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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk, öğrenci olaylarının 
nedenleri ve alınacak tedbirler; 

Erzincan Üyesi Niyazi Unsal, gençlik olayları ve 
öldürülen gençlere dair gündem dışı birer demeçte 
bulundular. 

Millî Birlik Grupu Başkanlığının, Tabiî Üye Ek
rem Acuner ve Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in grup
larına katıldıklarına dair tezkeresi; 

Malatya Üyesi Nurettin Akyurt'un, Başkanlık Di
vanı üyeliğinden çekildiğine dair önergesi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliğine Muş Üyesi İs
mail ilhan seçildi. 

Danışma Kurulunun 29 Aralık 1975 tarihli 1 sayı
lı karar ve eki Dağıtım cetveli kabul olundu. 

6 Ocak 1976 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16.00'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Macit Zeren 

Kâtip 
Kastamonu Üyesi 
Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Diyarbakır Üyesi 
Sebahattin Savcı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Kâzım Kangal 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaş anınca S, Ü.), Abdüîgani Demtrkoî (Urfa) 

BAŞKAN — 22 nci Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

II. — YOKLAMA 

j BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Başkanvekili sıfatiyle ilk defa yüksek huzurlarını
za çıkmış bulunuyorum. Değerli oylarınızla izhar bu
yurmuş olduğunuz itimada lâyık olmaya çalışacağım. 
Bu onurlu ve ağır görevimi ifa ederken Anayasamıza 
ve İçtüzüğümüzün hükümlerine bağlı kalmak şartıy-
le saym üyelerin değerli fikirlerinden ve tecrübelerin
den daima istifade etmeye çalışacağım. 

Bana yardımcı olmanız dileği Me sizlere teşekkür
lerimi ve saygılarımı arz ediyorum. (Alkışlar). 

1. — Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in, 
30 . 12 . 1975 tarihli 21 nci Birleşimde Sivas Üyesi 
Hüseyin Öztürk'ün «Öğrenci olayları ve alınacak ted
birler» ve Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'm «Gençlik 
olayları ve öldürülen gençler» konularında yapmış 
oldukları gündem dışı demeçlerine cevabı. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, Millî 
Eğitim Bakam Saym Ali Naili Erdem, bundan evvel
ki Birleşimde gündem dışı yapılan konuşmalara ce
vap vermek için müracaat etmişlerdir. 
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Aynı zamanda Hükümet adma konuşmak için bir 
müracaat vardır; gündem dışı konuşmak için müra
caatlar vardır. Bunları bilgilerinize sunuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
4 Ocak 1976 tarihli Cumhuriyet Senatosu Genel 

Kurulunda Bakanlığımla ilgili gündem dışı konuş
malara cevap arz etmek üzere gündem dışı söz veril
mesini istirham ediyorum. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

Yüce Başkanlığa 
Sayın Öztürk ile Sayın Ünsal'm gündem dışı ko

nuşmalarına Hükümet adına cevap verebilme gereği
ni emirlerinize arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan personelin 

direniş nedenleri ile inançları hakkında Hükümeti 
uyarmak üzere gündem dışı konuşmak istediğimi say
gıyla arz ederim. 

Malatya 
Hamdi Özer 

Yüksek Başkanlığa 
Anarşik olaylar sebebiyle gündem dışı konuşmak 

istiyorum. Gereğini saygıyle arz ederim. 
Kütahya 

Osman Albayrak 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın Erdem'e 
söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

31 . 12 . 1975 tarihli oturumda gündem dışı ko
nuşmada bulunan iki sayın üye, okullarda aşağı yu
karı her dereceden devam eden olaylar münasebetiy
le yapmış oldukları konuşmalarda Bakanlığımı ilgi
lendiren yönleriyle bazı iddialarda bulunmuşlardır. 

Yapmış oldukları konuşmalar, gerçekten gündem 
dışı konuşmaların maksadını, çerçevesini aşan nite
likte olan konulardır; ama esası itibariyle bendeniz 
de aynı gündem dışı konuşmalarının hudutları içe
risinde kalarak, sayın iki üye arkadaşımızın yapmış 
oldukları konuşmalara cevaplarımı arz ediyonım. Ön- • 
ce, bana bu konuşma imkânını veren sayın iki arka- [ 
daşıma teşekkür ederim. i 

Eğitim, esasında birçok yönleriyle tetkike tabi 
tutulabilen, amaçları birden ziyade olan bir önemli 
müessesedir. Eğitimin bir amacı milletin sürekliliğini 
sağlamaktır. Bölünmeden, parçalanmadan, bölük -
pörçük olmadan ebediyete dek yaşamayı temin et
mektir. 

Eğitimin diğer bir amacı, mesut insanlardan oluş
muş b;r topluluğu yaratma gayretidir. Öyle ise eği
timin içerisinde bir taraftan gönülden yaşanılan bir 
ortamı temin edebilecek eğitim ve öğretimi vermek, 
diğer yönden; kendi insanının sevgisinden başlamak 
suretiyle, kendi insanının mutluluğundan başlamak 
suretiyle, kendi insanının medeniyet mücadelesi için
deki yerini en üst düzeyde temin etmesinden başla
mak üzere insanlığın saadetini arama keyfiyetidir. 

Bakanlıkta göreve başladığımız günden bu yana 
hareket noktamız Anayasamız ve Temel Eğitim Ka
nunu olmuştur. Temel Eğitim Kanununun amaç 
maddesi eğitim boyutlarını açık olarak tespit etmiştir. 
Buna göre yetişecek olanların yıllar öncesi söylenmiş; 
ama halâ diriliğini ve tazeliğini muhafaza eden fikri 
hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmektir. 
Bunu yaparken hareket noktası millî eğitimi, kendi 
millî hüviyeti içerisinde oluşturmak ve onu medeni
yetçilik mücadelesinin içerisinde yozlaştırmadan çağ
daşlaştırmak... Araç olarak kullanılan millîlik vas
imin yanında aklî olmaktır ve mutlaka müspet ilim
den yararlanmaktır... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Bakan ko
nuya gelin, konuya... (A. P. sıralarından «Gelir daha. 
gelir» sesleri) Nutuk çekmeye çıkmadınız buraya... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Eğer benim bu kısa açıklamayı yap-
makhğım sizi sıkıyorsa, zannetmiyorum ki, söylediğim 
sözlerden dolayı sıkılmış olasınız... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bizi gerçekleri 
söylememeniz sıkıyor. Yaptıklarınızı söyleyin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Şu söylediğim sözlerin hepsi Anaya
sanın dibacesinden son maddesine kadar, Temel Eği
tim Kanununun birinci maddesinden son maddesine 
kadar geçerli olan hususlardır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan icazet mi alacak onlardan?... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bakanlığı Tür-
keş idare ediyor... 

Bz\ŞKAN — Sayın Feyyat, Sayın Feyyat müda
hale etmeyin lütfen. 
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NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Utanmaz adam 
yaptıklarını söylesin. (A. P. sıralarından «Utanmaz 
sensin» sesleri, gürültüler) 

GÜRHAN TİTREK (Çankırı) — Bir Bakana bu 
şekilde hakaret edemezsin, terbiyesiz... 

BAŞKAN — Sayın Unsal, çok rica ediyorum mü
dahale etmeyelim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Geçen haf
ta kendileri konuşurlarken biz kendilerini dinledik. 
«Utanmaz adam» diyor Sayın Başkan. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Utanmaz adam
dır o. (A. P. sıralarından «Utanmaz» sensin sesleri, 
gürültüler) 

BAŞKAN— Sayın Unsal, çok rica ederim müda
hale etmeyin efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Türkeş cevap 
versin, sen kuklasın. Adalet Partisi Grupu da aynı fi
kirdedir... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, çok rica ediyorum mü
dahale etmeyin efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bunun burada 
Bakan olarak konuşmaya hakkı yoktur. 

BAŞKAN— Sayın Unsal, çok rica ediyorum efen
dim, müdahale etmeyin, konuşmasını tamamlasın. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, isterlerse genel görüşme açılır, konu
şulur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen devam edin 
efendim. 

Efendim, çok rica ediyorum müdahale etmeyin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Başkan... 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
Bakanların kürsüde konuşma hakkını Sayın Unsal mı 
tayin edecek?.. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim, sükûne
ti temin etmeye çalışıyorum, müdahale etmeyin efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Kendileri bu
rada konuşurken biz sükûnetle dinledik... 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum Sayın Ucuzal. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANÎ ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Konuşmalarımın içerisinde kelimeleri itina ile seç

menin gayreti içindeyim. Hiç ümit etmiyorum ve zan
netmiyorum ki, yasama dokunulmazlığı sayın par
lamenterlere elfazı galizeyi kullanma hakkını verir. 
Yine hiç zannetmiyorum ki, bu çatının altında kem 

| sözlerin yeri olsun. İnsanlar fikirlerini kem sözlere 
itibar etmeden de, elfazı galizeye itibar etmeden de 
dile getirebilecek ve o seviyenin insanları olduğunu 

I kabul ettiğim içindir ki, değerli arkadaşımın sözlerini 
duymuyorum, duymamakta da ısrar halindeyim... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Türkeş'in emir-
eri olmak lâzım... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, çok rica ediyorum. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Türkeş'in emir-
eri.. (A. P. sıralarından «Allah'ın delisi» sesleri, «çık 
dışarı» sesleri, şiddetli gürültüler) Doğruyu söylüyo
rum, haysiyetliyse itiraf eder.. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen... 
FETFIİ ÇELÎKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

I Sayın Başkan, böyle konuşma olmaz, çıksın dışarıya. 
I ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bakırköy'e... 

BAŞKAN — Çıktılar efendim, dışarı çıktılar ken
diliklerinden. 

MİLLÎ EĞİTİ M BAKANİ ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Hiç kimsenin eri değilim, hiç kimsenin 
kuklası olmadım, kendi inançlarımın içerisinde, ka
nunların bana vermiş olduğu imkânlar içerisinde ko-

j nuşmamı sürdürüyorum. 
I Altı arkadaş tarafından bir araştırma önergesi ve

rilmiş; gündemin hudutları içerisinde olmadığı için 
girmiyorum, temenni ediyorum ve rica ediyorum Sa-

J ym Başkandan ve siz senatör dostlarımdan, arkadaş
larımdan, üyelerden; bu araştırma önergesini bütün 
meselelere takdimen alınız, müzakere konusu yapınız; 
ben onu rica ediyorum. (A. P. sıralarından alkışlar) 

Okullarda meydana gelen olaylar üzerinde; vakıa
lara okul isimlerini, okul yerlerini, olayların isimle
rini, tarihlerini vermek suretiyle devam ediyorum. 

Neler var, okullarda yapılan bu hadiselerin içe
risinde?.. Boykotlar var, okulların duvarlarına bazı 
şeyler yapıştırılıyor, bu yapıştırılan şeyleri dikkatle 

I tetkik ediyoruz, neler yazıyor : 
«Kürt Milleti üzerindeki millî zulme son», «Kur

şun, çop ve panzer, halkımızın devrimci mücadele
sini durduramaz», «Faşizme nihayet, halklara öz
gürlük.»' 

Seneler öncesi, fakültede derse başladığımız za
man, rahmetli Vasfi Raşit Seviğ Hoca, «Hiç biri
miz ne hırsız ne herhangi bir suçla malûl insanlar de
ğiliz, ama bir gün bu tarz iddia ve isnatlara muha-

| tap olamayacağımızı da şimdiden söyleyemeyiz» de-
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misti. Onun için, bulundukları yerlerden lâf atan ar
kadaşlara sadece ve sadece, herkes kendi sepetindeki-
ni döker, demekle yetiniyorum. 

Göreve başladığımız zaman okullar vardı; Türk 
bayrağı çekilmiyordu. Okullar vardı; İstiklâl Marşı 
söylenmiyordu. (C. H. P. sıralarından, «Hangi okul
lar» sesleri) 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Adını söyle... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Söyleyeceğim, «Hangi okul?» derse
niz söyleyeceğim, söyleyeceğim. Lütfedin, kerem bu
yurunuz, «Vur, fakat dinle», asırlar öncesinin söylen
miş olan lâfı. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bağırmak
la susturacaklarını sanıyorlarsa, bunu yapamayacak
lardır... 

BAŞKAN— Saym Ege, lütfen müdahale etmeyin. 
Ben, gereğini yaparım efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Konya Kız Öğretmen Lisesinde bir 
öğrenci, İstiklâl Marşı söylenirken, «Olmaz dökülen 
kanlarımız helâl» yerine «Olmaz dökülen saçlarımız 
helâl» demek suretiyle istiskal etmiş; hakkında taki
bat vardır. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Bir tek, münferit hadi
se Türkiye'ye teşmil edilemez. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Devam ediyorum efendim, bitirmedim 
hadiseyi, bitirmedim, devam ediyorum. Sordunuz, an
latacağım. Öğrenmek istemiyor musunuz olan olay
ları? Birbiri peşi sıra sayın senatör arkadaşlarımız 
konuşmalarda bulunmuşlar, ben de cevap veriyorum. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Biz, vurulan öğ
renciler üzerinde konuştuk, bunlar üzerinde konuş
madık. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, çok rica ederim müda
hale etmeyin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın İçişleri Bakanı orada. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin çok rica ederim. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Bunla

ra üzülmüyor musunuz? 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Kastamonu, Göl'de bulunan öğretmen 
Okulunda bazı öğrenciler birbirlerine hitap ederken 
mektuplarının başına, «Demokratik Göl Cumhuriyeti» 
diye yazıyorlar. (C. H. P. sıralarından «Ne Cumhuri
yeti?» sesleri) Demokratik Göl Cumhuriyeti. 

Artvin Öğretmen Okulu son sımf öğrencileri, me
zuniyetleri münasebetiyle çıkarmış oldukları dergile
rine bir fotoğrafı ekliyorlar. Fotoğrafın etrafında 
mezun olan öğrenciler, orta yerinde orak ve çekiç, Öğ
renciye soruluyor, «Bunu niçin yaptınız?» Cevabı şu: 
«Eğer, halkın sorununu dile getiren böyle bir sembol 
Anayasaya aykırı ise, kahrolsun öyle Anayasa.» 

Şimdi, devam ediyorum: 
Devlet Mimarlık, Mühendislik Akademisi Başka

nının odasına iki genç kız, iki genç erkek giriyor ve 
kendilerini şöyle takdim ediyorlar: «Ben, Samsun do-
ğuşlu Arnavut şu.» 

İkinci genç kendini takdim ediyor: «Ben, Hatay 
doğuşlu Arap şu.» 

Üçüncü genç kendini takdim ediyor: «Ben, Bingöl 
doğuşlu Kürt şu.» 

Dördüncü genç kendini takdim ediyor: «Ben, An
kara doğuşlu Türk şu.» 

Akademi Başkanı ile aralarında geçen konuşma şu
dur: 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bunlar ferdî şey
ler Sayın Bakan. 

ORHAN KOR (İzmir) — Geçen defa biz sizi din
ledik, biraz da siz dinleyin, susun biraz... 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, devam 
ediyor Sayın Bakan. Sakin olun efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bunlar ferdî şey
ler, dört tane sapık kişinin beyanı. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim Sayın Öztürk, 
çok rica ediyorum, dinleyelim efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Akademi Başkanının yapmış ol
duğu konuşmayı kelimesi kelimesine nakledeceğim. 
Onun dışındaki okulların öğretmenlerinin, müdürleri
nin yapmış olduğu konuşmaları da nakledeceğim; de
ğerlendirme size ait olacak. 

