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MILLET MECLISI 
TUTANAK DERGISI 

78 nci Birleşim 

19 . 6 . 1968 Çarşamba 

içindekiler 
Sayfa 

1. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 228:230 
2. _ GELEN KÂĞITLAR 230 
3. — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI - 231 

1. — Adana Milletveldli Mahmut Boz
doğan'ın, Kadirli ilçesinde dolu âfetinin 
mahsule yaptığı zararlara ve alınması ge
rekli tedbirlere dair demeci 1231 

2. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çi
lesizin, Fındık müstahsilinin içinde bulun
duğu zor durum ve gerekli yardım ve ted
birler hakkında demeci ve Ticaret Baka
nı Ahmet Türkel'in cevabı 231:233 

3. — 819 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısını görüşmek 
üzere kurulan Geçici Komisyon Başkanlığı
nın, aynı konu ile ilgili ve çeşitli komis
yonlarda bulunan kanun tekliflerinin ko
misyonlarına havalesine dair tezkeresi 
(3/941, 1/508), (2/518, 519, 520, 539, 543, 
544, 611, 613, 628, 692) 233 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler 
ile Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, 
üniversite ve yüksek okullardaki boykot 

Sayfa 
ve işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edi
lebilmesi için bir Meclis araştırmasına dair 
önergesi (10/35) 233:234 

5. — İstanbul Milletveldli Aydın Yalçın 
ile Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'-
nın, son günlerde cereyan etmekte olan 
olaylar, gençlik ve üniversite öğrenimi me
seleleri hakkında Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir genel görüşme açılma
sına dair önergesi (8/31) 234,236:253 

6. — Başbakan Süleyman Demirel'in, 
gündemde bulunan üç genel görüşme öner
gesinin öngörüşmelerinin öncelikle ve bir 
arada yapılmasına dair önergesi (8/29, 
30,31) 234:236 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda 
ile Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san'in, yüksek öğrenim gençliğinin başlat
tıkları boykot ve işgal hareketlerinin ne
denlerini tesbit edebilmek amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/29) 236: 

253 
8. — Malatya Milletvekili İsmet İnönü 

ve 10 arkadaşının, Millî Eğitim sorunlarını 
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Sayfa 
belirtmek ve gerekli tedbirleri ortaya koy
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi (8/30) 236:253 

4. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 234 

1. — Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
yardımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve İmar 

1. — GEÇEN '. 

^İzmir Milletvekili Mustafa Uyar, İzmir Zi
raat Odasında sütçülükle ilgili bir toplantıda 
alınan kararlar hakkında gündem dışı demeç
te bulundu. 

Gaziantep Milletvekili Hüseyin Yılmaz'm, 
Meclis hesaplarını inceleme ve, 

Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in de 
Gümrük ve Tekel ve Köy işleri komisyonların
dan çekildiklerine dair önergeleri Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun bâzı hüküm
lerinin ertelenmesine ve bu kanuna geçici mad
deler eklenmesine dair kanun teklifinin Mali
ye ve Plân komisyonlarından seçilecek 9 ar üye
den kurulacak bir Geçici Komisyona havalesi
ne ve, 

Maraş Milletvekili Hüseyin Yaycıoğlu ile 
Konya Milletvekili Faruk önder'in, Maraş ili 
adının «Kahraman Maraş» olarak değiştirilmesi
ni öngören kanun teklifinin gündeme alınmasına 
dair önergeleri reddolundu. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, seçim
ler sırasında gecekondu yapımını teşvik eden
lerle buna göz yumanların sebeboldukları mil
lî servet kaybının tesbiti için bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi okundu ve gün
demdeki sırasına göre işlem göreceği bildirildi. 

Ankara üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat 
Fakültesi kuruluş kadroları kanunu tasarısı üze
rinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik-

Sayfa 
ve iskân, içişleri ve Plân komisyonların
dan 5 er üye seçilerek kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/231) (S. Sayısı : 159 
ve 159 a 1 nci ek) 234,254:257 

2. — Türk vatandaşlarına aidolup Yu
goslav Federatif Halk Cumhuriyetince 
millîleştirilmiş bulunan mal, hak ve men
faatlerin tasfiyesi hakkında kanun tasa
rısı ve Dışişleri, Maliye ve Plân komisyon
larından 5 er üye seçilerek kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/386) (S. Sayısı: 701) 234, 

258:261 

ÖZETİ 

liklerin benimsendiği hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu onaylanarak, benimsen-
miyen değişikliği görüşmek üzere her iki Mec
lisin ilgili komisyonlarından 5 er üye seçilerek 
bir Karma Komisyon kurulması kabul olundu. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ikinci defa açık oya sunuldu. 

Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Fede
ratif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş bulu
nan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkın
da kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi onaylanarak maddeleri kabul olundu ve 
tümü açık oya sunuldu. 

Açık oya sunulan her iki tasarının oylanma
sında çoğunluk sağlanamadığı, tasarıların gele
cek Birleşimde tekrar açık oya sunulacağı bil
dirildi. 

