı 
şekilde olsun ve dünyanın şu gidişine uysun is
tiyoruz Bugün amacı, gençleri ülke ve toplum 
ihtiyaçlarına göre hazırlamak, yetiştirmek olan 
üniversitelerimizi her bakımdan zor olanak ve 
koşullar içinde bırakmıştır, diyoruz, öğrencile
ri tanımadan, onları insan olarak kabul etme
den ihtiyaçlarını hesaplayıp karşılamadan, bu 
işi ele almak mümkün olmuyor. Bu ne ile olur? 
Bu yeteri kadar öğretim üyesi ile olur diyoruz. 
Ve örnekler veriyoruz. Bugüne kadar açtığı
mız fakültelerin hiçbirinde bunu tamamlıyama-
dık diyoruz. Bunu tamamlamak için bu kanunu 

kabul etmek yeter mi? Yetmez. Yetmemiştir 
bugüne kadar. Meselâ öyle olmuş ki, bugün öğ
renciler üniversite içinde sıkışık durumda kal
mışlar. Nasıl kalmışlar? Fakülte açılmasına ta
raftarız ama ihtiyaç karşılansın. Sayın Millî 
Eğitim Bakanı 1966 - 1967 yılında hakikaten 
gençlere iyilik olsun diye ortada kalanları bâzı 
fakültelere, yüksek okullara sıkıştırmak iste
miş. Ve muvaffak da olmuş. Ama ne olmuş? 
öğrenci ile öğretim üyesi irtibatı daha azalmış. 
Bir sınıfta 300 - 500 kişi olursa azalıyor. Şim
di Kadro Kanunu ile vereceğimiz imkânlar bu 
ilgiyi acaba çoğaltacak mıdır? Yok. örnekle
rinde görüyoruz ki, öğretim üyesi yüzünden 
kaç yıldır bu boykotlar devam ediyor,. Sayın 
senatörler, kaynağını bugünkü bozuk sosyal 
ekonomik toplum yapımızın kaçınılmaz sonuç
larından biri olan eğitim düzensizliğinden al
dığını söylediğim bu hareketlerin önüne geç
mek için bugünkü Devletin açtığı okullarda, 
açmış olduğu fakültelerde ve mevcutlarda mut
laka önce mevcut kadroyu ıslah etmek gere
kir. Şimdi bu fakültelerin işleyişini ve daha 
gerçekçi, daha olgun bir hale sokmak için Kad
ro kanunlarını kabul etmek bir şey değil. Çok 
Kadro Kanunu kabul edersiniz, fakat üniver
siteler Kasım ayında karşınıza belki çok daha 
geniş problemlerle çıkabilir. Öyle ise, bugün şu 
Kadro Kanunu kabul ederken, Kadro Kanunu 
ile ilgili bir reform düşünüyor muyuz, orayı 
bir örnek fakülte olarak açabiliyor muyuz, 
bu yöne gidelim. 

Yine arz etmek isterim ki, 20 nci Yüzyılın 
üniversitesinin bilim teknik ve sosyal ve eko
nomik alanlarda ne gibi ihtiyaçlar içinde oldu
ğunu ve bizim bunun neresinde olduğumuzu 
tesbit etmiş değiliz. Yani bugün biz bunun ne
resinde olduğumuzu hâlâ tesbit etmiş değiliz. 
Neresindeyiz? Dış etkinin, üniversite içi etki
nin, kamu oyunun bize etkilediği durumun ne
resindeyiz? Çıkardığımız Kadro kanunları bu 
ihtiyaçları karşılıyor mu? Halledecek mi bun
ları? Yanlış bir eğitim politikasının sonucu ola
rak çeşitli meselelerle karşılaşıyoruz. Bakıyo
ruz ki, yüzlerce problem Sayın Millî Eğitim 
Bakanlığı ve mensuplarını, sayın üniversite öğ
retim üyelerini sıkıntılı ve hakikaten içinden 
çıkılmaz bir durumda bırakıyor. Kurtuluş yok 
mudur? Vardır. Üniversiteye bu kadar hü-

309 — 



C. Senatosu B : 58 

eumun önünü almak için. Kore'de, Almanya'da, 
israil'de, daha birçok ülkelerde orta dereceli 
meslek okulları açarak üniversiteye akım dur
durulmuş ve kalkınma o yönde de sağlanmış. 
Üniversite içi sorunlar akademik çalışmaları 
gerektiren ve iyi bir öğretim ve eğitim alın
masını zorunlu kılan kanunlarla saptanmış 
esaslardır. 936 sayılı Kanunun İ l i sayılı Ka
nunla değiştirilmesi de üniversitede bir nevi 
bu hürriyetin getirilmesini sağlamak için olmuş. 
Fakat, ne yazık ki uygulanmamış. Meselâ, kür
sü sistemi getirilmiş uygulanmamış, ekonomik 
yönden çeşitli durumlar dikkate alınmış, olma
mış, buna göre ulusal ihtiyaçlarla, ekonomik 
kaynakların iyi saptanması gerekiyor. Şimdi 
bizim açacağımız bu fakültenin çağ değişinim
deki bilimsel gelişmelere göre düzenlenmesi, ye
ni açılacak fakülte ve yüksek okulların ise bu
na göre kurulmaları sağlanmalıdır. Bunun için 
bir araştırma, plânlama ve koordine etme ku
rulu teşekkül ettirilmelidir. Ettirilmiş midir? 
Hayır. Ne olmuş? Halk istemiş, fakülte açmı
şız. Ne diyoruz efendim? öyle ise açacağımız 
fakültelerin ve mevcutların hakikaten bilimsel 
gelişmelere göre düzenlenmesi, yeni açılacak 
fakülte ve yüksek okulların ise buna göre ku
rulmaları sağlanmalı. Hiç değilse dünya millet
lerinin denemiş olduğu araştırma, plânlama, ko
ordine etmek kurullarını teşekkül ettirelim, 
bu kurullardan bize gelecek raporlara göre 
bir fakültenin, üniversitenin açılmasını ve ora
ya bir Kadro Kanunu verilmesini sağlıyaiım. 

nidan uyarıcı, akıl verici, koordine edi
ci bir kuruluşun faaliyete geçirilişi zorıınlugu 
vardır. Yoksa bugün olduğu gibi hakikaten bir 
şaşkınlık içerisinde, bir bocalama içerisinde ka
lırız ve her açacağımız üniversitede karşımıza 
birçok sorunlar, problemler çıkarırız. Dünya
daki gelişmelere bizim üniversitelerimizin de 
uyması sorunluğu vardır. 

Sayın senatörler, bugün toplum kalkınma
sı, bir ülkenin ekonomik kalkınması eğitim kal
kınması, kültür kalkınması üçü birbiri ile, 
dördü birbiri ile koordine edecek şekilde dik-
kate alınır, açılır bir fakülte bir yerde açılırken 
bir kanun çıkarılırken bunları dikkate alarak 
çıkarmak lâzım. Şimdi bizim Diyarbakır'da bir 
fakülte açılmasının karşısında olmadığınızı baş
tan olduğu gibi şimdi de belirtmek istiyoruz. 
Yalnız fakültenin açılmasında, bu Kadro Karm-
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nunun kabulünde hakikaten elimizdeki imkân
lar bu fakülteyi yarın karşımıza diğer fakülte
ler gibi bir problem olarak çıkaracak mı çı-
karmıyacak mı? Şimdi öyle ise fakültenin açıl
masına karar verilmiş, fakülte kanunu çıkmadı
ğı için faaliyete geçememiştir. (Gürültüler) 
Bunu anlamıyorsunuz şimdi oradan müdahale 
ediyorsunuz. Şimdi mesele şudur; 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Fakül
te açıldı, be kardeşim... 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine lütfen müza
kereleri uzatıcı müdahalelerde bulunmayın. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Öztürkçine bu Senatoda dikkat ediyorum en 
çok müdahale eden sissiniz. Böyle müdahalele
riniz olursa dışarıda ayrıca tartışırız, özel ola
rak, burada zamanı almayın. Şimdi sizden rica 
ediyorum dinleyin. Ben istiyorum ki yarın kar
şımıza verdiğimiz Kadro Kanamı, çıkaracağı
mız Kadro Kanunu meseleler çıkarır. Daha ön
ceden fakültenin açılmasına karar verilmiş 
ama, Kadro Kanunu bize yarın mesele çıkar
masın. Yani Kadro Kanunu ile vereceğimiz im
kânlar, fakülteyi ihya etsin, öğrenci ben şun
dan şikâyetçiyim demesin. Bu meseleleri etraf
lı olarak konuşmama hakikaten (Adalet Parti 
sıralarından tatil karan alındı, bâzısı tedrisa
ta başlıyacak Eylülde...) Efendim... 

BAŞKAN — Sayın östürk her müdahale 
edene cevap vermeye kalkarsanız... Eica ederim 
müdahale edilmemesini ben temin ediyorum, 
siz cevap vermeyin lütfen. 

HÜSEYİN ÖSTÜRK (Devamla) — Sağ olun 
Başkanım, şimdi biz C. H. P. olarak bu Kadro 
Kanunu çıkarılırken, daha önce karar alınmış 
olan üniversitenin, yani Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesine bağlı olarak açılacak Diyar
bakır Tıp Fakültesinin dalla birkaç yıl Anka
ra Tıp Fakültesinin kontrolü altında ve onun 
yardımı ile işliyecek bir fakülte olarak görü
yoruz, şu anda. Biz diyoruz ki, bu gönülden 
uzak olan, gözden de uzak olur. Orada bulu
nan bir fakülte acaba bize büyük problemlerle 
karşımıza bir - iki yıl sonra çıkmıyacak mı, 
Kadro Kanunu öyle olsun ki, fakülte hem öğ
retim üyesine doysun, hem de içinde bulunan 
öğrenci imkânlardan faydalanarak iyi yetişsin. 
Yoksa uzmanlaşma olmazsa bugünkü gibi yetiş
tirilen gençlerimiz hayatta hakikaten istenilen 
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neticeyi vermiyor. Bunun hepiniz şahidisiniz. 
Sosyal bilimlerden mezun bir sürü gençler iş is
tiyor ve bulamıyor Biliyor musunuz Türkiye'de
ki üniversite mezunu sayısını.. 

