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I. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Halil Tunç, 
son siyasî olaylara dair gündem dışı demeçte 
'bulundu. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkan
lığının, partilerinin adının değiştiğine ve Cum
huriyet Senatosundaki üyelerinin isimlerine 
dair tezkeresi Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

'Cumhuriyetin ilânının 50 nci Yıldönümünün 
kutlanması hakkındaki kanun tasarısının önce

lik ve ivedilikle görüşülmesi onaylanarak tümü 
üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 

14 . 3 . 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,47'de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 
Stm At alay Hüseyin Öztürk 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye tiçok 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 

1. — Mehmetoğlu, 1933 doğumlu, Abdiilka-
dir Şener hakkında Özel Af kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi : 1/673; C. Senatosu : 1/167) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) (Müddet : 21 gün). 

2. — İsmailoğlu, 1931 doğumlu, İlhan Cum
hur T ürker hakkında Özel Af kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 

Meclisi : 1/702; C. Senatosu : 1/168) (Anaya
sa ve Adalet Komisyonuna) (Müddet : 20 gün). 

Teklif 

3. —Üste fiilen taarruzdan hükümlü 1944 
doğumlu Mehmetoğlu Ayşe'den doğma Ali 
Mutlu hakkında Özel Af kanun teklifinin Mil
let Meclisince reddolunan metni (M. Meclisi : 
2/545; C. Senatosu : 2/47) (Anayasa ve Ada
let Komisyonuna) (Müddet : 20 gün). 

i>m<( 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Baştoanvekili Methimet Ünaldı 

KÂTİPLER : Meibimet Çamlıca (Kastıannonu), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — 43 ncü Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli 
Üyesi Sayın Hikmet İsmen gündem dışı söz ta-
lebetmişlerdir. Sayın İsmen?... Yok. 

1. •— Sivas Üyesi Nurettin Ertürk'e 74 gün 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/268) 

BAŞKAN 
okutuyorum: 

Bir Başkanlık tezkeresi var, 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Sayın 

Nurettin Ertürk'ün hastalığına binaen 10.2.1973 
tarihinden itibaren 74 gün müddetle izinli sa
yılması hususunun Genel Kurula arzı Başkan
lık Divanının 12 . 3 . 1973 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerinize arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Sivas 
Üyesi Sayın Nurettin Ertürk'ün 10 . 2 . 1973 
tarihinden itibaren 74 gün izinli sayılmasını 
tasviplerinize arz ediyorum: KaTml edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Hastalığı sebebiyle iki aydan fazla izin 
alan Sivas Üyesi Nurettin Ertürk'e ödeneğinin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/271) 

BAŞKAN — Bu tezkere ile ilgili bir başka 
tezkere var, takdim ediyorum. 

'Genel Kurula 
Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Nuret
tin Ertürk'ün tahsisatının verilebilmesi, İçtü
züğün 146 ncı maddesi gereğince Genel Kuru
lun kararına bağlı olduğundan, keyfiyet yüce 
tensiplerinizle arz olunur. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Sivas 
Üyesi Sayın Nurettin Ertürk'ün hastalığı iki 
aydan fazla sürdüğü cihetle ödeneklerinin ve
rilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli 
Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri konusunda araş
tırma yapan komisyonun görev süresinin bir ay 
uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezke
resi. (10/44;3/270) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Diyanet İşleri Başkan

lığında görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri 
hakkında kurulan Araştırma Komisyonumuz, 
araştırma konusunu ikmâl etmiş bulunmakta
dır. 
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Önraporun hazırlanması için Komisyonumu
zun çalışma süresinin 19 . 3 . 1973 tarihinden 
itibaren bir ay daha uzatılması için gereğini 
saygılarımla arz ederim. 

Nahit Alt an 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Araştırma Komisyonunun faa
liyet süresinin 19 . 3 . 1973 tarihinden itibaren 
bir ay uzatılması hususunu oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın üyeler, T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısı Cuma günü saat 15,00'e talik edilmiştir. 
Bu hususu duyururum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cumhuriyetin ilânının 50 nci Yıldö
nümünün kutlanması hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er üye 
alınmak suretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (31. Meclisi : 1/658; C. Senatosu : 1/147) 
(S. Saym : 226) (Dağılma tarihi : 23.2.1973) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, daha önce öncelik ye 
ivedilik hususları yüksek tasviplerinize arz 
edilmiş olup, tümü üzerindeki müzakerelerin 
ikmal edildikten sonra maddelere geçildiği sı
rada yarıda kalan Cumhuriyetin ilânının 50 
nci Yıldönümünün kutlanması hakkındaki ka
nun tasarısının müzakeresine devam ediyoruz. 

Kanun tasarısının 1 nci maddesini okutuyo
rum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sa
yın Başkan, bugün Cumhurbaşkanı seçimi top
lantısı olduğu için acaba bundan herkesin ha
beri var mı ? 

BAŞKAN — T. B. M. M. Birleşik Toplan
tısı bugün saat 15,00'e talik edilmişti. Birleş'k 
Toplantı, aynı saatte açıldı ve kapandı. Orada 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyelerine tebliğ 
edildi ve Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri de, gündemi daha önceden hazırlanmış ve 
dağıtılmış olan bugünkü çalışma günümüze böy
lelikle başlamış oldular. 

Bu hususa bir itirazınız mı var. efendim? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, şunu demek istiyorum; filvaki söyle
dikleriniz yakaya uygun; ama bugün Cumhur
başkanı seçimi olduğu için. her Parlâmento 

(1) 226 S. Sayılı basmayam 8.3. 1973 ta
rihli 42 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

üyesi orada bıılıııımak gibi bir vazife ile dolu 
olduklarından biz de hazırlanmadan böylece 
Teldik. Bugün Senatonun açılacağını bilmemek 
mümkündür. 

BAŞKAN — Efendim, şayet orası açılmasa 
idi; üyelerin haberinin olup olmadığı bizce ma
lûm değil; ama gündemin dağıtılmış olması 
hasebiyle; Senatomuzun çalışma günümüz olan 
Çarşamba günü, yani bugün acardık, ekseriyeti 
bulunca çalışmaya devam ederdik, bulamazsak 
talik ederdik. Ekseriyet bulunduğu için müza
kerelerimize devam ediyoruz ve bunun bir usul
süz tarafı olmadığı kanısındayım. 

Cumhuriyetin ilânının 50 nci Yıldönümü
nün kutlanması hakkında kanun tasarısının 1 
ne: maddesini okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 50 nci 
Yıl dönüm ünün kutlanması hakkında kanun 

tasarısı 

Kapsam : 

Madde 1. •— Türkiye Cumhuriyetinin 50 nci 
"ıllönümü, bu kanun esasları içinde kutla
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
rın üye1?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Maclde 2. — Kutlama programlarının baş
lıca amacı : 

Milletimizin istiklâline, tarihî haklarına ve 
yurdumuza yapılan haksız saldırılara karşı 
milletçe direnişi, saldırgan düşmanları yurdu
muzdan kovmak için şahlanan millî şuur ve 
millî mücadele ruhunu, 

«Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir» il
kesini temel sayan, insan hak ve hürriyetle-
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rine dayalı, millî demokratik, lâik ve sosyal 
bir -hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin 
doğuş ve gelişimini, 

Türkiye Cumhuriyetinin varlık ve hayat se
bebi olan Atatürk inkılâbının millî hayatımız
daki önemli rolünü, 

TLüık millî mücadelesinin mazlum milletlerin 
kurtuluş çabalarına örnek ve önder oluşunu, 

Modern Türk Devletinin dünya milletleri 
arasındaki yerini, 

İnsan hak ve hürriyetlerini geliştirme ve ko
ruma azmini, 

«Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» ilkesine bağlı
lığını, 

Türk Milletinin bütün fertleriyle kaderde, 
kıvançta ve tasada ortak bölünmez bir bütün 
halinde millî şuur ve ülkü etrafında birleşme 
gereğini bütün imkânlardan yararlanarak içte 
ve dışta duyurmak, anlatmak ve kavratmaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Kutlama faaliyetlerini plân
lamak, koordine etmek ve gerekli programları 
hazırlamak üzere Bakanlar Kurulunca (50 nci 
Yıldönümü Kutlama Yüksek Kurulu) kurulur. 
Bu kurulun üye sayısı, görev ve yetkisi Ba
kanlar Kurulunca, tespit edilir. 

Mahallî kutlama programlarının hazırlan
ması ve yürütülmesi için illerde il kutlama ku
rulları, ile, bucak ve köylerde kutlama komi
teleri teşkil edilir. 

•Bu kurul ve komitelerin kuruluş, görev ve 
yetkileri valiliklerce düzenlenir. İl, ilçe ve bu-
caklardaki kutlama kurul ve komitelerinin baş
kanları mahallin en büyük mülkiye âmirleridir. 
Köylerde ise kutlama komitelerine muhtarlar 
başkanlık eder. 

Dış ülkelerde bu komiteler, büyükelçi, yoks.a 
konsoloslar başkanlığında kurulur. 

Üniversiteler, akademiler ve TRT, 50 nci 
Yıldönümü kutlama programlarını, Kutlama 
Yüksek Kurulu ile işbirliği yaparak hazırlar
lar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Kamu kuruluşları, kutlama 
hazırlık ve uygulaması için; 50 nci Yıl Kut
lama Yüksek Kurulunun isteyeceği teknik ve 
idarî personeli, hizmet için lüzumlu araç, ge
reç ve malzemeyi bu komisyon emrine vermek
le yükümlüdür. Bu personelin özlük haklaırı 
esas dairelerince karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kahul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Cumhuriyetin 50 nci Yıldönü
mü dolayrsıyle 1973 yılı içinde: 

a) Yurdun her tarafında konferans, se-
miîier ve festivaller tertibi; kitap, broşür, fi
lim ve öğretici malzeme yayını, madalya, pul, 
rozet dağıtımı ve tedavülü ile v. s. hususlar ay
rı ea p ro gr a mi a nı r. 

b) 50 nci yıl münasebetiyle Sivas'ta ilk fa
kültesi 2S Ekim 1973'te öğretime başlamak üze
re, Cumhuriyet Üniversitesi adiyle bir üniver
site kurulur. 

Üniversite, kuruluşu ile ilgili harcamalar 
bu kanunla sağlanan fondan Kutlama Yüksek 
Kurulu kararı ile yapılır. 

e) Kurtuluş Savaşında gösterilen kahra
manlıkları ve Büyük Zafer tarihe mal etmek 
için yurdun çeşitli yerlerinde kurum ve der-
nekleree yaptırılacak anıtların tamamlanması
na bu kanun ile sağlanan fondan Kutlama Yük
sek Kurulunun kararı ile yardım yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... 

Buyurun Sayın Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Cumhuriyetin 50 nci seneyi devriyesinin 
'aıtlanması münasebetiyle yurdumuzda önemli 
cgebbüslere geçilmesi şükranla karşılanabilir. 

Yalnız, benim hayretimi mucibolan bir hu
sus var o da; Hükümet tasarısının 3 ncü mad
desinde, «Nüfusu az olan yerlere ilkokul aç
mak» hususu öngörülmüş ve Hükümet de bu
nu lüzumlu görmüş; fakat nedense bizim Geçi
ci Komisyonumuz, sanki bütün ilkokul açmaya 
'htiyacımiız yokmuş, sanki biz ilkokul seferber
liğini tamamlamış bulunuyoruz gibi, bunu mad
deden çıkarmışlar. Ben bunu hicranla karşıla
rım. 
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Arkadaşlar, Cumhuriyeti kutlamak ve tanıt
mak için konferanslar vermek, nutuklar söyle
mek bir şey getirmez. Esasen memleketin ücra 
köşelerinde, dağ başında olup 10 evden ibaret 
köylerimiz var ve bilhassa geri kalmış mıntıka
larda ise böyle köyler pek çoktur. Maalesef, 
Maarifimizin kabul ettiği sisteme göre de bir 
köyün eğer 300 kişiden fazla nüfusu yoksa ora
da ilkokul açılmaz, gibi, bir kayıt konmuştur. 
Bunu beklediğimiz takdirde, Türkiye'nin bir
çok yerinde senelerce ilkokul açılması mümkün 
olmaz. Uzun müddet okula 'kavuşamayacak 
yerlere, Hükümet okul açma imkânını görmüş 
ve getirmiş olduğu halde Geçici Komisyonu
muz nedense bu maddeyi metinden çıkarmıştır. 

Üniversite açılması güzel; ama üniversite 
programlanmış maarif sistemi içinden gelir. 
İlkokul seferberliği uzun senelerden beri ta
hakkuk etmemiş; artan nüfusumuza rağmen 
okuma - yazma bilmeyenlerin sayısı gittikçe ço
ğalmaktadır. Bir fevkalâde teşebbüse girişildiği 
halde, Geçici Komisyonun bu hususu kaldırma
sını ben iyi karşılamıyorum. 

•G'eçiei Komisyondan rica ediyorum, eğer or
tada mühim bir sebep yok ise, Hükümetin ka
bul ettiği ve göze aldığı bu masrafı onlar da 
paylaşın da. memleketimizi bu okulların açıl
masından mahrum etmesinler. 

Mâruzâtım nazarı itibara alınarak, bir çare 
bulunmasını bilhassa komisyondan istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kanım, muhterem arkadaşlar. 

Geçen birleşimlerde de bu kanun tasarısını 
hazırlayan Hükümete şükran hislerimi sunmuş
tum. Şimdi burada bir hususu daha söylemeden 
geçemeyeceğim: 

Cumhuriyetin 50 ııci Yıldönümünde Sivas'ta 
Cumhuriyet Üniversitesi adı ile bir üniversite 
açmak hepimizi sevindirir ve buna candan ka
tılırız, iftihar ederiz. Yalnız bir husus nazarı dik
katimi celbettiği için Hükümetten istirham edi
yorum, bizi aydınlatsınlar, ikna etsinler, ken-
dillerine tekrar tekrar teşekkür etmeyi bir va
zife olarak bilirim. 

Acaba 50 nci Yıldönümü 1973 senesi Ekim 
ayının 29'unda kutlanacağına göre, Hükümeti
miz bu üniversiteyi açmak için her türlü im

kânlarını ortaya koymuş, hazırlıklarını yapmış 
Cumhuriyet Bayramında bu üniversite büyük 
bir merasimle açılacak hale gelmiş midir? Bu
nu Hükümetten istirham ediyorum; bu bir. 

İkincisi, arkadaşlar, gerçekleri görmek ve 
gerçekleri Yüce Heyetinize ifade etmek her se
natör için en büyük bir vazifedir. Vicdanî bir 
vazifedir, ettiğimiz yeminin ahdî icabıdır. 

Ben, geçenlerde Bursa'ya gittiğim zaman 
Bursa'da açılan Tıp Fakültesini aradım. Malû
mu devletleri bir kanun çıkarıldı ve Bursa'da 
Tıp Fakültesi açıldı. Bu memleketin bir evlâ
dı olarak, bu milletin bir senatörü olarak Bur
sa. Tıp Fakültesi binasının yerini yurdunu, öğ
retmenini, eğitimini, profesörünü görmek iste
dim. Bir de işittim ki, Tıp Fakültesi Bursa'da 
değil İstanbul'da açılmış. Bursa'da ise, Türk 
Eğitim Derneği Koleji açılmış. Kızlar Kız Lise
si kısmında, erkekler de Erkek Lisesi kısmında 
okuyor. 

Acaba 50 nci Yıldönümünü kutlayacağımız 
bu büyük Bayramda açılacak bu üniversitenin 
bâzı hazırlıkları yapilmış mıdır? Bu büyük yıl
dönümü sebebiyle Sivas ve Türk Milleti sevi
nirken, bu üniversitenin açılmasıyle ilgili bâzı 
imkânlar yerine getirilmiş mi, eğitim, öğretim 
hazırlıkları yapılmış mı? Bunu Hükümetten rica 
ediyorum. 

Üçüncü istirhamım da şu: 50 -nci Yıldönümü 
dolayısıyle, festivaller tertibi, konferanslar, se
minerler, kitap, broşür, film ve öğretici mal
zeme yayını gibi hususların programlanacağı 
ifade ediyor. 

Sayın arkadaşlar, biz bugün okullarımız
da ilkokuldan itibaren birinci sınıf, ikinci sınıf, 
üçüncü sınıf, beşinci sınıf bütün dersleri naza
rî olarak görüyoruz, çocuğumuza amelî hiçbir 
şey veremiyoruz. Acaba ilkokullarımızda bunla
rın hazırlıklarını yaptık mı ve 50 nci Yıldönü
münde bunu onlara gösterebilecek miyiz? Bun
ları istirham ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye?... Yok. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Tefhim ettim. Eğer size söz fır
satı düşebilir Sayın Rendeci. Madde üzerinde 
verilmiş hayli önergeler var. Bu önergeleri iş
leme koyuyorum. 
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Birinci önergeyi takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Müzakeresini yaptığımız tasarının 5 nci 
maddesinin (a) fıkrasında yazılı bulunan «öğ
retici malzeme yayını, ibaresinden sonra «Türk 
Bayrağı» ibaresinin ilâvesini öneriyorum. 