Devam ediyorlar: «Okumak istiyoruz.» 
«Buyurunuz, okuyunuz; bizim de istediğimiz şey 

bu.» 
«Ama, bir tek yolu var; sadece bizi benimseyen

ler bu okulun içerisine girer.» 
«Bununla kastınız nedir?» diyor. 
«Biz bugünlere kolay gelmedik, Bu okuldan ancak 

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını benimseyenler girer; 
benimsemezlerse, cesetleri burada kalır, biz onların 
üzerlerine basarız ve öyle gireriz» diyorlar. Sayın Aka
demi Başkanı çocuklara, ortaya konan görüş tarzının 
yanlış olduğunu ifade, ediyor ve çocuklar dışarıya çı
kıyorlar. 
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Ertesi gün yanlarına geliyor çocuklar, diyorlar ki, 
«Aşağıda bir marş mırıldanılıyor, susturunuz bunu.» 
«Nedir o marş?» diyor. Bu defa gelen oniki tane ço
cuktur ve söylenen marş ise, «Çırpınırdın Karadeniz 
bakîp Türk*ün bayrağına.» «Bunu susturunuz» diyor
lar «Susturmak; benim elimde değil böyle bir şey. 
Söylenen sözlerde de çirkin, Türk yararına olmayan 
Türk Devletinin zararına olan bir şey görmüyorum, 
siz de bu mırıldanmaya iştirak etmez misiniz?» diyor
lar. Verdikleri cevap, «Evet, edeceğiz, ama bildiğiniz 
marşla değil.» Ve aşağıya iniyorlar, Enternasyonalin 
marşmı söylüyorlar. 

Devlet Mimarlık, Mühendislik Akademisi Baş
kanından sonra, Eskişehir İktisadî ve Ticari İlimler 
Akademisi Başkanını dinledim ve aynı zamanda Es
kişehir Devlet Mimarlık, Mühendislik Akademisi 
Başkanını dinledim. Verdikleri cevap şudur : 

«Aftan istifade etmek suretiyle okulumuza gelmiş 
152 tane öğrenci vardır, okumak istemiyorlar, imti
hana girmek istemiyorlar; imtihana girdikleri zaman 
kalacaklannı biliyorlar, başarılı olamayacaklarını bi
liyorlar. Bu itibarla, devamlı surette tehdit ediyorlar 
ve sınıfın içine girmek suretiyle ders veren öğretme
nin yanında öğrencileri dışarıya çıkarıyorlar.» 

«Tedbirleriniz, bunlar hakkında müeyyideniz, 
haklarında disiplin kovuşturması yapılması konu
sundaki kararlarınız hangi merkezdedir?» dediğimiz 
zaman, size samimiyetle itiraf ederim ki, «Bu tedbir
lerin hepsini almanın kararlılığı içerisinde bulunuyo
ruz, ama gerçekte, birçok öğrencileri daha okula 
gelirken kapının önünden çeviriveriyorlar» diyorlar. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sayın Rektörü 
ile konuşuyorum; «Bana, hadiselerden biraz bahse
der misiniz?» diyorum. Bütün bu hadiselerin içeri
sinde acaba öğrenci sorunları mı vardır, acaba, ço
cukların sadece okumaktan mütevellit yurt, kredi, 
beslenme, kitap temini gibi meseleleri mi vardır, bun
ları mı temin edemedik diye meselelerin üzerine eği
liyoruz. Gördüğümüz hadise şudur: 

Orta Doğu Teknik Üniversitesine giden öğrenci
lerin önüne çıkanlar, aynı şekilde, aftan istifade eden
lerdir ve bunlar da okumak istemiyorlar, imtihana 
girmek istemiyorlar; okula gitmek isteyenlere, im
tihanlara girmek isteyenlere mani oluyorlar ve ken
dilerini dövüyorlar. 

Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda hadi
seler oldu. Tetkik ettim; nedir hadiseler diye. Acaba 
uygulanan eğitim sisteminin içerisinde gerçekten, öğ
rencilere çağ dışı bilgiler mi aktarılmaktadır; gerçek

ten, çocuklar hayatta geçerli olmayan bilgilerle mi 
yetiştirilmektedir; gerçekten, çocuklar bir büyük sı
kıntının içerisinde midir, diye öğrencilerin hepsi ile 
konuştum. Şunları sordum: 

Yönetmelikten mi şikâyetiniz var, ders programı
nızdan mı şikâyetiniz var, müfredattan mı şikâyetiniz 
var? Aldığım cevaplar şöyledir: «Hiç birinden şikâ
yetimiz yok.» Peki, şikâyetiniz nedir? «Bizim şikâ
yetimiz yok; ama bizi okula sokmuyorlar.» 

Dün iki genç çocuk geldi. İki tane genç arkadaş 
ve Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu
nun öğrencileridir. Yavrum, dedim; anlaşamadığınız 
noktalar varsa karşıt gruplar içerisinde sizlerle bir
likte masanın başına oturtayım; beraber oturunuz, 
konuşunuz, meselelerinizi hallediniz ve böylece me
seleleri halletmede bir sosyal barışı birlikte temin 
ediniz... Aldığım cevap şu oldu: 

«Biz bu sosyal barışın içerisinde olabiliriz. Bun
da en ufak bir şüpheniz olmasın; ama bizim bu ya
pacağımız antlaşma geçerli olmayacaktır. Çünkü dı
şarıdakiler bize bu imkânı tanımıyorlar.» 

Ne yapıyorlar, dedim; bana biraz anlatır mısmız? 
«Evvelâ duraklardan başlıyorlar, otobüsün takip 

ettiği güzergâh ne ise o durakta mutlaka birkaç ta
nesi var. Bizi arabaya bindirmiyorlar. Arabaya bi
nenler mutlaka dayak yiyorlar. Bunun hiç bir başka 
türlüsü yoktur. Kapının önüne geldiğimiz zaman da 
okuldan içeri girmek imkânımız kalmamıştır» dedi
ler. 

Size bu hadiseleri anlatmamızın sebebi şudur. 
Okulun içerisinde öğrenci sorunlarıyle ilgili bir me
sele yok. 

Kız Teknik Öğretmen Okulunda hadiseler oldu. 
Öğrencilerle ben, bizzat kendim 15 gün devamlı ko
nuştum. Devamlı gruplarla konuştum. Meseleleri var
dı, sıkıntıları vardı. Gerçekten yönetmelikten doğan 
şikâyetleri vardı, tashih ettim. Programdan mütevel
lit şikâyetleri vardı, düzelttim; ama bu kız öğrenci
ler bana geldiler, «Vekil Bey sizden rica ediyoruz» 
dediler. Nedir şikâyetiniz dedim? «Beşevlerden iti
baren oraya gitmekte sıkıntımız oluyor. Beşevîerin 
tashihi yapıldıktan sonra şimdi duraklarda dövülü-

| yoruz, evimizin önünden ayrıldıktan sonra bizim 
I önümüzü kesiyorlar» dediler. Kim bunlar, kim ya-
| pıyor, dedim. Bana şu şekilde cevap verdiler: «Bun-
! lamı öğrencilikle ilgileri yok.» Hangi anlamda öğ-
! ıencilikle ilgileri yok? 

«İki anlamda» dediler. «Bir kısmı gerçekten öğ-
; renci; ama okumak istemiyor. İkincisi; öğrencilikle 
| hiç ilgisi yok. Bunlar sokak adamları» dediler. 

;98 — 
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Şimdi, bütün bunları altalta koymaya devam edi
yorum. 

Aşağı - yukarı haftanın her akşamı muhtelif il
lerin valileriyle devamlı telefon başında konuşmak
tayım. Olayları yakinen takip ediyorum; ama olay
ların içerisinde olanları katiyetle huzurunuzda söyle
yeyim: 

İnanınız; bunu istediğiniz zaman, gerçekten, veri
len bir önerge münasebetiyle inşallah açıklamak im
kânına sahip olurum, açıklama o zaman çok daha 
bütün ayrıntılarıyle, belgeleriyle ortaya çıkacaktır; 
birinci dereceden olanlar bu topraklardan kopmuş 
olan insanlardır. Bu toprakla ilgileri olmayan insan
lardır. Türklükten kopmuş olan insanlardır. Huzu
rumda geçen hadiseyi nakledeyim; hiçbir başka şe
kilde anlamamanızı lütfen rica ediyorum. Ben sizle
re hadiseleri, hadiselerin içerisindeki sebepleri anlat
maya çalışıyorum. Öğrenci olayları mıdır, öğrenci 
olaylarının içerisinde öğrenci sorunları mı vardır, yö
netmelik şikâyetleri mi vardır, Kredi - yurt şikâ
yetleri mi vardır, bunların ötesinde başka şeyler mi
dir, bunları anlatmaya çalışıyorum. 

Verdikleri cevaplar şunlardır: Ben kendilerine 
şunları söyledim: 

1919'da yola çıkanların, 1923'te gerçekleştirmiş 
oldukları genç Cumhuriyetin ilkelerini okullarımız
da Atatürk doğrultusunda hâkim kılacağız, Türklüğü, 
Türk tarih şuurunu mutlak surette geçerli kılacağız, 
Türk tarihi tarih mezarlığında yatan üstü yazılı taş
lardan birisi değildir» dediğim zaman çocuklar bana 
döndü, iki tane çocuk şunu dediler; «Biz Türk deği
liz...» Peki, kimsiniz dedim. «Türk halklarmdanız» 
dediler. 

Muhterem senatörler, değerli arkadaşlarım; 
Ortaya konulan hadiseler istisna denilen hadise

ler. Bu hadiseleri, kimler vardır kiye kazıyınız. Hu
zurlarınızda ifade ediyorum. Bu hadiselerin içerisin
de olanlar büyük bir okulun içerisinde bir avuç in
sandır; ama bu bir avuç insan her türlü idrakin dı
şında bir anlayışın içindedir. Ölümün içindedir, kur
şunlamanın içindedir, yasa dişiyi kendine şiar edin
miştir ve bunlar okulların içerisinde bu kargaşalığı 
yapmakta devam etmektedirler. 

Burada, genel yapısının içerisinde ortaya koyma
ya çalıştığımız eğitim politikasının içerisinde olan ha
diseleri; Konya'dakini, Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesindeki, Eskişehir'dekini, Ankara Erkek Teknik-
dekini, Kız Teknikdekini sırasıyle anlattım. 

Şimdi, konuşmada bulunan arkadaşlarımızın ko
nuşmalarında dile getirdikleri bazı hususlara da yine 
cevaplarda bulunacağım. 

Sayın Hüseyin Öztürk okullardan yetişkin, tecrü
beli, yönetici öğretmenlerin alındığını, yerlerine ye
tersiz, başarısız, beceriksiz, bozkurtçu, komandocu, 
tarafgir kimselerin getirildiklerini söylüyorlar. 

iki grup halinde mütalâa ettiği öğretmenlerin bir 
kısmını övüp göklere çıkartırken (Bunu kendi konuş
masından çıkartıyorum), diğer kısmı için kötüleyici, 
karalayıcı, hatta tahkir edici bir ifade kullanması 
Sayın Hüseyin Öztürk'ün objektif bir yaklaşımda rnı, 
yoksa tamamiyle siyasî, sübjektif bir takdirle mi ko
nuştuğunu sizlerin takdirlerine bırakıyorum. 

Karaladıkları insanlara gelince; dün Halk Parti
si iktidarının hışmına uğramış olanlardır. Partizan
lıkla alâkası bulunmayan, Devlete, kanuna saygılı, 
mesleğin haysiyetine sahip, saygı değer öğretmenler
dir. Bir partinin veya gayri millî, sınırları belirsiz, 
mahiyeti meçhul bir maceranın aleti olmayı redde
den haysiyetli Devlet memurlarıdır. Sayın senatör 
misal olarak seçtiği Gazi Eğitim Enstitüsünü devrim
ci özelliğini sürdüren bir eğitim kurumu şeklinde ni
telendirmektedir. Devrimci sözünü Sayın Öztürk'ün 
hangi esprinin içerisinde, hangi anlamın içerisinde 
kullandığını bilemiyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Atatürk dev
rimciliği... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Gerçekten de Atatürk'ün kur
duğu bu irfan yuvasında yakın geçmişte aşırı solun 
ne ölçüde üslenmiş bulunduğu örfi idare zabıtların
dan tespit edilebilecek açıklıktadır. Atatürkçülükle, 
inkılâpçılıkla hiçbir alâkası bulunmayan bu Mao ve 
Lenin devrimciliğinin çirkin ve tahripkâr serpintile
rini günümüze kadar ulaştırmak üzere Cumhuriyet 
Halk Partisinin Sayın Millî Eğitim Bakanı vazifeye 
başlar başlamaz gerekçeli ve kanunî prosedürüne uy
gun adlî ve idarî işlemler sonucu buradan uzaklaş-
laştırılmış öğretmenleri derhal ve re'sen görevlerine 
başlatmıştır. 

Biz, eğitim ve öğretim kurumlarımızı bu tarz bir 
devrimciliğin tahribatından korumanın tedbirlerini 
almaktan geri kalmayacağız. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yargı organla
rı var... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Öztürk bu okulun hangi gün, 
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hangiv saatte hangi bölümlerinin komandolarca veya 
iktidardan himaye gördüklerini iddia ettiği başka bir 
grup tarafından işgal edildiğini söyleyemez. Bundan 
sonra da hangi gün iddiasını teyit edecek bir ihbar 
alırsa buyursun birlikte gidelim. (C. H. P. sıraların
dan «Şimdi, şimdi» sesleri) 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Şimdi 
gidelim... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Hay hay, hay hay... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı konuşma
yalım efendim. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Dil -
Tarihe şimdi gidelim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim... Mü
dahale etmeyiniz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Şimdi 
gidelim, şimdi gidelim. (C. H. P. sıralarından; «Şim
di, şimdi» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, müdahale etme
yiniz. Çok rica ediyorum. (C. H. P. sıralarından an
laşılmayan müdahaleler) 

Sayın Öztürk müdahale etmeyelim efendim. 

efendim. Yerinizden müdahale ile bir netice alama
yız. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Şimdi 
Dil - Tarih - Coğrafya Fakültesine gidelim. İki aydır 
kimse gitmiyor, içimiz yanıyor. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sözünüzün ada-
mıysanız şimdi gidelim. 

BAŞKAN — Efendim dinleyelim, yerinizden 
müdahale etmeyin efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Bakan, sözü
nüzün eriyseniz şimdi gidelim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yine kapalı o 
okul, niye kapattılar? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Bakan 
sözünüzün eriyseniz şimdi. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Buyurun gide
lim okula bakalım. 

BAŞKAN. — Yerinizden müdahale ile bir netice 
alamayız, dinleyiniz lütfen efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Neresini dinle
yelim bunun, dinleyecek tarafı var mı? (A. P. ve 
C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Okuldan haberiniz var mı, niye bağırıyorsunuz? 

BAŞKAN — Vazifelilerden rica ediyorum. Sayın 
İdare Amirleri... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Utanmaz adam 
yalan söylüyor. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim. Efen
dim sükûneti temin etmeye çalışıyorum, karşılıklı mü
nakaşalarla sükûnet temin edilmez, lütfen efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — (Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'a hitaben) Otur ulan yerine. 