BAŞKAN — Sayın öztürk istirham ederim 
efendim sadede girin. Evirip çevirip aynı şeyle
ri tekrar söylüyorsunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkanım ayrıdır söyliyeceğim. Türkiye'deki 
üniversite mezunu sayısı çok gelişmiş ülkelerin 
nüfusları ile oranlandığı zaman kendi nüfusu
muz ela onlardan az değil, öyle ise hâlâ ihtiyaç 
karşılanmamıştır. Niçin? İyi yetişmemek bir, 
uzmanlaşma olmamış iki. Biz bunun arkasında
yız. Kadro tam olsun istiyoruz, bu Kadro Ka-
Lumunu yetersiz buluyoruz. Daha güçlü Kadro 
Kanunu olmasını istiyoruz. Saygılarımla se
lâmlar. (Soldan alkışlar...) 

BAŞKAN — İki takrir vardır okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen tasarının bitimine kadar müzake

relerin devamına karar verilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Orhan Tuğrul 
Bilecik 

Sayın Başkanlığa 
?/Eiizakere!erin saat 19 dan sonra devam et

mesini saygı ile arz ve istirham ederim. 
Orhan Kürümoğlu 

Bitlis 
FİKRET GtSNDOĞAN (istanbul) —- Bu tak

ririn aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FvEEST GüNDOĞAN (İstanbul) — Değer

li arkadaşlarını, dün de böyle takrirler geldi. 
Bütün mûtat çalışma günümüz olmadığı halde 
çalıştık. Maksadımız nedir? Kanunların selâ
metle müzakeresini temin etmektir. Hiçbir se
bebe dayamnıyan ve fakat 19 dan sonra çalış
mayı öngören takrirlerin iltifat görmemesi lâ
zımdır. Muhterem arkadaşlarım önümüzde öy
le o kadar çok büyük kanun da yok, Gördü
ğüm kadarı bu kanun bir maddelik yahut yü
rürlük maddesi ile üç maddeliktir. Çok rica 
etlerim normal çalışma süresi içinde kanım çı
karma yoluna gidelim. Böyle süratli, mahiye
tini anlamaksızm kanunların çıkmasına cevaz 

vormiyalim. Galiba tatili de bunun için istiyo
ruz. öyle anlaşılıyor ki çabucak kanunlar çık
sın da gidelim. Çok rica ederim, buna iltifat 
etmeyiniz. 

BAŞKAN — Takrirler aynı mahiyettedir. 
(Ayni değil sesleri...) Bu kanım için efendim, 
ikisi de müzakere etmekte olduğumuz kanun 
bitinceye kadar yani, saat 19,00 bitecek olan 
mesaimizin, bu kanun bitinceye kadar devamını 
istiyor her iki takrirde. Takrirleri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Kürüm. 
ORHAN KÜRÜM (Bitlis) — Muhte

rem Başkan ve sayın üyeler, halen görüşülmek
te olan kanun Doğu - Anadolunun bir ihtiyacı
na cevap verecek müessesenin kadro kanunu
dur. Hazin bir tecelli maalesef yine Doğu - Ana
yolunun bir sayın üyesi buradan bu kanunun 
aleyhinde konuştular. Evvelden beri Doğu -
Anadolu hepimizin bildiği gibi... 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu aleyhinde ko
nuşmadılar. Diyarbakır'da bir tıp fakültesi ku
rulmasının aleyhinde konuşmadılar da oraya 
öğretim üyesi bulunup bulunamaması gibi me
seleler üzerinde durdular. Lütfen tashih buyu
run. 

ORHAN KÜRÜM (Devamla) — Uma
rım ki, öyledir. Fakat benim tesbit ettiğim du
ruma göre, Sayın Hüseyin Öztürk fakültenin 
kurulması yetmez, denetim gerekir, organizas
yon lâzımdır, öğrenci hareketleri hakkında ted
bir alınması lüzumludur. Üniversitenin yeri iyi 
tesbit edilmelidir. Basit bir çıkarcılık zaviye
sinden değerlendirilmemelidir, şeklinde muay
yen noktalar üzerinde durmak suretiyle bu ka
nunun aleyhinde konuştuğu kanaatindeyim ben. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) Müsaade bu
yurursanız ben kendi kanaatimi izah edece
ğim. 

BAŞKAN — Kendi kanaatlerini ifade edi
yorlar, grup adına konuşmuyorlar. Sizde kana
atlerinizi burada geniş geniş ifade ettiniz Öğ
le tecelli etmiş kanaati, onu ifade ediyor. Bu
yurun efendim. Ben aleyhinde konuşmadığınızı 
tescil ettim. 

ORHAN KÜRÜM (Devamla) — Bu 
mevzuda meseleye vukuf peyda etmediği kanı
sındayım. Zira, kanun mevzuu olan husus, ku-
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rulmuş olan bir fakülteye kadro verilmesine 
dairdir. Fakültenin kurulmuş olduğunu zaten 
eğer kanunun gerekçesine ve diğer komisyon ra
porlarını okumuş olsalardı göreceklerdi ki, üni
versitenin bu fakültesi geçen senede kurulmuş 
ve halen 50 öğrencisi Ankara Tıp Fakültesinde 
okumaktadır. Bu öğrenciler ikinci sınıfa geç
tikleri zaman okuyacakları fakülte Ankara ol-
mıyacak, çünkü Diyarbakır hesabına okumuş
lardır. Bu sebeple bu öğretim döneminde Di
yarbakır Tıp Fakültesinde okuma imkânına ka
vuşacaklardır. Yüksek malûmunuz olduğu üze
re Doğu'da halen bir sosyalizasyon tatbik edi
lir. Doğunun bir ilinin temsilcisi sıfatiyle, Bit
lis'in temsilcisi sıfatiyle ve sosyalizasyonun tat
bik edildiği bir ilin temsilcisi sıfatiyle arz et
mek isterim ki, bugün maalesef Bitlis'te hali 
hazırda bir mütehassıs hekim yoktur. Bu bölge
de sosyalizasyon tatbik edilir fakat mütehassıs 
hekim yoktur. Bu şunu gösteriyor ki, bu böl
genin adamı, bu bölgenin evlâdı olmadıktan son
ra orada kolay kolay iş sahasında veya lüzum
lu makamlarda istihdam edilecek kişileri, ehli
yetli kişileri bulamıyoruz. Bugün Diyarbakır 
Tıp Fakültesinin kurulmasiyle böyle bir ihtiya
cın giderileceği ve uzak dahi olsa, ileride bu ih
tiyacın karşılanacağı kanaatindeyim, isterdim 
ki, bütün arkadaşlarımın bu konu üzerinde ve 
Doğunun dertlerine bir dereceye kadar temas 
eden bir kanun mevzuunda hepsi ittifak halin
de, birlikte lehinde olsunlar. Bu kanunun biran 
evvel çıkarılmasını temin etsinler. (C. H. P. sı
ralarından aleyhinde değiliz, sesleri) Şimdi be
nim istirhamım, efendim aleyhinde değilsiniz, 
kabul ediyorum, fakat istirhamım şu, lütfedin, 
müzakerelerimiz devam edeceğine göre, bundan 
sonra bu kanunu bitirinceye kadar lütfedin, alel
acele uzatmadan görüşmeleri kanunun çıkması
na yardımcı olalım ve fakültenin halen okuyan 
50 öğrencisine Diyarbakır'da okuma imkânları
nı sağlıyalım. Benim istirhamım budur. Fuzuli 
polemiklere kaçmıyalım. Nihayet bir mesele or
taya gelmiştir. Bunun kısa yoldan halli çaresi
ni arıyalım. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atayurt Komisyon adı
na mı söz istemiştiniz efendim? 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Evet Komis
yon adına. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz konuşmala
rın sonunda söz vereyim eğer mahzur yoksa. 
Sıraya tabi değilsiniz. 