Saygı ile arz ederim. 
Aydın 

Celâlettin Coşkun 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, önergenizi kâfi 
buluyor musunuz? Yoksa açıklamak ihtiyacını 
duyuyor musunuz; 

OELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — Açık
layacağım. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Coşkun. 
CELÂLETTİN COŞKUN (Aydın) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler, millî bayramlarımız
da gözüme çarpan bir husus, Türk Bayrağının 
lüzumlu miktarda asılamamasıdır. Bunun se
bebi de, bayrağın tedarikindeki güçlükler olsa 
gerektir. 

Bir 30 Ağustosta, Cumhuriyet Bayramında. 
23 Nisan ve 19 Mayısta, yani millî bayram gün
lerimizde, meselâ Ankara'nın Kavaklıdere sem
tini veya. diğer semtlerini gezin, dolaşın bayrak 
asılan yerlerin pek mahdut olduğunu görürsü
nüz; fa.kat, resmî dairelerde buna fazlasıyie 
riayet edilir. 

Önergeyi vermekten maksadım, Cumhuriye
tin 50 nci Yıldönümü münasebetiyle tasarının 
5 nci maddesinin (a) fıkrasında; «Yurdun her 
tarafında konferans, seminer ve festivaller ter
tibi, kitap, broşür, film ve öğretici malzeme 
yayını, madalya, pul, rozet dağıtımı ve teda
vülü ile ve sair hususlar ayrıca programlanır» 
deniyor. 

Ben, bu fıkraya «Türk Bayrağı» ibaresini 
de ilâve edelim diyorum. Madde, «Türk Bayra
ğı, madalya, pul, rozet dağıtımı ve tedavülü ile 
v. s. hususlar ayrıca programlanır.» şeklinde ol
malıdır. Bu suretle Cumhuriyetin 50 nci Yıl
dönümünde bütün Türkiyemizi bir gelincik tar
lasına döndürelim, arzum budur. 

Önergeme iltifat buyurmanızı istirham eder, 
hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun önergesi ile bu
rada komite tarafından temin edilecek mevat 
arasında «Türk Bayrağı, ibaresinin de ilâvesi-

j ni istemektedir. Bu hususu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

j edilmiştir. 
Özür dilerim komisyon ve Hükümete sorma

dan oyladım; ama herhalde iştirak ettiğinizi 
| harekâtından anladım. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FETHİ 
TEYETOĞLU (Samsun) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul Milletvekili) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — İkinci bir önerge var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülen, «Cumhuriyetin kuruluşunun 50 

nci Yıldönümünün kutlanması hakkındaki ka
nun tasarısının» 5 nci maddesinin (a) fıkrası
na, «Rozet dağıtımı» ibaresinden sonra «Ata-

I türk kitaplıkları kurulması, Atatürk ile ilgili 
I müzik ve halk türküleri yarışması yapılması» 

cümlesinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Sivas 
I Hüseyin Öztürk 

BAŞKAN — Sayın Öztürk de aynı madde
nin (a) fıkrasına «...rozet dağıtımı, ibaresinden 
sonra «Atatürk kitaplıkları kurulması, Atatürk 
He ilgili müzik ve halk türküleri yarışması ya
nılması» cümlesinin ilâvesini istemektedir. Ko-
"li.'yon ve Hükümet bu önergeye katılıyor mu 
e "endim % 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan-
Val Milletvekili) — Sayın Başkan bu filhakika 
çok yerinde bir temenni; fakat kanuna girmese-
İp.hi, esasen kutlama programı çerçevesi için
le, bugüne kadar yapılan, çalışmalarda göz-
öııünde tutulan ve büyük ölçüde gerçekleştiril
miş olan bir husus. 

Atatürk kütüphanelerine gelince: Mevcut 
il, halk ve çocuk kitaplıklarından başka, Ata
türk kitaplığı diye bir kütüphane açmanın ge-

' rek mevcut mevzuat, gerekse bu kanunla temin 
edilen ödenek muvacehesinde mümkün olmadı
ğı kanısındayım. Bu itibarla katılmıyorum. 

BAŞKAN — Saym Komisyon 1.. 
GEÇİCİ KOMİSYON , BAŞKANI FETHİ 

TEVETOĞLU (Samsun) — Biz de aynı görüş-
j lerle katılmıyoruz Sayın Başkan. 
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan ifadesiyle, bunun ele alına
cağı diğer durumlar içerisinde belli olmuştur. 
Önergemin kabulü ile edilmemesi arasında bir 
şey kalmamıştır. Bu bakımdan önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz?... 
Peki efendim. 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere ettiğimiz Cumhuriyetin kuruluşu

nun 50 nci Yıldönümünün kutlanması hakkın
daki kanun tasarısının 5 nci maddesinin (b) 
bendinin ilk fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini saygıyle arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

'b) 50 nci yıl münasebetiyle, Tatvan ve Si
vas'ta ilk fakültesi 29 Ekim 1973'te öğretime 
başlamak üzere (Doğu) ve (Cumhuriyet) Üni
versitesi adlarıyle birer üniversite kurulur. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, önergenizi 
izah mı edeceksiniz? Buyurunuz efendim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; 5 nci maddenin (b) 
bendinde bir değişiklik talebe diyorum. Sivas'ta 
bir Cumhuriyet Üniversitesi kurulması düşünül
müş ve madde ona göre tedvin edilmiş bulun
maktadır. Bunu kıvançla ve gönülden memnu
niyetle karşılıyorum. Tahakkuk etmesinin Cum
huriyetin 50 nci yılında, Cumhuriyetin teme
linin atıldığı bir vilâyette böyle bir üniversite 
kurulmasının bir kadirşinaslık borcu olduğuna 
da kaniim. 

Ancak, bunu tedvin ederken, böyle bir fır
satı değerlendirmekte fayda umduğum için, rah
metli aziz Atatürk'ün sağlığında bir tavsiyesi; 
fakat vefatından sonra da vasiyeti haline gelen 
bir gerçeğin tahakkuk ettirilmesi zaruretini de 
hissederek değişiklik teklifinde bulunmuş ol
dum. 

Değişiklik teklifim Tatvan'da «Doğu Üni
versitesi» adı ile bir üniversitenin ilk fakültesi
nin kurulması istikametindedir. Aziz Atatürk Do-
ğu'da, Yan Gölü çevresinde bir üniversitenin ku
rulmasını öngörmüşlerdi ve vefatına kadar bu
nu tahakkuk ettiremediği cihetle vefatından 
sonra bunu bir vasiyet kabul ederek bendeniz 

Yüce Heyetinize hatırlatmış oldum. Eğer, lüt
feder önergemizi kabul ederseniz bu suretle 
Cumhuriyetin 50 nci yılında Yan Gölü çevre
sinde, kuruluşu itibariyle çok güzel bir yerde 
ve Hakkâri - Yan - Bitlis - Muş - Bingöl - Siirt 
vilâyetlerini de kapsayacak tarzda, oradan ge
lecek öğrencileri de barındıracak şekilde bir 
üniversitenin daha temeli atılmış olacaktır. 

Gerçi ayrılması düşünülen ödenek belki bu 
konuya kifayet etmeyebilir. Yalnız öyle zanne
diyorum ki, bunu karşılamak üzere, şayet ismi
ni zikrettiğim vilâyetlerde bir yardım kampan
yası açılırsa esirgemeden birkaç milyon, hattâ 
10 milyon lira civarında paranın toplanabilece
ği kanaatindeyim. Bununla ela bir üniversite
nin ilk fakültesinin kurulmasının mümkün ola
cağını düşünerek, Sivas'ın hakkına hiçbir ha
lel gelmemesi kaydı ile bu değişikliğime iltifat 
buyurmanızı istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özden, lehinde mi, aley
hinde mi konuşacaksınız?.. 

EKREM ÖZDEN (lütambul) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Özden, aley

hinde.. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kam, çok değerli arkadaşlarım; bu maddede Ata
türk'ü anına bakımından, Cumhuriyeti ilân eden 
kınan insan olarak ve Sivas'ta da Cumhuriyetin 
ilk adımı atıldığı için bir üniversitenin ilk ham
lesinin burada yapılmasına dair metin hakikaten 
takdire şayandır, insana zevk veriyor ve bunu 
takdirle karşılıyorum. 

Benden evvel konuşan ve takrir sahibi olan 
arkadaşımın Tatvan'da bir üniversite aeıiması 
hususundaki temennisine katılmayı arzu ederim ; 
fakat ben buna imkân göremiyorum. Eğer «Yan 
Yilâyet merkezi» deseydi hiç şüphesiz ki, biraz 
daha akla yakın gelirdi. Fakat, Tatvan'a 4-5 de
fa gidip gelmiş, orada kalmış bir,insan olarak 
ifade edeyim ki, Tatvan kazasında üniversite aç
mak bir r)arça insana garip geliyor. Bu teklif ga
lip geliyor! 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Dolayı-
sıyle Bitlis olur. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Şarkta daha 
geniş yerlerimiz var; Yan var, Bitlis var, Muş 
var, bunun gibi vilâyet merkezleri \ar. Böyle 
hinterlandı olan vilâyetleri tefrik etmek ve ora-
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iarda üniversite açmak hakikaten yerinde olur. 
Fakat arkadaşlarım, Tatvan'da üniversite açmak 
konusunda bilmiyorum kıymetli arkadaşım bu 
teklifiyle mahallî bir temenni yapmış gibi geli
yor bana. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Hayır, 
hayır. 

EKREM ÖZDEX (Devamla) — Tıpkı bu çi
mento fabrikasına benziyor; Van'da yapılmayıp 
Tatvan'da yapıımış olmaması v. s, gibi.. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Başba
kan'un yapması lâzımdı, o düşünmemiş. 

BAŞKAN — Lü.tfcın efendim, müdahale et
meyiniz, istirham, edeyim. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Yani, sizi 
takdirle karşılıyorum. Bir üniversite yapılması 
temennisine karşı koymak hakikaten üzücü bir 
şeydir, böyle bir şey aklımdan geçmez, ama bu 
temenniyi eğer Van'a naklederlerse daha yelin
de olur kanaatindeyim. Bu itibarla, özür dilerim, 
kendileri ile beraber olamıyacağım. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Sayn Öztürkçine, bu mevzu 

üzerinde mi, verdiğiniz önerge üzerinde mi.? 
RİFAT üZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Verdi

ğim önerge üzerinde konuşacağım. 
BAŞKAN — Onun zamanı geldiği zaman söz 

veririm. 
Sayın Ertuğ, lehinde mi, aleyhinde mi efen

dim.?. 
CELÂL ERTU(İ (Elâzığ) — Aleyhinde efen

dim. 
BAŞKAN — Aleyhinde bir kişiye söz verebi

liyorum. 
CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Peki efendim, 

teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Rica, ederim, sağolun. 
Sayın Kürümoğluiıun önergesine Hükümet 

ve Komisyon katılıyor mu efendim?.. Buyurunuz 
sayın Ara r. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (Man
imi Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri; önergeye katılmadığı
mı arz için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu 
hususu yelimden de arz edebilirdim. Ancak, bel
ki sadece «katılmıyorum» demek gerek sayın öner
ge sahibini gerekse beni dinlemek 'tahammülün
de bulunacak diğer senatör arkada şiarımızı tatmin 
etmeyeceği iein buraya kadar gelip huzurunuzu 
işgal etmek lüzumunu hissettim. 
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| Evvelâ şunu arz edeyim ki, bu büyük 'bir yıl
dönümüne ait, mutlu bir yıldönümüne alt taiih-

I siz diyebileceğim bu kanununun (bu kadar gecik-
| m esi dolay isiyle bu sıfatı ona veriyorum) Millet 

Meclisi Komisyonlarında ve Millet Meclisi Umumî 
I Heyetinde ve Cumhuriyet Senatosu Komisyonla

rında bizi en çek meşgul eden maddesi bu madde 
I oldu. Çeşitli bölgelerden gelen ve o bölgelerin ih

tiyacını cihetteki çok İyi bilen sayın milletvekilleri 
ve senatörler kendi öeçim bölgelerine bir hizmet 
götürmenin haklı endişesi, arzusu, yarışı içinde ve 
ayını zamanda 'halkımızdan, milletimizden gelen 
büyük okuma aşkının, ilim ve irfana olan tema
yülün, büyük eğilimin bir neticesi olarak, kendi 
bölgelerinde üniversiteler, yüksek okullar vesair 
okullar kurulmasını teklif eden önergeler verdi
ler, ve 'bunlar uzun tartışmalara yol açtı. 

Hükümet tasarısında herhangi bir ilde bir üni
versite kurulması veya bir fakülte açılmasıyl'e ilgi
li bir madde yoktur. Sebebi, ister Sivas olsun is
ter' 'böyle bir üniversite kurulmasına çeşitli yönler
den çoktan hak kazanmış herhangi bir ilde üniver
site' kurulması fikrine karşı olduğumuz için de
ğil; ama bunun yerinin bu kanun olmadığı dü
şüncesinden hareketle Hükümet tasarısında bu
nu getirmemiştik. 

Nitekim üç beş gün evvel, Sayın Millî Eğitim 
Bakanı zannediyorum kendisine tevcih edilen bir 
soruya cevaben arz etti ve bütün Türk kamuoyu 
bu sene Türkiye de çeşitli fakülteler ve üniversite
lerin açılacağını duydu. Bunların hepsini bu Ka
nunun sırtına yüklemek ve hele kanunun müzake
resinin hayli ilerlediği ve 5 nci maddeye geldiği 
bir sırada, Tatvan'da, bir üniversitenin bir "fakül
tesi kurulur mu kurulmaz mı, kurulabilir mi ku
rulamaz mı tarzındaki görüşlerin ifadesi, birtakım 
ön hazırlıkları yapılmadan Millî Eğitim Bakanlı
ğının, Devlet Plânlama Teşkilâtının bu husustaki 
mütâlası alınmadan burada bu şekilde bir hüküm 
şevkinin son derece -sakıncalı olduğu mütâlâasm-
dayım. 

Yoksa, önerge sahibi Sayın Kürümoğiırnun 
ifade buyurdukları gibi, elbette Büyük Atatürk'ün 
daha sağlığında Van da bir üniversite kurulmasıy-
le ilgili direktifinin ergeç bir gün gerçekleşmesi 

j bizim de en büyük arzumuzdur, temennimizdir; 
ama bu kanun daha fazla bir sıklete müteham-

j mil 'değildir. 

249 — 
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Mevzuun yeri burası değildir. Bizim, Hükü
met olarak iştirak 'edebileceğimiz husus nihayet 
kabul edilmiştir, İnkılâp Tarihinde büyük yeri 
olan Sivas'-ta bir üniversitenin temelini teşkil ede
cek 'bir fakültenin bu yıl 29 Ekime kadar aeılma-
sına biz Hükümet olarak da karşı çıkmadık. Bun
dan daha fazlasına gidilmesini bilhassa istirham 
ederim. 

'Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FETHİ 
TEVETOĞLU (Samsun) — Aynı görüşlerle 'biz 
de katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN —• Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Önerge kaibul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
5 nci maddenin b fıkrasına (İlk Fakültesi) 
Hukuk kelimesinin ilâvesini arz ederim. 

İstanbul 
Rifat Öztlirkçino 

BAŞKAN —• Sayın Öztürkçme, önergeniz 
izaha muhtaç. Buyurun efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bugün İstanbul ve Ankara Üniversiteleri da
hi dünyadaki emsallerine nazaran normal fakül
telerini hile ikmal etmiş durumda değildir. Şimdi 
burada ilk fakülte kurulacaktır, fakültenin adı 
nedir? Kurulacak fakülte tıp fakültesi midir, ede
biyat fakültesi midir? belli değil. Aziz Atatürkü-
müz -bir ömür boyunca hiçbir zaman meşruiyetin 
dışına çıkmadı. Daima attığı her adımda hukuk 
devletini kurdu, idame ettirdi. 

Bu itibarla o'nun ruhuna uygun, ilkesine uy
gun olarak açılacak fakültenin de evvelâ bir hu
kuk fakültesi olmasında büyük yararlar okluğu 
inancındayım. Bu nedenle önergemi verdim. İlti-
fanız halinde Atatürk'ün hukuka dayalı bir devlet 
anlamının da yüce Parlâmentoda bir nevi kabulü 
zımnında olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Aleyhinde söz 

istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde Sayın Er-
tuğ, buyurun. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; önerge aleyhinde konuşuyo
rum. Çünkü, Sayın Balkan demin de belirttiği gi
bi bu Kanun, bir ilde veya memleketin herhangi 
bir yerinde üniversite açılmasıyla uzaktan yakın
dan hiçbir ilgisi olmayan bir kanundur. Bu ka
nun, Cumhuriyetin 50 nci yılının kutlanmasına ait 
bir 'kanundur. 

Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonunda 
esen bir hava ile birkaç yüz 'tane ilkokul, bir üni
versite, 'beş altı tane fakülte kurulması gibi hali
sane bir arzu ile gelinmiş ve sonunda Sivas'ta bir 
üniversitenin açılması kamuoyuna ilân edilmiş, 
Sivas'a büyük bir sevinç getirmiş olması itibariy
le bu hüküm kanun metninde kaldı, Onun 'dışında 
olanlar, ilgili plân ve program dahilinde yapılma
sı kaderine terk edildi. 