BAŞKAN — Sayın Unsal... 
Sayın İdare Amirlerinden rica ediyorum. Lütfen 

efendim. İdare Âmirlerinden rica ediyorum, sükûneti 
temin edelim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sahtekâr namussuz 
otur yerine. 

BAŞKAN — Sayın Köker, lütfen efendim. 
YİĞİT KÖKER (Ankara) — Rezil herif, senin 

burada konuşmaya hakkın yok. 
BAŞKAN — Sayın Köker lütfen efendim. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — 740 liranın namus
suzu... 

ORHAN KOR (İzmir) — 740 lirayı çaldın. (Gü
rültüler) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Et - Balık'ı soy-
muştur o... 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Gön
derin polisi şimdi. Göz göre göre yalan konuşma... 

BAŞKAN — Sayın Yorulmaz, çok rica ediyorum. 
(C. H. P. sıralarından anlaşılmayan müdahaleler) 
Çok rica ediyorum efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Cengiz... Sayın Cengiz... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı konuşmala
ra meydan vermeyelim. Lütfen efendim Lütfen... 
(Gürültüler) 

Efendim, çok rica ediyorum. 
Sayın Bakan, devam ediniz. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sözünün adamıy-

san. namusluysan şimdi... 
BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal, Sayın Unsal, 

müdahale etmeyiniz. Müdahale etmeyiniz efendim. 
Çok rica ediyorum. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Eğer sözü
nün eriysen şimdi. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Şimdi gidelim. 
BAŞKAN — Sayın Unsal, Sayın Niyazi Unsal... 

(C. H. P. sıralarından anlaşılmayan müdahaleler, 
gürültüler) 

Sayın Öztürk, Sayın Öztürk, müdahale etmeyiniz. 
Çok rica ediyorum. (Gürültüler) Çok rica ederim. 



C. Senatosu B : 22 6 . 1 , 1976 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Öztürk çok rica ediyorum. 
Sayın Bakan devam edin efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Sayın Niyazi Unsal, «Gazi Eğitim Enstitüsünde 

giriş - çıkış kim olduğu belli olmayan silâhlı eşkiyala-
nn iznine bağlıdır.» diyorlar. Gazi Eğitim Enstitüsü
nün kapısında Devletin görevli, maaşlı personeli, ka
pıcı müstahdem, müdür ve muavinleri, resmî elbiseli 
polisleri vardır. Bunlar, öğrencilikle ilgisi olmayan ve 
çeşitli karışık maksatlarla okula girip ortalığı karıştır
dığı görülen kimselere engel olmak, okulun içinde 
öğretmen ve öğrencilerin huzurunu sağlamak için 
hüviyet kontrolü yapmaktadırlar. Cereyan eden üzü
cü olaylar böyle bir tedbiri zaruri kılmıştır. 

Nitekim, 26 Aralık 1975 günü saat 16.10'da vuku-
bulan silâhlı baskında bir polis, bir nöbetçi müdür 
muavini okulun giriş kapısında kurşunla yaralanmış
lardır. Silâhlı eşkiya okulun içinde değil dışındadır 
ve kimlerden himaye gördüğü de ortadadır. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri.) 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Müdürü dahi 
dövdüler Saym Bakan.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Hiç bir öğretmen okulumuz, Sayın Öz
türk tarafından iddia edildiği şekilde boşalmış ve 
boşaltılmış değildir. Bizim elimizde böyle bir şey yok. 
Gerçekte 10 Kasım'dan sonra muayyen bir tertibin 
eseri olarak bu okullarımızın üzerinden bir anarşi 
havası geçmiştir; ama şimdi bu bitmiş, sükûnet ve hu
zur temin edilmiştir. 

Sayın Başkan, 
Kendilerini bu kürsüden savunmak imkânı olma

yan Devlet memurlarını isimlerini vererek bahis ko
nusu etmeyi. Sayın Ünsal'ın yaptığının aksine doğru 
bulmuyorum. Dokunulmazlık zırhının ardına çekile
rek faşistlik ve Atatürk düşmanlığı ile itham etmek 
kolaydır; ama vatanseverlere kimlerin faşist diye sal
dırdıklarını bilen sağduyu sahibi aydın vicdanların 
ağır hükmünden kurtulmak hiç de kolay değil; zor
dur. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Ankara llköğretmen Okulu ve iki yıllık Eğitim 
Enstitüsünde cereyan eden öğretmen nakillerinin bir 
kıyım mı, siyasî ölçülerle yapılmış bir hareket mi, 
yoksa hizmetin gerektirdiği normal bir işlem mi ol
duğunu, muhterem refikalarının da orada öğretmen 
olması sebebiyle konuyle yakından ve bizzat ilgilen
miş bulunan Sayın Hüseyin Öztürk çok iyi bilmekte
dirler. 

Bu okulda 819 öğrenciye mukabil 89 öğretmen 
vardır. Bilmenizi isterim ki, bugün bir çok okulda öğ
retmenimiz yoktur. 819 öğrenci, buna mukabil 89 öğ
retmen. Bu husus okul müdürünün resmî yazılan ve 
Bakanlık müfettişlerimizin raporlarıyle sabittir. Bura
da böyle bir yığılma varken, başka okullarımızda da 
hizmet açığı görülüyor. Bu sebeple, bir kısım öğret
menler bu okuldan alınarak Ankara'nın başka okul
larına verildiler. Doğrudur. 

Sayın Öztürk bu hususla ilgili olarak Bakanlığıma 
geldiği zaman ilgili Genel Müdüre ve bizzat bana (Sa
yın Öztürk buradalar), «,Bu işlemin siyasî ve ideolo
jik bir yönü olmadığını biliyorum. Ancak, konunun 
basın tarafından istismar edilmek ihtimali vardır. Bil
hassa benim eşimin de nakil edilenler arasında bu
lunması, işin içinde siyasî bir sebep olduğunu düşün-
dürebilecek bir istismar vesilesi olabilir.» buyurdular. 
«O zaman ben de müşkül durumda kalarak, ister iste
mez meseleyi...» 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
yanlış ifade ediyor. Hem sataşmadan, hem de söyle
diğim sözü yanlış ifade etmeden dolayı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, konuşmanın sonunu 
bekleyelim efendim, lütfen. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Cevaben Sayın Öztürk, «O zaman ben 
de müşkül durumda kalarak, ister istemez meseleyi si
yasî bir olay şeklinde ele almak mecburiyetinde ka
labilirim» dedi ve «,Bu iltibaslara meydan vermemek 
için eşimin eski görevine iadesini sizden rica ediyo
rum.» dedi. Makul karşıladık ve iade ettik. Hata ise 
kabul ediyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yalnız eşimi de
ğil Sayın Bakan, öğretmenlerin işini konu etmişimdir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Madalyonun 
öbür yüzünü görelim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sizi de görece
ğiz:. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk karşılıklı konuşma
yalım efendim. 

MEHMET EEYYAT (İstanbul) — Yüz karası siz 
susun bari. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Görülüyor ki, o gün... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal lütfen... 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Saym Genel Müdürümle ve benimle 
bizzat konuşmak suretiyle şimdi ifade ettiğim tarzda 
konuşan ve vicdanının sesinin olduğunu tespit ettiği-
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m iz Sayın Öztürk bir süre sonra, bilmiyorum hangi j 
anlayışın içerisinde bunların hepsini bir tarafa bıra
karak konuyu buradan tamamen aksi istikamette dile 
getirmiş ve anlaşılıyor ki, bir baskı vicdanının sesine 
galip gelmiştir. 

Sayın senatörler, 
Kendini müdafaa edemeyecek insanları tamamen 

vesikalara dayanarak da olsa teşhir ve itham etmeyi 
demokrasi anlayışıma ve insan haklarına riayet anla
yışımla bağdaştıramadığım için, haklarında işlem yap
tığınız öğretmen ve idarecileri, Sayın Mustafa Şen'in 
gibi burada isim zikrederek huzurunuza getirmeyece
ğim. 

Ancak şunu söyleyeyim ki, vazifesinde açık bir ku
surunu, ihmalini, hatasını, eksiğini görmediğimiz hiçbir 
kimse hakkında anladıkları tarzda, hangi anlamda 
olursa olsun menfi bir işlem yapılmamıştır. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Bakan doğ
ru söylemiyorsunuz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ne zaman doğ
ru söylediler ki, bugün doğru söylesinler. 

ORHAN KOR (İzmir) — Bakan doğru söylü
yor, doğru söylemeyenler sizsiniz... 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeye
lim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sizin içinizden 
böyle bir Bakan çıktığı için üzülüyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Senin senatör 
olduğuna da biz üzülüyoruz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Aynı üzüntüyü 
dileriz ki, siz de duyasınız. 

BAŞKAN — Sayın üye müdahale etmeyin lüt
fen. Siz de müdahale ederseniz, Sayın Bakan konuş
masını yapamaz. (A. P. sıralarından «Susturun» ses
leri.) 

Susturacağım efendim; lütfen müdahale etmeyin 
efendim. 

Devam edin Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER

DEM (Devamla) — Sayın Başkan, 
Konuşmaların kendi boyutları içerisinde kalması

na itina göstermekliğim ve makamınıza karşı olan 
saygım icabı bu büyük müessesenin kutsiyetine vaki 
inancım, bulundukları yerlerden söz atan arkadaşlara 
cevaptan beni alıkoymaktadır, bunu ifade etmek 
isterim. 

Millî Eğitim Anayasa ve Temel Eğitim Kanunu 
içinde Atatürkçü doğrultuda görev yapacak iyi kad-

I rolar teşkilinden ziyade, parti ve aşırı cereyanların 
propagandası ekipleri kurmay/ düşünmüş ve bu yön
de icraat yapmış olanların bizim millî eğitimimizi 
ilmî ve millî mahrekine oturtma, öğretmeni siyasetin 
dışında tutarak tamamen kanunî, hukukî bir çerçeve 
içinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine; yani kendi 
aslî vazifesine sevk etme gayretlerimizden rahatsız 
olmalarını tabiî sayıyorum. 

Ancak, Türk Milletinin yüksek menfaatleri ve 
yetişmekte olan nesillerimizin istikbali bir kısım çev
relerin rahatsızlıklarından da, sayın konuşmada bu
lunan senatörlerin tenkit kılıklı partizan çığlıkların
dan da çok daha mühimdir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri ve alkışlar.) 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Türkeş'e se
lâm söyle. 

EKREM KABAY (3urdur) — Sayın Bakan, 
sizi Gazi Terbiyeye davet ediyorum. (A. P. sıraların
dan «Siz gidin, biz de geliyoruz» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Kabay, lütfen! 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Bakan 

teklif ettiler.. 
BAŞKAN — Sayın Atmaca, lütfen oturalım efen

dim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Türkeş'ten 

izin alın, ağanız odur, başınız odur. 
BAŞKAN — Lütfen oturalım efendim, çok rica 

ediyorum. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yürüyün gidelim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Tüzüğün nere
sinde yazıyor bu. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, müsaade buyurun efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, ne hususta söz isti
yorsunuz efendim? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkanım, 
Sayın Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem bura
daki konuşmasında, hem kendisiyle şahsen öğretmen 
nakilleriyle ilgili yaptığım konuşmada; «ideolojik bir 
durum yoktur..» (Gürültüler). 

BAŞKAN — Lütfen efendim, dinleyelim! 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — «İdeolojik bir 
durum yoktur» anlamındakini değil, «Partizanlık gö
remiyorum şu anda» demişim, ideolojik durumu ko
nu etmemişim, bir. 
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İki; elli bin öğretmen alınmıştır, dersler tamamen 
boştur, benim eşim de bunun içinde; ama önemli de
ğildir bu.. (A. P. sıralarından «Çok önemli» sesleri 
ve gürültüler). Bu mühim olduğu için.. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Siz kendi eşi-
n"zi müdafaa edemiyorsunuz, o ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen! 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Bir kimse

nin karısıyîe alay edilir mi?. (Gürültüler). 
BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen dinleyelim efen

dim. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Ayıp be, ne 

biçim Müslümansınız, siz kendi eşinize hâkim olamı
yorsunuz. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın İdare Amirinden rica ediyo
rum, sükûneti temin etsin; sayın vazifelilerden rica 
ediyorum efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Saygısızlar, 
bir insanın eşiyle alay edilir mi, terbiyesizler?. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Sende o 
terbiyeden hiç var mı? (A. P. sıralarından «Otur ye
rine» sesleri ve gürültüler). 

BAŞKAN — Oturun Sayın Feyyat! Sayın Fey
yat, lütfen.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
sözlerimi değiştirerek kullandı, beni vicdansızlık ya-
hutta başka türlü bir vicdan anlayışı içinde.. (A. P. 
sıralarından gürültüler). 

SELÂHATTİN ACAR (Ordu) — «Kendi eşinizi 
müdafaa edemiyorsunuz.» ne demek!.. (Ordu Üyesi 
Selâhattin Acar'la İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat ara
sında karşılıklı konuşmalar). 

BAŞKAN — Sayın Öztürk.. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — (Ordu Üyesi 

Selâhattin Acar'a hitaben) dokunsa ne olacak, he
pinize yeterim be!.. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, çok rica ediyorum 
efendim, oturun efendim. Sayın Acar, lütfen yerinize 
oturun efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Dokunsa ne 
olacak be!. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen müdahale et
meyin efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
ağzından çıkan sözü dinlemiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bir sataşma olduğu
nu mu iddia ediyorsunuz? 
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MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Çok ah
lâksızca bir lâf sarfettiği halde ihtar dahi vermiyor
sunuz, dikkatinizi çekerim. 

. BAŞKAN — Aynı şekiide siz de müdahalede bu
lunuyorsunuz, rica ederim efendim.-müsaade buyurun 
sükûneti temin edelim. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Herkesin 
hanımından bahsediyor, ahlâksızca lâf ediyor, ihtar 
dahi vermiyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, ben Sayın Öztürk'ü 
dinliyordum, sarfettiği.. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Herkesin 
hanımından bahsediyor, siz müdahale etmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Çok rica ederim. Sayın üye, gürül
tü etmekle bir neticeye varamayız efendim. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Müdahale 
etmiyorsunuz, vazifenizi yapmıyorsunuz! 

BAŞKAN — Aynı şekilde siz de bağırıyorsunuz. 
MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Ben öyle 

bağırmıyorum; o, bütün senatörlerin hanımlarından 
bahsediyor. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Üye.. İdare Âmirlerinden rica 
ediyorum efendim, lütfen sükûneti temin edin efen
dim. (A. P. ve C. H. P. sıralarından gürültüler) Çok 
rica ediyorum efendim, sükûneti temin edin efendim. 
(A. P. ve C. H. P. sıralarından yer yer ayağa kalkma
lar ve şiddetli gürültüler.) 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — (İstanbul Üyesi 
Mehmet Feyyat'a hitaben) Sen mi bizim karılarımı
za lâf söylüyorsun ulan!. 

BAŞKAN — İdare Amirlerinden rica ediyorum 
efendim. Sükûneti temin edelim. 

Lütfen yerinize oturun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Eşimize lâf söy

leyen adamın buradan cenazesi çıkar, çıksın özür di
lesin. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun efendim. 
(Şiddetli gürültüler ve anlaşılamayan müdahaleler) 
Efendim, sükûneti temin etmeye çalışıyorum, lütfen 
efendim. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Çıkacak, özür 
dileyecek bu adam! 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun efendim, çok 
rica ediyorum. (Şiddetli gürültüler). 