FAİK ATAYURT (Uşaik) — Arkadaşlar 
konuşsun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler evvelâ Ankara üniversite
si Tıp Fakültesinin DiyarbaJkırda bir yeni Tıp 
Fakültesi açmak suretiyle giriştiği çok hayırlı 
teşebbüsten dolayı burada şükran ve minnetle
rimi arz ederim. Muhterem arkadaşlarım, bu 
kanun benden önce konuşan arkadaşımın da 
beyan ettiği gibi 4936 sayılı Üniversiteler Ka-
ununun verdiği yetkiye dayanarak Ankara Tıp 
Fakültesi kendi imkanlariyle kendi öğretim 
üyeleriyle Diyarbakır'a kadar uzanmış, orada 
Grüney - Doğu bölgemizde bir tıp merkezinin 
teessüsünü üzerine almış bulunmaktadır. Sayın 
C. H. P. Sözcüsü arkadaşımın endişelerini izale 
etmek için şunu da hemen ilâve edeyim ki, ben 

de mensubu olmakla iftihar ettiğim Ankara Tıp 
Fakültesi içinden en güzide bir arkadaşımızı 
bu fakültenin başına getirmiştir. Dekan ola
rak seçmiştir. Kendisi Batı ülkelerinde bilhas
sa tıp eğitiminde fakültemizle çok yakinen ilgi
li hocasıdır. Hattâ bir zamanlar da Sağlık Ba
kanlığının eğitim G-enel Müdürlüğü görevini ek 
görev olarak ifa etmiştir bu arkadaşımız. Bu 
arkadaşımızın dekanlığı altında yönetim kuru
lu ve Diyarbakır Tıp Fakültesinin Ankara Üni
versitesindeki Senato üyesi ve öğretim üyeleri 
tesbit edilmiştir. Ankara Üniversitesi Tır) Fa-
Id«I t ellilin öğretim kadrosu bugün halen birçok 
kürsülerde bir başka fakülteyi besliyecek nite
liktedir, niceliktedir. Bu itibarladır ki tekrar 
ediyorum, Diyarbakır'a kadar el uzatarak üni
versitemizin Ankara Tıp Faıkültesinin böyle bir 
hayırlı teşebbüs yapması hepimiz için son dere
ce faydalı ve bize bahtiyarlık telkin edecek bir 
teşebbüstür. Bunu çıkaracağınız kanundaki kad
ro imkanlariyle desteklemekle memlekete büyük 
bir hizmet yapacağız. Çünkü ben de Güney -
Doğu bölgesinin temsilcilerinden birisiyim. Ora
daki şartları bilirim, Anadolu'ya bir tıp fakül
tesinin kurulması oraya çok şeyler götürür. 
Müstakbel bir üniversitenin çekirdeği olacak
tır. Esasen üniversiteleşmek ancak fakültelerle, 
yüksek okullarla gidilecek bir yoldur. Bir ge-
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cede, bir günde, bir senede, üniversite kurmak j 
imkânsızdır. Ancak fakülteler ve yüksek okul
lar kurulduktan sonra bunlar olabilir. Nitekim 
buna paralel olarak yine Ankara üniversitesi
nin şükranla yadedeceğimiz bir teşebbüsü ile 
Elâzığ'da bir Veteriner Fakültesi kurulmakta
dır. Elâzığ'da Veteriner, Erzurum'da Ziraat, Di
yarbakır'da Tıp Fakültesi gibi böyle açılmış 
ilim ve irfan merkezleri memleketimizin demin 
uzun uzun arkadaşımızın şikâyet ettiği yakındı
ğı dertlerini halledecektir. Bugün üniversite 
eğitim sistemimizdeki tıkanıklık, bunalım deni
len hâdiselerin hepsi bölge üniversitelerimizin 
olmayışından ileri gelmektedir. Bugün atılan 
adım bölge üniversitelerimizi yaşatıcı mahiyet
te olduğu için, meselâ Diyarbakır Tıp Fakülte
sinden mezun olan doktor o civarda çalışacak
tır, öğretim üyeleri o civarda yerleşecektir ve 
orada Sağlık Merkezi bakımından Güney - Do
ğu bölgesine yarıyacak ölçüde bir tıp merkezi
ne kavuşmuş olacağız. Bu itibarladır ki, teşeb
büs modern üniversite eğitiminin icabı olan es-
piriyi haiz bir teşebbüstür. Tıp fakültemizin bu 
fedakârane çabasını uzun zamandan beri bizle
rin de kendilerine yardımcı olma gayretlerimizi 
bir yana koyacak olursak hakikaten Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi büyük bir arzu şi-
naslık içinde Anadoluya uzanmak gayreti gös
termiştir. Bunu şükranla karşılamak zorunda
yız. Sayın C. H. P. Sözcüsü Halil Öztürk'ün... 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, lütfen efendim 
şahsı adına konuştular lütfen cevap vermek mec
buriyetinde değilsiniz, tasvibettiğinizi beyan bu
yurdunuz, teşekkür ederiz efendim. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Kendilerini 
huzura kavuşturmuş olmak için arz ediyorum. 
Bu kanun tasarısının mahiyeti hakkında belki 
biraz etraflı bilgi alamadan o geniş ve enteresan 
beyanlarını yaptılar. Faydalandık tabiî teşek
kür ederiz, fakat konu doğrudan doğruya bu 
tıp fakültesinin kadro imkânlarını sağlamak ve 
önümüzdeki ders yılında faaliyete geçmelerini 
temin etmektir. Eğer kadro cetvelleri tetkik bu-
yurulursa görülecekir ki, öğretim üyeleri adedi 
okutulacak öğrenci sayısına göre dört öğrenciye 
bir öğretim üyesi düşecek riisbettedir. Bu oran 
Dünyanın en modern üniversitelerinde kullanı
lan orandır. Bu itibarla hiçbir endişe duymala- I 

I rina mahal yoktur. Bu kanunu desteklemenizi 
rica eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Arka

daşlarım, mâruzâtını kısa olacaktır. Şu eğitim 
j tarihine bakılacak olursa Ankara'da vaktiyle 
I üniversite kuruldu hattâ Hukuk Fakültesini 

hatırlarız, küçük bir binada idi. Oradan kıy
metli insanlar yetişti: Arkadaşımız bu hususta 
telâş etmesin, bilhassa bizini tıp fakültesi kad
romuz gayet iyi. Doktorlarımız buradan mezun 
olurlar, Avrupa'ya giderler bastacı olurlar. O 
halde külliyetli miktarda tıp fakülteleri açtığı
mız vakit, gençlerimiz de var hattâ bunları Av-
rupadan celbedebiliriz. Bizim eğitimci arkadaş
lar istemelidirler bunu. Çünkü Türkiye'nin en 
büyük hatası şudur : Kültür merkezlerimizi 
muayyen yerlere inhisar ettirmişiz. İstanbul, 
Ankara'da üniversitelerimizi toplamışız. Esas 
sıkıntı buradan geliyor, bunalım dediğimiz şey. 
Muayyen merkezlere talebeler toplanmış âdeta 
yığılmış. Şu halde bunu dağıtmalıyız. Anadolu-
nun muhtelif yerlerinde üniversiteler kurulur. 
Yerleşme plânında Selçuklular gayet güzel 
hareket etmişlerdir. Anadolu'da muazzam kül
tür merkezleri kurulmuştur. Van'da, Eayseri'de, 
Sivas'da, Konya'da Mğle'de Anadolu ondan son
ra ihmal edilmiştir. Dünyada Van ahrette iman 
derken Van Vanlıktan çıkmıştır. O zaman kül
tür merkezi idi. Şu halde Diyarbaktra haydi hay
di bir kültür merkezi olması ihtiyacı var. Diyo
ruz ki eğitim eşitliği, fırsat eşitliği. Sosyal Ada
let yönünden yani ortanın solu yönünden eğitim 
fırsatı, eşitliği... Eğitim eşitliğini fakülteleri 
yaymakla sağlıyabilirsiniz. Çünkü oranın çocuğu 
orada okuyacak üniversiteye gitme imkânını bu
lacak, bununla. (C. H, P, sıralarından sende or
tanın sorundansın sesleri) Tam ortadayım, sağ
dayım, soldan kalkmam. 

BAŞKAN — Lütfen efendim cevap vermeyi
niz, karşılıklı konuşmayınız. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bur/an 
propagandasını yapıyorsunuz ama bunun aksini 
mütalâa ediyorsunuz. Buna üzülüyorum. (OHP 
sıralarından «üzülme, üzülme» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etme-
I ymiz karşılıklı konuşmayınız, 

— 313 — 



C. Senatosu B : 58 3 . 7 . 1968 O : 1 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Kül
tür merkezi arkadaşlar ancak üniversiteleri 
çoğaltmakla olur. Ekim üniversitelerimizde bu 
hareket bağlamıştır. Zaten bütçe müzakerelerin
de de rica etmiştik dediki arkadaşlarım üniver
sitelerimiz fakültelerini Anadolunun muhtelif 
şehirlerinde açmalıdır. Bu fedakârlık içine gi-
rişilmelidir. Buna girmişlerdir. Meselâ Hacet
tepe Erzurum Tıp Fakültesini üzerine aldı, ço
cuklarımız buraya gelmiyor, orada tıp fakültesi 
gayet iyidir, Ankara Üniversitesi de Tıp Fakül
tesi Diyarbakır'ı üzerine almış. Ben burayı yü
rüteceğim demiş, malzemesini hazırlıyacağım 
demiş. Bana kadro verin, demiş, Bunun üzerin
de ileri geri konuşulmaz. Polemiğe girmek de 
doğru değildir, üniversite üzerine almıştır. Cid
den fakültemizin kıymetli elemanları vardır. 
Bulur ve gider. Bundan endişeye kapılmayın. 
Ve Göreceksiniz ki Diyarbakır'da süratle bu 
üniversite çelişecek ve çocuklarımız da rahata 
kavuşacaktır. Şu dar muhitin havasından kur
tulacak ve Anadolu'ya doğru bir kültür hare
keti başlıyacak, Eğitimin şartı, ondan sonra fır
sat eşitliği de budur. Ve bunun dışında olamaz. 
Vaktiyle de öyle dediler. Benim kazamda orta
okul açıldı. Kabiliyetli insanlar girdi. Bir mü
dür, bir memur dedilerdi. Ama gençlerin ve 
köylü çocuklarının okumasına fırsat verildi. Ve 
bu da verilecek. Sonra diğer taraftan üniversi
telerimiz Anadolu'ya taşacak ve bugün gitmi
yor diyoruz. Bakacak Diyarbakır Tıp Fakültesi 
var. Gidecek gayat g\is3İ. Buna muvazi olarak 
başka bir yere, başka bir fakülte kapısını aça
cak. Ve bu suretle cidden Anadolu çocukları 
Ankara ve İstanbul'a yığılmaktan kurtulacak. 
Bu kanun tasarısı memleketimize hayırlı olsun 
ve böyle teşebbüse girişen üniversite mensubu 
hocalarımızı hürmet, minnet ve şükranla anar 
ve selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bingöl. 
İSA* HİSAN BİNGÖL (Muş) — Saym Baş