Şimdi burada hangi fakültenin açılacağının; 
üniversitenin ilk fakültesinin hangi fakülte olaca
ğının söz edilmesi plân ve program düşüncesine 
katiyen uygun bir husus değildir. Esasen Sivas'ta 
açılması öngörülen bu üniversite için ayrıca bir 
kanun ileri sürülmüştür. Bu kanunda., Plânlama
nın, insan gücü ihtiyacına uygun olarak hangi fa
kültelerin açılması gerektiği düşünülecek ve plân 
hedefleri içerisinde mütalâa edilerek hangi fakül
tenin açılabileceği sonra fizikî imkânların, mahal
lî imkânların da dikkate alınması suretiyle ilk fa
kültenin ne elması lâzım geldiği ve ne olabileceği 
tespit edilecektir. 

Binaenaleyh, bizim burada herhangi bir keli
me ilâve ederek bir fakültenin açılmasını tasrih 
etmemiz faydalı olmaz, hatalı olur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Önergenin aleyhinde bir sayın 

üye 'konuştu. 
Bu önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor 

mu efendim? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul Milletvekili) —• Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FETHİ 
TEVETOĞLU (Samsun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Hükümet ve Komisyon önergeye 
katılmıyor. Önergenin dikkate alınmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

226 Sıra Sayılı Tasarının 5 nci maddesine aşa
ğıdaki (d) fıkrasının ilâvesini arz ve teklif 'ede
rim. 

Manisa 
O rai Karaosmanoğlu 

•d) Daha önceki yıllarda program teklifine alı
nıp da, ödenek yetersizliği nedeniyle gerçekleştiri
lemeyen Yatılı Bölge Okullarının inşası için bu 
kanun ile sağlanan fondan ödenek ayırmaya Mil
lî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaosmanoğlu. 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Mani.sa) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlari'm, 
Müzakere etmekte olduğumuz tasarının Mil

let Meclisince kaıbul edilen metninde, «ilkokullar 
'için hu kanunun derpiş ettiği fondan »belli bir yatı
rım ödeneği ayrılacağı» ifade edilmiş idi. Geçici 
Komisyonumuz tarafından yapılan değişiklikle, 
tabiî gayet haklı olarak, sadece Sivas'ta, 'bir Cum
huriyet Üniversiteli kurulması derpiş edilmiş ve 
bununla birlikte 300 ilkokulun metinden çıkarıl
ması hususu ortaya çıkmıştır. 
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tarafından programdan çıkarılması tavsiiye edi
len projelerin bu şartlar 'altında gerçekleştirilme
yi imkân dahiline girebilecektir. 

Şunu da ifade etmelk isterim ki, üç veya dört 
yatılı 'bölge okulunun sağlayacağı kapasite asgarî, 
belki kaba bir tahminle, her yönden 100 kadar ilk
okulun sağlayacağı faydaya da muadildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maruzatım şu ve
ya bu vilâyetle alâkalı olmayıp, geneldir. Yeter 
ki, önergemi oylarınızla tasvip 'buyurduğunuz tak
dirde, Cumhuriyetin 50 nci yılında üç veya dört 
•dahi olsa yatılı bölge okulunun inşaasmdan mem
leketimiz büyük fayda, sağlayacaktır. Böylece de 
millî 'eğitilin dâva ve politikamıza, plân hedefleri 
muvacehesinde de yardımcı olmuş olacağız. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın üztüık, aleyhinde mi? 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kanım, lehinde idi; fakat önergelerini güzel izah 
ettikleri için konuşmayı lüzumsuz görüyorum. 

BAŞKAN — Vaz geçtiniz, peki. 
Sayın Öztüıkçjine, aleyhinde mi söz 'istiyor

sunuz? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Evet 

aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarını; 
Daha evvel tasarının tümü üzerinde konuşur

ken; «Birçok köyümüzde okul olmadığını, 12 mil
yon vatandaşımızın ilkokul mezunu olmadığını, 
Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünü kutla iken, da
ha hâlâ Osmanlı İmparatorluğu zamanından kal
ma nizamnamelerin yürürlükte olduğunu» beyan 
etmiştim. 

Şimdi •bizim bu tasarımız ilkelimi, yatılı bölge 
okulu ve yeni yeni fakülteler açmak için değil, 
Cumhuriyet'an izin 50 nci yıldönümünü hangi 
şartlar ve şekiller altında kutlayacağımıza dair
dir. Yeni yen'i ckulların açılması hususu ancak 
Millî Eğitim Bakanlığının Bütçesinde olması lâ
zım gelen bir husustur. 

Şimdi bâzı arkadaşlarımız diyecekler ki, «Siz 
demin hukuk fakültesinden bahsettiniz.» Ama 
ben, Kanun tasarısının 5 nci maddesinin (b) 
fıkrasında,; «50 nöi yıl münasebetiyle Sivas'ta ilk 
fakültesi 29 Ekim 1973'te öğretime başlamak üze
re, Cumhuriyet Üniversitesi adıyla bir üniversite 
kurulur.» hükmü olduğu için, madem ki ilk ola
rak bir fakülte açılacak, bu fakülte gelişigüzel ol-

Şunu arz etmek isterim ki, belki, Millet Mecli
sinin kabul ettiği metinde 300 İlkokul inşasının 
program dışı olarak ele alınması bâzı noktalar
dan mahzurlu telâkki edilmiş olabilir ve program 
dışı yapılacak yatırımların isabet derece-inde de 
bâzı ihtilâflar bulunabilir. Ama şunu kabul etmek 
lâzım ki, memleketimiiziıı şartları muvacehesinde 
her köyde istediğimiz anda ilkokul yapma imkânı
na, kalkınma plânları ve programlar sebebiyle ma
lik olmadığımız hususu gözönünde bulundurula
rak, millî eğitim politikasında bence yatılı bölge 
okullarına ağırlık verilmesi birçok meseleleri hal-
ledebilece'ktir. 

Şunu da ifade etmek isterim ki, yatılı bölge 
okulları belirli 11, ilçe ve bölgelerde etüt ve proje
leri yapılıp da tahakkuk 'ettirildiği zaman, o hin
terlanttaki birçok köylerimizin öğrencilerini ba
rındırabilecek mahiyette olduğundan, bence hiç 
olmazsa Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönümünü 
kutlamaya hazırlandığımız bir ortamda asgarî 
mânada üç veya dört dahi olsa, daha önceki yıl
larda programa alınıp da gerçekleştirilemeyen ve
ya şu veya bu mülâhaza ile Millî Eğitim Bakanlı 
ğı tarafından teklif edilip de Plânlama Teşkilâtlı 
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masın da, Atatürk hukuka dayalı bir Cumhuriyet 
kurup 'bize hediye ettiği için, «hukuk fakültesi ol
sun» dedim. 

Şimdi bu husus da kabul edilmediğine göre, 
yatılı bölge okullarının buraya konulması kutla
ma programı ile ilgili olmadığından, bu önergenin 
reddi gerekmektedir. 

Teşekkür edenim. 
BAŞKAN — Sayın Er tuğ, lehinde mi efen

dim? 
CELÂL ERTTIĞ (Elâzığ) — Aleyhinde idi 

efendim. 
BAŞKAN — Maalesef aleyhinde sadece bir ki

şiye söz verebiliyorum. 
Lehinde konuşan?.. Yok 
Hükümet ve Komisyon önergeye katılıyorlar 

mı 'efendim? 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FETHİ 

TEVETOĞLU (Samsun) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 

katılmıyorlar. 
Önergenin dikkate alınması hususunu oyları

nıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Önergenin dikkate alınması hususu ka
bul edilmiştir. Önergeyi Komisyona veriyorum. 

Bir Başka önerge var, takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini 

arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

'd) Üniversite Kanunu muvacehesinde, bu ka
nunla kurulan Cumhuriyet Üniversitesinin, Ku
rulmuş bulunan bir üniversitemizce gerçekleştiril
mesini. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. izah mı edeceksi
niz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Bakan 
Arar ın izahatı muvacehesinde önergemi geri alı
yorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz, peki elendim. 
Bir başka önerge var, takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Cumhuriyetin''50 nc'i yılı 

kamunu tasarısının 5 nci maddesine «d» bendi ola
rak aşağıdaki hususun eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 
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Atatürk'ün Etnografya Müzesi önündeki anıtı 
T. B. M. M. önüne getirilecektir. 

Gerekçe: Millî varlığımızın en değerli ve ebe
dî 'hâtırası olan Atatürk'ün Etnografya müzesi 
önündeki heykeli bugün yıkılma tehlikesi ile kar
şı karşıyadır. 

Büyük bir san'at eseri olan bu anıtın, hemen 
hemen metruk bir halde bulunduğu açıktır. T. B. 
M. M. nin önünde ise ona olan vefa borcumuzun 
bir sembolü henüz yoktur, 50 nci yıla çok az bir za
man kalmıştır. Hem ona olan saygımızı, hem de 
bir değerli eseri parçalanmaktan kurtarmak için 
yüce Senatonun bu öneriye ilgi göstermesini say
gı ile rica ederim. 

C. Senatosu Kontenjan Üyesi 
Bahriye Üeok 

BAŞKAN — Önerge sahibi önergesini izah 
edecekler mi efendim? 

BAHRİYE ÜOOK (Cumhuıiba^anınea S. 

Ü.) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Üçok, ^buyurunuz, 

BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Balkan, yüce Senatonun sayın üye
leri ; 

Senato Divanınca oy birliği ile benimsenmiş 
1972 yılı Bütçe •görüşmeleri sırasında Karma Büt
çe Komisyonunda olumlu oylarla karşılanmış bu
lunan bu konu üzerinde kısa bir açıklama yap
mamın faydalı olacağı kanısındayım. 

Önce Etnografya Müzesi önündeki güzel anı
tın bugünkü durumunu arz edeyim: Heykelin di
kili bulunduğu alanın önünde binalar yükselmiş
tir. Alan, yıllarca önceki gübl geniş değildir. Alt 
geçit, üst geoidin yapılması ile etraftan görülmez 
bir duruma gelmiştir. Bu arada tam önüne, 25 
metre yükseklikte iki televizyon anteni dikilmiş
tir. Anıtın kaidesi çatlamıştır. Mermer taşların ki
mi öne, kimli yana kaymıştır. Yerdeki betonlar 
çatlamıştır. Birkaç metre ötesi ise yaban otları ile 
kaplıdır. 

30 - 35 yıl önce şehrin merkezi durumunda 
olan bu bölge şehir merkezinin Kızılay ve Bakan
lıklara kayması ile bugün bu niteliği tamamuyle 
kaybetmiştir. Böylece bu değerli eser (bugünkü du
rumu ile ve tam anlamı ile metruk bir halde kal
mıştır. 
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Her ulusun, kendi tarihinde önemli işler 
yapmış büyük evlâtlarına karşı duyduğu min
neti dile getirmek amacı ile parlâmentoları
nın önüne o kişilerin heykellerini diktikleri bi
linmektedir. Üzerine titrediğimiz Cumhuriyet 
rejimimizin büyük kurucusu Atatürk'ün maddî 
ve mânevi yönden kurduğu bu çatının altında 
çalışan onu izleyen bizlerin de bir vefa borcu 
olduğu, Yüce Senatonun siz sayın üyelerince 
peşin olarak kabul edilmiş bir gerçektir. 

Yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan 
ve artık orada müzelik bir eşya niteliğinde du
ran anıtın daha şerefli ve gözler önündeki Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin bahçesine getiril
mesi kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Cumhuriyetimizin 50 nci yılını kutlamaya 
şurada birkaç ay gabi kısa bir süre kalmıştır, 
Yüce Meclisler bir yandan ona şükran borcunu 
böylece ifade ederken öte yandan eşsiz güzel
likteki anıtmı da yıkılmaktan kurtarmış olacak
tır. 

Bu arada, bir endişe açığa vurulabilir. O da 
binanın asıl mimarı Holfsmeister acaba buna 
izin verir mi endişesidir. Hemen cevap vereyim. 
Bu konuda Avusturya'lı mimara mektup yazıl
dı. Çelen cevapta değerli mimar; «Etnografya 
Müzesi önündeki Atatürk helkelinin bildirmiş 
olduğumuz yere nakledilerek yerleştirilmesi yo
lundaki düşüncenizi tam ideal bir çözüm olarak 
bulmaktayım. Zarar görmüş ulan kaide her hal
de yenilenmeli ve belki de bu yeni yerde yeni 
bir biçim almalıdır. Kaideye yeni bir biçim ve
rilebilmesi hususunda seve seve ve ücretsiz ola
rak her türlü hizmete hazırım. Bunun için anı
tın bir resmi ile heykelin yüksekliği bana ge
reklidir.» demektedir. 

«1960 yılında tamamlanıncaya kadar Par
lâmento inşaatı işlerini yürütmüş olan eski öğ
rencim Ziya Payzm'm şahsında hâlâ Ankara'da 
bir temsilcim bulunmaktadır. Adı geçen her za
man hizmete hazırdır. Böylece yakında istedi
ğim bilgileri beklerken bu niyetinizde size her
hangi bir hizmette bulunabileceğim için sevin
mekteyim.» demektedir. 

Mektubunda Türk Parlâmento binasının ya
pım işini bizzat Atatürk'ün kendisinden aldığı
nı da işaret eden profesör Holfsmeister'in Ata
türk'ün kişiliğine duyduğu saygıdan ötürü ye
ni ve daha uygun bir kaideyi hiç karşılık bek

lemeden seve seve 'yapacağı, bunu şeref saydı
ğı görülmektedir. Bayındırlık Bakanlığı da bu
nun ilk projelerini hazırlamıştır. İş sadece 5 nci 
maddeye bir bent eklenmesine kalmıştır. Bu da 
ancak yüksek oylarınızla tecelli edebilir. Başka 
kanunlar gilbi uygulanmasının ekonomik krizler 
yaratıp yaratmayacağı sakıncası düşünülen bir 
kanun olmadığından vicdan huzuru ile değerli 
oylarınızı kullanmanızı istirham edeceğim. Bir 
an için tahayyül ediniz; bu anıt, Parlâmento
muzun önünde hem sanat yönünden, hem de an
lam yönünden ne güzel duracaktır. 

Saygılarımı arz ederim efendim. (Alkışlardı 
BAŞKAN — Sayın Özden, aleyhinde konuş

mak üzere buyurunuz. 
REPET RENDEOİ (Samsun) — Atatürk'ün 

aleyhinde olur mu Sayın Özden ? 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Kıymetli hati'bimiz hanımefendinin beyana -

ti dinlendikten sonra kıymetli alkışlarınızla bu 
önergenin kabul edileceği anlaşılmıştır. Yalnız 
ben aleyhte söz aldığım zaman şu fikirlerle 
meşbu idim. 

Atatürk'ün muvakkat kabri olan bir yerde 
onun namını tezkâr için rekzedilmiş bir heyke
lin orada ebediyen kalması benim büyük fikir
lerimden birisi idi. Orayı çok iyi bilirim. Hattâ 
oradaki kurultaylara iştirak etmişimdir. Bütçe 
Komisyonunda uzun uzun müzakere edilmiştir. 
Eğer, bu heykelin yapılış -tarzı itibarı ile bugün
kü harabiyeti cidden çok üzücü bir manzara arz 
ediyorsa, ki, öyle olduğu anlaşılıyor, orada bu
nun takviye edilmesi ve mimarının müsaadesi
ne göre gereken muamelenin yapılması, inşaatı
nın yapılması ve imkân varsa biraz da yüksel
tilmesi çok yerinde olur, ama -oradan, o Etnog
rafya Müzesinden Atatürk gibi tıpkı onu tem
sil eden bir maddenin bir anıtın oradan sökülüp 
başka bir yere getirilmesinden dolayı ben bir 
ıstırap hissettim, onun için aleyhinde söz aldım 
arkadaşlar. Yoksa... 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Teknik bakımdan da mümkün 
değildir. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Tabiî ben 
mimar ve mühendis de değilim. Daha esaslı tet-
kikata tabi tutulabilir. Sehven ve hissen bir ka
rar vermekte mahzur telâkki ediyorum. Ben 
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Atatürk'ün aleyhinde lâkırdı söyleyecek koşan
dan değilim. Onu da Sayın Rendeci çok iyi bi
lir, beraber vazife gördük. Zaten Atatürk müda
faaya hacet olmayan bir insandır. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu itibarla eğer bu 
heykeli biz yerinde takviye edeceksek, bu hey
kelin durumunu çok esaslı ele alacaksak, hey
keli alıp buraya getirmekten ziyade (biz, hepi
miz kuvvetliyiz, kudretliyiz ve Atatürkçüyüz) 
burada Atatürk'ün bir heykelini yapalım, kura
lım. Bu heykeli daha güzel bir manzara ile mü
cessem misal olarak burada göstereyim ve hey
keli oradan ayırmayalım, oradan koparmaya-
lım. O,. Etnografya Müzesi ile memzucen orada 
bulunsun ve birbirinden ayrılmasın. İnsan kal
bi gibi o heykel orada atıyor. Yapmayalım arka 
daşlar. 