Birleşime bir saat ara veriyorum efendim. 

Kapanma saati ; 15.55 

• • » • < « > & « » • •<••• 
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İKİNCÎ OTURUM 

Açılma Saati : 16,58 

BAŞKAN : Başkanvekili Kâzım Kangal 

KÂTİPLER : Bahriye Uçok (Cumhurbaşiıanmca S. Ü.) Abdülgani Demirkol (Urfa) 

BAŞKAN — 22 nci Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — DİSİPLİN CEZALARI 

/ . — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyafa takbih 
cezası verilmesi. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, biraz evvel meydana 
gelen olaylardan Başkanlık Divanı olarak duyduğu
muz üzüntüyü belirtmek isterim. Bu olaylara sebe
biyet veren konuşmanın metnini zabıttan getirttim. 
Bunu burada okumaktan Divan olarak tevakki etti
ğimizi arz ediyorum; ancak bu olaylara sebebiyet 
veren İstanbul Senatörü Sayın Feyyat'm bu davranı
şı hakkında Tüzüğün hükümlerini tatbik edeceğiz. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sayın Başkan, 
tasrih edeceğim bir cümle ile. 

BAŞKAN — Dinleyin efendim, lütfen dinleyin. 
Ne yapacağımı bilmiyorsunuz, lütfen dinleyin. 

Tüzüğümüzün 63 ncü maddesi, kaba ve edep 
dışı sözler kullanmayı yasaklamıştır. 

Tüzüğümüzün 154 ncü maddesinin dördüncü 
bendi, arkadaşlardan bir veya bir kısmını tahkir 
etmeyi takbih cezasiyle cezalandırmıştır. 

Tüzüğümüzün 154 ncü maddesinin dördüncü 
bendine göre; Sayın Mehmet Feyyat'a takbih cezası 
verilmesi gerekiyor; ancak, yine Tüzüğümüzün 156 
ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince, kendisine ve
ya bir arkadaşına savunma hakkı veriyorum. 

Buyurun Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (istanbul) — Sayın sena
törler; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupundan bir arkada
şın öğretmen eşiyle, sayın Bakanın tasarrufuyle il
gili bir tartışma olunca, bazı gülüşmeler bana istihza 
intibaını bıraktı. «Arkadaş eşinin işini takip ediyor, 
hâkim oluyor, siz yapamaz mısınız?» bu mealde, 
bütün samimiyetimle söylüyorum bu kasıtla arz et
mek istedim; fakat tutanağa geçen sözler; Oturumun 
heyecanlı havasının etkisi altında kalarak söylenmiş, 
maksadımı aşan sözlerdir. Hepinizin eş; ve aile ef
radı benim öz kardeşim olduğu hususundaki ezelî 

ve ebede kadar olan düşüncemi arz ederim. Bunun 
aksini düşünmek, Türklük geleneğiyle bağdaşmaz ve 
bütün Adalet Partili arkadaşlarımın beni; aile efra
dının bir üyesi olarak kabullenmelerini istirham 
eder, bunun başka manaya alınmamasını hassaten 
istirham ederim. 

Eşinin işine hâkim olamak, işini takip etmek... 
«Niçin istihza ediyorsunuz, siz hâkim olamıyorsunuz» 
bu anlamdaydı. Adalet Partisinden Sayın Yiğit Kö-
ker buna anlayış gösterdiği için kendisine çok teşek
kür ederim ve bu beyandan dolayı gerçek maksa
dıma hulul ettiği için. Burada bunun dışında haya
tımda Allah'tan başka kimseden de korkmam; ama 
bunun yanlış anlam vermesi beni çok korkutur, se
natörlük vasfıyle bağdaşmaz. (C. H. P. sıralarından, 
«Tamam, tamam» sesleri). 

Evet bitti. Yalnız şunu arz etmek istiyorum; ben 
bunun heyecanı altında Sayın Millî Eğitim Bakanına 
sinirlendim, bunu her okuyan sinirlenir. Artık oturu
mun bu heyecaıu içinde, gündem dışı konuşmam 
var, almayacağını; ben bunu adalet Partisi Grupun
dan bir arkadaşa vereceğim. Sayın Bakan bir Ada
let Partili damat öğretmenin başına gelenleri görsün 
de, teşkilâtına nasıl hâkim olamadığını anlasın. Bu
nu. Adalet Parti Grupuna arz edeceğim, grupta gö
rüşsünler. Esas bunun heyecanı altında bir Adalet 
Partili Vanlı'nın damadının başından geçen olayları 
arz etmek istedim. 

Bu yanlış zabıttan çıkarılmasını Sayın Başkan
dan ve Yüce Senatodan istirham ederim. Yanlış an
lamaya sebebiyet vereceği için bunun zabıttan çıka
rılmasını hassaten istirham ediyorum. Yanlış anlaşıl
ma suretiyle zapta geçmiştir. 

Saygılarımla. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) 
kan... 

Sayın Baş-

404 — 
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BAŞKAN — Buyurun efendim, bir şey mi söy
lemek istiyorsunuz? 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Takbih ce
zasının verilmemesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Takbih cezası verilmemesini teklif 
ediyorsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Öyle bir sis
tem yok efendim. 

BAŞKAN — Çok sayın üyeler; bir sayın üye ta
rafından takbih cezasının verilmemesi teklif edilmiş
tir. Tüzüğümüzün hükmü açıktır, bu gibi davranış
larda takbih cezası verilmesi gerekir. Bu itibarla, 
Tüzüğümüzün 156 ncı maddesine göre takbih cezası 
verilmesi Genel Kurulumuzun görüşmesiz işari oy-
lariyle halledilir. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, zabıtlardan çıkarılması hususunu istiyorum. 

FAKlH ÖZLEN (Konya) — Yanlış anlaşılma
ması bakımından çıkarılması gerekir. 

REFET RENDECt (Samsun) — Zabıttan çıkar
ma diye bir kaide yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Feyyat'a, biraz ev
vel izah etmiş olduğum davranışından dolayı Tüzü
ğümüzün 154 ncü maddesinin dördüncü bendine gö
re takbih cezası verilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, bir Bakana iki defa «Utan
maz» diye hitap eden zat hakkında ne düşünüyor
sunuz? (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Özbek... 

SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bir Ba
kanına bu şekilde hitap eden zat hakkında ne dü
şündüğünüzü belli ederseniz müteşekkir oluruz. 

BAŞKAN — Bu şekilde bir söz sarf edildiğini 
zabıtları tetkik etmediğim için bilemiyorum. Bu hu
sustaki zabıtları tetkik eder ve bilâhara gereken işle
mi Başkanlık Divanımız düşünür. 

Şimdi bir sayın üye, Sayın Mehmet Feyyat'ın, 
konuşmalarına ait kısmın zabıttan çıkarılmasını tek
lif etmiştir. (A. P. sıralarından, «Olur mu öyle şey?» 
sesleri.) 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Ana
yasaya göre mümkün değil. 

BAŞKAN — Onu arz edeceğim efendim. Tüzü
ğümüzde böyle bir açık hüküm olmadığı için, bu ko
nuda bir işlem yapamıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

2. — Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk'iin, 30.12. 1975 
tarihli 21 nci Birleşimde yapmış olduğu gündem dı
şı konuşmasını açıklayan demeci. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın Er-
dem'in, konuşmasından sonra Sayın Öztürk; geçen 
birleşimde gündem dışı konuşmasında kendisinin ifa
de etmediği birtakım hususların kendisine isnat edil
diği ve konuşmasının yanlış anlaşıldığı, bu itibarla 
kendisine bir sataşma olduğuna dair bir müracaatı 
var. Bu yanlışlığını tashih etmek istemişlerdir. Ken
disine söz hakkı veriyor ve kısaca bu fikrini izah et
mesini rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Ben o konuşmamı yazılı yaptım. Önce, öğretmen
lerin kötülenmesi, şimdiki tayin edilen öğretmenlerin 
cahillikle, bozkurtçulukla, bilmem neyle ithamı gibi 
bir şey benim yazılı konuşmamda yok, aynen oku
yorum efendim: 

«Okullardaki yetişkin tecrübeli yöneticilerin ve 
öğretmenlerin alınmış olması, yerlerine getirilenlerin 
yetersizlikleri sonucu; yönetici - öğretmen ve öğren
ci diyalogunun bozulmuş ve kurulamayışı, antide
mokratik yöntemlerle zor kullanarak sonuçlar alın
mak istenmesi; olayların gelişip büyümesine sebep 
olmaktadır. 

Ayrıca, kıyılan öğretmenlerin yerlerinin doldurula-
maması, derslerin boş geçmesi ve sevilen bu öğretmen
lerden öğrencilerin ayrı düşmesi de boykotların ve çe
şitli olayların oluşumunu etkilemektedir. 

Gazi Eğitim Enstitüsü ile ilgili bölümüne gelince: 
Bu bakımdan Kemalist Cumhuriyet ülküsünü sürdü
ren, mesleğinde onur ve güç sahibi öğretmenlerin kı
yıma uğratılması, yerlerine getirilenlerin de daha çok 
bozkurtçu, komandocu oluşları (ki bu artık her yerde 
söylenen, bilinşn şey. Bu, hakaret değil, artık tamamen 
yerleşmiş bir deyim olarak devam ediyor.) taraflı ha
reket edişleri sonunda boykot ve olayların patlaması
na sebep olmaktadır. Örneğin; mesleklerinde çok seç
kin ve başarılı eğitimcilerin görev yaptığı Gazi Eğitim 
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Enstitüsündeki öğretmenlerin alınarak orta dereceli 
okullara verilişi yine Ankara liköğreimen Lisesi ve 
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerinin de aynı kıyıma uğra
tılması ve yerlerine getirilenlerin yetersizliği, acizliği 
sonucu, okullar da günlerce komando işgali altında 
kalmıştır. Gazi Eğitim Enstitüsünde derse girmek iste
yen öğrenciler komandolar tarafından derslere sokul-
mamaktadır. Gazi Eğitim Enstitüsü, Cumhuriyetin ilâ
nı ile birlikte Atatürk tarafından kurulmuş ve Kema
list devrimlerin öncülerini yetiştirmiş ve devrimci özel
liği sürdüren bir eğitim kurumu olduğu içindir ki, mil
lî cephe iktidarının hışmına uğramıştır. Sınavların kurt
çular tarafından engellenmesi karşısında susmalarının 
nedeni de, bu okulun Atatürk devrimciliğinde önem
li bir yer tutmasıdır. Bu sebepten de, bazı bölümleri 
kapatılmıştır|» dedim. 

«Bu bölümler kapatılmamıştır,» diyor sayın Ba
kan. Oysaki, benim konuşmamdan üç gün önce be
den eğitimi bölümü, müzik bölümü ve sosyal bilgiler 
bölümü kapatılmış, arkasından da okulu kapatmak zo
runda kalmışlardır. Bunlar yalan değil, gerçeğin ken
dileridir. 

ORHAN KOR (İZMİR) — Yalan, yalan; yalan o. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Kendilerine, 
Ankara îlköğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsünden 
49 öğretmen alındıktan sonra gittiğim zaman yazılı bir 
metin de götürdüm. «Sayın Bakan, isterseniz bu yazılı 
metni vereyim. Bu okulda neler dönüyor. Bunu alın.» 
dedim. Ben meseleleri anlattıktan sonra dedi ki, «Ge
reği yok;» Ben, «Öyle ise bunu basına intikal ettirme
yeceğim», dedim ve ettirmedim. Bende yazılı duru
yor, kendisine o günkü bütün özellikleriyle verebili
rim. Ve şunu söyledim; «Sayın Bakan, gelen arkadaşı
nız çok acemice hareket ediyor.» Genel Müdür ya
nında. «Bu zat da öyle hareket ediyor. Nitekim bura
da bir politik görüşten ziyade bir acizlik var, bir bilgi
sizlik var. Önce partizanlık olduğunu söyleyemem; 
çünkü alınan öğretmenlerin içinde Adalet Partili yö
nünde olanlar da var ve akrabaları o şekilde olanlar 
da var. Bu bakımdan bir partizanlık olduğunu söyleye
mem. Yalnız, ideolojik meseleler olduğunu söyleyebili
rim Milliyetçi Hareket Partisi yönünde bir durum oluş
turulmaktadır, burası bir komando üssü haline getiril
mektedir. Sonra bunun önüne ne Genel Müdürünüz, 
ne de siz geçebilirsiniz;» dedim. Nitekim, bu okul bu
gün bu hale getirilmiştir ve getirilmektedir ve eşim için 
de şunu söyledim. «Şu anda iki ay raporludur, kolu 
kırıktır ve aynı zamanda da hizmeti tamamdır, emek
liliğini doldurmuştur, ayrılabilir, hiç önemli değil; ama 

bu 49 öğretmen çok iyi yetişmiş öğretmenlerdir. (Ay
nen bunu söyledim, Genel Müdürünün yanında) Çok 
iyi yetişmiş öğretmenlerdir; bunlar yıllardır ömür ver
miş öğretmenlerdir bu okullara. Bunları alıp da, hat
ta bir sosyoloji doçentini alıp da bir ortaokula verme
nizi hoş karşılamıyoruz ve haksızlık yapıldığı kn:.:-
smdayız, dedim. Sayın Bakan, nitekim buradaki ifa--.!:-
si ile de bu öğretmenlerden 20 tanesini aldı, yerine g> 
ri verdi. Bunu bu şekilde yaptığına göre, ben haksız 
değildim. Eşim için de gitmemiştim oraya; bu öğret
menler için gitmiştim. Gerçekten benim anlattıklarım 
kendisini ikna etti, 20 kadar öğretmen geri geldi. Çün
kü, bunu nakil edenler yalan söylüyorlardı; fazla öğ
retmen var diyorlardı. Hâlâ (Bakan burada söylüyor) 
«Dersler boş geçiyor^» diyor. 20 öğretmeni geri aldığı 
halde hâlâ boş geçen dersler var. 

Bu bakımdan, sayın Bakanın konuşması isterdim 
ki, bizim üzerinde durduğumuz, gerçekten şikâyetçi 
olduğumuz seviyede olsun. Kendisi de birkaç tane sa
pık fikirli insanların şeylerini ortaya koydu ki, katiyet
le onlarla birlikte değiliz. Nitekim 12 Ekim seçimle
rinde bizim kongrelerimize en çok hücum eden, «Halk
lara özgürlük^ diye bağıranları, ancak biz zor yolu 
ile bizden uzaklaştırıp ve bu şeylerini kırmaya çalış
tık. Oysa ki bunlar, Adalet Partisine gider de halka 
özgürlükleri onlardan isterlerdi. Maalesef bizden is
tediklerine göre, tam bizim karşımızda olan bir zih
niyetin, burada bizim tasvip etmediğimiz bir zihniye
tin ifadesi ile ferdî şeylerle uğraşacağı yerde, daha 
çok anarşik olayların nedenlerine inerek, aşağı - yukarı 
12 soru halinde yönelttiğim, bunların nedenlerine ine
rek, bunlar için ne tedbir aldıklarını, neler alabilecek
lerini söyleyerek bizi ikna etmeliydi. Oysaki burada 
bir bakanın daha ötesinde, bizim gündem dışı konuş
mamızı başka türlü.. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen konu dışına çık
mayın. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Arz edeyim 
Sayın Başkanım. 