kan, değerli senatörler, huzurunuzda bir hiz
met arkadaşınız olarak ve Diyarbakır Ziya 
Gökalp Üniversitesini Gerçekleştirme Derneği
nin bir üyesi olarak mâruzâtta bulunuyorum. 
Diyarbakır, Şarkın Güney - Doğunun bir kül
tür merkezi olmakta devam etmektedir. Tarih 
boyunca da öyle gelmiştir. Burada bir Tıp Fa
kültesinin kurulması, açılması Güney - Doğuda 

bugün sağlık halamından hakikaten huzursuz
luk içinde bulunan Hakkâri'de, Bitlis'te tek dok
torun bulunmadığı bu bölgeye doktoru götüre
bilmek arzusundan doğmaktadır. Ankara Üni
versitesi Tıp Fakültesi büyük bir kadirşinaslık
la, şükranla ve minnetle karşıladığımız bir ka
dirşinaslıkla 1966 da Ankara'da tedrisat görmek 
suretiyle bu fakülteyi kurmuş bulunmaktadır. 
Kendi bünyesinde hocalarına da fazla mesai te
min etmek suretiyle bugün birinci ve ikinci sı
nıfların eğitimini ve öğretimini tahakkuk ettir
miş durumdadır. Diyarbakır'da şu anda Tıp Fa
kültesinin ihtiyacı bulunan öğretim üyesi bura
da hizmet etmeyi kabul etmiştir, bunlar temin 
edilmiştir, ancak Diyarbakır'a gidebilmesi için 
buradaki hocalardan ayrı kendilerine bir öde
nek verilmesi, bir tazminat verilmesi, bir ücret 
verilmesi mevzuubahsolduğu için bu kanun Hü
kümet tarafından huzurunuza getirilmiş ve bu
nun da Ekimde hizmete geçebilmesi imkânı dü
şünüldüğü için bu dar zamanda da biran evvel 
tasvibinize arzı çabası gösterilmektedir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Trab
zon Üniversitesini yaptık. Oy vereceğiz. 

İSA HİSAN BİNGÖL (Devamla) — Beye
fendi oy vereceksiniz ama... 

BAŞKAN — Sayın Bingöl cevap vermek 
mecburiyetinde değilsiniz istirham ederim. 

İSA HÎSAN BİNGÖL (Devamla) — Muhte
rem senatörler, biz üniversiteyi sadece çocuk 
yetiştirecek bir müessese olarak kabul etmiyo
ruz. Çok acı hakikatler vardır, bunları yaşadık. 
Üniversitenin etrafına ışık tutmasını, kültür 
§öl";.iıiicdni hars götürmesini istiyoruz. Ve ha
kikaten Ziya Gökalp Üniversitesinin en kısa za
manda kurulmasını ve buraya uzun yıllar, asır
lar boyunca geri kalmış imkânsızlıkları bertaraf 
etmesini temenni ediyoruz. Burada bütün Tür
kiye'nin problemlerini dile getirme yerine Di
yarbakır'a bu imkânı götürmeyi çok kısa, çok 
kısa ifade etmelerini çok kıymetli arkadaşlarım
dan da beklerdim. Işık tutacaktır. Doğuda 
her hangi bir kimse en ufacık bir rahatsızlık 
hissettiği an sırtı na vurmakta ta buraya ka
dar getirmektedir. Bugün bir röntgen müte
hassısı bulamadığımız için röntgen filmini al
mak için Anka'raya gelmektedir. Di
yarbakır Tıp Fakültesini oraya götürdü
ğünüz zaman, kıymetli ilim adamını oraya gö-
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türdüğünüz zaman kulağının muayene' edilmesi 
için bulamadığı kulak - burun -boğaz mütehas
sısını yanında bulabilmek imkânını bulabile
cektir. Üniversite yalnız talebe ve iç problem
leri yanında bu imkânları da getirdiğinizi za-
zarı itibara almanızı temenni ediyoruz. Doğu
nun sadece hoca problemi değil oraya götü
recek, oraya hizmet götürecek, oraya etüt gö
türecek ve Güney - Doğunun halledilememiş 
kendine has birçok konularını mahallinde 
halledebilmek imkânını bulabilecektir. Hocayı 
mahalline götürebilmek imkânını da sağlıya-
caktır. İstirhamımız en kısa zamanda bu kül
tür müessesisinin Güney - Doğuya ve bilhassa 
Diyarbakır'a kazandırılması temennimizdir. 
Müspet oy vereceğinizi beyan ettiniz. Şükran
larımızı arz eder. Kanun tasarısının biran ev
vel kanunlaşmasını temenni ederiz. Hürmetle
rimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Gztürkçine. 
EİFAT ÖZTÜKKÇÎNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarını, bâzı sayın 
üyelerimiz bu fakülte sanki yeniden açılacak-
mış gibi beyanda bulundular. Hâdise Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörler Ku
rulunun bir kararı ile Diyarakır'da Tıp Fa
kültesinin, Ankara Tıp Fakültesinin gö£3-
tim ve denetimi altında açılması kabul edil
miş ve bu karar da Ankara Üniversitesi Sena
tosu tarafından kabul ediliyor, ve Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından da tasvibediliyor. 
Şimdi 1966 yılından beri bir şube olarak de
vam eden bu fakültenin Ankara Tıp Fak di 
tesinden müstakil olarak ayrılıp, Ankara Üni
versitesine bağlı olarak yeni bir fakülte 
açılmasına dair olan kısımdır. 1968 yılından 
şu ana kadar tedrisatına devam eden ve ta
lebeleri üçüncü sınıfa geçmiş olan bir fakül
tenin burada yeniden açılacakmış gibi göste
rilmesi ise fiilî durumla, hakikatle ilgisi ve 
alâkası yoktur. Yalnız bendenizin merak etti
ğim nokta acaba bu Ankara Üniversitesine 
bağlı olan bir fakülte olduğuna göre, An
kara Üniveristesinin ve bunlara bağlı olan fa
kültelerin döner sermayesine bağlı olduğuna 
göre, bunun biran evvel döner sermayesinin 
teşkili ve Ankara Tıp Fakültesinin istifade et
tiği Döner Sermaye Kanunu olan 1041 a ayılı 
Kanundan bunların da biran evvel istifadeleri 
yerinde olacaktır. 

İkincisi, 224 sayılı Kanunda üniversite taz
minatından bahsedilmektedir. Buradaki üni
versite tazminatına ait hüküm 535 sayılı Ka
nun mudur? Bunun zapta geçmesinde huyîıic 
fayda vardır. 

Üçüncüsü, 871 sayılı Kanun ile de bir il
gisi var mıdır ki, bir ilgisi olduğu cümleden-
anlaşılıyor. Fakat kanunun maddeleri burada 
zikredilrnemiştir. Zapta dercedildiği takdir
de kanun tatbikatı yönünden mâni bir hü
küm olmıyacaktır. Tasarı yerindedir ve bu 
tasarı 22 . 6 . 1967 de Hükümetimiz tarafından 
verilmiştir. Yeni verilen bir tasarı değildir. 
Sayın bir üyemizin dediği gibi üniversite 
olayları ile sıkışıp da alelacele getirilmiş bir 
tasarı değildir. Bu 1987 yılında getirilmiştir, 
yerindedir. Kabul edildiği takdirde büyük bir 
boşluğu dolduracaktır. Teşekkür ederim. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Atayurt Komisyon adı
na. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA FAİK ATA
YURT (Uşak) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar, müzakere etmekte bulunduğumuz ta
sarı hakkında kıymetli görüş ve mütalâalarda 
bulunan arkadaşlarımızı komisyon adına dinle
dik ve bu görüş ve mütalâalarda belirtilen bâzt 
noktalara biz de komisyon olarak cevap arz et--
mek istiyoruz. 

Bir defa konuyu Türkiye'nin eğitim mesele
leri olarak, üniversite problemleri şeklinde, pro
fesörler meselesi ve öğrenci konuları şeklinde 
kavrayıp çok şümullü ve etraflı bir şekilde bu
rada müzakere etmek usull bakımından ve mese
lenin bizzat kendi hususiyetleri itibariyle doğru 
değildir. Zira müzakere etmekte bulunduğumuz 
kanun tasarısı esas itibariyle daha evvelce Yüce 
Meclislerce kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiş 
bulunan 4936 sayılı Üniyersiteler Kanununun 
dairei şümulü içerisinde mütalâa edilmekte ve 
bu kanunun ikinci maddesine istinadetmek su
retiyle Ankara Üniversitesinin 5239 sayılı Ku
ruluş Kanununa yapılacak bir ek kadro teklifi
nin burada tetkik ve müzakeresinden ibarettir. 
Bu itibarla meseleyi böyle çok şümullü etraflı 
ve çok derinden inceliyecek olursak burada mü
zakere usullerini tamamen ihüâl etmiş ve mese
leyi başka yönlere doğru sevk etmiş oluruz. Esa
sen millî eğitim sorunları bundan önce Yüce Se-
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natoda tetkik ve müzakere edilmiş olan ikinci 
Beş Yıllık Plânın içerisinde etraflı bir şekilde 
ele alınmış ve bu meselelerin hallinin ne şekil ve 
suretle tatbik olunacağı, planlanacağı meseleleri 
orada görüşülerek bir esasa raptedilmiştir. Hü
kümet de şimdi tetkik etmekte bulunduğumuz 
bu tasarı ile İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planın
daki esaslara uygun olarak huzurunuzda bulun
makta ve bize bu imkânı şimdi bahşetmiş bulun
maktadır. Muhterem arkadaşlarım bendeniz bu
rada bilhassa Sayın Hüseyin Öztürk tarafından 
ileri sürülen ve komisyonca cevaplandırılmasın
da bir zaruret olarak gördüğümüz beş nokta 
üzerinde durmak istiyorum. 