Saygılarımı sunarım. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Lehinde söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehinde buyurun Sayın Ata-
lay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Üçok'un 
getirdiği konunun anlatmadıkları ayrı bir hi
kâyesi de vardır. Sayın Üçok daha önce Meclis
lerin Başkanlıkları aracılığı ile bu heykelin 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin münasip bir 
yerine nakline teşebbüste bulunmuşlar, bu ko
nuda Sayın Cumhurbaşkanının ve yetkili kurul
ların müsaadeleri ve çabaları olmalarına rağ
men heykel nakledilememiştir. 

Sayın Özden bir noktaya dokundular: «Ya
ni bir heykeli burada yapalım Atatülkün bü
tün hizmetlerinin üstünde büyük bir niteliği 
vardır, o da; egemenliğin millete aidolduğu ye
rin uhclevî ve dünyevî bütün kudreti elinde tu
tan padişah yerine, millet iradesini, milletin 
temsil ettiği yasama organına getiren Atatürk'
ün, o organın önünde ve yanında, münasip bir 
yerinde heykelinin bulunması kadar daha tabiî 
bir şey yoktur. 

Amerika'da kongre binasını gezin, bütün- sa
lonlarında Cumhunbaşkanlarmm ve devlete hiz
met etmiş insanlarının heykellerini görürsünüz, 
gezin Ronıa'yi; Senatoda, Meclisi Mebus anda 
Devlet başkanlarının ve hizmet gören insanla
rının heykellerini görürsünüz. 'Sadece bahçeler-
re değil salonlarda bile; yani yasama organla
rının içinde ve dışında hizmet etmiş büyük dev

let adamlarının hepsinin her yerde ebedileşti-
ren birer niteliğini görürsünüz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kurucusu bü
yük Atatürk'ün bir heykelinin, Meclisin herhan-
ki bir yerinde bulunmaması asıl yadırganaıcak 
bir husustur. 

Sayın Üçok ne diyor? «Cumhuriyetin 50 nci 
yılma yeni bir heykelin yetişme imkânı, olana
ğı artık kalmamıştır.» Bu sebeple Etnografya 
Müzesinin önünde bulunan ve artık mimarının 
yaptığı görünüş ufku kalmamış; Sayın Balbür-
oğlu'nun haklı olarak söylediği teknik nitelik 
artık kendiliğinden ortadan kalkmıştır. Çünkü 
Ankara şehir plânı değişmiştir. Etnografya Mü
zesinin önü Radyoevi binası ve çeşitli binalar
la kapatılmış, sanki birer bina duvarı çekilmiş 
bulunmaktadır. G-örünüş itibariyle aranan nite
liklerini kaybetmiştir. 

Sayın Üçok biraz önce burada okudu, mi
marlıkta bir prensip vardır; bir binayı, bir ese
ri yapan onun müştemilâtmdaki değişikliklere 
rızasını göstermesi gerekli ve zorunludur. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtını 
yapan mimar hem anıtı görmüş, hem bu binayı 
yapmış bulunmaktadır. Kendisi ilmî iznini ver
mektedir. Bizim, millet iradesi üzerindeki bir 
iznini değil, teknik anlamda iznini ve muvafa
katini veriyor, diyor ki, «Bu heykel Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin münasip bir yerine 
nakl edilebilir.» 

SELÂHATTİN BABÜROĞEU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Bina mimarı başka, heykel 
mimarı başkadır. 

BAŞKAX — Lütfen efendim, müsaade bu
yurun hatip konuşsun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Önemli olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi müştemilâtında. 
bunun kurucusu Atatürk'ün Cumhuriyetin 50 
nci yıldönümünde (Bu gibi yıldönümleri, millet
lerin tarihinde önem taşır; 50 nci, 100 ncü, 500 
ncü yıldönümler g'ıbi) Türkiye Büyük Millet 
Meclisini kuran Büyük Atatürk'ün anıtının 
Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünde bu Parlâ
mento binasının herhangi bir yerinde bulunma
sı kadar olağan ve hattâ doğal bir durum yok
tur. Bu şekilde başka bir imkân da kalmamış
tır. G-önül arzu eder ki, bu bir yasa hükmü ile 
değil, münasip mutabakatlarla olsun. 
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Sayın Uçak bu hususta 2 yıldır zorlamıştır, 
imkânı olmamıştır. Bir yasanın dışında bir im
kân bulamamıştır, bu sebeple bu hususu getir
miştir. 

Okulların kurulması, fakültelerin kurulma
sı, şu veya bu gibi düzenleyici, bayramın şu 
günden başlayıp, şugüne kadar devamını dü
zenleyen bir yasa içerisinde rahatlıkla bu nakil 
işi yer alabilir. 

'Bu sebeple ben sadece Sayın Üçok'un öne
risini oylarla kabul etmek değil, kendisini böy
le bir teşebbüsten dolayı kutlamak isterim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — önergeyi sayın önerge sahibi 
izah etmiş, bir lehte, bir aleyhte sayın iki üye 
konuşmuştur. 

İSMET İNÖNÜ (Tabiî Üye) — Usul hakkın
da görüşmek istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun Sayın 
İnönü. 

İSMET İNÖNÜ (Tabiî Üye) — Sayın sena
törler, 

Usul hakkında söz isteyerek Başkanlıktan 
izin aldım. Halkevi önündeki Atatürk anıtının 
oradan kaldırılıp, Meclis önüne getirilmesi ko
nusu üzerinde karar vereceksiniz. Grörüyorsu-
ınız ki, hülâsa hep böyle yapılıyor. Halkevi 
önünden kaldırılacak, Meclis önüne getirilecek. 
Bu teklifi yapanların iyi niyetlerinden zerre 
kadar tereddüt edilemez. Atatürk heykeline ol
duğu yerde iyi bakılamıyor, Meclis önünde bu
lunursa Meclise ait bir müessese olarak Hükü
metlerin de, vekillerin de herkesin de daha çok 
dikkatine uğrayacaktır. Böyle bir arzunun hâ
kim olduğunu zannediyorum. Bu arzu, saygıya 
değer bir arzudur. 

Yalnız halkevi ve Meclis münakaşası hak
kında geçmiş bir hadisenin yattığını hatırla
mamak mümkün değildir. Çünkü kamuoyunun 
zarurî kıldığı, kamu yararının zarurî kıldığı bir 
sobepten, zarurî bir sebepten dolayı bir nakil 
bahis konusu değildir. Böyle bir sebep olsa idi 
Meclis önergesine lüzum olmaksızın, icra kuvve
ti onu zaten takdir eder, yapar veya teklif eder
di. 

Meclisten teklif edildiğine göre, bunun bir 
tercih mânasında telâkki edilmesinin kaçınıl
maz bir netice olmasından sakınırım, korkarım. 
Yani Atatürk müesseselerinden Halkevi, Meclis 

gözönünde ikinci derecede bir itibardadır. Böy
le bir telâkkiye, halk gözünde uğramasından 
korkarım. 

Ondan sonra, bunun tarihte yerleşmiş bir te
meli vardır. Halkevleri 1950'den sonraki ikti
darlar zamanında tamamıyle itibardan düşerek, 
hic olmazsa beyhude zannı ile bir müessese sa
yılarak resmen kapatılmışlardır. Kapanan mü
essese, halkevleri müessesesi o bırakıldığı yıl da 
eski siyasî kudretin hiçbir tesiri ve kudreti al
tında olmaksızın işleyecek halde idi. Bu hali ile 
ittlham olunarak tamamıyle memleket müesse
sesinden çıkarılmıştır. Halkevleri çıkarıldığı 
gün, yalnız o gün, ilerisini bırakıyorum, hiç ol
mazsa 5 bin köyde kütüphane var idi veya ol
mak üzere idi. Bu kadar kuvvetli bir kültür mü
essesesi siyasî vehimlerle bir çırpıda göz kırp
madan kapanmıştır. Bunun neticesi ne oldu1? 
Bunun neticesi; gün geldi Anayasa müessesesi 
kuruldu. Bütün dünyada tecrübe olunduğu gibi 
parlamenterlerde, Millet Meclislerinde, siyasî 
kurullarda verilen kararların kayıtsız, şartsız 
adlî kontrol altında olması müessesesi, Anaya
sa Mahkemesi kuruldu. 

Anayasa Mahkemesi, halkevlerinin lağvını 
it t ih anı etti. Anayasa Mahkemesi halkevlerinin 
yeniden kurulmasına izin verdi. Şimdi Anaya
sa Mahkemesi ile halkevlerinin kapanması; ya
ni manen itibarsızlığı zararsızlığı, mahkûm edil
miş iken, masum bir teklif ile halkevlerine Mec
lis gözünde Atatürk müesseselerinin itibarlı bir 
varlığı değildir mânasını vermek zararlıdır. 

27 Mayıs hareketinden sonra yapılan iade
ler arasında bu halkevleri müessesesi üzerinde
ki kapanma kararı kaldırılmıştır. Onun üzerine 
halkevleri tamam iyi e serbest müessese olarak 
işlemeye başlamıştır. Bugünkü şartlar altında, 
çok daha fazla ilgiye ihtiyaç gösterdiği halde, 
mümkün olan bir gayretle çalışmaktadır. 

Buna yapabileceğimiz, Atatürk müesseseleri 
arasında terk edilmiş olan halkevlerinin bütün 
siyasî kudretler tarafından itibarlı bir halde 
bulunması tarzında manevî bir itibardır. Buna 
halkevleri önünden Atatürk anıtı kaldırılmış 
Meclis önüne getirilmiş, çünkü orada bakılanıı-
yormuş burada bakılacakmış gibi, meselenin 
manevî önemi ile kıyas edilemeyecek hakiki bir 
sebeple, masum bir sebeple kaldırılması yanlış 
olur kanaatindeyim. 
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Yüksek Senatonun dikkatlerini celbedenim; 
vereceğiniz kararın mânevi ehemmiyeti vardır. 
Meclis, Atatürk müesseselerinden biri aleyhinde 
vakti ile geçmiş olan kararların taraftarıymış 
gibi bir vaziyet almasın. Bunu sizin yüksek 
dikkatinize arz etmek isterim. 

Teklif sahip] erinin iyi niyetlerin den şüphem 
yoMur. Hiç olmazsa kamu yararının faydası 
zarurî kılmıştır, hükmünü sağlam bir tetkike 
bağlayıp, bugünkü halkevi müessesesinin de, 
yokluklar içinde çalışan bugünkü halkevlerinin 
de beraber tetkikini sağlarsanız, müesseseyi, ka
rarınızı daha sağlam temele istinat ettirirsiniz. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Yani. Sayın Paşam mevcut bir 

müessesenin yer değiştirmesin in bu kanun mü
nasebetiyle usul yönünden mümkün olamayaca
ğını ifade ettiler. 

BAHRİYE ÜOOK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Efendim, ben de usul yönünden söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Bitti efendim, önergenin mua
melesi bitti. Şimdi Hükümet ve Komisyon bu 
önergeye katılıyor mu, onların görüşlerini ala
cağım. 

ıSaym Bakan? 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İs

tanbul Milletvekili) — Müsaade ederseniz izalı 
edeyim. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın İsmail 
Arar. buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İs
tanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun sayın üyeleri; 

'Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde, Mec
lisin Atatürk'e olan büyük minnet ve şükran 
hissini ifade edecek ve ebedileştirecek bir anıt 
bir Atatürk anıtı yapılması fikrine canı gönül
den katılırım. Çünkü Atatürk'ün en büyük ese
ri Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 

Millî Mücadele Ankarasınm ilk günlerinde 
muntazam ordu henüz teşekkül halinde, silâh ve 
cephane yok ve bunları temin edecek devletin 
hiç bir malî olanağı yok iken, Atatürk Anka
ra'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin teşkili, 
kurulması, toplanması için çabalıyordu ve ken
disine, «Ordu yok, Meclisi ne yapacağız» diye 
soranlara, «(Her şeyin başı millî hâkimiyettir. 
Meclis kurulsun, ordu, para, silâh hepsi temin 
edilecektir» diyordu. 

Hemen arz edeyim ki, bu söylediklerim boş 
bir hikâye değil, burada herhangi bir yazarın 
veya herhangi bir kitabevinin reklâmını yapmış 
Dİnıamak için size kitap adı söylemeyeceğim; 
ama meraklılara bunu arz edebilirim. O devri 
yaşamış olanların hâtıralarında aynen bu söz
ler vardır. 

Binaenaleyh, Meclisin önünde bir Atatürk 
heykeli dikilmesi fikri, son derece yerinde ve 
güzel bir fikirdir ve bunun bugüne kadaı Mec
lis bütçesinden karşılanarak yapılamamış olma
sı da cidden hazindir. Ancak, bu güzel teşebbü
sü gerçekleştirmek için, önerge ile teklif edildi
ği üzere, Etnografya Müzesi önünde bulunan 
heykelin buraya nakledilmesi fikrinin de, çe
şitli yönlerden büyük sakıncaları olduğu kanı-

| smdayıın 
| Önerge sahibi Sayın Üçok, evvelâ bu âbide-
j nin bugünkü durumunu tasvir ettiler; haraptır 
i dediler. Doğrudur; ama tamiri için gerekli te

şebbüslere geçilmiştir. «Şehrin merkezi olmak-
I tan çıkmıştır» dediler. Heykel, yapıldığı zaman 
i dahi şehrin merkezinde değildi. Bu nâçiz ar'ka-
i daşmızm bütün çocukluğu ve tahsil hayatı An-
| kara'da geçmişti. Sonradan yıkılmış olan Anka-
I ra Erkek Lisesi ki, heykele çok yakın bir yerde 

idi; benim altı sene oradan ilim öğrendiğim bir 
i yerdir. O tarihte dahi bu heykel Ankara'nın 

merkezinde değildi. Taşhan dediğimiz bugünkü 
Ulus meydanı ile, Yenişehir dediğimiz bugünkü 
Kızılay ve civarını birbirine bağlayan daracık 
bir şose, İncesu'nun kenarından bataklıklar 
iç'.nden şehrin iki bölümünü birbirine bağlardı; 
bu heykel de Etnografya Müzesinin önünde, o 
halî arazinin üstünden Batıya doğru Etimesgut, 
Sincan'a doğru uzanan Ankara ovasına bakar
dı. 

Binaenaleyh, bu anıt şehrin merkezine dikil
miş değildir. Ayrı bir mânası vardır, İstasyona 
bakardı. İstasyondan çıkıp da gelenler o hey
keli görürdü. Türkocağı diye yapılan ve Etnog
rafya Müzesi diye yapılan binanın önünde ya
pılmıştır ve Atatürk'ün bizzat açtığı ilk hey
kellerden birisidir. 

Şehirler gelişebilir ;ama şehirlerin her köşe
sinin tarihe malolmuş ayrı bir mânası vardır. 
Bunları koparıp aldınız mı, âdeta bir milleti 
mazisinden koparmış gibi, şehirleri kendi mazi
sinden koparmış olursunuz. Atatürk'ün muvak
kat kabri senelerce Etnografya Müzesinde yat-
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mistir. Önce Türkocağı, sonra Halkevi olan bi
na, ki, bugün de bir halk eğitim merkezi olarak 
hizmete sokulmak üzeredir. Bir müze ve bilim
sel kuruluş olarak, bir nevi külliye olarak Ata
türk'ün heykeli ile birlikte mutlaka muhafaza 
edilmelidir. 

Kaldı ki, bütün mülâhazalar yanlış olsa bile, 
acaba bu memlekette ilme, ihtisasa ne zaman 
hürmet edeceğiz1? Bir şehircilik ilmi yok mu
dur? Bu şehrin bir nazım plânı yok mudur? Bu
nun üstünde söz sahibi olan insanlar yok mudur 
ki, bunlari'n hepisin i bir tarafa iteceğiz. Bu gibi 
tetkikler yapıldı mı, yapılmadı mı bunları araş
tırmadan, üstüne eğilmeden bir kanun maddesi 
ile bir heykeli bir yerden kaldırıp, bir yere gö
türülmesi fikrinin karşısındayım, sayın senatör
ler. («Bravo» sesleri) 

Kaldı ki, bu görüşümde o kadar haklı oldu
ğum anlaşılıyor ki, bir ilim ve ihtisas adamı 
olan, şu binanın yapıcısı olan Holz Maister da
hi eğ'er yanlış almadımsa, yazdığı mektupta, 
bana binanın yüksekliğini, heykelin ebadını ve
rin, diyor... 

BAHRİYE ÜOOK (Cumhurba.şkanmsa S. Ü.) 
— Binanın değil efendim, heykelin yüksekliği
ni. 