Konunun içindeyim sayın Başkanım. 
Bu bakımdan, biz orada söylediğimiz sözü başka 

yerde söylemiş bir durumda değiliz; yazılısı vardır 
elimizde. Ben, yarından itibaren de bunu basına inti
kal ettireceğim, o günkü tarihi ile intikal ettireceğim 
ve bu okul için neler söyledik, neler düşünüyorduk, 
Bakan nasıl ikna oldu. Tekrar, içinde gerçekten A. P.'li 
yönlü arkadaşları da olan öğretmenlerin nasıl geri 
yerine geldiğini, diğerlerinin de haklı olarak geldiğini 
ve benim bu konuda eşim için değil, bir kitle için gitti-
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ğim, hatta bu konuda yalnız orada değil, diğer nakil
lerde de büyük haksızlıklar olduğunu söylediğim bel
li. Ama bir bakan kalkıp da, «Sayın Öztürk orada böy
le konuşuyordu, sonradan nedense burada böyle ko
nuştu^ dediler. Böyle bir konuşmam da yok. Durum 
buradadır, konuşmamı da şimdi size okudum; yani 
oradaki konuşmamdan aslında çok daha hafif burada
ki, sayın bakana anlattığımdan çok daha gerçeğin için
de. O, daha geniş anlamda idi. (A. P. sıralarından 
«Tamam, tamam, anlaşıldı» sesleri) 

Şimdi değerli arkadaşlarım; 
Şöyle bağlıyorum sözlerimi: Sayın Bakanın burada 

söylediği, eşim için gidip başka türlü konuşmam veya 
Gazi Terbiye Enstitüsüne alman yeni öğretmenlerle, 
diğerlerinin arasındaki farkı bildiğim için söylüyorum, 
eğer gerçekten de yerine gelenler o yeterlikte insanlar 
olsaydı, (ki, ayrılanları kadar) elbette bu okullarda 
bugünkü olaylar devam etmezdi ve ediyor, büyüyor.. 

îşte ben bunu arıyorum, bunu arıyorum ve söyle
mek istediğim de bu. O günde bunu söyledik, birkaç 
gün önceki konuşmamızda da bunu söyledik, 
bugün de, Bakan olarak ve Hükümet olarak 
ne tedbir alıyorsunuz, bu olayları önlemek için 
ne yapıyorsunuz?. Yurtlar yarı yarıya boş, öğretmen 
okullarında, her okulda bir yönü ile karşı fikirde ta
nınan; yani solcu tanınan çocuklar okula gidemiyor, 
her okulda 300 - 400 öğrenci devamsızdır bu yüzden. 
Sayın Bakan bunu sağlasın. Bu gerçekler ortadayken 
kalkıp da burada, «iki öğrenci gelmiş şunu söylemiş, 
bir öğrenci de böyle demiş, şu okulda da şu olmuş» di
ye işin dedikodusundan ziyade, işin özüne inen ağır
lıkta bir Millî Eğitim Bakanı olarak burada konuşma
lıydı. Biz nerde ne konuşduksa yazılı belge olarak 
konuşur, veririz. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

Saym Hüseyin Atmaca, Sayın Niyazi Unsal, Sa
yın Ekrem Kabay tarafından verilmiş, ayrıca Sayın 
Niyazi Unsal tarafından verilmiş iki tane önerge var. 
Sayın Millî Eğitim Bakanının konuşması ile ilgili oldu
ğu için bilgilerinize sunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanı, bir Cumhuriyet Senatosu üye

sinin iddialarını ispat için gerekirse söylediği yerlere 
gidebileceğini ifade etti. 

Bir Bakanın bu teklifini bir şeref taahhüdü olarak 
kabul ediyor, herhangi bir tedbirin alınmaması ve de
lillerin yok edilmemesi. Sayın Bakan konuşmasını bi-

I tirir bitirmez söz konusu Gazi Eğitim Enstitüsündeki 
I durumu tespit için Sayın Bakanla üç eğitimci ilgili 
I üye olarak gitmeye hazır olduğumuzu, bunun için 
I Saym Bakanı beklediğimizi kesin olarak ifade ediyoruz 
I ve Genel Kurula duyurulmasını arz ediyoruz. 
j Saygılarımızla. 

I Denizli Erzincan 
1 Hüseyin Atmaca Niyazi Unsal 

I Burdur 
I Ekrem Kabay 

I REFET RENDECI (Samsun) — Sayın Başkan, 
1 müsaade eder misiniz?.. 
I Bunların tçtüzükte yeri ne?.. Bir genel görüşmemi 

var?. 
I BAŞKAN — Arz edeceğim efendim. 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Müsaade eder-
I seniz, ben arz edeyim. 
I BAŞKAN — Müsaade buyurun, okusun da on-
I dan sonra.. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Okunmaz ki, 
I gündem dışı açtınız müzakereyi. 
j BAŞKAN — Sayın Rendeci, bir önerge verilmiş, 
I okutturmak mecburiyetindeyim. Tüzüğün gereğini ya-
I pacağım efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Hayır, usulsüz 
Sayın Başkan, bunlar hiç okunmaz. Bir talepleri var
sa, yazılı soru haklan var, gündem dışı konuşma hak
ları var. Bunları okutmaktan kasıt ne?. Burada bir 
şey okutulduğu zaman ya oylanır, ya müzakere edi
lir. Bu ne oylanır, ne müzakere edilir. O halde bu ni-

I çin okutuluyor?.. 
I BAŞKAN — Bir önerge verilmiş efendim. Okutu

yorum,, gereğini yapacağım. 

REFET RENDECt (Samsun) — Ben arz ede-
I yinı, Tüzükte bunların yeri yok. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun sayın Rendeci, 
I gereğini yapacağım efendim. 

I Saym Başkan 
I Sayın Bakan konuşmasında benim için, «Doku-
I nulmazlık zırhına bürünerek başkalarını suçlamakta-
I dır, iftira etmektedir.» diyerek, suçlama yapmış ve 
I benim söylemek istemediğim, düşünmediğim doğrul-
I tuda konuşmamı yorumlamıştır. 

Tüzük uyarınca gerekli düzeltmeyi yapmak üze
re söz istiyorum. 

I Erzincan 
i Niyazi Unsal 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Birincisi sayın Atmaca, sayın Unsal ve sayın 

Kabay tarafından verilen önergede belirtildiği gibi, 
sadece Genel Kurula duyurulması istenmiştir. Bu ko
nuda yapılacak bir işlem yoktur. 

İkinci önergede; kendisine, sayın Bakan tarafın
dan yapılan konuşmada sataşıldığını iddia etmekte
dir. Sayın Unsal, daha evvelki Birleşimde konuş
muştu, konuşmasının metnini bilemiyorum; bu konu
da zabıtları da tetkik ettiremedim, sataşma olup 
olmadığını bilmediğim için, bunu önümüzdeki Bir
leşime bırakıyorum. 

Sayın İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk Hükümet 
adına konuşmak istemişlerdir. Kendilerine söz veri
yorum, buyursunlar efendim. («Yok» sesleri) 

Yoklar, vazmı geçildi efendim?.. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişe
hir Milletvekili) — Vazgeçmedi, gelecek celsede ko
nuşacak. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Gündem dışı konuşma talep eden iki arkadaşımız 

vardır. Malatya Senatörü sayın Hamdi Özer ve Kü
tahya Senatörü Osman Albayrak tarafından gün
dem dışı konuşma talep edilmiştir. 

Vaktimiz hayli geçmiştir. Bugün komisyonlara 
üye seçimi vardır, bir an evvel komisyonların faali
yete geçebilmesi düşüncesiyle, konuşma talep eden 
arkadaşlarıma önümdeki sıraya koyduğum müracaat
larına göre, gelecek birleşimde gündem dışı söz vere
ceğimi belirtmek isterim. 

3. — Komisyonlara üye seçimi 
BAŞKAN — Şimdi Gündeme geçiyoruz. 
Sayın üyeler; 

Komisyonlara seçimler için siyasî parti grupların 
ca göstermiş oldukları adaylara ait listeler gelmiştir. 
Ancak, bağımsızlar tarafından aday gösterilmiştir. 
Bağımsızların isimlerini burada okutacağım, aday ol
mak isteyen var ise veya aday gösterilmek isteni
yorsa belirtilmesini istirham edeceğim. 

Komisyonlara üye seçimi hususunda bazı teklifler 
olmuştur. Bunları bilgilerinize sunuyorum. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
bir hususu arzıma müsaade eder misiniz?.. s 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, kısa ise buyurun 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu basılı liste
lerin 2 numaralısı Bütçe ve Plan Komisyonu Cet
velinde Adalet Partisi Kontenjanına 8 üye düşmüş-
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tür. Dağıtım cetveli de böyle oylanmıştır. Biz, Baş
kanlığa 7 isim bildirdik, 8 nci isim olarak sayın Sü
leyman Ergin'i arz ediyoruz. Oylamada bu hususun 
nazarı itibara alınmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bir hususu belirtmek istiyorum: Komisyonlara 

seçilmesi gereken üyeleri gösteren bazı listeler yan
lışlıkla fazla nüshalı olarak basılmıştır. Kürsü üze
rine 14 tane oy kutusu koyduk. Bu listeleri kul
lanırken, tekerrür varsa, yanlışlığa meydan verilme
mesi için buna dikkat edilmesini bilgilerinize arz edi
yorum efendim. 

Bağımsızlar tarafından, komisyonlara üye seçil
mek için vaki müracaatlara ait talepleri okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Kayseri Bağımsız Senatörü Sami Turan'ı Dışişleri 

Komisyonuna teklif ediyorum. 
Kahraman Maraş 

Hilmi Soydan 

Sayın Başkanlığa 
Kahraman Maraş Senatörü Hilmi Soydan'ı Malî 

ve İktisadî İşler Komisyonuna üye olarak teklif 
ediyorum. 

Kayseri 
Sami Turan 

Sayın Başkanlığa 
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeliğine, grup 

kuramayan üyeler adına İstanbul Üyesi Ali Oğuz'u 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
Samsun 

Refet Rendeci 

Sayın Başkanlığa 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu

na, Bingil Senatörü Mehmet Bilgin'i aday olarak 
gösteriyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Erzurum 
Lûtfi Doğan 

Sayın Başkanlığa 
Millî Savunma Komisyonu üyeliğine aday ola

rak Mehmet Bilgin'i gösteriyorum. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Erzurum 
Lûtfi Doğan 
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Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Komisyonuna Erzurum Senatörü 

Lütfi Döğan'ı teklif ettiğimi saygılarımla arz ederim. 
istanbul 

Ali Oğuz 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Komisyonuna grupsuzlar adına sa

yın Nurettin Akyurt'u teklif ediyorum. 
Saygılarımla. 

Bahriye Üçok 
Kontenjan Senatörü 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın Baş
kan, ben aday olmak istemiyorum, aday değilim ben 
efendim, 

BAŞKAN — Sayın Akyurt adaylıktan çekilmiş
lerdir. Bilgilerinize arz ediyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili sa
yın Kocaman tarafından verilmiş bulunan bir deği
şiklik önergesi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millî Eğitim - Gençlik ve Spor - Küft'Jr Ko

misyonuna Grupumuzdan aday gösterilmiş olan, 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Uğur Alacakap-
tan'ın yerine. Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Naim Taşan aday gösterilmiştir. 

Gereğini saygıyle arz ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi 

Cumhuriyet Senatosu Grupu 
Başkanvekili 

Recai Kocaman 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bağımsızların aday gösterilmeler iyi e ilgili vaki mü

racaatları bilgilerinize sundum. Ancak, açık bulunan 
üyelikleri için henüz aday gösterilmemiş olan komis
yonlar vardır, şimdi bu komisyonların isimlerini arz 
edeceğim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Kolaylık ol
ması için listelerin, başlarındaki liste numaralanyle 
birlikte okunmalarını rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Bu komisyonlara bağımsızlar tara
fından aday gösterilmesini veya aday olmak isteyen
lerin müracaat etmelerini istirham ediyorum. 

Açık üyelikleri için henüz aday gösterilmemiş olan 
komisyonlar: 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu 
İçişleri Komisyonu 

Maliye, Enerji, Ticaret, Sanayi, Gümrük ve Tekel 
Komisyonu 

Tarım, Orman, Köy İşleri komisyonu 
Soeyal Üşl̂ r Komisyonu 
Dilekçe Karma Komisyonu 
Bu komisyonlara aday gösterilmesini tekrar istir

ham ediyorum efendim. 

SABAHATTİN ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Efendim, eğer müsaade ederlerse Tarım Ko
misyonu için ben Sayın İsmail İlhan'ı aday gösteri
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın ilhan Divan Üyesi
dir, o bakımdan komisyona aday gösterilmesi müm
kün değildir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan., müsaade ederseniz ben bütün komisyonlarda boş 
olan üyeliklere aday olabilecek arkadaşları teklif 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
adaylarım komisyonların sıra numaralarına £Öre şöy
ledir. 

1. Anayasa ve Adalet Komisyonu: 
Ali Oğuz (İstanbul) 
2. Bütçe ve Plan Komisyonu: 

Adalet Partisine aidoian yerde Süleyman E'^'n 
(Yozgat). Yalnız Süleyman Ergin'in ismi listenin so
nunda da yer almaktadır, oradan silinerek efendim. 

3. Cumhuriyet Senatosu Hesapların! İnceleme 
Komisyonu: 

Osman Albayrak (Kütahya) grup kuramayanlar 
için. 

4. Bayındırlık. Ulaştırma ve İmar - İskân Ko
misyonu: 

Ali Oğuz (İstanbul) grup kuramayanlar için. 
5. Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu : 
Sami Turan (Kayseri) grup kuramayanlar için. 
6. İçişleri Komisyonu: 
Bekir Sıtkı Baykal (Ordu) 
7. Mali ve İktisadî İşler Komisyonu: 

Hilmi Soydan (Kahraman Maraş), Bekir Sıtkı Bay
kal (Ordu) grup kuramayanlar için. 

8. Millî Eğitim - Gençlik ve Spor - Kültür Ko
misyonu: . 

Grup kuramayanlar; Lûtfi Doğan (Erzurum) 
9. Millî Savunma Komisyonu: 
Grup kuramayanlar; Hilmi Soydan (Kahraman 

Maraş) 
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BAŞKAN — Sayın Ege, bu hususta önerge var; 
Mehmet Bilgin olacak efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Peki efen
dim; Mehmet Bilgin (Bingöl) 

10. Tarım, Orman, Köy İşleri Komisyonu: 
Grup kuramayanlar; lütfi Doğan (Erzurum) 
î î . Sosyal işler Komisyonu: 
Grup kuramayanlar; Sami Turan (Kayseri) 
12. Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Korn'r;-

yonu: 
Grup kuramayanlar; Mehmet Bilgin (Bingöl) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bu olmaz efen
dim. O, yalnız bir yere olabilir. Karma Komisyonda 
dır olamaz. 

BAŞKAN — Olmaz ise başka aday gösterilsin efen
dim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hilmi Soydan'ı 
aday gösteriyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mehmet 
Bilgin olur efendim. 

BAŞKAN —Î2.nci liste; Mehmet Bilgin... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Mehmet 
Bilgin (Bingöl) 

13. Dilekçe Karma Komisyonu: 
Osman Albayrak (Kütahya) 

BAŞKAN — Sayın üyeler. Dilekçe Karma Komis
yonuna, malumunuz olduğu üzere, başka komisyonda 
görev almamış olan arkadaşımız üye olabilir. Buraya 
üye olan başka komisyona üye olamaz. 