Tesbit edebildiğimiz hususlar bunlardır. Bun
lardan birincisi, böyle Diyarbakır'da bir Tıp Fa
kültesi açılması otokontrol bakımından mümkün 
oilamıyacaktır. Bu nasıl yapılacaktır meselesi
dir? 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu tetkik ve 
mütalâa edildiği zaman görülecektir ki, otokont
rol meselesi muhtar üniversitede birbirine mur-
tâbıt ve müteselsil maddeler içerisinde kemalini 
bulmuş ve onun içerisinde yapılmaktadır. Bina
enaleyh, Diyarbakır'da da açılmakta bulunan 
bu Tıp Fakültesinin kontrollü aynı esaslara gö
re, kanuna uygun bir şekilde icra edilecek ve 
şimdilik Ankara Üniversitesine bağlı Tıp Fa
kültesinin gözetim ve denetimi altında icra edil
miş bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Diyarbakır Tıp Fa
kültesi 1966 yılında açılmış ancak bu açılış ted
risat, araştırma ve gelişme yönleri itibariyle An
kara Üniversitesi Tıp Fakültesinin bünyesinde 
vâki olmuştur ve 1966 yılından beri bu gelişme 
ve yetiştirme görevi devam etmektedir. Bu defa 
tetkik edilmekte bulunan kadro durumu da bu 
fakültenin bidayet başlangıçta bulunması ve he
nüz inkişafa meyletmiş olması hasebiyle kifayet
lidir. Esasen teşkilât ve kadro kanunları zaman
la ve ihtiyaçlar nazarı itibara alınarak imkânlar 
ölçüsünde peyderpey geliştirilmektedir ve şüp
hesiz bu fakültenin de müstakbel ihtiyaçları için 
aynı tarzda devranılacaktır. Esasen kadro du
rumlarını çok ideal bir şekilde şimdiden tesbit 
etmenin fiilî bir faydası da mevcut değildir. 
Çünkü bunlar zamanı, zemin ve imkânlara göre 
müstakbel inkişaflar da nazarı itibara alınarak 
tahakkuk edecek meselelerdir, 
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Dördüncü bir nokta olarak da buranın bilfiil 

kontrolünün kimin tarafından icra edilmekte ol
duğu ve edileceği meselesidir ki, onu da hemen 
şu şekilde arz edelim ki, komisyonumuzda da 
müzakereler sırasında bahis konusu olmuş Hü
kümet ve üniversite temsilcileri tarafından ya
pılan açıklamalardan sonra bu kontrolün Anka
ra Tıp Fakültesi dekanı tarafından bilfiil yapıl
makta olduğu ve bundan böyle de yapılacağı 
noktasında temerküz etmiştir. Bu kadro kanunu 
tasarısı ile teklif edilen kadroların kifayetsiz ol
duğu noktasında da bâzı mülâhazalar ileri sü
rülmüştür ki, komisyon olarak bunlara katılma
dığımızı arz ederiz. Zira bu kadro kanunu tasa
rısı ile 15 profesör, 15 doçent, 10 öğretim görev
lisi 30 asistan, 8 teknik asistan teklif edilmek
tedir ki, yine bu da yeterli bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bir üniversitenin ge
lişmemiş, az gelişmiş gelişmekte ve gelişmiş olan 
memleketlerdeki kuruluş şekil ve seyri takibedi-
lecek olursa bunların yekdiğerinden farklı oldu
ğunu görmekteyiz. Tetkik ve müzakere etmekte 
bulunduğumuz kanun tasarısının mecrasında ve 
bu fakültenin yakın istikbale ait inkişaflarını da 
nazarı itibara alabilecek bir imkânı bahşeder 
mahiyette olduğunu arz eder, oyların müspet şe
kilde tecellisini temenni eder, Yüce Senatoyu 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 
MEHMET VARIŞLI (Konya) — Ben de söz 

istemiştim. 
BAŞKAN — Vereceğim efendim. 
Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Diyarbakır Tıp Fakültesi Kadro Kanunu 

üzerindeki görüşmelerin yeterliğini arz ederim. 
Bitlis 

Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Millî Eğitim Bakanı îlhami Ertem, buyurun. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 

(Edirne Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun sayın üyeleri. Meselle kâfi de
recede vuzuha kavuşmuştur. Bu sebeple ben 
uzun izahlarda bulunmıyacağım. Sadece Saym 
Öztürk'ün konuşmalarındaki bâzı hususlara ce
vap vermek zaruretindeyim. Saym Öztürk de-
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diler ki, «İktidarın sosyal amaçlardan yoksun 
politikası...» Hayır muhterem arkadaşlarım, 
Adalet Partisinin politikasında sosyal amaçlar 
en büyük ağırlığı taşır ama Adalet Partisinin 
sosyal amaçlan ne ideolojiden, ne de ütopiden 
doğmaz. O doğrudan doğruya Türkiye'nin ger
çeklerinden ve Türk halkının zaruretlerinden ve 
ihtiyaçlarından doğar. Binaenaleyh, Adalet Par
tisinin en büyük, bariz vasfı politikasının sosyal 
hedefleri içine alması ve ona müteveccih olma
sıdır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muay
yen zümrelerin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — Onu diyenler ideolojinin içinde 
olanllar ve durmadan memleketi bir tarafa itmek 
istiyenlerdir. (Adalet Partisi sıralarından alkış
lar) Adalet Partisi bir sınıfın değil, Türk hal
kının partisidir. Bunlar da boş lâflarla belli ol
maz, bunlar vatandaşın reyden ile ölçülür. Bu
nun başka ölçüsü yoktur. Bunu söyliyen arka
daşlarım senelerden, seçim devrelerinden beri 
devam eden çalışmaları içinde bütün gayretleri
ne rağmen akıllarına ne gelirse memleketin az 
gelişmiş olmasının ve güç şartlarının ne kadar 
istisman kabilse onu yapmalarına rağmen va
tandaştan ne kadar oy almışlardır. Radyo da, 
basında meydanlarda ne lazımsa istismar etme
lerine rağmen aldıkları oy hangi partinin halkla 
beraber olduğunun, hangi partinin hangi sınıf
lara istinadetmek istediğinin en güzel misalidir. 
Binaenaleyh, Adalet Partisi doğrudan doğruya 
halkın partisidir ve halikın bütün ihtiyaçlarını 
ve dertlerini ne ideoloji olmaksızın, ne ütopiler-
den faydalanmaksızm gerçeklere eğilmek sure
tiyle götürmek istemektedir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, burada parti propagandası mı yapıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — Sayın Öztürk, siz burada konu
şurken, durmadan A. P. nin sosyal politikasının 
yokluğundan, eğitim çıkmazından, halka dönük 
eğitim sisteminden, halka dönük düzenden bah
sederken, hiç arkadaşlarım müdahale etmediler. 
Onun için müsaade edin de cevabı da alın. Tür
kiye'de eğitim sistemi vardır, Türkiye'de eğitim 
politikası vardır, ama Türkiye'nin eğitim prob
lemleri mevcuttur. 

i BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı ig~ 
I tirham edeyim. Sayın Öztürk şahsı adına konuş

muştur, konuşmalanna eğer cevap veriyorsanız; 
şahsına veriniz, partiyi hedef tutmayın... 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ÎLHAMİ ERTEM 
i (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başka

nım, sözlerim tamamen Sayın Öztürk'e aittir. 
j Biraz evvelki konuşmalarım söz atan arkadaşla

rıma aittir. Tamamen Sayın Öztürk'ün şahsına 
aittir verdiğim cevaplar. 

Evet muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin 
birçok problemleri vardır, bu arada, eğitiminin 
de problemleri vardır. Ama Türkiye eğitiminde 
çıkmaz yoktur. Ama Türkiye eğitiminin prob
lemleri vardır, ve olması da gayet tabiîdir. 
Her sene nüfusu şu tarzda artan, her sene ihti
yaçlar idrak ederek yeni ihtiyaçlar ve mo
dern cemiyetin gerektirdiği ihtiyaçları duyan 
bir toplumun tabiîdir ki, problemleri vardır ve 
olacaktır. Her şeyi, güzel, yapılsın demek, bun
ları istemek tabiî ki, kolaydır. Hele sorumluluk 
taşımadan buraya gelip şu meseleleri, şöyle ya
palım, bunu böyle yapalım; ondan sonra şunu 
şurada açalım, bunları söylemek kolaydır. Ama 
memleketin imkânları nedir, gerçekleri nedir, 