DEVLET BAKANİ İSMAİL ARAR (De
vamla) — Demek ki, her şeyden evvel mesele
yi hissi açılardan değil, yapılmış bir heykeli he
men alalım, Meclisin önüne getirelim gibi, bir 
görüşten değil; gayet objektif olarak hislerden 
uzak olarak tamamen şehircilik, mimarî gibi ih
tisas alanları açısından tetkik etmemiz gerekir. 
Kaldı ki, Holzneister ne kadar usta bir mimar 
ise, Türkiye'de de ondan geri kalmayan birta
kım tarihçilerin, mimarların bulunduğunu ka
bul etmeye mecburuz ve bu kimselerden müte
şekkil Yüksek Anıtlar Kurulu da, bizim müra
caatımız üzerine bu heykelin oradan kaldırılma
sına karşı çıkmış ve raporunu vermiştir. Benim 
için makbul olan Holzneister'in mütalâası de
ğil, Türk mütehassıslarının mütalâasıclır. 
(«Bravo» sesleri) 

Bir hususu daha arz etmek istiyorum. 
Bu heykel, orada herhangi bir kanunun bir 

maddesine dayanarak durmuyor ki, şimdi bir 
kanun maddesi ile buraya nakledelim. Eğer 
sayın önerge sahibinin söyledikleri gerçekten 
ilim adamlarınca şehircilik uzmanlarınca ka
bul edilir ise, Kutlama Komitesince kabul edi

lir ise, bunun ödeneği sağlanır ise - ki, sağla
nabilir, güç bir şey değildir - bunun için kanu
na lüzum yok. Bakanlar Kurulu kararı ile olur; 
Ankara Belediyesinin Şehir Meclisi kararı ile 
olur. Kanuna ne lüzum var. Bir kanuna istina
den orada durmuyor. Bu bakımdan önergenin 
aleyh'indeyim. 

Saygı ile arz ederim. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FETHİ 

TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın Başkan, sa
yın önerge sahibinin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin önünde büyük Atatürk'ün bir heyke
linin bulunması hususundaki samimî arzusuna 
ve fikrine tamamen katılıyoruz. Fakat mevzuu-
bahis heykelin oradan kaldırılıp, buraya geti
rilmesi hususuna, Sayın Devlet Bakanının da 
izahları ve daha evvel sayın konuşmacıların da 
izahları muvacehesinde Komisyon olarak katıl
mıyoruz. Esasen müzakeresini yaptığımız tasa
rı ile de bunun bir ilgisi olmadığı kanaatinde
yiz-

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılmıyorlar. Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Aynı mahiyette iki önerge var, takdim edi
yorum. 

ıSaym Başkanlığa 
5 nci maddeye Millet Meclisince kabul edil

miş olan 4 ncü maddenin (b) fıkrasının ilâvesi
ni arz ve teklif ederim. 

Muş 
İsa Bingöl 

Y üks ek B aşk an lı ğ a 
5 nci maddeye aşağıdaki (d) fıkrasının ilâ

vesini arz ve teklif ederim. 
Ağrı 

Salih Türkmen 

«d) Tespit edilen geri kalmış illerin oku
lu olmayan köylerinde 300 ilkokulun program 
dışı yaptırılması işine öncelik verilir.» 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bingöl, ve Sa
yın Türkmen aşağı - yukarı aynı mahiyette bir 
takrir vermişlerdir. Bu esas metindeki kısmı 
okuyorum, 4 ncü maddenin (b) fıkrasının mad
deye ilâvesini istemektedirler. Fıkrayı okuyo
rum. 
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«b) Okulu olmayan köylerde program dışı 
300 ilkokul, tespit edilen geri kalmış illerde 
yaptırılarak 29 Ekim 1973 *te Cumhuriyet ilk
okulları olarak açılması hazırlıkları ikmal edi
lir. 

Bu 300 okulun dağıtımında okullaşma ora
nı düşük olan illere öncelik tanınır.» 

Siz buna katılıyor musunuz Sayın Türk
men ;? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Bir parça ha
fif oldu. Yapılmasında para olmayacak, belki 
hazır değil; güçlük arz eder. Bu yüzden mu
halefet edilir. Hiç olmazsa süraıt ve öncelik ve
rilir. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl, buyurun önerge
nizi izah edin efendini. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; 

Bendenizi hakikaten düşündüren ve ondan 
sonra da hayrete düşüren konu; Millet Mecli
since kabul edilmiş (:b) fıkrasının, değerli Ge
çici Komisyonumuzca metinden çıkarılması ko
nusudur. 

Şahsî görüşüm olarak arz etmek isterim ki, 
inanışıma göre Cumhuriyet, okuyup yazma bi
lenlerin, kendi benliğini idrak etmiş olanların 
hakkıdır. Zannediyorum ki, Cumhuriyetin en 
ciddî mânası da budur. Birçok bölgelerimiz 
mevcuttur; okur - yazar nispeti, okula sahip 
köylerin , okula sahip olmayan köylere nispeti 
bâzı illerimizde ne acıdır ki, bugün, Cumhuri
yetin 50 nci yılında % 50 nispetindedir. Zanne
diyorum ki, en büyük gayret burada olmalıdır. 
Bunun reddi de mümkün değildir. Para ise, fe
dakârlık mevzuubahis ise, 50 nci yılda yapılma
sı gereken en büyük fedakârlık bu olmalıdır. 
Eğer bunun için öğretmen temini ise, dört beş 
seneden beri zannediyorum ki, yapılan gayretle
rin neticesi, hemen hemen her ilimizde kurul
muş olan öğretmen okullarından mezun olan
lar. bu ihtiyaçları karşılayarak, köylere gidebi
lir. Köylü buna gönülden hazır ve umuyorum 
ki. her parlamenterden köylü içme suyu ve yol 
yanında, ciddî bir ihtiyaç olarak da okul tale-
betmektedir. Belki medenî imkânlara uzun yıl
lardan beri sahibolmuş illerimizin mümessilleri 
bu acıyı tatmamışlardır; ama içim burkııla bur-
kula arz ediyorum, Doğu'da, bendenizin seçim 
çevresinde bu nispet % 50 içindedir. Bu çok ul

vî bir mevzuda, Millet Meclisinin bir fikrini, 
arzusunu ve temayülünü değerlendirerek, ka
nun metnine ilâve ettiği bu fıkranın kanundan 
çıkarılmasının esbaıbım ha fs ala m almadı. Onun 
için, yüksek iltifatınıza güvenerek ve bunu is
tirhamı ederek bu fıkranın tekrar kanun metni
ne ilâvesini istemiştim. 

Çok değerli arkadaşlarım, sene 1934, Cum
huriyetin ilânının 11 nci yılı, Muş'a Çapa Öğ
retmen Okulundan mezun olan bir genç, Muş'u 
haritada tanımayarak gelmişti. Ama bugün bir
çok köylerimiz birçok imkânlara sahibolabil-
miştir. Kasalbalarımız dahi artık liseye sahibol-
nıa imkânına kadar gelmişlerdir. Şu fırsattan 
istifade ederek bu imkânı hazırlayalım. Yıllık 
bütçelerin dağıtımında, yetkililerden çeşitli is
tirhamlarımız mümkün olmuştur; ama dört yüz 
köyü olan ve bunun ancak % 40'ı okula sahi-
bolan bir vilâyette okul ihtiyacını karşılaya
bilmek için, yıllık programa göre iki köy, üç 
köy veya dört köyde okul için tahsisat verilebi
liyor. 1972'de okulsuz köy bırakmayacağız, di-
yebiklik; ama değerlendiremedik ve neticelen-
direımedik. Hiç olmazsa, bu vesile ile başlamak 
imkânını ve Cumhuriyetin en değerli iddiasını 
gerçekleştirmek fırsatını bulabilelim. 

İstirhamım bu yöndedir, iltifatınızı tekrar 
tekrar diler, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Saym Ertuğ, aleyhte. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Saym Başkan. 

değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyetin 50 nci yılını kutlamak için 

bir kanun hazırlanıyor, Yüce Meclislere geliyor-. 
Burada bendenizi son derece rencide eden bir 
hadise ile karşılaşıyoruz. Bu kanun dolayısıyle 
sanki Türkiye Cumhuriyeti 50 nci yılda yeni
den imar edilecekmiş gibi, herkes burada bir 
şeyler talebetmektedir. Bu kanunla nihayet mü-
tevazi bir kutlama finansmanı imkânı temin 
edilecek. Fakat, burada, bunu bir parça başka 
hedeflere doğru kaydırmak arzusu beliriyor. 

Çok rica ediyorum, Sayın arkadaşımın tak
riri son derece mâsun ve hürmet edilecek bir 
fikri taşımaktadır; ama Türkiye Cumhuriyeti 
kurulduğundan beri okuma - yazma nispeti ve 
Türkiye Cumhuriyetinin o günden bu yana nü
fus artışını dikkate alırsak, bugün ilköğretim 
çağında beş milyona yakın çocuk varsa, bu
nun dörtbuçuk milyona yakını okula kavuş
muştur. 5O0 bin çocuğa ilkokul imkânı temin 
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edilmesi de plânların içerisinde, zannediyorum 
1976'da tamamlanacaktır. Bu, Cumhuriyetin 
eseri değil mi? 

Üniversite yapalım, diyoruz. Bir darülfü
nunla teslim alınmış olan Türkiye Cumhuriye
ti, bugün 9 tane üniversitesi ile ortada durur
ken, Cumhuriyet Üniversitesi yapmak gayreti 
de ne kadar masum bir fikir olsa bile, Cumhuri
yeti geriye doğru inkâr etmek mânasını taşımı
yor mu? Ben bu fikri evvelâ Millet Meclisi Eği
tim Komisyonunda da ortaya koydum. Orada 
da bin tane ilkokul yapımı teklif edildi. Bu gü
zel fikrin karşısında kim durabilir? Ama, lüt
fen hesabediniz, bin tane ilkokul yüzer bin lira
dan hesalbetseniz 100 milyon lira eder. Burada 
sözü edilen tahsisat ise 80 milyon liradır. Arka
daşlarım «'Siz Cumhuriyetin 50 nci yılının 
kutlanmasını istemiyor musunuz?» dedim. «İs
temiyorsanız lütfen bunu açık söyleyin veya bu 
parayı çok görüyorsanız 5 milyona indirin, 3 
milyona indirin; ama sadece kutlamaya mahsus 
olsun» dedim. 

Şimdi burada da gayet güzel fikirler geli
yor; fakat bunların yeri de bu kanunda değil 
muhterem arkadaşlarım. Bu 300 tane ilkokulun 
çıkarılması. Komisyonda çalışan arkadaşlarını
zın ilkokulu veya okuma yazmayı takdir etme
melerinden değil, ama bu bir maarif programı 
ve bir plân meselesi olmasından dolayıdır. 

Şimdi gerekçeyi okur ve dikkat buyurursa
nız, orada Cumhuriyetin 50 nci yılının kutlan
ması, bir bürokrasi bayramı şeklinde olmasın 
isteniyor. Cumhuriyetin, eğitim yolu ile Türk 
vatandaşına mânasını ve faziletini bir kere da
ha anlatalım, Türkiye Cumhuriyetinin kurulu
şundan bu yana yapılan isleri ve Türk Milleti
nin kaydettiği ilerlemeyi dünya kamuoyuna 
güsterelim istiyoruz. Bunun için propaganda 
masrafı yok mudur, bunun için beynelmilel se
minerler, beynenmilel otoriteleri Türkiye'ye 
çağırmalar, bu otoritelere kitaplar yazdırmalar 
ve dünya kamuoyunda, dalgalanmalar yapmak 
için birtakım masraflara ihtiyaç yok mudur? 
Toplumların en müessir vasıtalarından birisi 
propagandadır. Bunu parasız nasıl yapabilirsi
niz? Bir Kültür Müsteşarlığımız var, onlar ça
lışacak ve hazırlanacaklar. 

Amerika 1976'da yapacağı seneyi devriyesi
ne, 1966'da çıkardığı kanunla hazırlanmaya baş
lamış. Biz o kadar geç kalmışız. Şu kanunu bir 

I an evvel çıkarmamız lâzımdır. Demin bir arka
daşımızın arzusu da kabul edildi; yatılı okulla
rın ikmal edilmesi istendi. Rica ederim, bu ka
nun çıktıktan sonra 50 nci yıla kadar bu okul
ların ikmali hususu, nasıl yetiştirilebilir? For
maliteleri... 

İSA BİNGÖL (Muş) — Okulun temelinin 
atılması en büyük bayram olur. 

BAŞKAN — Ne ise efendim. 
CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Efendim, 

okulun temelinin atılmasını değil, 50 nci yıldö
nümünde bitmiş eserleri gösterelim, çok rica 
ederim. 

Binaenaleyh, lütfediniz şu kanunu 50 nci yıl
dönümünü kutlama fikri etrafında ne düşünü
yorsak, kutlamayı ne kadar zenginleştireibile-
ceksek, Türk ve. dünya kamuoyunda Türkiye 
Cumhuriyetinin tanıtılmasında ve gösterilme
sinde ne kadar muvaffak olahiliyorsak, o fikir 
etrafında, kutlama sözü altında ne kadar yar-

I d im yaparsak, onu yapalım. Yoksa hepsi çok 
muhterem fikirlerdir; ama yüzlerce binlerce 
okul açmak ayrı bir meseledir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Ertuğ konuş

tular. Hükümet ve Komisyon bu önergeye katı
lıyor mu efendim0 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İs
tanbul Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu, katıl
mıyor mu? Bilhassa kısa bir izahatla neden Ko
misyondan çıkarıldığı izah edilirse, sayın üyeler 
durumu daha iyi anlarlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAMI FETHİ 
TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın Başkan, 

Esasen Sayın Türkmen'in konuşmasına da 
bu noktada Komisyon olarak arzı cevap etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ bu ilâve Hü
kümet tasarısının sevk edildiği sırada böyle bir 
fıkra mevcut değildi. Bu ve buna benzer diğer 
fakülte, okul ve üniversitelerden bahseden fık
ralar, Meclisin kabul ettiği tasarıda 4 ncü 
madde olarak Meclis Millî Eğitim Komisyonun
da eklenmişti. Bu hususların; yani, okul açmak, 
fakülte, üniversite ve sonra sayısı üç yüze in
dirilen ilkokul açmak, bir de geri kalmış çocuk
ların ıslahı için bir fakülte enstitüsü açmak 

i şeklindeki ilâvelerin, kanunun esas konusu ve 
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amacıyle alâkalı- bulunmadığını, bunların, Üçü/n-" 
eü Beş Yıllık Plânın çerçevesi içinde dikkate 
alındıklarını, Millî Eğitim Bakanını da bizzat 
Komisyonumuzda dinleyerek; bu, okullarla il
gili hususların Bakanlıkça, plânlamayla ve Beş 
yıllık plânla ayrıca dikkate alınacağını ve bu 
temennilerin öncelik tanıma hususunda dikka
te alınacağını Komisyonumuzda ifade buyur
muş olmaları hasebiyle, biz bu maddeleri çıkar
mıştık; sebebi budur ve bu bakımdan da katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Yani, Sayın Ertuğ'un burada 
izah ettikleri gerekçeler muvacehesinde, ka
nunla ilgili olmadığı görüşüyle Komisyonda çı
karıldı ve bu bakımdan, katılmıyorsunuz. 

Hükümet ve Komisyon, kanunla ilgili gör
mediği için bu önergelere katılmamaktadır: 
Önergeleri oylarınıza arz ediyorum. Kaıbul 
edenler. . Kabul etmeyenler... Kaıbul edilmemiş
tir. 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, takdim 
ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyetin 5<0 noi yılı Kutlama Kanun 

tasarısının 5 nci maddesine aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini saygılarımla arz ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

Halk eğitimi ve okuma - yazma öğretimi 
için Millî Eğitim Bakanlığına bu kanunla kuru
lan fondan on milyon lira verilir. 

HÜSEYİN ATMAĞA (Denizli) — İzah ede
yim efendim. 

İBRAHİM TEYFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Aleyhinde, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
'Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyet ilkeleri

nin, Atatürk sevgisinin Atatürk'e bağlılığın, 
millî duyguların kökleşmesinde okuma - yazma
nın değeri mutlak ağırlık taşımaktadır. Bilinç
li olarak Türk halkını Cumhuriyetin faydala
rına ve Cumhuriyetin iyiliğinle bağlamak, onu 
sevdirmek için, ona evvelâ okumasını ve yaz
masını; bu suretle zaten millî duygularının ver
diği ve atalarından devraldığı inançlar ile bağ
lı olduğu bu ilkeleri daha bilinçli hale getirmek 
mümkün olur kanaatindeyim. 
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Memleketimizde okuma - yazma bilmeyen
lerin oranı % 50'nin üstündedir. Ortalama 18 
milyon civarında Türk vatandaşı henüz okuma 
yazma bilmemektedir. Büyük Atatürk, sağlı
ğında bir iki defa okuma - yazma seferberliği 
açmış ve Türk halkının vatandaşının; kadını, 
erkeğiyle büyük oranda okuma - yazma öğren
mesine çalışmış, bilhassa yeni harfler kabul 
edildikten sonra, okuma - yazma oranının yük
selmesini sağlamıştır, Ancak, o günden bu yana 
halk eğitimine ve okuma - yazma öğrenimine 
büyük ağırlık verilemediği için, her sene va
tandaşlar arasında, okuma -yazma bilmeyenle
rin oranı artmaktadır. Bunda, nüfus artışının 
da rolü olduğu bir gerçektir. 

'Cumhuriyetimizin 50 nci yılında Türk hal
kına en büyük armağanlardan birisi, onun oku
ma - yazma öğrenmesini sağlayacak tedbirlerin 
alınmasıdır. Bu kanunun tartışılmasına başlan
dığı günden bu yana gerek Komisyon, gerek 
Hükümet ve gerekse sayın üyeler olarak yapı
lan konuşmalarda 50 nci yılın eserlerle Türk 
halkına maddî birtakım fayda getirecek arma
ğanlarla kutlanmasının daha yerinde olacağı 
inancı paylaşılmıştır. 