13 numaralı listeye bir aday gösterin lütfen. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Mir-
kelâmoğlu'nu aday gösteriyorum Sayın Başkan. 

NECİ? MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Kabul et
miyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — İstemiyorlar efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (İzmir) — Başka 

yok efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Her üyenin bir 
komisyonda görev alması gerekir Sayın Başkan. Sa
yın Mirkeîâmoğîu hiçbir yerde üye değil. 

BAŞKAN — İstiyor musunuz efendim?... 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Hayır 
Sayın Başkan. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O halde 
açık kalır efendim, yok... Kitaplık Komisyonuna da 
yok efendim. 

BAŞKAN — Açık kalır efendim. 

Sayın üyeler, bütün listelere gösterilen adayları 
işlediniz mi?... İşlemediyseniz tekrar okuyacağım 
efendim. («Okuyun Sayın Başkan» sesleri.) 

Okuyorum efendim, lütfen işaret ediniz. 
«1 numaralı liste: Grup kuramayanlar; Ali Oğuz 

(İstanbul) 
2 numaralı liste: Bütçe ve Plan Komisyonu: Grup 

kuramayanlar; Süleyman Ergin» (C. H. P. sıraların
dan; «Süleyman Ergin A. P. den aday gösterildi» 
sesleri.) 

Düzeltiyorum efendim; Süleyman Ergin A. P. 
den aday olmuştur. 

Sayın Çelikbaş, Grup kuramayanlardan adaydır. 

RE'CAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
Danışma Kurulunun, Yüce Genel Kurulun tasvibine 
mazhar olmuş son kararı uyarınca, Bütçe Komisyo
nunun iktidar kanadına ait bulunan 9 üyesinin 8 ta
nesi Sayın A. P. Grupuna, 1 tanesi de, grup kura
mayanlar adına bir sayın üyeye tahsis edilmiş idi. Bu 
kararı Danışma Kurulu almış ve Genel Kurulun tas
vibine sunulmuş, kabul edilmiş idi. Bu karar uyarın
ca hareket etmeye mecburuz. 

Bütçe Komisyonunun kuruluşunu, İçtüzüğe ve 
Anayasaya aykırı bir duruma getirmeye hakkımız 
yoktur. Yarın Anayasa Mahkemesine herhangi bir 
itiraz vukuunda, muhtemelen bir sakatlık olur, Ko
misyonun görüştüğü bütçe tehlikeye girer. 

Bu nedenle Danışma Kurulunun, Yüce Genel 
Kurulun tasvibinden geçmiş kararının uygulanması, 
bu karar uyarınca da 8 üyenin Sayın A. P. Grupu ta
rafından gösterilen adayladan, 1 tanesinin de grup 
kuramayanlar arasından oluşması gerektiğini arz edi
yorum efendim. Usulsüzlük yapmayalım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocaman. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Müsaa
denizle Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. Bir açıklama 
mı yapacaksınız?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, Anayasanın 94 ncü maddesi, gayet açık ola
rak iktidar gruplarına, Karma Komisyonda 30 üye
lik veriyor. Bunun 21'i grup veyahut da gruplardan 
teşekkül eden iktidar kanadının, Cumhuriyet Sena
tosunda ise 9'u iktidar grubunun veya iktidar grup 
kanatîarınındır. 

Biz şimdi burada, iktidar grup kanatları olarak 
9 kişi ile temsil edileceğiz. Bu temsil içerisinde el
bette partilerin oranı meselesi değil, itkidar kanadı
nın oram meîelesidir. İktidar kanadı için-
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de bulunan arkadaş, bizim grupcmuzda 
olmasa da, iktidar kanadına tahsis edilen 
9 kişi içinden bir tanesi kendisine verilebilir. Kaldı 
ki, bugün itkidar kanadının Cumhuriyet Senatosun-
daki toplam üyesi 89'dur. Hatta bu 40 kişi dahi ol
sa, böyle muamele etmek mecburiyetindeyiz. O ba
kımdan gayet normaldir ve biz, bir iktidar kanadı 
olarak 9 kişiyi bir bütün olarak düşünüyoruz bu ne
denle bir tanesini bağımsızlardan, bir tanesini de ken
di kontenjanımızdan vermek suretiyle tayin ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Bu açıklama karşısında bir itiraz 
var mı efendim?.. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
benim demin işaret ettiğim usulî itiraz aynen orta
dadır. Adalet Partisi Grupuna mensup 8 üye Bütçe 
Komisyonunda görev alacaktır, 1 üye de grup kura
mayanlar içerisinden girecektir. 

Sayın Süleyman Ergin arkadaşımız, eğer Adalet 
Partisi Grupu mensubu ise bir diyeceğimiz yok. Ol
madığı müddetçe, 7 Adalet Partili, 1 de Süleyman 
Ergin'den ibaret 8 Adalet partisine mensup Bütçe 
Komisyonu üyeliği seçimi, Danışma Kurulu kararı
na aykırı olur. İşaret ediyorum, takdir Yüce Baş
kanlığındır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Zatıâli-
niz de bulundunuz; ben Danışma Kurulunda da ifa
de ettim, arkadaşlarım orada, «Bir kontenjan tespi
ti olduğu için bu burada böyle olsun» diye bitirdi
ler. Onun için arkadaşlarımızın sözleri karşısında 
muhalefet dahi vermeyi zait buldum ve bunu böyle
ce arkadaşlarımız kabul etti, bir itiraz olmadı. 

Şimdi, bunun bu şekilde olmasında hiçbir mahzur 
yoktur. Biraz evvel de ifade etmeye çalıştığım gibi, 
biz burada 40 kişi de olabiliriz, yine 9 kişi ile tem
sil edilmek mecburiyetindeyiz. O bakımdan hiçbir 
mahzuru yok. Geçen sene siz koalisyonda aynı şeyi 
yaptınız. 

BAŞKAN — Sayın Kocaman, her iki tarafın da 
ısrar ettiği anlaşılıyor. Bu konuda bir anlaşmaya 
varırsanız komisyon seçimlerini hallederiz. Ancak, 
arkadaşlarımdan öğrendiğime göre, bunun geçen se
ne iktidar grupları olarak tatbikatı da varmış; ikti
dar grupları bu işi kendi aralarında halletmişler. 

Buyurun Sayın Güven. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

Danışma Kurulu bir karar aldı. Bu karar Senatoda 
çoğunlukla onaylandı ve bu kararı artık değiştirile
bilecek tek yer Anayasa Mahkemesidir. Bu Danış-
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ma Kurulunun kararında ne var? Danışma Kuru
lunun Yüce Senatoda kesinleşen kararına göre şu ger
çek var: Adalet Partisinden 8 tane üyenin seçilme
si durumu var. 

Şimdi, bu karar kesinleşmiştir. Bundan sonraki 
duruma gelince; İçtüzüğün 7 nci maddesinin 6 ncı 
fıkrasına göre; Başkan, Kanun ve İçtüzük hükümle
rini uygulamakla yükümlüdür. Bunu Genel Kurula 
arz yetkisi de yoktur, kesinleşmiştir. Senato kararı
na göre 8 kişi oraya, 1 kişi de grupsuzlara. Şayet 
bu 2 sayın üyeden bir tanesi istifa edip Adalet Par
tisine geçmişse, tamam bir şey yok; ama grupsuzlar-
dan ise, Danışma Kurulunun kesinleşen kararına gö
re, grupsuzlardan 1 üye varken biz ona aykırı olarak 
2 üye seçme durumuna giriyoruz ki, bu İçtüzüğe ay
kırıdır, oylanamaz. Danışma Kurulunun kararına gö-
•e 8 Adalet Partili sayın üyenin seçilmesi şarttır ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, Danışma Kurulunun ka
rarını çıkarttırıyorum, okutacağım. 

Sayın üyeler, Danışma Kurulunun almış olduğu 
karar suretini bilgilerinize sunuyorum. 

.-.Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu Kararı: 

1. Cumhuriyet Senatosu komisyon seçimlerine 
:vsas teşkil edecek Dağıtım Cetvelinin ilişik, çizelgede 
olduğu şekilde tespiti, 

2. İçtüzüğün 17 nci maddesinin 3 ncü bölümünde 
tadat edilen komisyonlarda 5 nci sırada bulunan 15 
üyeli Millî Eğitini - Gençlik ve Spor Komisyonuna 
Kültür. 8 nci sırada bulunan 11 üyeli Sosyal İşler Ko
misyonuna (Sağlık, Çalışma) dan sonra Sosyal Gü
venlik ibaresinin ilâvesi, 

3. Danişma Kurulu Sözcülüğünü, İdare Amiri 
layın Suphi Karaman'ın yapması. 

Komisyonlar : 
Anayasa ve Adalet Komisyonu : 
Oran : 6 27...» 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
7ok istirham ediyorum bunları biliyoruz, bunlar ma
lum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. Sadece 
kararı okutup bilgilerinize sundum. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz?. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Danışma Ku-

ııiu kararına ekli kesinleşmiş, karara iktiran etmiş 
| cetvelin 2 numrrfah sütununda yer aîan Bütçe Komis-
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yonu dağıtımı okunursa benim ileri sürdüğüm husus I 
anlaşılır. 

BAŞKAN — Okuyorum efendim. I 
«Bütçe ve Plan Komisyonu : I 
Adalet Partisi : 8 
Sayın Kocaman, bunun okunmasını istiyorsunuz. 
RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Ama 7 aykırı 

oluyor. I 
BAŞKAN — «Adalet Partisi : 8 
C. H. P. : 4 
Millî Birlik Grupu : 1 
Kontenjan Grupu : 1 I 
Grup Kuramayanlar : 1» I 
İzahatı okuyorum: «Anayasanın 94 ncü madde- I 

sine göre, oranlar ikt dar partilerine 9 üye, iktidar I 
dışındaki gruplara 6 üye düşecek şekilde saptannvş-
tır. Bağımsızlardan 1 üye iktidar gruplarma dahil üye- I 
lerden seçilecektir.» 

RECAİ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
8 üye A. P. Grupu üyelerinden aday gösterilecek, 1 I 
üye de grup kuramayanlardan gösterilecek. Şimdiki I 
uygulamada 7 üye A. P., 2 tane de grup kuramayan- I 
lardan ibaretir. Buna işaret ettim, zabıtlara da geçti. I 

DOĞAN BARUTÇUOGLU (Manisa) —.Sayın 
Başkan, 8 üyenin de A. P. den olması lâzımd:r. I 

BAŞKAN — Sayın Ege, deminki görünüşünüzde 
ısrar mı ediyorsunuz efendim. I 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
lütfen oylayın. 

BAŞKAN — Israr ediyorsunuz, oylayacağım. 
(C. H. P. saralarından gürültüler). 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sa
yın Başkan, Danışma Kurulu Kararı kesinleşmiştir, I 
tekrar oylanır mı?.. Kesinleşmiş karara göre oylama 
yapın. 

BAŞKAN — Sayın Ege, itirazlar vaki. İleride bir 
engel olmaması veyahut komisyon çalışmalarının sek
teye uğramaması için, bu konunun Danışma Kuru
lunun almış olduğu karara uygun şekilde halledilme
sini rica ediyorum. Bunu halledin seçimlere geçeceğiz 
efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Bu Ko
misyon, mühim bir komisyon; neticede memleketin 
bütçesini tanzim edecek olan bir komisyondur. Mil
yonlara, milyarlara parmak kaldıracak, istikâmet vere
cektir. O bakımdan, kararınız muhteremdir. Heyeti 
Umumiyenin kararma saygılıyız. O itibarla bunun 
oylanmasını faydalı görüyoruz. j 

BAŞKAN — Sayın Ege, bir hususu belirtmek isti
yorum. Bu husus; Danışma Kurulunun cetveli daha 
evvel Genel Kurulda oylanmış ve kesinleşmiştir. Bu 
itibarla, Başkanlığımız Danışma Kurulunun kesinle
şen bu kararına göre hareket etmek mecburiyetinde
dir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
öyle ise Raif Eriş'i teklif ediyorum. Yalnız, Raif 
Eriş'in bulunduğu komisyondan çıkarılması lâzımdır. 

SÜLEYMAN ERGİN (Yozgat) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz kısaca bir hususu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergin, lütfen kısa 
olsun, seçimlere geçeceğiz. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş
kan, müzakere açtınız mı?. 

BAŞKAN — Havır, müzakere açmadım efendim. 
SÜLEYMAN ERGİN (Yozgat) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Hatırlarda olacağı üzere, 1973 seçimlerini müteakip 

Cumhuriyet Halk Partisi, Millî Selâmet Partisi Koalis
yonu esnasında Bütçe Komisyonu üyelerinin seçilme
si bahiskonusu olduğu zaman, buna benzer bir prob
lem ortaya çıkmıştı. O zaman yine bendeniz Cumhu
riyet Halk Partisinin listesinde iktidar kanadından bir 
üye olarak seçilmiştim. Problem tamamen aynı şekil
dedir. Tahmin ederim, yine iktidar kanadından bir 
üye olarak gösterilmek isteniyor. Eğer bu problem hal-
lohnazsa ben. zaten adaylığa da talip değilim, başka 
bir komisyona da üye olabilirim; fakat bunu hatırlat
mak için arz ediyorum. 

Tes ek kür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, bu konu halledil
miştir efendim. 

RECAİ KOCAMAN (Artvin),— Halledilmiştir; 
ama izin verirseniz bir cümle ile arz edeyim. 

Geçen yılkı tatbikatta Danışma Kurulu Sayın Er-
gin'i iktidar kanadının bir üyesi olmasını elverişli bul
muştu. Bugün ise, aksine bir durum vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, hallettik 
konuyu. 

Efendim, listenin okunmasına devam ediyorum, 
lütfen dinleyiniz. 

2 numaralı listede : «Bütçe ve Plan Komisyonu; 
Raif Eriş. (Balıkesir)» Adalet Partisi Grupundan. 
Grup Kuramayanlardan Sayın Fethi Çelikbaş. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Süleyman Ergin Büt
çe Komisyonunda da var. 
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BAŞKAN — Efendim, lütfen müsaade edin de bi
tirelim, silinmiş efendim. (C. H. P. sıralarından «silin
memiş» sesleri.) 

SIRRI ATALAY (Kars) — İkisi de yazılı, han
gisini seçeceğiz? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Ata-
lay, mutlaka bir şey mi çıkarmak istiyorsunuz, açık
ça söyleyin?.... (A. P. sıralarından «Süleyman Ergin» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Ergin listede yazılı, silinecek. 
Sayın Çelikbaş gösteriliyor. Devam ediyoruz, lütfen 
dinleyiniz efendim. 

3 numaralı listede : «Grup KuramayarJar; Osman 
Albayrak. (Kütahya.)» 

4 numaralı listede : «Grup Kuramayanlar; Ali 
Oğuz. (İstanbul.)» (C. H. P. sıralarından «Ali Oğuz 
başka komisyonda da var.» Sesleri.) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ali Oğuz'un 
yerine, Süleyman Ergin'i teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ergin teklif ediliyor efendim. 
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Ben kabul 

etmiyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Ergin adaylıktan 

vaz geçmiştir. 
5 numaralı liste : «Grup Kuramayanlar, Sami Tu

ran. (Kayseri.)» 
6 numaralı listede : «İçişleri Komisyonu; Grup 

Kuramayanlar, Bekir Sıtkı Baykal. (Ordu.)» 
ERGÜN ERTEM (Ankara) — Sayın Başkan, Raif 

Eriş Bütçe Komisyonuna alınmıştır. Onun yerine bir 
başka aday göstermek lâzım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, müsaa
de buyurun onu gelecek birleşimde yapalım. 