I bunlar ne dereceye kadar giderilebilir? Memle-
| ketin kaynaklan nelerdir. Bunları hesabetmek 
j lâzımdır. Ama biz durmadan ümitleri kırıcı, dur

madan vatandaşları birbirine düşürücü her şeyi 
karanlık gösterici yollarda yürümeye devam 
edersek tabiî ki, bu imkânları ve kaynakları de
ğerlendirmek biraz daha güç olur. Onun için 
eğer memleketimizin problemlerini ve bunlann 
arasında eğitimin problemlerini de biran evvel 
halletmek istiyorsak, yapacağımız şey gerçekleri 
dile getirmek, imkânsız şeyleri ortaya atıp, o 
imkânsızlıklardan faydalanıp oy toplamak peşi
ne düşmemeliyiz. Muhterem arkadaşlarım, eği
timde en büyük gayemiz fırsat ve imkân eşitli
ğini yaratmaktır. Ve ikinci olarak da eğitim 
müesseselerini dengeli olarak yurdun her tara
fına yaymaktır. İşte bugün huzurunuza gelmiş 
olan kadro kanunu da bu kararın icabının bir 
tatbikatından ibaretir. Biz eğitim müesseseleri
ni yurdun her tarafına dengeli olarak yaymak 
kararındayız. Bunu yaparken bir anda bütün 

i müesseselerin binalarının tamamlanması bütün 
profesörler kadrosunun tamamlanmış olması, ne 

I kadar bölümü varsa hepsinin yerine getirilme-
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sini istemek mümkündür. Ama bunları bir anda 
tahakkuk ettirmek kabil değildir. Bunları bek
lemeye ise hamle halinde bulunan Türkiye'nin 
imkânı yoktur. Binaenaleyh, biz elimizdeki im
kânları en iyi tarzda değerlendirmeye hamle 
yapmaya, Türk halkının ihtiyaçlarına bu hamle 
içinde cevap vermek mecburiyetindeyiz. Bu ba
kımdan eğer yüksek tasviplerinize mazhar oüur-
sa Diyarbakır Tıp Fakültesi açıldığı takdirde 
Türkiye'nin imkânları ve gerçekleri ölçüsünde 
eğitim araçları lâboratuvar ihtiyaçları, öğretim 
kadrosu, ders binası ele alınmıştır, giderilecek
tir ve bu tarzdaki hamlelerle yurdumuzun çok 
mühim bir bölgesi her bakımdan merkezî durum 
arz eden Diyarbakır o bölge için bir tıp fakül
tesine kavuşarak büyük bir ilim müessesesini 
orada açmış olmaktan dolayı hem oranın öğren
cileri bakımından, hem bölgenin tıbbi ve sağlık 
durumu bakımından, hem de kültür bakımından 
büyük faydaları olacaktır. Biz fakültenin öğren
cilerinin burada okutulmasında değil, biran ev
vel asıl yuvalarına dönmelerinde Türkiye'nin 
büyük menfaatini görmekteyiz. Bu bakımdan 
eğer kadro kanunu yüksek tasviplerinize maz
har olursa bu imkân sağlanmış olacaktır. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Sağdan, 
alkışlar.) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym 
Başkan, Sayın Bakan konuşmalarında partime 
sataştıkları kanısındayım. Siz de bu kanaatte 
iseniz söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Bu istidadı gös
terdiği anda Saym Bakanı ikaz ettim. Onun için 
Sayın Bakan da «peki» dediler. Böyüe bir kastı 
olmadığını da beyan ettiler. Tescil edildi. Artık 
bunu iddia etmeyin rica edeceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben de 
istemiyorum ama Saym Bakanın yaptığını da 
doğru bulmuyor ve kabul etmiyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, tasarının tümü 
üzerinde son sözü istemişsiniz Sayın Turan. Son 
söz senatöründür, buyurunuz, efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Tasarının tü
mü üzerinde ve lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Son sözü istiyorsunuz. Saym 
Turan son söz Senatöründür, buyurun efendim. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Ben de 
söz istemiştim Saym Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bir kişiye söz verebi
lirim Tüzük gereğince, sırada olan üyeye vere-
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I bilirim. Size de tümü üzerinde söz verebilirim. 

Bir lehte, bir aleyhte vardır imkân efendim, ve
rebilirim. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; Diyarbakır Tıp Fa
kültesi Türkiye'mizde açılan 7 nci Tıp Fakül
tesidir. Fakültenin Diyarbakır'da açılmasının 
kültür, iktisadi ve birçok yönlerden bölgeye 
faydalı olacağı gibi diğer taraftan Türkiye'mi-

j ze de hekim, doktor bakımından da büyük 
faydalar sağlıyacağı aşikârdır. Bugün Türki
ye'mizde 11 180 kadar hekim vardır. Bu Tür-
kiye'nin ihtiyaçlyarma çok az bir şekilde ce
vap vermektedir. Şimdiye kadar Türkiye'de 
16 bin hekim tıp fakültelerinden mezun ol-

I muştur. Fakat bir kısmı meslekten ayrılmış, 
bir kısmı ölmüştür. Ve Türkiye'deki 11 bin he
kimin de 2 bin kadarı Avrupa'da, Amerika'da 
çalışmaktadırlar. Diğer kısmı da serbest mes
lek, başka meslekler seçmişlerdir. Binaenaleyh 
bugünkü hekim adedimiz Türkiye'deki hekim 
ihtiyacının çok altındadır. Bir tıp fakültesinin 
açılması diğer fakülteler gibi kolay değildir 
tabiî arkadaşlar. Büyük lâboratuvarlara ihti
yaç gösterir. Ankara Tıp Fakültesini tebrik 

| ederiz ki, kısa bir zamanda, iki sene gibi kısa 
bir zamanda bu niteliğe erişmiş, Diyarbakır'
da lâboratuvarlarmı kuracak ve tedrisata baş-
lıyacak bir duruma gelmiştir. Önümüzdeki se-

| nede FKB dediğimiz büyük lâboratuvarları 
icabettiren tesisleri açacak, arkasından da tıp 
fakültesinin teşrihhanesi, histoloji lâboratuva-

I rmı, fizyoloji lâboratuvarını kuracaktır. Bu 
hakikaten şayanı memnuniyet bir gelişme ve 
çalışmadır. Bu arkadaşları takdir etmek elbet
te ki lâzımgelir. Yalnız alınan talebe adedi çok 
azdır arkadaşlar. Bilmiyorum bizim zamanı
mızda yani 30 sene evvel, ben de hekimim, bâzı 
arkadaşlarım bilir, 30 sene evvel istanbul Tıp 
Fakültesinin birinci sınıfının mevcudu 360 kişi 
idi. Bugün Ankara Üniversitesinin birinci sı
nıfının mevcudu 175 kişi. Ege Tıp Fakültesi
nin 195 kişi, Erzurum 50 kişi, Hacettepe'de 
265 öğrenci birinci sınıfa alınmıştır geçtiğimiz 
1967 - 1968 senesinde. Bu mevcut fakültenin 
kuruluşuna göre çok az bir mevcuttur. Diyar-

j bakır Tıp Fakültesinde 50 talebe tedrisata baş
lamıştır. Bu çok azdır. Verilmiş kadroya gö-

i re, 110 kadro vardır, 50 öğrenci vardır. Sayın 
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Ertuğ'un dediği gibi bu bence talebeye çok ha- | 
ca düşmesi değil, talebenin çok az olmasıdır. 
Biz artık bir talebeye 3 - 4 hoca düşürebile
cek^ durumda olmadığımız kanısındayım. Bu
nun için bu fakültenin süratle öğrenci adedini 
artırması şayanı tavsiyedir. Bunu temenni ede
riz. Ben fazla konuşmıyacağım. Yalnız bu J 
arada kültür merkezlerinin eskiden Anadolu'
nun muhtelif merkezlerinde yayılmış olduğu
nu hatırlatan Dikeçli arkadaşımızın sözlerine 
iştirak ederken, burada Osmanlı imparator
luğunda, dünyada ilk defa tıp fakültesini 
Kayseri'de açıldığını ve Cevher Nesimi Şifa 
Medresesi adiyle senelerce tedrisatta bulundu
ğunu burada bilhassa Sayın Bakanımıza da ha
tırlatırım. Ve kısa bir zamanda Kayseri'de tıp 
fakültesi açacağı müjdesini beklerim. Saygı
larımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülme teklifi vardır, ivediliği 
oylarınza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 2 nci maddesi gereğince Ankara Üni
versitesine bağlı olarak açılan «Diyarbakır Tıp 
Fakültesi» ne ait ilişik 1 ve 2 sayılı cetvellerde 
yazılı kadrolar 5239 sayılı Kanuna eklenmiş
tir. 

BAŞKAN — Ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerle 
birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. j 

Madde 2. — Bu fakültede ve buna bağlı 
okul ve enstitülerde görevli öğretim üyeleri, 
öğretim yardımcıları, profesörler kurulu ka-
rariyle işbirliği yapılan klinik, laboratuvar ve 
öğretim kurumları dışındaki müesseselerde ek 
görevle çalışamazlar, serbest hekimlik icra 
edemezler. Bu madde gereğince işbirliği yapı
lan müesseelerde çalışmak öğretim üyelerinin, 
öğretim yardımcılarının 224 sayılı Kanuna gö
re alacakları tazminat ile üniversite tazminatı
na halel getirmez. Bunlar hakkında 7244 sa
yılı Kanun hükümleri uygulanmaz, | 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Ankara Üniversitesi veya 
diğer fakülteler mensubu olup, en az 3 ay süre 
ile Diyarbakır Tıp Fakültesinde görevlendiri
len öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları, 
2 nci maddede gösterilen haklardan muvafa
katleri ile yararlandırılırlar. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurunuz. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlarım, Diyarbakır Tıp Fakültesin
de görev alacakların, bir daimi kadroda çalı
şan profesörleri ve yardımcıları oluyor yan
lış anlamıyorsam. Bir de üç aylık müddetle va
zife görecek öğretim üyesi vardır. Şimdi her 
kamu hizmetinde görev alanların hak ve mü
kellefiyetleri elbetteki mevcuttur ve bunlar 
kanunda belirtilmiştir. Ve nitekim ikinci mad
dede bu fakültede görev alan kimselerin, ze
vatın hak ve mükellefiyeti sarih olarak belir
tilmiştir. 3 ncü maddede tatbikatta aksaklıkla
ra meydan veritfse diye arz ediyorum, bu bir 
eksikliktir, yahut yanlış olsa gerek. Burada 
diyor ki, «Ankara Üniversitesi veya diğer fa
külteler mensubu olup, en az üç ay süre ile 
Diyarbakır Tıp Fakültesince görevlendirilen 
öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları ikinci 
maddede gösterilen haklardan - dikkatinizi çe
kiyorum - muvafakatlariyle yararlandırılırlar.» 