Bu bakımdan, Millî Eğitim Bakaukğma bu 
kanunla sağlanan fondan eğer on milyon lira
lık bir ödenek ayrılırsa, Türkiye'de bir okuma 
yazma seferberliği açılır ve İm suretle de 18 
milyon civarında olan okuma - yazma bilmeyen
lerin oranını büyük oranda düşürmüş oluruz. 

Takdir, Yüce Heyetinizindir; saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kutlar, aleyhte. 

İBRAHİM TEYFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Halk Eğitim Merkezleri devamlı bir devlet 
müessesesi olarak çalışmaktadır. Onların muay
yen bir kadroları, muayyen bir çalışma sistem
leri ve muayyen bir tahsisatları var. Eğer, biz, 
geçici bir kanun olan Cumhuriyetin kurulusu
nun 50 nci yıldönümünde mahdut 80 milyon 
liralık bir tahsisattan on milyonunu oraya, üç 
veya beş milyonunu programlı bir şekilde çalı
şan yatılı bölge okullarına; devletin diğer plân
lı ve programlı şekilde yürüttüğü eğitim siste
mine ait köy okulları yapılmasına ve yine, dev
letin plânlı ve programlı bir şekilde yüksek tah
sil öğrenimine önem vermesi bakımından de-
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vamlı olarak yürüyen işine bir miktar ayırırsak, 
biz bu 5-0 nci yıldönümünde ne iş yapacağız, ne
reye ne sarfedeceğiz ve hangi ak yüzle çıkaca
ğız? 

Halk eğitiminin bugünkü tahsisatı kâfi gel
miyorsa, Hükümetin plân ve programı vardır; 
•talimat ıvdk&anlığı vaıva; arkadaşların vole
leri vardır kanun teklif ederler, ek ödenekler 
onları takviye ederler, oradan yürür. Burası 
ile bunların hiçbir ilgisi yoktur. 

Evvelâ, şu 50 nci yıldönümünü 5 nci madde
nin 3 fıkrasında hulâsa ettiğimiz konulara sar-
fetmek ve Yüksek Kutlama Kurulunun tensip 
edeceği diğer konuları mahalline sarfedebilmek 
yerine gt_tluO, ilmek için yapacağımız ödemkler-
dir. Bunun gayrisi hakikaten bir işi sekteleme 
olur Yangından mal kaçırır gibi, her arkadaş 
l)iı konuda bir önerge verip talepte bulunursa 
bu is aksar, 50 nci yıldönümünü şanına, önemi
ne lâyık bir şekilde kutlayanlayız 

Onun için mazur görsünler. Hakikaten halk 
eğitimi önemli bir konudur; o konuya lâzım ge
len tahsisatı verelim, ama buradan değil, yerin
den, plân ve programa göre yerinden verelim. 

Bu bakımdan, bu önergeye iltifat etmemeni
zi. istirham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yorlar mı efendim? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FETHİ 
TEYETOĞLU (Samsun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yorlar. Önergenin dikkate alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler. önerge kabul edilmemiştir, 

Son bir önerge var, takdim ediyorum : 

Başkanlığa 

22G sayılı kanunun 5 nci maddesine aşağı
daki fıkranın eklenmesini rica ederim. Saygıla
rımla, 

d) T. B. M. M. Binasının iç kısmında uygun 
bir yere 1 nci T. B. M. M. üyelerinin isimleri 
talik olunur. 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 
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CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
müsaadenizle izah edeyim. 

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

değerli üyeler; 
Verilen bütün önergelere karşı çıktığım hal

de, bir önerge vererek huzurunuza gelişimi ba
ğışlamanızı dileyeceğim. Aynı zamanda, bu Ge
çici Komisyonda da çalıştığım halde ancak 'bu 
fikir sonradan, sayın Bahriye Üçok'un teklifle
riyle bende uyandı ve onun için bu teklifi so-
raclan getirmiş oluyorum. 

Şunu da arz edeyim ki, teklifim maddî ba
kımdan büyük bir külfet de getirmeyevektir. 

Ayrıca, önergem yanlış okundu, iyi okuna
madı ; özür dilerim. 

Teklifim şudur; Birinci Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin isimlerinin bugün içinde çalındığımız 
T. B. M. M.'i Binasının münasip bir yerine, 
şeref salonuna veyahut münasip bir yerine altın 
harflerle yazılmasıdır. Bu dileğim şuradan doğu
yor; şuna inanıyorum ki, Birinci T. B. M. M.'i, 
Cumhuriyetin kuruluşundan ve Kurtuluş Sava
şımızın başarıya ulaşmasında hakikaten dünya 
parlâmento tardiıei'.ne büyük şeref sayfaları ha
linde geçebilecek bir niteliktedir. Hukukî ve 
Parlâmento münakaşaları ve kanunların yapılı
şı yanında Türkiye'nin İstiklâl Savaşımda idare 
eden ve 'bunu da başarıya götüren hu Meclis ün 
üyelerinin tarihimize mâl edilmesi ve Türk Genç
liğinin şuurunda lâyık olduğu yeri bulmasını bu 
yekle ile temenni ediyorum. Tiu'kiye Cumhuri
yetinin kuruluşu, büyük Atatürk'ün ve yanında
ki kimselerin büyük hizmetleri ve yardımlarıyle 
mümkün olmuştur. Bunu biz gelecek nesillere 
mal etmek, gelecek nesillerin bu şerefli mazi ile 
iftihar etmelerini sağlamak için yapmak istiyo
ruz. Meselâ, Birinci Büyük Millet Meclisi üyele
rinin isimlerinin T. B. M. M.'i binasının münasip 
bir yerine, Sivas Kongresine katılan üyelerin, 
Erzurum Kongresine katılan üyelerin Erzurum 
ve Sivas'da yapılan anıtlar üzerine isimlerinin 
birer birer hakkedilmesin! istiyoruz ve artık 
Türk geleneğinin cömertliği ile, mazimizi süs
leyen bu kimselerin saygı ile anılmalarının te
min edilmesinin yerinde olacağı kanaatindeyim. 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin isimlerinin bu binanın uygun bir yerinde 
altın harflerle bir kitabe halinde talik edilmesi 
eğer bir masrafı icap ettiriyorsa, T. B. M. M.'i 
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üyeleri bunu bağışlar yapmak suretiyle seve se
ve yapacaklardır.-Binaenaleyh bu durum, 50 nci 
Yılı kutlayacak olan Komiteye bir masraf yük-
kü de getirmeyeceğinden bu teklifimi destekle
menizi rica edeceğim. 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, usûl hakkında bir şey arz edebilir miyim 
efendim ¥ 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Ertuğ 

bu Komisyonun bir üyesi bulunmaktadır. Ko
misyon üyesi bulunduklarından içtüzüğümüze 
göre aleyhte konuşamayacakları belli olduğuna 
göre; kendilerinin, tanzim etmiş oldukları ra
porun dışında ve aleyhinde olmak üzere, fikirler 
ne kadar muhterem olursa olsun, bir Önerge ver
me hakkına da sahip olmadıkları kanaatinde
yim. Bunu, zatıâlinize bilgi olarak takdim edi
yorum. 

BAŞKAN — İkazınıza çok teşekkür ederim. 
Bendeniz orayı ihmal etmişim, özür dilerim. 
Usûl hakkındaki beyanınız doğrudur ve önerge
lerini de işleme koymuyorum. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Bendeniz 
bu önergeyi tekabbül ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Zatiâiiniz tekabbül ediyorsunuz. 
Peki efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Aleyhinde 
konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Daha evvel Saym Rendeci aley
hinde söz istediler efendim. 

Sayın Rendeci, buyurunuz. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

;Sanki Cumhuriyet Senatosu Umumi Heyetin
de 3 ncü Beş Yıllık Plânın müzakeresi yapılıyor. 
Biraz insaflı olmamız lâzımdır. Falan yere üni
versite, falan yere. ilkokul, falan yere heykel. 
Olamaz böyle bir şey. Cumhuriyeti, 50 nci yıl
dönümündeki kutlamanın manası bu değil ki, 
Sayın Ertuğ Hocamın teklifi elbette bizim de 
makbulümüz; biz de istiyoruz; bu memlekete 
hizmet edenlerin heykelleri, isimleri resimleri 
bu müesseselerin içerisinde olmalı. Ama, daha 
bir ay evvel Cumhuriyet Senatosunun ve Mil
let Meclisi bütçelerinin müzakereleri oldu. Bu 
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Bütçelerin içerisine 50 bin, 100 bin, 200 bin ko
yarak bu meseleyi rahatlıkla halledebilirdik. 
Ama, Ellinci Yılı Kutlama Kanunu diyerek ki, 
ben zaten o kanuna da muhalifim, yani buna da 
lüzum yok. Arkadaşlar, Cumhuriyetin 50 nci yı
lma gelmişiz, hâlâ Cumhuriyeti 50 nci yılda kut
lamanın zorunluluğu ve zarureti içerisinde ken
dimizi hissediyor ve bunu bir kanunla getiriyo
ruz. Cumhuriyet, 50 yaşında; ben Cumhuriyet
ten 12 gün sonra doğdum; Cumhuriyet 50 yaşın
da, Cumhuriyetin yaptıklarını anlatacağız. 
Cumhuriyeti ileride nasıl yaşatacağız, Onun ted
birlerini belirteceğiz, onun reklâmlarım, onun 
propogandasını yapacağız, onun eserlerini göste
receğiz. Ama, 50 nci yıla gelmişken bu eserlerin 
üzerine bir eser daha katalım gayreti, Cumhuri
yeti 50 yaşma getirmemize rağmen, ona lâyık 
olduğumuz hizmeti ve ehemmiyeti vermediğimiz 
manasını çıkartır, bu hareketlerimiz. 

Muhterem arkadaşlarım, zannediyorum ki, 
rakamlar hatırımda yanlış kalmadı ise, Cumhu
riyetin 50 nci yılında halen 7 bin küsur köyü
müzde ilkokul yoktur. Yedi bin küsur köyümüz
deki Türk çocuğunu her sene okumaktan mah
rum eden bir düşüncenin içerisindeyiz. Ama, 
elbette üniversite açacağız. Bir kanunla mesele 
halledilebilir. Bunun küçük bir hesabı var, 100 
bin lira hesabı üzerinden bu köy okullarını yap
maya kalktığımız zaman, bugün Türkiye'deki 
ilkokul dâvasını 700 - 800 milyon liraya bir se
nede halletmemiz mümkündür. 

Üniversite meselemizi de aynı şekilde getire
cektir. Yeri değil; Sanki Maarif Vekâletinin 
programını yapıyoruz. Muhterem arkadaşlar, 
plânı kabul e11 tik. Plân hedefleri, plânın istikame
ti ilkokul dâvası, üniversite dâvası, orta öğre
tim dâvası nasıl halledilecek diye bunları tayin 
ediyor. Bunun yanında Millî Eğitim Bakanlı
ğında eğitini reformu kanun tasarısı hazırlandı 
ve zannediyorum Meclis'e intikal etti. İlkokul
larla, ortaokulları birleştirme gibi yeni bir fikir 
gelişmekte Türkiye'de. Bunun yanında; iş yerle-
leri, sanat esası kabul edilmekte. Bu da mil
yarlara bağlı bir program. 

Şimdi, bir taraftan daha bir köyünüzde ilk
okulu açamamışsınız, öbür tarafta orta okuluy
la, işyerleriyle birlikte gideceksiniz, en ücra 
köyde ortaokul açacaksınız. Hangi elemanı bu
lacaksınız?... 



C. Senatosu B : 43 14 . 3 . 1973 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Rendeci madde üzerin
de değilde, önerge üzerinde lütfen. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Bitiriyo
rum zaten. 

Muhterem arkadaşlarım, yani biraz realitele
re inmek lâzım, bütün bu meseleler biraz fan-
tazi gibi geliyor, bunlar yerlerinde konuşulur. 
Sayın hocamın teklif ettiği meselelerin halli 
cihetine, Millet Meclisi bütçesinde ve Senato 
bütçesinde gidilmesi gerekirdi. Maarif Bakan
lığı bütçesi konuşulurken gerekli tenkitler ya
pılır, bu yönlerden üzerlerinde durulurdu. 

Falan yere bir iaküite kurmakla Cumhuri
yetin 50 nci yılında Cumhuriyeti memnun ede-
c.••kiniyiz zannediyorsunuz1? Falan yere 300 tane 
(•kır yapmakla Cumhuriyeti memnun edecek-
miyiz zannediyorsunuz. Arkadaşlar, bunlar za
yıf şeyler, daha çok şeyler yapmamız lâzım. 
Deha gidemediğimiz köyler var. Bu sene 300 ta
ne okul yapacağız, geriye kalan 7 70Ö tane köy
deki okumayan çocuğun günahını yarın kim çe
kecek? Biz. 

Ben. Kurban Bayramında memleketime gidip. 
bir köye uğradığım zaman, 50 hanelik bir köy
de okul yapamamanın ıstırabı içinde vatandaş
ların neler dediğini çok yakından gördüm. Ha
kikaten üzüldüm. İsterdim ki, Cumhuriyetin 
50 nci yıhnda benini 40 000 köyüm ve 67 000 
ünitenin hepsindeki çocuklarım okuyabilsinler. 
Okuyanındılar; ama bunun günâhını şurada 
b'r maddelik kanunla gidermemiz mümkün de
ğildir. 

Sayın hocamın teklifine de yeri burası olma
nı a s1 sebebiyle, takririnin aleyhinde bulundu
ğumdan dolayı özür diler teşekkür ederim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Müsaade 
ederseniz önergenin üzerinde kısaca maruzatta 
bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Önergenin sahibi olarak öner
genizi kısaca izah edin efendim. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Rendeci arkadaşım Önergenin aleyhinde ko
nuşurken, serdettiği esbabı mucibe şu; «Efen
dim bunlar mıili'î eğitim bütçesi konuşulurken 
yapılması lâzım gelirdi» Her şey, her zaman dü
şünülemez, bir münasebeti geldiği için şimdi 

hatıra gelmiştir. Bilmem neden bundan çekini
riz. Hakikaten bu memlekete hizmet eden insan
ların, zaman zaman çocuğuna, torununa ve on
dan sonra gelecek nesillere hatırlatılması her 
halde faydalı olur. 

Paris'e gittiğiniz zaman sokağın birinde bir 
bina vardır, «falan çavuş bunu harpte muhafa
za etmiştir.» diye plâket koymuştur. Falan so
kağın başında yine bir yazı görürsünüz, falan 
âbidede bir yazı görürsünüz. Bu türlü yazılar 
bizim memlekette kaç tane vardır? Yoktur ve
yahut çok mahduttur. 

Para konusuna gelince; bunun büyük bir ye
kûn da tutacağını tahmin etmiyorum; ama her 
h-vlükârda halletme imkânları vardır. Dediğim 
gibi, bu memlekete canlarıyle, başlarıyle o gün
kü şartlardan her şeylerini feda ederek hizmet 
eden insanları, kurucular olarak her zaman 
anmak bir vatan borcudur. 

Ben, önergeye ilgi gösterilmesini istirham 
ediyorum. (Saygılarımla. 

BAŞKAN —• Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu efendim? 

Komisyon. 

OTEOÎCİ KOMİSYON BAŞKANI FETHİ TE-
VETOĞLU (Samsun) —Sayın Başkan; 

Birinci Büyük Millet Meclisinin üyeleri yal
nız adlarıyle değil, resimleriyle, oturdukları sı
lalarla ve diğer birtakım tarihî eşyakarıyle bi
lindiği gibi bir müze haline getirilmiş ve Ulus 
meydanındaki bu müzede milletimize açık bu
lunmaktadır. 

Hio şüphe yok ki, sayın arkadaşımızın Birin
ci Türkiye Büyük Millet Meclisinin, bu vatanı 
bize kazanıp armağan eden kahraman üye1 eri
nin adlarının, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binasının bir köşesinde lâyık okluğu şekiVle ya-
-"lmam hususundaki samimî fikri de, teklifi de 
hakikaten yerindedir. Fakat, kıymetli arkada
şımız bu Komisyonda bizimle beraber çalıştılar 
ve kendileri de takdir ederler ki, bu konu her 
ne kadar kutlama mevzuu ile yakından alâka
dar görünüyorsa da, bu nihayet gerek kutlama 
kurumunun ve gerekse Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kendi iç hazırlıklarının ve yapacağı 
hizmetlerin çerçevesi içindedir. 

Esasen Meclisin ve Senatonun bütçeleri gö
rüşülürken de Millet Meclisine 5 milyon ve Se
natoya da 3 milyon ödenek ayrılmış bulunmak
tadır. Bu konunun temenni olarak Yüce Baş-
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kanlığa havale edilmesine Komisyonca taraf
tarım; fakat tasarıya komıl<masma taraftar de
ğiliz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul Milletvekili) — Katılmıyoruz. Gerekçesini 
Komisyon Başkanı arz etti. 

BAŞKAN — Peki efendim. Hükümet ve Ko
misyon arz edilen gerekçe muvacehesinde öner
geye katılmıyorlar. Önergenin dikkate alınma
sını oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Şimdi, daha önce Sayın Karaosmanoğlu ta
rafından verilip, dikkate alınması yüksek He
yetçe kabul edilen önerge Komisyona gönderil
mişti, Komisyon filhal katılmamıştır. Bunu ye
niden okutup oylarınıza arz ediyorum. 