BAŞKAN — Devam ediyorum efendim. 
7 numaralı liste : «Malî ve İktisadî İşler Komisyo

nu; Grup Kuramayanlar, Hilmi Soydan. (Maraş), Be
kir Sıtkı Baykal. (Ordu)» 

8 numaralı liste : «Millî Eğitim - Gençlik ve Spor 
Kültür Komisyonu; Grup Kuramayanlar, Lûtfi Do
ğan. (Erzurum) 

RECAÎ KOCAMAN (Artvin) — Sayın Başkan. 
bizim değişikliğimize de işaret etmenizi dica edece
ğim. 

BAŞKAN — Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi
nin listesinde bir değişiklik olmuş, arz ediyorum : Sa
yın Uğur Alacakaptan yerine, Naim Taşan (Tunceli.) 

9 numaralı liste : «Millî Savunma Komisyonu; 
Mehmet Bilgin (Bingöl.)» 

SUPHÎ KARAMAN (Tabiî Üye) — Efendim, 
bir yanlışlık olmuş; Sayın Bilgin aynı zamanda Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyesidir. (A. P. sı
ralarından «olur» sesleri.) 

BAŞKAN — Olur efendim, olabiliyor. 
10 numaralı liste : «Orman, Köy İşleri Komis

yonu; Grup Kuramayanlar, Lûtfi Doğan. (Erzurum)» 
11 numaralı liste : «Sosyal İşler Komisyonu, Sağ

lık, Çalışma, Sosyal Güvenlik; Grup Kuramayanlar, 
Sami Turan. (Kayseri)» 

12 nci liste : «Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma 
Komisyonu, Grup Kuramayanlar; Sayın Mehmet Bil
gin (Bingöl)» 

13 ncü liste : «Dilekçe Karma Komisyonu», Grup 
Kuramayanlar adına aday gösterilmediği için açık kal
mıştır efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Osman Albayrak'ı aday 
gösteriyorum. 

BAŞKAN — Başka yerde üye olmamak kaydı var 
efendim. 

Liste 14 : «Kitaplık Karma Komisyonu», tamam
dır efendim. 

Sayın üyeler, seçimlere geçeceğiz. 14 komisyona 
üye seçimi vardır. Ancak 14 tane tasnif heyeti teşkil 
edilmemesi için şöyle bir plan tertip ettik; tensip eder
seniz bu şekilde dört tane tasnif heyeti teşkil edilsin 
ve tasnif yapılsın. 

Okuyorum efendim. 
«1. — Anayasa ve Adalet Komisyonu, Bütçe ve 

Plan Komisyonu, Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
İskân Komisyonu.» Bunlar için bir tasnif heyeti seçi
lecek. 

Efendim bu komisyonların seçimini üç kişilik bir 
tasnif heyeti yapacaktır. Şimdi ad çekiyorum. 

Sayın Mehmet Özgüneş?... Yok Sayın Orhan Tuğ
rul Bilecik?... Yok. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şayet olursa 1 
nci tasnif heyetine talip oluyorum. 

BAŞKAN — Olur efendim. Bir itiraz yok ise?... 
Tamam efendim. Lütfen isim bildirin : Sayın Suphi 
Karaman, Sayın Haydar Tunçkanat. Bu komisyona üç 
kişilik heyet seçildi. 

Şimdi şu komisyonlar için isim rica edeceğim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir numaralı Tas
nif Heyeti seçildi, değil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
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2. — Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu, 
İçişleri Komisyonu, Malî ve İktisadî İşler Komisyo
nu, Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Komis
yonları tasnif heyeti için üç aday rica ediyorum : 

Sayın Demir Yüce, Sayın Hikmet Savaş, Sayın 
Pestilci. 

Şimdi 3 ncü Tasnif Heyeti şu komisyonlar için 
olacaktır : Millî Savunma Komisyonu, Tarım, Orman, 
Köy İşleri Komisyonu, Sosyal İşler Komisyonu için 
üç tane aday rica edeyim efendim. 

EP.GÜN ERTEM (Ankara) — Ben aday oluyo
rum. 

AHMET İHSAN BİRİNCÎOĞLU (Trabzon) — 
Ben de aday oluyorum. 

ABDULLAH KÖSEOĞLU (Kocaeli) — Ben de 
aday oluyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, üçüncü Tasnif He
yeti de seçilmiş oldu. 

Dördüncü Tasnif Heyeti; Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Karma Komisyonu, Dilekçe Karma Komis
yonu, Kitaplık Karma Komisyonu içindir. Aday rica 
edeceğim. 

ŞERAFETTİN PAKER (Antalya) — Sayın Baş
kan, ben aday oluyorum. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Ben de 
aday oluyorum. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Ben de aday oluyorum. 
BAŞKAN — Tamam efendim, dördüncü Tasnif 

Heyeti de seçilmiş oldu. 
Tasnif heyetlerine seçilenleri bir defa daha arz edi

yorum. 
Birinci Komisyon : Ömer Ucuzal, Suf'v Karaman, 

Havdar Tunçkanat. 
İkinci Komisyon : Ahmet Demir Yüce, Hikmet 

Savaş, Mehmet Ali Pestilci. 
Üçüncü Komisyon : Ergün Ertem, Ahmet İhsan 

Birincioğlu, Abdullah Köseoğlu. 
Dördüncü Komisyon : Şerafettin Paker, Ahmet 

Cemil Kara, Fevzi Özer. 
Tasnif Heyetlerine aday gösterilenleri tekrar oku

dum. Bunu Genel Kurulun tasviplerine arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Efendim, tensip ederseniz oylamaya listenin başın
dan başlayalım. («Öyle olsun» sesleri.) 

Sayın üyeler, yanlışlığa meydan verilmemesi için 
bir hususu belirtmek istiyorum. Her listenin başında 
numara okluğu gibi, sepetlerde de numara var. Se
petlere listeler atılırken bu hususa dikkat edilmesini 
istirham ediyorum. 

6 . 1 . 1976 O : 2 

Seçimlere geçiyoruz efendim. 
(C. Senatosu Ordu Üyesi Selâhattin Acar'dan baş

lanarak oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Tasnifin bir an evvel bitmesi içki, 
tasnif heyetlerine seçilen sayın üyelerin ayrılmamala
rını ve yerlerini almalarını istirham ediyorum. («Tas
nif heyeti üyelerini bir daha okur musunuz?» sesleri.) 
Okuyacağım efendim. 

Tasnif heyetlerine seçilen sayın üyelerin isimlerini 
tekrar okuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu; Bütçe ve Plan 
Komisyonu, Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonu, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân Komisyonları Tasnif Heyetine seçilen sayın üye
lerin isimleri : Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Suphi Ka
raman, Sayın Haydar Tunçkanat. Lütfen yerlerini al
sınlar efendim. 

İkinci Tasnif Heyeti : Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma Kcrrvsyonu, İçişleri Komisyonu, Malî ve İktisadî 
İşler Komisyonu, Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve 
Kültür Komisyonları Tasnif Heyetine seçilen üyele
rin isimlerini arz ediyorum efendim : Sayın Demir 
Yüce Sayın Savaş, Sayın Pestilci lütfen yerlerini alsın
lar efendim. 

Üçüncü grupda su komisyonlar bulunmaktadır : 
Millî Savunma Komisyonu, Tarım, Orman, Köy İş
leri Komisyonu, Sosyal İşler Komisyonu. 

Tasnif Heyetine seçilen üyeler : Sayın Erdem, Sa
yın Birincioğlu. Sayın Köseoğlu'dur. 

Dördüncü grupta; Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu, Dilekçe Karma Komisyonu, Ki
taplık Karma Komisyonu, vardır. 

Bu Komisyonların Tasnif Heyetine seçilen sayın 
üyelerin isimlerini arz ediyorum : Sayın Paker, Sayın 
D:m ;rkara, Sayın Özer. 

Oylarını kullanmayan sayın üye var mı efendim?... 
Yok. 

Oylama İşlemi bitmiştir. Kutuları lütfen kaldırınız. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, tasniflerin neticesi he

nüz tam gelmemiştir. Tasnif bitinceye kadar oturu
mun uzatılmasını teklif ediyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, tasnif neticelerinin bir kısmı gelmiş
tir. okutmak suretiyle bilgilerinize sunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Malî ve İktisadî İşler (Maliye, Enerji, Ticaret, Sa

nayi, Gümrük ve Tekel) Komisyonu için yapılan se-
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çime (128) üye katılmış ve neticede ilişik listede ad
ları yazdı zevat hizalarında gösterilen oyları almışlar
dır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
TASNİF HEYETİ 

Üye ' Üye 
Zonguldak Eskişehir 

Ahmet Demir Yüce Hikmet Savaş 
Üye 

Zonguldak 
Mehmet Ali Pestile i 

Malî VQ İktisadî İşler Komisyona 
(Maliye, Enerji, Ticaret Sanayi, Gümrük ve Teki 

A. P. (8) 
Raif Eriş (Balıkesir) 
Sıtkı Yırcalı (Balıkesir) 
Orhan Tuğrul (Bilecik) 
Gürhan Titrek (Çankırı) 
Safa Yalçuk (Çorum) 
Nafiz Ergeneli (Edirne) 
Cahit Daîokay (Elâzığ) 
Osman Nuri Canpolat (Konya) 

C. H. P. (6) 
Cengizhan Yorulmaz (Ankara) 
Süreyya Öner (Siirt) -
Ali Cüceoğlu (Giresun) 
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) 
Mustafa Çelik (Afyon Karahisar) 
Şebib Karamullaoğlu (Bursa) 

Millî Birlik Grupu (?) 
Sezai O'Kan (Tabiî Üye) 
Refet Aksoyoğlu (Tabiî Üye) 

C. Bşk. S. Ü. Gre?u O) 
Naim Talû (C. Bşk. S. Ü.) 

') (19) 

117 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
128 

123 
128 
128 
127 
128 
128 

128 
128 

127 

110 
98 

1 
I 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Malî ve İktisadî İşler 
Komisyonu seçimi tamamlanmış, gösterilen adaylar 
gerekli çoğunluğun oylarını airrrş olduklarından seçil
mişlerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Sayın üyeler, Sayın Kâtip arkadaşımızın, tasnif 

neticelerinin okunması uzun süreceği için, tasnifleri 
oturduğu yerde okunmasını tekiif ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Grup Kuramayanlar 
Hilmi Soydan (K. Maraş) 
Bekir Sıtkı Baykal (Ordu) 
Bahri Cömert (Samsun) 
Mehmet Bilgin (Bingöl) 

(2) 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Komisyonu için yapılan seçime 

(123) üye katılmış ve neticede ilişik listede adlan ya
zılı zevat hizalarında gösterilen oyları almışlara! r. 

Bilgilerinize arz olunur. 
TASNİF HEYETİ 

E 

Üye 
Anka •a 

rgün Ertem Ali 
Üye 

Kocaeli 
Abdullah Köseo 

Üye 
Trabzon 

İhsan Birincioğlu 

ğlu 

Millî Savunma Komisyonu (13) 
A. P. (6) 

I-fkmet Aslanoğlıı (Balıkesir) 123 
Barlas Küntay (Bursa) 128 
Talip özdolay (İçel) 128 
İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 128 
Orhan Kor (İzmir) 128 
ibrahim Şevki Atasağun (Nevşehir) 128 

C. H, P. (4) 
Muhsin Battır (C. Bşk. S. Ü.) 128 
I-Iamdi Özer (Malatya) 128 
Hasan îldan (Elâzığ) 128 
Abduilah Köseoğlu (Kocaeli) 128 

Mil;: Bh-Kk Grupu (1) 
Suphi Gürsoytrak (Tabiî Üye) 128 

C, Bşk. S. Ü. Grupu (1) 
M. Cahit Alpan (C. Bşk. S. Ü.) 128 

Grup Kurmayanlar (1) 
Mehmet Bilgin (Bingöl) 112 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Millî Savunma Ko
misyonu için gösterilen adayiar, oya iştirak edenlerin 
çoğunun oyunu airmş olduklarından seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım - Orman - Köy İşleri Komisyonu için ya-

pvan seçime (128) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oyları 
almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 
Üye Üye 

Ankara Trabzon 
• Ergün Ertem Ali İhsan Birincioğlu 

Üye 
Kocaeli 

Abdullah Köseoğlu 
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Tarım, Orman, Köy tşleri Komisyonu (15) 

A. P. (6) 
Şerafettin Paker (Antalya) 128 
Alâeddin Yılmaztürk (Bolu) 128 
M. Şevket Özçetin (Çorum) 128 
Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu) 128 
Ahmet Cemil Kara (Trabzon) 128 
Hasan Oral (Urfa) 128 

C. H. P. (5) 
Erdoğan Bakkalbaşı (Konya) 128 
Ziya Gökalp Mülayim (Samsun) 128 
Fevzi Özer (Muğla) 128 
Hasan Fehmi Güneş (Sakarya) 128 
Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 128 

Millî Biriik Grupu (2) 
Mucip Ataklı (Tabiî Üye) 128 
Selâhattin Özgür (Tabiî Üye) 12S 

C. Bşk. S. Ü. GRUPU (1) 
Sabahattin Özbek (C. Bşk. S. Ü.) 128 

Grup Kuramayanlar (î) 
Lütfi Doğan ı(ErzuTum) 102 

BAŞKAN — Tarım, Orman, Köy İşleri komisyo
nuna gösterilen adaylar, çoğunluğun oylarını almış-
olduklarından seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz oîunur. 
Yüksek Başkanlığa 

Sosyal İşler (Sağlık, Çalışma Sosyal Güvenlik) 
komisyonu için yapılan seçime (128) üye katılmış ve 
neticede ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 
Üye 

Ankara 
Ergün Ertem Ali 

Üye 
Kocaeli 

Uye 
Trabzon 

İhsan Birinci oğlu 

Abdullah Köseoğlu 

Sosyal İşler Komisyonu 
(Sağlık, Çalışma, Sosyal Güvenlik) (11) 

A. P. (4) 
Mustafa Gülcügü (İsparta) .128 
Mustafa Bozoklar (İzmir) 128 
Ahmet Cemil Kara (Trabzon) 128 
Cevdet Aykan (Tokat) 128 

C. H. P. (4) 
Talât Doğan (Rize) 
Lûtfi Bilgen (İçel) 
Kemal Kılıçoğlu (Hatay) 
Solmaz Belül (İstanbul) 

Millî Birlik Grupu 
Emanullah Çelebi (Tabiî Üye) 

(D 

C. Bş? .̂ S. Ü. Grupu (1) 
Halil Tunç (C. Bşk. S. Ü.) 

128 
128 
128 
128 

128 

128 

Grup Kuramayanlar (1) 
Sami Turan (Kayseri) 105 

BAŞKAN — Sosyal İşler Komisyonuna aday gös
terilenler, oya iştirak edenlerin çoğunluğunun oyunu 
almış olduklarından seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Yüksek Başkanlığa 
T. B. M. M. Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma 

Komisyonu için yapılan seçime (128) üye katılmış ve 
neticede ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında 
gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz 'olunur. 