Şimdi şunu arz etmek istiyoruim, mükelle
fiyeti yerine getirmek mecburiyetindedir, hak
tan da istifade eder. Ama, arzu ederse istifade 
etmiyebilir. Burada bizim peşinen muvafakat-
leriyle istifade eder dememizin bir mânası ol
masa gerektir ve bir haşivdir, lüzumsuz bir 
ibaredir. Ve nitekim, altındaki madde de yine 
böyle bir hüküm vardır. Orada, 5 nci madde
de der ki, Kanunda derpiş olunan haklardan 
yaralandırılr. Bunlar da öyle diyor. Neden pe
şinen muvafakati alınıyor? Ben haktan istifa
de ediyorum, haktan istifade edebilirim, ama 
canını isterce tazminat almıyorum diyebilirim. 
Kendi arzu ve takdirime bağlı bir keyfiyet ol
duğuna göre, burada - eğer yanlış anlamıyor
sam - başka bir maksat ve gayesi yoksa bura
da ki «muvafakatleriyle» kelimesi kanun tak
tiğine ve kanun tekniğine uygun değildir. O 

— 319 - . 
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itibarla buradan çıkarılması lâzımdır. Aksi hal
de gülünç bir duruma düşüleceğini arz etmek 
isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Bu hususta sayın komisyon 

veya Hükümetin bir beyanı olacak mı? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER

TEM (Edirne Milletvekili) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler, buradaki «muvafakat» kelimesi 
şundan doğmaktadır. Sosyalizasyon bölgelerine 
gidecekler için, burada da muayenehaneleri 
vardır. Eğer o haktan faydalanacaklarsa bu
radaki muayenehanelerini kapatmak gerekir. 
Bu Bu bakımından hangisini tercih edecekleri 
belirtilmiş olmak gerekmektedir. 

BAŞKAN — Evet, anlaşıldı efendim. 
Madde üzerinde başka söz istiyen sayın 

üye? Yok. Maddeyi oylarınza arz ediyorum. 
Kabul edenlsr... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — öğretim yardımcılarından, 
eğitim maksadiyle kursa devam etmek, uzman
lık alanlarında işbaşında eğitim görmek üzere 
Diyarbakır'dan diğer bir tıp fakültesine, yılda 
e*ı. r.ik üç ay süre ile gönderilenlerin almakta 
dankları sosyalleştirme ve 22 . 5 . 1967 gün, 
871 sayılı Kanunda derpiş edilen tazminat ile 
diğer üniversite tazminatları aynen ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Diyarbakır Tıp üye ve yar
dımcıları dışında kalan yardımcı sağlık per
soneli de 224 sayılı Kanunda derpiş olunan hak
lardan yararlandırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye? Yok. Maddeyi oylarınza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde Sayın Eazer buyu
run. Lütfen kısa ve veciz olsun. 

MEHMET HAZER (Kars) — Değerli ar
kadaşlarım, kısa konuşacağım, fakat veciz ko
nuşmak elimde değil. Muhterem arkadaşlarım 
bir kadro Kanununun müzakeresini yaptığımız 
kanısındayım. Kadro Kanunu bir Hükümet 
programı mahiyetinde telâkki edilmemelidir. 
Bizim mer'i sistemimize göre üniversiteler Ka
nunla kurulur, fakülteler üniversiteler tarafın
dan kararlaştırılır, öyle kurulur. Yani, biz bu 
kanımla bir fakülte kurmuyoruz, üniversitele
rin yetkili heyetlerinin kurmuş olduğu bir fa
külteye kadro veriyoruz, işin mahiyeti bundan 
ibarettir. Böyle olduğu halde Sayın Bakanın 
bunu bir Hükümet programı gibi çok heyecan
lı bir eda ile ifade etmesini, savunmasını uy
gun bulmadım. 

Birşey daha arz edeyim, her şey, her yerde 
söylenmez ve söylenmemelidir. Her şeyi, her 
yerde söylemek söylenen şeyin tesirini azaltır. 
Sayın arkadaşım, benim partilim Hüseyin ar
kadaşım bir ihtiyaç duymuş, bâzı şeyler söy
lemek istemiştir ama kanaatimce yeri değildi. 
Bakan da arkadaşınım yolunu tuttu, o da ye
rinde olmıyan bir çıkış yaptı. Böylece tahdi-
dedilmiş bir konu sağa sola lüzumsuz olarak 
tasırıldı. Yani sadede gelmek, oto limitasyon 
yapmak, kendi kendini hudutlandırmak bu 
konuda lâzımdı. Şimdi bunu böylece arz et
tikten sonra bir şey öğrenmek istiyorum. Sa
yın Hükümet Üyesi Bakan acaba yeni ihtiyaç
ları üniversitelere ne yolda iletebilirler? Bu fa
kültelerin, üniversitelerin yurt sathına yayıl
ması lüzumuna hepimiz kaaniiz ve bu sebepler
le de bu tasarıyı tasvibediyorum, müspet oy 
kullanacağım. Ama bunun gibi yeni fakülte
lerin kuruluşu ihtiyacını üniversiteler takdir 
etmezse Hükümet üniversitelerle bu yolda bir 
irtibat kurabilir mi? iste bunu kurabilir halde 
ise yeni bâzı ihtiyaçlardan bahsedeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Erzurum üniversitesi 
benim bildiğim kadarı ile Amerika'daki Neb-
raska Üniversitesinin bir örneği olarak kurul
muştur. O Üniversite, Ameri'ka'daki Nsbraska 
Üniversitesinin merkezi bir nehirde, fakülte-
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leri de başka, başka Şehirlerdedir. Ben, bir fır
sat düştü, orada da gördüm. Şimdi, Erzurum 
Atatürk Üniversitesi bu maksatla kurulduğu
na göre civarındaki illerde, Kars'ı demiyorum, 
Vanada ve Kars'da yeni fakülteler açmayı dü
şünüyor mu? Veya Hükümet böyle bir ihtiyaç 
duyuyor mu? Şunun için arz ediyorum arka
daşlar, geçen yıl İstanbul Üniversitesi bir Ve
teriner Fakültesi teşkil etti, bir de Elâzığ'da. 
Hükümet eğer burada söz sahibi idiyse bu vete
riner fakültesinin en isabetli yerinin Kars ola
cağı münakşaa edilmez bir hakikat olduğuna 
göre bu husuta niçin Hükümet kendine düşen 
vazifeyi yapmamıştır ve bundan sonra yapması 
için bir hazırlığı var mıdır bunu öğrenmek is
tiyorum? 

BAŞKAN — Müzakere bitti efendim, tümü 
üaerinde son sözü konuşuyorsunuz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Sonrası 
var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bunu bir sözlü soru olarak ve
rebilirsiniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Şimdi sa
yın arkadaşlarım bir isabetli kanuna oy veri
yoruz, gönül rahatlığı ile müspet oy kullanı
yorum ve inşallah bu kabîl teşebbüsler arta
caktır, arttığı nisbette de biz hizmet yapmanın 
zevkini ve şevkini tatmış olacağız. Bu inançla 

kanunun hayırlı olmasını diler, cümlenizi say-
giyle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Varışlı, buyurunuz. 
MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler, 4936 sayılı Üni
versiteler Kanununun 2 nci maddesi gereğince 
Ankara Üniversitesine bağlı olarak açılan Di
yarbakır Tıp Fakültesi için memleketin Doğu
sunda açılacak olan bu ilim ve irfan yuvası
nın açılmasında emeği geçen başta Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi mensuplarına, An
kara Üniversitesi Senatosu kararını tasdik 
ederek bu fakültenin açılmasını tasvibeden 
Sayın Millî Eğitim Bakanımız İlhami Ertem'e 
ve emeği geçen Bakanlık mensuplarına bu kür
süden teşekkürü bir borç bilmekteyim. Bu fa
kültenin memleketimize, milletimize uğurlu ol
masını Cenabı Haktan niyaz eder, Konya'da 
Selçuk üniversitesinin açılmasını da sayın se
natörlerimizin ilgilerine arz eder, hepinizi say-
giyle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, tasarı kanunlaşmıştır. 