(Manisa Üyesi Oral Karaosmanoğlu nmı 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Madde daha önce kabul ve ilâve edilen şe
killeriyle oylarınıza arz olunur, kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Cumhuriyetin 50 nci yılını kut
lama amacıyla yapılacak her türlü törenler, 
toplantılar, yayınlar ve diğer faaliyetler hak
kında seçim yasakları hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. —• Cumhuriyetin 50 nci yıldönü
mü bayramı, hazırlanacak programa göre; 26 
Ekim 1973 günü saat 13,00'te başlar ve 30 Ekim 
1973 günü saat 24-,0O'te sona erer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Bir önerge var takdim ediyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
7 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

Kutlama müddetince resmî kuruluşlar tatil 
olduğu gibi, özel iş yerlerinde de hafta tatili 
kanunu tatbik olunur. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendim?.. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FETHİ 
TEVETOĞLU (Samsun) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını 
oylarınıza arz ediyorum, kabul edenler... Etme
yenler... Önerge kaimi edilmemiştir. Maddeyi 
okunan şekliyle oylarınıza arz-ediyorum. Kabul 
edenler.... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü
nün hâtırası olarak 25 milyon TL. sına kadar 
altın ve gümüşten mamul paraların tedavüle çı
karılmasına Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun gereğince hazırlana
cak program ve yatırım harcamalarını karşıla
mak üzere, aşağıda vazıh kaynaklardan mey
dana gel rai bir fon teşkil edilir; 

a) 1973 yılı için Maliye Bakanlığı bütçe
sinden ayrılacak 80 milyon TL. tutarındaki öde
nek, 

b) Kutlama amacı ile özel ve tüze' kişiler 
tarafından yapılacak bağışlar (aynî ve nakdî 
yardımlar), 

c) Yayın, film, rozet ve benzerleri faali
yetlerle satışlar sonucu saklanacak gelirler, 

Bu fondan yapılacak her türlü harcamalar 
fona, katı an ödeme ve bağışlar, h?r türlü ver
gi rüsum ve harçlardan muaftır. 50 nci Yıldö
nümü Kutlama Yüksek Kurulunca onaylanan 
programları için ilgili makamlar tarafından yu
karıda söz konusu edilen fondan yapılacak har
camalar hakkında 24-90' sayılı Artırma ve Ek
siltme ve İhale Kanunu ile 1050 savıb Muhase-
bei Umumiye Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edî yo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 10. —• 5 nci maddede gösterilen hiz
metlere ait hesap usulleri, kutlama programı, 
tören süsleme ve ışıklandırma esasları törenler
de kullanılacak vecize, döviz ve benzerlerinin 
metinleri, fondan yapılacak sarfiyatın esasları, 
bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları dışından 
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çalışmalara katılacaklara verilecek jüri ödene
ği, huzur hakkı ve yol masrafları ödemesi esas
ları ile bu konularda 50 nci Yıl Kutlama Yük
sek Kuruluna verilecek yetkiler Bakanlar Kuru
lu kararı ile tespit edilir. Bu konularda gerek
tiğinde yönetmelikler hazırlanır. 

BAŞKAN —Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Madde üze
rinde söz istemiştim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bir önerge 
var, önerge üzerinde konuşursunuz, gerekir
se. 

(Sayın Başkanlığa 

10 ncu madde metninden (jüri ödeneği, hu
zur hakkı) ibarelerinin çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Bunun üze
rinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyurun efendim. 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 

Efendim, 5 nci maddenin oylaması hakkında 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özmen. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Önergemi 

geri alıyorum. 
BAŞKAN — Sayın Özmen, geri almışlar. 

isterseniz tekabbül edebilirsiniz, mutlaka ko
nuşmak istiyorsanız. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Tekabbül edi
yorum. 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın üzmen. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kanım, önergemi geri almamın sebebi, Sayın Ba
kanın kürsüden verdiği izahat beni tatmin et
miştir, zabıtlara da geçmiş bulunuyor. Bu ba
kımdan geri alıyorum. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim. Sayın Özmen 
tekabbül ediyor. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Daha evvel 
de söz istemiştim, Sayın Başkan duymadı. 

Şimdi arkadaşlar, 50 nci yılı sonsuz bir he
yecan, sonsuz bir sevinç; yani insanlığa yakışır 
bir şekilde kutlamak istiyoruz. Bunda muta
bıkız hepimiz; yani bütün senatör arkadaşları
mın buna iştirak edeceklerine candan inanıyo
rum. 

Yalnız zihinimi kurcalayan bir şey var. Hü
kümet ve Sayın Komisyon Başkanımız bu hu
susta ne diyecekler kendilerinden öğrenmek is
tiyorum. «.. Bakanlıklar ve diğer kamu kuru
luşları dışından çalışmalara katılacaklara veri
lecek jüri ödeneği, huzur hakkı ve yol masraf
ları ödemesi (ki, ödenmesi lâzım) esasları ile 
bu konularda 50 nci yıl Kutlama Yüksek Ku
ruluna verilecek yetkiler Bakanlar Kurulu ka
rarı ile tespit edilir. Bu konularda gerektiğinde 
yönetmelikler hazırlanır.» 

Şimdi ben şunu arz ediyorum yüce heyetini
ze ; köyde muhtar ve bütün tüm köylümüz bu
cakta nahiye müdürü ve bütün kasaba halkı, 
ilçede kaymakam, belediyesi, jandarma kuman
danı hâkimi, Cumhuriyet Savcısı ve bütün 
köylüsü, vilâyet de aynı şekilde buna iştirak 
edecek. Acaba benim aklımın tam kavrayamadığı 
jüri ödeneği ve huzur hakkın ve yol masrafı 
nedir"? Bunları Sayın Bakanımın açıklamasını 
istirham ediyorum. Çünkü, bu 80 milyonla bir
çok hayırlı teşebbüsler yapacağız ve inşallah 
bunda muvaffak olacağız, ak yüzle Türk Mille
tinin huzuruna çıkacağız, 50 nci yılı sonsuz he
yecanlarla kutlayacağız. 

Bu ödenekler huzur hakkı, şu bu gibi bâzı 
şeyler insanın kafasını kurcalıyor. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, tekabbül etmiş olmuyorlar, aleyhinde ko
nuşuyorlar. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Efendim, 
şimdi bunu anlatmak istiyorum. İnsan bu kadar 
şeyi fazla görmemeli. İster aleyhinde istersem 
lehinde konuşurum. 

BAŞKAN — Pekiyi teşekkür ederim. Ko-
ııuşmalarıyle önergeyi tekabbül etmemiş oldu
lar aleyhinde konuştular. 

Madde üzerinde başka söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Sayın Karaosmanoğlu 5 nci maddedeki öner
ge oylaması üzerinde usul hakkında sö.z isti
yorsunuz, buyurun efendim. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Müzakere etmekte olduğumuz tasarının 5 nci 
maddesine yatılı bölge okulları ile ilgili bir 
fıkra ilâvesini mutazammın önerge müzakere 
edildi, yüksek oylarınızla kabul buyuruldu ve 
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Komisyona redaksiyonu yapılmak üzere geri ve
rildi. Yani Genel Kurulun bu husustaki iradesi 
izhar kılınmış idi. Bilâhare Komisyonca öner
genin (d) fıkrası, kabul edilen (d) fıkrası şek
linde ilâvesinden sonra maddenin oylanması 
icab ederken, Sayın Başkanlık önergeyi yeniden 
ve müstakillen oyladı. 

Bu itibarla ben usul bakımından bu oyla
mayı hatalı buldum. Çünkü, dikkate alman 
bir önerge komisyonca maddeye ilâve edilip 
redaksiyonu yapıldıktan sonra birlikte oylan
ması gerekirken, önergemin tekrar müstakil
len oylanıp, reddedilmesi bence Genel Kuru
lun yüksek oyları ile kabul edilen bir önerge
nin, bu defa reddi gibi bir sonuca müncer ol
ması hususunu ortaya çıkardı. 

Bu itibarla, bu hususun tavzihini ve gere
kirse tekriri müzakere yapılmak suretiyle ye
niden usule uygun olarak oylanmasını arz ve 
istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, önerge iki türlü oy
lanır. Bir, komisyona ve hükümete sorulur, fil-
hal iştirak ettiklerini beyan ettikleri takdirde 
kati oylaması yapılır. Eğer, iştirak etmezler
se o önergenin dikkate alınması oylanır. 

Dikkat buyuruldu ise, bendeniz de dikkate 
alınmasını oyladım. Bu dernektir ki, Yüksek He
yet, komisyon bir defa daha tetkik etsin. Bizim 
temayülümüz budur diye bu yönden bir defa da
ha tetkik etsin, mümkünse buna iştirak etsin, 
mümkün değilse İsrar ediyorsa, İsrar etsin. Biz 
de komisyona gönderdik. Komisyon tetkik etti, 
iştirakini mümkün görmedi. Bu itibarla iştirak 
etmediği hususunu belirtti ve kati oylamayı; 
ikinci defa önergeyi oya arz ettim. Dikkate alm-
masmı değil, önergeyi oyladım ve önerge yük
sek heyet tarafından reddedildi ve muamele 
bitti. Usul budur, yanlış tatbik edilmiş bir 
usul olmadığı kanaatindeyim. Arz ederim. 

OKAL KARAOSMANÜĞLU (Devamla) — 
Evet Sayın Başkanım, benim demek istediğim 
şu: Yani, dikkate alınması kabul edilmiş bu
lunduğuna göre, müsaade buyurursanız kısaca 
arz edeyim. Dikkate alınması hususu komisyon 
tarafından kabul edilmiştir. Çünkü bu Genel 
Kurulun iradesidir. Komisyon, Genel Kurulun 
iradesi dışında yeniden bir irade izhar edeme
yeceğine göre, Genel Kurulun iradesini kanu

nun ilgili maddesine monte edip buraya gönde
rir. Bilâhara o madde bu şekilde oylanır. Oy
landıktan sonra kabul edilmediği takdirde 2 nci 
defa bu hususu Genel Kurulun kabul etmediği 
mânası anlışılır. Bu notkaya kadar bu şekilde 
hallinin; yani bu şekilde oylamanın daha uygun 
olacağı, mütalâasmdaydım Sayın Bakanım. 

BAŞKAN — Her 2 oylama da Yüksek He
yet tarafından kabul veya reddedildi. Bu itibar
la yanlış bir muamele tatbik edilmedi. Arz ede
rim. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim. 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkanım, 
ben de aynı konuyu arz etmek isterim. Bu bir 
tekriri müzakere takriri değildir. Bu takrir ka
bul edildi. Kabul edildikten sonra radakte ol
mak üzere Komisyona gitti. 

BAŞKAN — Efendim, takrire Hükümet ve 
Komisyon iştirak ederse kati oylamaya arz edi
lir. 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, 
o zaman Komisyona iadesi bahis mevzuu olurdu. 

BAŞKAN — Efendim, Tüzük müzakeresi 
yapmayalım. Bendeniz doğru yaptığımı arz edi
yorum. Eğer, yanlış yapılmışsa tekrar tekriri 
müzakere hakkı mahfuzdur. 

Yürürlük : 
Madde 11. — Bu kanun yayımı tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Yürütme : 
Madde 12. — Bu kanunu Bakanlar Kuru

lu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye? 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Lehinde söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte Sayın Özmen, buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FETHİ 

TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın Başkan, 
unutulan bir hususu belirtmek istiyorum; eğer 
müsaade buyurursanız. 

— 266 — 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FETHİ 

TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın Başkan, bu
gün maddelere geçerek umumî müzakeresini ta
mamladığımız kanunun başlığı, yani adı tasarı
da geldiği şekilde değildir, Tasarıda «Cumhuri
yetin İlânının 50 nci yıldönümünün kutlanması 
hakkında kanun tasarısı» dır. Bizim, Karma Ko
misyonumuzda kabul ettiğimiz başlık ise. 

BAŞKAN — Müsaade buyıırurmusunuz Sa
yın Teevtoğlu. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FETHİ 
TEVETOĞLU (Samsun) — Estağfurullah. 

BAŞKAN — Biz Geçici Komisyonun kabul 
etmiş olduğu «Türkiye Cumhuriyetinin Kurulu
şunun 50 nci yıldönümünün kutlanması hakkın
da kanun tasarısı» olarak okuduk ve öyle ka
bul edildi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FETHİ 
TEVETOĞLU (Samsun) — Tamam Sayın Baş
kanım. 

Bir nokta daha var, buradaki «kapsam» keli
mesi yanlışlıkla buraya tekrar koyulmuş; as
lında yoktur. Bu bir maddî hatadır. 

BAŞKAN — Aslında yok mudur bu? Şimdi, 
yalnız şu var. Burada 1 nci madde ile birlikte 
hem başlık, hem diğer kısmı müzakere ve kabul 
olunuyor. Şimdi burada «Millet Meclisi metni
nin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.» iba
resi var. Bu ifade, Millet Meclisi metninin bu
lunduğu kısımda kapsam kelimesini de ihtiva et
mektedir. Bu itibarla değiştirildiğine dair bi
zim elimizdeki metinde her hangi bir şey yok 
ve kapsam kelimesi oraya aynen geçirilmiş. 
Yani, bize Komisyondan gelen şeklinde değişik
lik yok. Bu şekilde bir maddî hata olmuyor. Ay
nen geldiği için, aynen basıldığı için maddî hata 
olmaktan çıkmış. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FETHİ 
TEVETOĞLU (Samsun) — Peki Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde, Sayın 
Özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Lehinde. 
BAŞKAN — Lehinde Sayın Özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Başkan 

muhterem arkadaşlar; Türkiye Cumhuriyetinin 
kuruluşunun ellinci yıldönümünün kutlanması 
hakkında hazırlanan bu kanun tasarısı hepimizi 
çok sevindirmiştir. Hükümete böyle bir kanun 
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tasarısı getirdiklerinden dolayı çok çok teşek
kür ederim. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun getirilme
sinden dolayı ve 50 nci yıla ulaşmamızdan do
layı acaba ne kadar seviniyoruz? Bu sevinme
mizin sebebi nedir? Bunu bir iki kelime ile izah 
edeceğim. 

1930 - 1931 senelerinde köylerimizde umumi
yetle ilkokul mevcut değil. Yalnız büyük köy
lerde 3 sınırlı okullar var. 3 sınıflı okulların 
bulunduğu yerlerde de bugünkü istediğimiz şe
kilde değil; kerpiçten 2 odalı bir yer, her tür
lü medenî vasıtalardan, ihtiyaçlardan, mahrum 
olan okullarda çocuklarımız okumaya devam 
ediyor. 

Bu okumalar esnasında değerli öğretmenle
rimiz çocuklarımıza ışık tutuyor, onlara millî 
ruhu aşılıyor ve o zamana göre bir öğretmen 
3 sınıfı birden okutuyor. 1 saat birinci sınıfı, 
2 nci saat ikinci sınıfı, 3 ncü saatte üçüncü sı
nıfı okutarak vaktini geçiriyor. Vaktaki zaman 
ilerliyor; köylerimizde şehirlere gidecek yol 
yok, nahiyelerimizde ilçelerimize ve köylerimize 
gidecek, vilâyetlere gidecek yol yok ve her tür
lü vasıtadan uzak, ebe yok, sıhhî vasıtalar mev
cut değil, sağlık memurları mevcut değil, hay
van sağlık memurları yok, sıtma memleketi ka
sıp kavuruyor... O günlerden geçerek 50 nci yıl
dönümüne geldik. Her türlü kötülüklerden sıy
rıldık, hastalıklardan uzaklaştık ve bugüne gel
dik. Onun için seviniyoruz, onun için Cumhuri
yetin Bayramının şu 50 nci yılını kutlamak için 
çıkarılan bu kanunu kabul ederken sevinçliyiz, 
hem de son derece sevinçliyiz. 

Muhterem arkadaşlar, o günkü Cumhuriyet 
Bayramı ile 50 nci yılı arasındaki farkı birkaç 
kelime ile izah ettikten sonra sözlerime son 
vereceğim. 

O gün, sene 1930 - 1931'de bâzı büyük köy
lerimizde 3 sınıflı olan okullar bugün tama
men modern hâle gelmiş, 5 sınıflı okullara çev
rilmiş ; hattâ bâzı kasabalarda; yani o zaman 3 
sınıflı olan kasabalarda bugün ortaokullar açıl
mıştır. Ortaokullar çocuklarımızı okutuyor ve 
memlekete en büyük insanlar olarak yetiştiri
yor. 

Yine takdirle, şükranla anıyorum ve sevini
yorum, sevinmekte haklıyım hem de çok hak
lıyım, o günlerde vilâyete 15 Km. mesafede 
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olup da, yolu olmayan bir köy, bugün asfalt, 
yola kavuşmuştur. Bugün bu köyler ebeye, sağ
lık memuruna hayvan sağlık memurununa sıt
ma savaş memuruna kavuşmuştur. Ondan son
ra da elektriğe kavuşmuştur arkadaşlar. Elek
triğe kavuştuğu zaniceA da modern vasıtalara 
kavuşmuş; o köylerde, 3 sınıflı olan ve her tür
lü medeniyetten mahrum olan o köylerde bugün 
elektrik sayesinde motorlu tezgâhlar kurulmuş, 
vatandaşımız o tezgâhlarda 50 nci yılı kutlamak 
için havlular yapmakta, efendim memlekete hiz
met için bir çok şeyler imal etmektedir. Sene 
1930 sene 1973; binaenaleyh sevinmek bizim 
hakkımızdır, sevinmek Türk Milletinin hakkı
dır, yedisinden yetmişine kadar. Bu kanun böy-
le bir kanun olduğu için getirenleri çok çok 
tebrik ediyorum. 