TASNİF HEYETİ 
Üye Üye 

Trabzon İstanbul 
Ahmet Cemil Kara. Şerafettin Paker 

Üye 
Muğla 

Feyzi Özer 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonu (15) 
A. P. (6) 

Mehmet Nuri Âdemoğlu (Adana)* 128 
Mehmet Sırrı Turanlı (Adıyaman) 128 
Ahmet Karayiğit (Afyon Karahisar) 128 
Orhann Süersan (Manisa) 128 
Ruhi Tunakan (Manisa) 128 
Ahmet İhsan Birincioğlu (Trabzoon) 128 

C. H. P. (5) 
Ergün Ertem (Ankara) 128 
Nejat Sarlıcalı (Balıkesir) 128 
Mehmet Ali Pestilci (Zongudak) 128 
Hüseyin Öztürk (Sivas) 128 
Mehmet Feyyat (İstanbul) 128 

Millî Birlik Grupa (2) 
Mehmet Özgüneş (Tabiî Üye) 128 
Kâmil Karavelioğlu (Tabiî Üye) 128 
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C. Bşk. S, Ü. Grupu (1) 
Hüsamettin Çelebi (C. Bşk. S. Ü.) 

Grup kuramayanlar 
Mehmet Bilgin (Bingöl) 

(i) 

128 

106 

BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Karma 
Komisyonuna üye gösterilen oylamaya iştirak eden
lerin oylarının çoğunluğunu almış olduklarından se
çilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonu için yapılan seçime 

(125) üye katılmış ve neticede ilişik listede adları ya
zılı zevat hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 
Üye Üye 

Trabzon İstanbul 
Ahmet Cemil Kara Şerafettin Paker 

Üye 
Muğla 

Feyzi Özeı4 

Dilekçe Karma Komisyonu (7) 
A. P. (3) 

Mehmet Ünaldı (Adana) 
Ali Alkan (Kırklareli) 
Selâhattin Acar (Ordu) 

C. H. P. 
Adil Altay (Sivas) 
Ali Cüceoğlu (Giresun) 

(2) 

M5îlî Birlik Grupu (!) 
Muzaffer Yurdakuier (Tabiî Üye) 

Grup kuramayanlar (İ) 
Osman Al bayrak (Kütahya) 
Cevdet Sunay (Tabiî Üye) 

125 
125 
125 

125 
125 

125 

38 
6 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonuna gös
terilen adaylar, Osman Albayrak hariç, diğerleri oy
lamaya iştirak edenlerin oylarının çoğunluğunu almış 
olduğundan seçilmiş bulunuyorlar. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Grup Kuramayanlardan bir üye gelecek birleşim

de seçilecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Kitaplık Komisyonu için yapılan seçime 

üye katılmış ve neticede ilişik listede adları 
(129) 
yazılı 

zevat hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 
Bilgilerinize arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Trabzon İstanbul 
Ahmet Cemil Kara Şerafettin Paker 

Üye 
Muğla 

Fevzi Özer 

Kitaplık Karma Komisyonu (3) 
A. P. (1) 

Nurettin Ertürk (Sivas) 129 

C. H. P. (1) 
Salih Tanyeri (Gaziantep) 129 

Not : Üçüncü üye idare Amiridir. 
BAŞKAN — Kitaplık Karma Komisyonuna gös

terilen adaylar, oylamaya iştirak edenlerin oylarının 
çoğunluğunu almış olduklarından seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa ve Adalet Komisyonu için yapılan se

çime (129) üye katılmış ve neticede ilişik listede ad
ları yazılı zevat hizalarında gösterilen oylan almış
lardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 
Üye Üye 

Eskişehir Tabiî Üye 
Ömer Ucuzal Suphi Karaman 

Üye" 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 
Anayasa ve Adalet Komisyonu (15) 

A. P. (6) 
Şeref Kayalar -(Bursa) 
Mustafa Deliveli (Hatay) 
Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu) 
Ergun Özhan (Niğde) 
Şaban Demirdağ (Samsun) 
Refet Rendeci (Samsun) 

C. H. P. (5) 
Hayri Mumcuoğlu (Tekirdağ) 
Zihni Betil (Tokat) 
Doğan Barutçuoğlu (Manisa) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu (İstanbul) 
Naim Taşan (Tunceli) 

129 
127 
128 
129 
129 
128 

129 
129 
129 
129 
123 
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Miilî Birlik Grupu (2) 
Ahmet Yıldız (Tabiî Üye) 
Mucip Ataklı (Tabiî Üye) 

C. Bşk. S. Ü. Grupu (1) 
Nihat Erim (C. Bşk. S. Ü.) 

Grup Kuramayanlar 
Ali Oğuz (İstanbul) 
Uğur Alaeakaptan (Ankara) 
Raif Eriş (Balıkesir) 
Nurettin Akyurt (Malatya) 

(D 

129 
129 

127 

107 
6 
1 
1 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet komisyonuna 
üye gösterilenler, oylamaya iştirak edenlerin oyları
nın çoğunluğunu almış olduklarından seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Yüksek Başkanlığa 

Bütçe ve Plan Komisyonu için yapılan seçime 
(128) üye katılmış ve neticede ilişik üstede, adları ya
zılı zevat hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
TASNİF HEYETİ 

Üye Üye 
Eskişehir Tabiî Üye 

Ömer Ucuzal Suphi Karaman 
Üye 

Tabiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Bütçe ve Plan Komisyonu (15 
A. P. (8) 

Yiğit Kök er (Ankara) 
İbrahim Tevfik Kutlar (Gaziantep) 
Ömer Naci Bozkurt (Gümüşhane) 
Adnan Karaküçük (Kahraman Maraş) 
Yusuf Ziya Ayrım (Kars) 
Ahmet Özmurncu (Kütahya) 
Ahmet Demir Yüce (Zonguldak) 
Raif Eriş (Balıkesir) 

C. H. P. (4) 
Selâhaddin Babüroğlu (C. Bşk. S. Ü.) 
Halil Goral (Aydın) 
Hasan Güven (Trabzon) 
Niyazi Unsal (Erzincan) 

MÜH Birlik Grupu (1) 
Haydar Tunçkanat (Tabiî Üye) 

C, Bşk. S. Ü. Grupu (1) 
Zeyyat Baykara (C. Bşk. S. Ü.) 

Grup Kuramayanlar (1) 
Fethi Çelikbaş (C. Bşk. S. Ü.) 
Süleyman E. Ergin (Yozgat) 

128 
128 
128 
128 
128 
128 
128 
115 

128 
128 
128 
128 

128 

128 

57 
58 

BAŞKAN — Bütçe ve Plan Komisyonuna aday 
gösterilenler, oylamaya iştirak edenlerin oylarının ço
ğunluğunu almış olduklarından, bir üye hariç, diğer
leri seçilmişlerdir. Bir üye seçimi önümüzdeki birle
şimde yapılacaktır. Tasrih ediyorum, bu seçilemeyen 
üye Grup kuramayanlara aittir. 

Yüksek Başkanlığa 
C. Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu için 

yapılan seçime (128) üye katılmış ve neticede ilişik 
üstede adları yazılı zevat hizalarında gösterilen oy
lan almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 
Üye Üye 

Eskişehir Tabiî Üye 
Ömer Ucuzal Suphi Karaman 

Üye 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu (î 1) 

A. P. (4) 
Baha Akşit (Denizli) 
Hayrettin Erkmen (Giresun) 
Mümin Kırlı (İzmir) 
İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

C. H. P. (4) 
Âdil Altay (Sivas) 
Veli Uyar (Yozgat) 
Hüseyin Atmaca (Denizli) 
Hikmet Savaş (Eskişehir) 

M.MIî Biriik Grupu 
Sami Küçük (Tabiî Üye) 

C. Bşk= S. Ü. Grupu 
Özer Derbil (C. Bşk. S. Ü.) 

(!) 

(D 

Grup kuramayanlar (î) 
Osman Al bayrak (Kütahya) 
Hilmi Soydan (Kahraman Maraş) 
Süleyman E, Ergin (Yozgat) 

128 
128 
127 
128 

128 
128 
128 
128 

128 

128 

85 
1 
1 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Hesaplarım 
inceleme Komisyonuna aday gösterilenler, oylamaya 
iştirak edenlerin oylarının çoğunluğunu almış olduk
larından bu Komisyona seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
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Yüksek Başkanlığa 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komis

yonu için yapılan seçime (i27) üye katılmış ve ne
ticede ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 
Üye Üye 

Eskişehir Tabiî Üye 
Ömer Ucuza! Suphi Karaman 

Üye 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân 
Komisyonu (15) 

A. P, (6) 
Kâzım Karaağaçlıoğlu (Afyon Karahisar) 127 
Şerafettin Paker (Antalya) 127 
Safa Yalçuk (Çorum) 127 
Sakıp îlatunoğlu (Erzurum) 127 
Mehmet Varışlı (Konya) 127 
Osman Salihoğlu (Sakarya) 127 

C. H. P. (5) 
Naci Cidal (Hakkâri) 127 
Hilmi Nalbantoğlu (Erzurum) 127 
Abdullah Köseoğlu (Kocaeli) 127 
Hüseyin Atmaca (Denizli) 127 
Hasan Fehmi Güneş (Sakarya) 127 

Millî Birlik Grupu (2) 
Emanullah Çelebi (Tabiî Üye) 127 
Vehbi Ersü (Tabiî Üye) 127 

C. Bşk. S. Ü. Grupu (1) 
Sabahattin Özbek (C. Bşk. S. Ü.) 127 

Grup Kuramayanlar (1) 
Ali Oğuz (İstanbul) 97 
Süleyman E. Ergin (Yozgat) 7 

BAŞKAN — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kan Komisyonuna aday gösterilenler, oylamaya işti
rak edenlerin oylarının çoğunluğunu almış oldukla
rından, bu komisyona seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu için ya
pılan seçime (128) üye katılmış ve neticede ilişik lis

tede adları yazılı zevat hizalarında gösterilen 'oyları 
almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 
Üyö Üye 

Zonguldak Zonguldak 
Mehmet Ali Pestilci Ahmet Demir Yüce 

Üye 
Eskişehir 

Hikmet Savaş 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu (15) 

A. P. (6) 
Atıf Benderlioğlu (Ankara) 
Kâmran İnan (Bitlis) 
Turgut Yaşar Gülez (Bolu) 
Hayrettin Erkmen (Giresun) 
M. Erdoğan Adalı (İstanbul) 
Oral Karaosmanoğlu (Manisa) 

C. H. P. (5) 
Besim Üstünel (İstanbul) 
Ziya Müezzinoğlu (Kayseri) 
Sırrı Atalay (Kars) 
Selâhattin Cizreiioğiu (Diyarbakır) 
Abdullah Emre İleri (Niğde) 

(2) 

(D 

127 
126 
126 
128 
128 
127 

128 
128 
94 

127 
127 

128 
128 

128 

103 
4 
1 
1 
1 

BAŞKAN — Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonuna aday gösterilenler, oylamaya iştirak eden
lerin oylarının çoğunluğunu almış olduklarından, bu 
Komisyona seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri Komisyonu için yapılan seçime (128) üye 

katılmış ve neticede ilişik listede adları yazılı zevat 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır, 

Bilgilerinize arz olunur. 

Millî Birlik Grupu 
Selâhattin Özgür (Tabiî Üye) 
Ahmet Yıldız (Tabiî Üye) 

C. Bşk. S. Ü. Grupu 
Özer Derbil (C. Bşk. S. Ü.) 

Grup Kuramayanlar (1) 
Sami Turan (Kayseri) 
Halil Goral (Aydın) 
Fethi Çeiikbaş (C. Bşk. S. Ü.) 
Necip Mirkelâmoğlu (İzmir) 
Mehmet Feyyat (İstanbul) 
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TASNİF HEYETİ 
Üye Üye 

Zonguldak Eskişehir 
Ahmet Demir Yüce Hikmet Savaş 

Üye 
Zonguldak 

Mehmet Ali Pestilci 

İçişleri Komisyonu (15) 

A. P. (6) 
Celâlettin Coşkun (Aydın) 
Hikmet Aslanoğlu (Balıkesir) 
Raif Eriş (Balıkesir) 
Oral Karaosmanoğlu (Manisa) 
Haldun Menteşeoğlu (Muğla) 
Bahri Cömert (Samsun) 

C. H. P. (5) 
Hikmet Savaş (Eskişehir) 
Hamdi Özer (Malatya) 
Şebib Karamullaoğlu (Bursa) 
İbrahim Öztürk (Ankara) 
Erdoğan Bakkalbaşı (Konya) 

Millî Birlik Grupu (2) 
Ekrem Acuner (Tabiî Üye) 
Şükran özkaya (Tabiî Üye) 

C. Bşk. S. Ü. Grupu (1) 
Şerif Tüten (C. Bşk. S. Ü.) 

Grup Kuramayanlar 
Bekir Sıtkı Baykal (Ordu) 
Şaban Demirdağ (Samsun) 
Mehmet Bilgin (Bingöl) 
Süleyman E. Ergin Yozgat) 

0) 

128 
128 
107 
128 
128 
128 

128 
127 
128 
128 
128 

128 
128 

128 

107 
1 
1 
1 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonuna aday göste
rilenler, oylamaya iştirak eden üyelerin çoğunluğu
nun oylarını almış olduklarından bu Komisyona se
çilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür Ko
misyonu için yapılan seçime (128) üye katılmış ve ne
ticede ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında gös
terilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

TASNİF HEYETİ 
Üye Üye 

Zonguldak Eskişehir 
Mehmet Ali Pestilci Hikmet Savaş 

Üye 
Zonguldak 

Ahmet Demir Yüce 

Millî Eğitim - Gençlik ve Spor 
Kültür Komisyonu (15) 

A . P . (6) 
Kasım Küfrevi (Ağrı) 128 
Barlas Küntay (Bursa) 128 
İsmail Kutluk (Çanakkale) 128 
Beüğ Beler (İzmir) 128 
Feyzi Halıcı (Konya) 128 
Sait Mehmetoğlu (Mardin) 128 

C. H. P. (5) 
Reşat Oğuz (Antalya) 128 
Ahmet Tahtakılıç (Uşak) 127 
Hayri Öner (Adana) 128 
Naim Taşan (Tunceli) 91 
Hüseyin Öztürk (Sivas) 127 

Millî Birlik Grupu (2) 
Kadri Kaplan (Tabiî Üye) 128 
Sami Küçük (Tabiî Üye) 125 

C. Bşk. S. Ü. Grupu (1) 
Sadi Irmak (C. Bşk. S. Ü.) 127 

Grup Kuramayanlar (1) 
Lütfî Doğan (Erzurum) 90 
Mehmet Özgüneş (Tabiî Üye) 3 
Mehmet Bilgin (Bingöl) 1 
Osman Albayrak (Kütahya) 2 
Uğur Alacakaptan (Ankara) 24 

BAŞKAN — Millî Eğitim - Gençlik ve Spor 
Kültür Komisyonuna aday gösterilenler, oylamaya 
iştirak edenlerin oylarının çoğunluğunu almış ol
duklarından bu Komisyona seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Sayın üyeler, çalışma saatimiz dolmuştur, günde
mimizde başka bir konu da kalmamıştır. 

8 Ocak 1975 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.33 
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