4 . 7 . 1968 Perşemge günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,00 

» © « 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

58 NCI BİRLEŞİM 

3 . 7 . 1968 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

ÎŞLER 
n 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
II I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/379; Cumhuriyet Senatosu 1/893) (S. Sayısı : 
1139) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1968] 

2. — 6831 sayılı Orman Kanununa bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 2/124; Cumhuriyet Senatosu 2/246) (S. Sa
yısı : 1138) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1968] 

1Y 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCİ BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe ku

rulması hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan mietni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/446; Cumhuriyet Senatosu 1/899) (S. Sa
yısı : 1135) [Dağıtma tarihi : 27 . 6 , 1968] 



Toplantı : 7 l 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : \ 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadrolar ı hakkındaki 5239 sayılı Kanu
na ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/379; Cumhuriyet Senatosu 1/893) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 468) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . 4 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1627-1/379 

COIHülUYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 22 . 6 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
8 . 4 . 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 468) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Milli Eğitim Komisyonu 28 . 6 . 1968 

Esas No. : 1/893 
Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1968 tarihli 70 nci birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen 'Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 5239 sayılı kanuna 
ek kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 9 . 4 . 1968 tarih ve 4627 sayılı yazıları ile Cum
huriyet 'Senatosu Başkanlığına gönderilmekle komisyonumuzun 28 . 6 . 1968 tarihli Birleşimimde 
ilgili bakanlık ve üniversite temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Millet Meclisince kabul edilmiş olan metin komisyonumuzca da aynen beınimısetnmiştir. 
Ancak, gerekçede kadroların âzami 150 öğrenci için tesbit edilmiş olduğu bildirilmekte ise de 

bu husulslta Ikctailsiyonnnrazda iziaihıalt veren Hükümet sözcüsü ve fakülte temsilcisi bu kadromun 
600 öğrenciye yeteceğini belirtmişlerdir. 

Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi komisyonumuzda kararlaştırılmış
tır. 
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Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek İBaşkaınlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
(Ankara 
T. Cebe 

Bolu 
A. Yilmaztürk 

Kırklareli 
A. Alkan 

ıSözcü 
Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Konya 
M. Varışlı 

Cumhurbaşkanınca iS. Ü. 
Z. Tüzün 

Kastamonu 
M. Çamlıca 

İmzada bulunamadı. 

Bitlis 
0. Kürümoğlu 

Kayseri 
S. Turan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
0. Koksal 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/893 
Karar No. : 80 

1.7. 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 9 . 4 . 1968 tarihli ve 4627 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 1 Temmuz 1968 tarihli birleşiminde ilgili Hü
kümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Ankara Üniversdtesıine bağlı olarak açılan Diyarbakır Tıp Fakültesine; öğretim üye
si, öğretim yardımcısı ve memur kadroları verilmesini öngörmektedir. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörler Kurulunun bir kararı dle, uzun zamandan beri ha
zırlık çalışmaları yapılmakta olan Diyarbakır Tıp Fakültesinin, Ankara Tıp Fakültesinin gözetim 
ve denetimi altında açılması kabul edilmiş ve bu husus, Ankara Üniversitesi Senatosunun 13.12.1966 
tarih ve 520-3364 sayılı kararı ve Millî Eğitim Bakanlığının 23 . 12 . 1966 tarih ve 030/24234 sayılı 
yazısı ile onaylanmıştır. 

Üniversiteler Kanununun 2 nci maddesi uyarınca açılan Diyarbakır Tıp Fakültesinin ilk sı
nıfının, zaman kazanmak maksadiyle Ankara Tıp Fakültesinde öğrenime başlaması Senatoda ka
bul edildiğinden, 1966 - 1967 ders yılı başında 50 öğrencinin kaydı yapılmış ve bu uygulamaya 
1967 - 1968 ders yılında da devam olunmuştur. Tasarının kanunlaşmasını mütaakıp öğrenim, Diyar
bakır'da yapılacaktır. 

Her ne kadar Ankara Tıp Fakültesi,, söz konusu fakültenin gözetimini ve kuruluşunu üzerine 
almış ve öğretim üyelerini, ders verme, araştırma ve personel eğitimine yardımcı olmak üzere gön-
derecekse de, fakültenin kendisine ait kadrolara sahibolması, tabiî ve gerekli görülmüş bulunmakta
dır. 

Bu maksatla hazırlanan tasarıda, her yıl en çok 150 yeni öğrencinin öğrenimini sağlıyacak şe
kilde düzenlenmiş; asistan kadroları, stajiyer son sınıf öğrencilerinden, asistan gibi yararlanabil
mek amacı ile sınırlı tutulmuştur; lâboratuvar dallarında gelişmeyi sağlamak üzere, teknik eleman
ların atanabilmesine imkân verilmiş; memur kadro .an, bir kısmı adlandırılarak, bir kısmı da gereken 
yerlerde dekanlıkça görevlendirilebilecek şekilde düzenlenmiştir. 

Cumhuriyet 'Senatosu (S. Sayısı : 1139) 
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Yukarda belirtilen hususları ihtiva eden tasa rı, komisyonumuzca da uygun görülmüş ve benim

senmiştir. 
I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, ilişik cetvellerle birlikte komisyonumuzca da ay

nen kabul edilmiştir. 
I I I - Tasarının, önemine binaen Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda 

istemde bulunulması kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu raporda Başkan 
ve Sözcü Kâtip 
Sakarya Uşak Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

O. Salihoğlu M. F. Atayurt S. Karaman R. Üner 

Ankara . 
Y. Köker 

Aydın 
/. C. Ege 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Van 
F. Melen 

Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı 

Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi gereğince Ankara Üni
versitesine bağlı olarak açılan 
«Diyarbakır Tıp Fakültesi» ne 
ait ilişik 1 ve 2 sayılı cetveller
de yazılı kadrolar 5239 sayılı 
Kanuna eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu fakültede 
ve buna bağlı okul ve enstitü
lerde görevli öğretim üyeleri, 
öğretim yardımcıları, profesör
ler kurulu karariyle işbirliği 
yapılan klinik, lâboratuvar ve 
öğretim kurumları dışındaki 
müesseselerde ek görevle çalışa
mazlar, serbest hekimlik icra 
edemezler. Bu madde gereğince 
işbirliği yapılan müesseselerde 
çalışmak öğretim üyelerinin, öğ
retim yardımcılarının 224 sayılı 
Kanuna göre alacakları tazmi
nat ile üniversite tazminatına 
halel getirmez. Bunlar hakkın
da 7244 sayılı Kanun hüküm
leri uygulanmaz. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı 

Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi 
metninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi 
metninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı 

Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1139) 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

MADDE 3. — Ankara Üni
versitesi veya diğer fakülteler 
mensubu olup, en az 3 ay süre 
ile Diyarbakır Tıp Fakültesin
de görevlendirilen öğretim üye
leri ve öğretim yardımcıları, 
2 nci maddede gösterilen hak
lardan muvafakatleri ile yarar
landırılırlar. 

MADDE 4. — Öğretini yar
dımcılarından, eğitim maksa-
diyle kursa devam etmek, uz
manlık alanlarında işbaşında 
eğitim görmek üzere Diyarba
kır'dan diğer bir tıp fakülte
sine, yılda en çok üç ay 
süre ile gönderilenlerin al
makta oldukları sosyalleştirme 
ve 22 . 5 . 1967 gün, 871 sayılı 
Kanunda derpiş edilen tazmi
nat ile diğer üniversite tazmi
natları aynen ödenir. 

MADDE 5. — Diyarbakır Tıp 
Fakültesinde görevli öğretim 
üye ve yardımcıları dışında ka
lan yardımcı sağlık personeli 
de 224 sayılı Kanunda derpiş 
olunan haklardan yararlandırı
lır. 

MADDE 6. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Meclisi 
metninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi 
metninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi 
metninin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi 
metninin 6 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
metninin 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(1) sayılı cetvel 
Millet Meclisi metnine bağlı 

(1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

(2) sayılı cetvel 
Millet Meclisi metnine bağlı 

(2) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 neı madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Mecli
since kabul edilen 7 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kahul ettiği metne bağlı 
cetveller) 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

4 
5 
6 
7 
7 
8 
9 

10 
7 

8 
9 

10 

Görevin çeşidi 

a) Öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

b) Öğre 

Öğretim Görev. 
» » 
» » 
» » 

Asisıban 
» 
» 
» 

Teknik asistan 
İrinleri Fakültes 

» » 
» » 
» » 

Aded 

3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 

tim yardımcıları , 

Uzman 
» 
» 
> • • 

(Sağlık Bi-
i mezunu) 

» 
•>> 
» 

2 
2 
2 
4 
5 
5 

10 
10 

2 
2 
2 
2 

(1) Sayılı Cetvel 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 150 
1 250 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 100 

950 
800 
800 
700 
600 
500 

800 
700 
600 
500 

D. 

6 
7 
8 
4 
6 
8 

10 
9 

10 
7 
8 
9 

10 

5 
•5 

7 
7 
7 
7 
8 
9 
8 

Görevin çeşidi 

Okultman 
» 
» 

Baş eczacı 
Eczacı 

Aded 

2 
1 
1 
1 
1 

Tıbbî 'Teknoloğ (Y. Okul mezunu) 2 
» » » 

Eizyioltarapisıt » 
Diyettilsyeın » 
Bas Hemşire » 
Hemşıire 

» 
Ebe 

c) Memurlar 
iSfâkrötier 
Kitaplık Müdürü 
Personel İşleri Şefi 
Öğrenci İşleri Şefi 
Hesap İşleri Şefi 
Levazım ve Ayniyat Şefi 
Ambar Memuru 
Memur 

» 

2 
1 
1 
1 
5 
5 
4 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
6 

Aylık 

950 
800 
700 

1 250 
950 
700 
500 
600 
500 
800 
700 
600 
500 

1 100 
1 100 

800 
800 

800 
800 
700 
600 
500 

(2) Sayılı Cetvel 

D. Memuriyeltıiin nev'ıi Ajded Aylık 

Delkarı 
Baıshıeikim 

1210 
210 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ CETVELLER 

(1) Sayılı cetvel 

Millet Meclisince kabul edilen (1) Sayılı Cetvel aynen kabul edilmiştir. 

(2) Sayılı Cetvel 

ıMillet Meclisince kabul edilen (2) Sayılı Cetvel aynen kabul edilmiştir. 

' » j < ^ > - < > ; ^ 
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