Yalnız bir noktayı da ifade edeceğim. Sayın 
arkadaşlar, değerli senatörler, muhterem Hü
kümet bunları söylemeye mecburum. 50 nci yıl
dönümünde bunların hepsini gerçekleştirmeydik 
o zaman bizim hin bulunmaz günler, neşeler, 
sevinçler, kıvançlar sonsuz olurdu, evcibalâsma 
ererdi. Bugün altı çocuğuyle 450 lira maaş alan 
ve kuru ekmek yemeye mahkûm olan insanlar 
Türkiye'de vardır, bunlar yaşamakta devam 
ediyorlar. 50 nci yıldönümünde inşallah bunları 
da kurtaracağız. Meclislerimizden bunu dört 
gözle bekliyorum. 

Arkadaşlar çok mühim olan ikinci bir nok
ta; Türk Milletinin ve Yüce Meclislerin en bü
yük vazifesi ve atıfetidir. İnşallah bu konu 
gelecek günlerde yüce meclislerden geçecektir. 
Türk Milleti bunu da dört gözle bekliyor. Bu 
konu, genel af konusudur. Her türlü medeni
yetten ve medenî ihtiyaçtan ve insaniyetten 
mahrum, cezaevlerinin karanlık köşelerinde 
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hürriyet ve ışık bekleyen kader kurbanları 
için yüce meclislerin bir genel af kanunu çı
karmaları zaman artık gelmiş ve geçmiştir. Bir
kaç defa özel af kanunu çıkardığımız zaman 
burada huzurunuza çıktım. Arkadaşlar, evet 
özel kanun da Meclislerimizin bir atıfetidir; 
ama 50 nci yıldönümü çok yakındır, 50 nci yıl
dönümünde Türk Milletine mahsus olmak üzere. 
Yüce Meclislerimize mahsus olmak üzere bir 
atıfet kanunu, ,bir genel af kanunu çıkaralım. 
Çünkü, kader kurbanları vardır, arkadaşlar. 
Cezada hata vardır, hiç suçu olmayan kimseler 
bugün 20 - 30 seneye hattâ idam kararlarıyle 
mahkûm oluyor. 

Yüce senatörler sizleri hürmetle selâmlıyo
rum. Bu hususu tekrar tekrar sizlere arz eder, 
en derin saygılarımı sunarım. Bilhassa Hükü
mete böyle bir kanunu getirdiği için tekrar 
tekrar teşekkür eder, minnetlerimi arz ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Tasarının aleyhinde konuşmak 
isteyen? Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I . Tasarı açık oya sunulacaktır, küreler dolaş
tırılsın. 

| Oylarını kullanmayan sayın üye var mı efen
dim! Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin ilânının 50 nci yıl
dönümünün kutlanması hakkındaki kanun ta
sarısının açık oylamasında gerekli nisap sağ
lanamamıştır. Açık oylama gelecek Birleşim
de tekrarlanacaktır. 

15 . 3 . 1973 Perşembe günü saat 15,00'te 
•toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 18,00 
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A) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

Mehmet Üvaldı'nın, Toprak Mahsulleri Ofisi 
bölgesinde yapılan pime ekimine eletir soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun ya
zdı cevabı. (7/106) 

25 . 1 . 1973 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakam ta
rafından yazılı di ar ak cevaplandırılma simi arz 
arz ve "rica ed-eıliun. 

Cumhuriyet Sonaıtosu 
Adana, Üyesi 

Mehmet Ünaldı 
1. Toprak Mahsulleri Ofisi bölge müdür

lüklerinden kaç tanesinin bölgesinde pirinç 
yetişir, kaç tanesinde yetişmez? 

2. Normal şartlar altında Türkiye'de is
tihlak); karşılayacak milktarda pirinç istihsali 
mümkün müdür ? 

o. Mümkün ise hangi zaruretler tahtın
da Türkiye devamlı pirinç ithali ile karşı 
karşıya gelmektedir ? 

4. İthal zarureti noksan istihsalden ve do-
layısıyle dâhilde fiyaıt tereffüünden ileri ge
liyorsa, bu noksan istihsalim sebepleri üzerinde 
durulmuş .mudur? Yani bu noksan istihsal 
kötü hava şartlarından ımı ileri gelmiştir, yoksa 
ekim sahası ve müstahsil adedi mi eksilmiş
tir, müstahsil adedi veya ekim sahası eksilmiş 
ise sebepleri nelerdir? 

5. Türkiye'yi kendi yetiştirdiği m a E an 
ithal etmekten kurtaracak herhangi bir tedbi-
rin'iz var mıdır? Yarsa nelerdir? 

6. Pirine ithal etmek müstehliki korumak 
gibi görünüyorsa da, bu tedbir gelecek sene 
de memlejkcrtl pirinç ithal etmek durumuna 
düşünmez mi? 

7. Mahsul bol olduğu seneler müstahsil 
çok mahdut olan tüccarla karşı karşıya bıra
kılır, noksan olduğu seneler pirine ithali yo
luna gidilirse memlekette ne istihsal ne de 
fiyat seviyeli erinde bir istikrardan söz edile
bilir mi? Bu itibarla da bu sahada'belli bir 
istikrarı temin edecek 'bir politika tespiti clü-
sümülmelkte midir ? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 9 . 3 . 1973 
Teşkilâtlandırma 
Genel Müdüıiüğü 

T)osya No. : 08. F - 74 
15/5902 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
İlgi : 25 . 1 . 1973, 20 . 2 . 1973 tarihli 

ve 16312/1131 - 7/106 sayılı yazılarınız : 
Cumhuriyet Senatosu Adan Üyesi Mehmet 

Ünaldıiıın, Topra|k Mahsulleri Ofisi bölgele
rinde yapılan pirinç, ekimi ile ilgili yazılı soru 
önergesinde kayıtlı hususlar incelenerek aşa
ğı :1a ayrı ayrı cevaplandırılmıştır. 

1. Toprak Mahsulleri Ofisi bölgeleri 9 
adet olup bunların 7 sinde çeltik yetişir. Çel
tik yetiştirilen böİgeier İstarıhul, Afyon, İzınlr. 
Ankara, İskenderun, Samsun ve Diyarba
kır'dır. Konya ve Erzurum bölgelerinde çeltik 
yetişmez. 

2. Türkiye'de pirinç istihsali Baş-h akardık 
İstatistik Enstitüsü rakamlarıma göre, çeşitli 
nedenlerle her yd farklılık arz etmektedir. 

Yıllar 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Pirinç üretimi! 
Ton 

140 000 
12.3 000 
126 000 
J60 000 
160 000 
122 000 (Öntahmin) 

Nitekim istihsalin az olduğu 1969 ve 1970 
yıllarımda, tüketim açığını kaptma'k amaeıvle 
Mısır Arap Cuımhuriycıtinden ilk yıl 13 986 
ton, müteakip yıl da 13 000 ton pirinç ithali 
cihetine gidilmiştir. 1972 yılında da yine 
Mısır Arap Cumhuriyetinden 2 000 ton pirin
cin ithali sağlanmıştır. 

İstihsalim, yeterli ciduğu yıllarda, ithalâı': 
cihetine gidilmemiş olması dikkate alındığı 
takdirde, Türkiye'de istijkrarlı bir ekiliş ve do
layısıyla üretim sağlandığı yıllarda ia'ihlfrkin 
yurt içi üretimle karşılanması mümkün görül
mektedir. 
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3. Devlet Plânlama Teşkilâtınca yapılan 
araştırmalara göre nüfus başına tüketim 4,5 
Kg. pirinç olarak hesaplanarak memleket top
lam tüketiminin 162 000 ton olduğu sonucuna, 
varılmaktadır. Çeltik üretiminde tabiat şart
ları en. etken rolü oynamaktadır. 

1972 yılı çeltik hasat devresinde yağan 
yağmurlar sellere sebeholduğu gibi olgun
laşmış çeltikleri de tarlalarda ıslatmış, Çorum, 
Saımısıın, Diyarbakır bölgelerinde salgın halde 
bulunan mantarı hastalık da çeltik üretimini 
düşürdüğünden 1972 yılı üretimi (İstatistik 
Enstitüsü rakamlarına göre) normal çe!ltik 
üretiminden 40 000 ton eksiğiyle 120 000 ton 
olarak tahakkuk etmiştir. 

4. 2 nci ve 3 neü maddelerde de değinil
diği gibi ithalât zarureti noksan üretimden 
ileri gelmektedir. 

Ndksan üretimin başlıca sebeplerinden bi
risi de birim sahadan alman verimin az olu
şudur. 

Birijm sahadan alınan verimin artırılması 
için Çeltik Üretimini Geliştirme Projesi hazır
lama raık Devlet Plânlama Teşkilâtına sunul
muştur. 1973 yılından itibaren de uygulanma
sına bağlanacaktı r. 

Çeltik ekim sahalarının seneler itibariyle 
azalıp çoğalması, çeltik ekicilerinin azalıp ço
ğalmasına bağlı bulunmakla beraber, çeltiğin. 
seneler itibariyle değericndirilmesinin de rolü 
olduğu bir vakıadır. Toprak Mahsulleri Ofisi 
bu dalgalanmaları önlemek ve istikrarlı bir 
üretimi sağlamak amacı ile 1967/1968 yılından * 
itibaren çeltik mubayaasına başlamıştır. 

5. Türkiye'yi diğer hububat cinslerinde 
olduğu gibi çeltik üretiminde de kendi kendine 
yeterli bir memleket durumuna getirmek için 
bir yandan çeltik üretimi projesinin mümkün 
odan en kısa zamanda uygulanmasına, bir yan
dan da hasat mevsiminde rutubetli fazla olan 
çeltiklerin muhafazası büyük bir tehlike arz 
ettiğinden geniş çapta çeltik eken bölgeleri
mizin merkezî yerlerine kurutma tesislerinin 
kurulması ve kurutulan çeltiklerin Orta Ana
dolu gıibi nispî rutubeti düşük bölgeleri
mizde muhafazası için ofisin görevlendiril
mesine çalışıümakt adır. 

6. Memleket dâhilinde istihsal edilen ürün
lerin tüketime yetmemesi halinde, İhtiyacın 
ithalât suretiyle karşılanmasımın normal kar
şılanması gerekir. 

Üretimin memleket ihtiyacını 'karşılama
dığı yıllarda ithalât yapılmaması halinde ürün 
fiyatlarında aşırı derecede artış olduğu gö
rülmektedir, Nitekim 1972 yılında çeltik üre
timinin az olması sebebiyle normal yıllarda 
kilosu 3 - 4 lira olan pirinç, bir miktar itha
lât olmasına rağmen, 7,5 - 8 liraya kadar 
yükselmiştir. 

Bu durumu önlemek maksadıyle 1973 yı
lında uygulama sahasını genişletmek sure
tiyle gittikçe artan tüketimin karşılanmasına 
çalışılacaktır. 

Önümüzdeki sene yeterli bir üretim ol
duğu takdirde, ofisçe, yine Bakanlar Kurulu 
Kararı ile tespit olunan fiyatlarla üretici imalı 
değerlendirilecek ve pirinç ithali cihetine gi
dilmeyecektir. 

Nitekim, 1970 yılında önemli miktarda pi
rinç ithal edildiği halde, müteakip yılın üre
timi karşılayacak seviyede olmuş ve ofis alım
ları yle, yeterli stok tesis edilerek yurdun 
pirinç tüketimi karşılanmıştır. 

7. Mahsulün bol olduğu senelerde üretici 
tacirle [karşı karşıya bırakılmamış, yukarda 
açıklandığı gibi 1971 yılında müstahsilin 
ofise arz ettiği çeltik ürünü, bütün çeltik 
istihsal bölgelerinde bulunan 35 adet daimî, 
7 adet muvakkat alım yerlerinde faaliyette 
bulunup 44 219 ton çeltik alımı yapılarak 
rekor bir seviyeye ulaşılmıştır. 

Önümüzdeki yıllarda da üretimin mem
leket ihtiyacını karşılayacak seviyede gerçek
leşmesi halinde ithalâta tevessül edilmemesi 
tabiîdir. 

Üretimin noksan olduğu yıllarda ithalâta 
gitmek zorunlu olup aksi halde ofis, tüketi
ciye karşı olan kanunî görevini yapamaz du
ruma gelmektedir. Zira, üretim ve tüketim 
dengesizliği yüzünden pirinç fiyatları halkı
mızın alım gücünü aşarak normal seviyeye 
yükselmektedir. 

İstikrar, ancak üretimin tüketimi karşıla
yacak seviyede teşekkülünün sağlanması ile 
mümkün olabilecektir. 
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Arzın taılebi karşılayamadığı yıllarda taban 
fiyatları ne kadar yüksek tutulursa tutulsun, 
serbest piyasa fiyaıtûarı daima taban fiyatla
rının üstünde teşekkül edegeldiğinden ofis, 
alınılan üzerinde müspet bir etki sağlayama-
malktadır. 

Plânlı devreye girişlimizden itibaren plânın 
öngördüğü gibi memleket dâhilinde üretil-
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mesi mümkün olan ürünlerin imikân nispetinde 
memleket tüketimine cevap verecek şekilde 
üretilmesi programlanmış buiımmaıktadır. 

Bilgelerinize arz ederim. 

Naiım TaKı 
Ticaret Bakanı 
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Cumhuriyetin ilânının ©Hinci yıMönümünün (kuttaarıası hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu. 

TABİÎ ÜYELER 
ismet inönü 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

BALIKESİR 
Nuri D em ir el 
Mehmet Güler 

BOLÜ 
Ala e delin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kuıaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlıı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Ve'hlbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 

Üye sayısı .- 184 
Oy verenler : 50 

Kabul edenler : 49 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya katılmayanlar : 131 
Açık üyelikler : 3 

Cahit Ortaç 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 
EDİRNE 

Mehmet Nafiz Ergeneli 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil özmen f 

KONYA 
Sedat Oumrab 

[Kabul edenler] 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
MANİSA 

A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Hyas Kara öz < 
Haldun Menteşeoğiu 

MUŞ ' 
îsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki A ta sağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

[Çekinser] 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

[Oya katılmıyanlar] 
Ivâ m il Ka r aveli oğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
(t A.) 
F-îayda r Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 

M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.j 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

Fethi Tevetoğlu 
SİVAS 

Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Kesat Zaloğlu 

ZONGULDAK 
i Ahmet Demir Yüce 
I 

! CUMIIURBAŞKANIN-
| CA SEÇİLEN ÜYELER 
I Hayri Dener 
I idSait Naci Ergin 

Nihat Erim ' 
i Vehap Güvenç 

Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Bahri ve Ücok 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karna ğaçlı-
oğ!u 
Ahnfet Karay iği t 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren (Bşk. V.) 
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ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (İB.) 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit A İt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatuııoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal- Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay (1.) 
Müımin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Borutçuoğlıı (İ.) 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Kara küçük (B.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı ( t ) 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk (İ.) 

TEKİRDAĞ 
Iîayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
'V Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Haşan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
FetJhi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Faruk Gürler 
•Saıbaihaddin Özbek (B.) 
Naim Talû (B.) 
Halil Tunç 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Sivas 
Urfa 

Yekûn 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . —• Petrol reformu kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-
ılıuriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler. Ana
yasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5'er üye alınmak ursetiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi : 1/656; Cumhu
riyet Senatosu : 1/144) (S. Sayısı : 221) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 2.1973) 

X 2. — Cumhuriyetin ilânının ellinci yıl
dönümünün kutlanması hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5'er üye 
alınmak uretiyle kurulan Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi : 1/658; C. Senatosu : 1/147) 
(S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 23 . 2 . 1973) 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Öaer'in, demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

2. — CumJhuriyet Senatosu Kaysieri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ankara İmar Limited Şir

ketine dair Senato araştıtrması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. — Tevfik Fikret Lisesi hakkında kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu ra
poru (10/46) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

5. —• Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut vjujezın, Anayasanın «8 ııci maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi 
Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağdaşıp 
'bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ekrem 
Özden'in önergesi ve bu hususta Başkanlık Di
vanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 Temmuz 
1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Dağıtma tari
hi : 18 . 7 . 1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vukübulan yangınlara dair Sena
to araştırması isteyen önergesi (10/4) 

7. —• Türk Havayolları Anonim Ortaklığı 
ile Uyak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 3 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACA 
İŞLER 

X 1. — T. C. Anayasasının 30, 57, 136. 138 
ve 148 ııci maddelerinin bâzı fıkralarının değiş
tirilmesi ve 2 geçici madde eklenmesi hakkında 
397 T. B. M. M. üyesinin teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komsiyonu raporu (M. 
Meclisi : 2/815; C. Senatosu : 2/46) S. Sayısı : 
225) (Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1973) 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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