19 . 6 . 1968 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak T. B. M. M. Toplantısından sonra 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,20 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 
Nurettin Ok Tevfik Komitan 

Kâtip 
Denizli 

Fuat Avcı 

ı m ı 
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Sözlü sorular 
1. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz

in, Giresun dahilindeki bâzı yolların inşasına 
ve Şebin Karahisar ve Alucra ilçelerinin il ha
line getirilmesine dair sözlü soru önergesi, Ba
yındırlık ve İçişleri bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/740) 

2. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
İskenderun'da serbest liman ve bölge tesisinin 
kurulmasına dair sözlü soru önergesi, Ticaret, 
içişleri ve Gümrük ve Tekel bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (6/741) 

Yazıh sorular 
1. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-

lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Dar
boğaz ve Porsuk köylerini, Ulukışla ve Anka
ra - Adana yoluna bağlıyacak köprüye dair ya
zılı soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/738) 

2. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Ha-
sangazi köyünün içme suyu tesisatına dair ya
zılı soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/739) 

3. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ 
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Beyağ 
lı köyünün su işine dair yazılı soru öner
gesi, Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/740)* 

4. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı Ma-
denşınları köyünde kurulan Tarım Kredi Koo
peratifinin faaliyetine dair yazılı soru önerge
si, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (7/741) 

5. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Adlî ve Temyiz Mahkemeleri ile Danıştay-
daki dosyalara dair yazılı soru önergesi, Adalet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/742) 

6. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair yazılı soru önergesi, Sana
yi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/743) 

7. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez' teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair yazılı soru önergesi, Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/744) 

8. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair yazılı soru önergesi, Çalışma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/745) 

9. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair yazılı soru önergesi, Ulaş
tırma Bakanlığına gönderilmiştir (7/746) 

10. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair yazılı soru önergesi, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. (7/747) 

11. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair yazılı soru önergesi, Tarım 
3akanlığına gönderilmiştir (7/748) 

12. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair yazılı soru önergesi, Tica
ret Bakanlığına gönderilmiştir (7/749) 

13. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair yazık soru önergesi, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/750) 

14. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter -
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/751) 

15. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair yazılı soru önergesi, Bayın
dırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/752) 

16. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair yazık soru önergesi, Dışişle
ri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/753) 
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17. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair yazılı soru önergesi, Maliye 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/754) 

18. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair yazılı soru önergesi, Millî 
Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/755) 

19. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair yazılı soru önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/756) 

20. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair yazılı soru önergesi, Başba
kanlığa gönderilmiştir. (7/757) 

21. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 

TASARI 
1. — «XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Ta
rifesi» nin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu kararının onaylanması hakkında 
kanun tasarısı. (1/529) (Ticaret, Dışişleri, Ma
liye ve Plân komisyonlarına) 

TEKLİFLER 
2. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 

Uzun'un, 7 Nisan 1340 tarih ve 442 sayılı Köy 

merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair yazılı soru önergesi, Köy 
iğleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/758) 

22. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair yazılı soru önergesi, imar 
ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. (7/759) 

23. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların 
merkez teşkilâtında çalıştırılan personele ve 
yapılan işlere dair yazılı soru önergesi, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/760) 

24. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, İsparta'nın Eğridir Gölündeki dalyanlara 
dair yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/761) 

25. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nm, düzenlenen Rally yarışmasının tertip tar
zına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir, (7/762) 

Kanununun 16 ncı maddesini değiştiren kanun 
teklifi. (2/707) (Köy işleri ve Plân komisyon
larına) 

3. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, 2 Temmuz 1941 gün ve 4081 sayılı 
Çiftçi mallarının korunması hakkındaki Kanu
nun 7 nci maddesinin 5 nci ve 26 ncı maddesi
nin 1 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi. (2/708) (Tarım, Adalet ve Plân Ko
misyonlarına) 

2.— GELEN KAĞITLAR 

— 230 — 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 16,55 

BAŞKAN — Başkanveküi İsmail Arar 
KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Tevfik Koraltan (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 78 nci Birle
şimini açıyorum. 

1. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Kadirli ilçesinde dolu âfetinin mahsule yap
tığı zararlara ve alınması gerekli tedbirlere 
dair demeci. 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Mah
mut Bozdoğan, Kadirli ilçesi köylerinde dolu
nun mahsule yaptığı tahribat üzerinde gün
dem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Bozdoğan, lütfen beş daki
kayı geçirmeden. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Adana'-
ya bağlı Kadirli kazasının öksüzlü, Akmaşat, 
Aşağıçiyanlı, Yeniköy ve Kiremitli köylerinde 
dolu, pamuk ve bostan mahsulüne büyük öl
çüde zarar vermiştir. Aldığım telgraflarda, 
köylü Hükümet vazifelilerinin ilgisizliğinden 
yakınmaktadır. Bu köylüler zirai borçlarının, 
banka borçlarının ertelenmesini, kendilerinin 
önümüzdeki sene bâzı fırsatçılara müttehim 
bir duruma düşürülmemek için kendilerine 
yeni kredi açılmasını istiyorlar. 

Bu sene Çukurova'da fazla miktarda yağış 
olması hasebiyle şimdiden susam ekimi için 
ziraat teknisyenleri köylere kadar gelip reh
berlik yaparak yeni baştan susam ekilmesi hu
susunda köylüyü uyarır, onlara gerekli yar
dım yapılırsa tahmin ediyorum ki, hiç olmaz
sa dolu zararına uğramış olan bu köylülerin 
zararı bir derece hafifletilmiş olur. 

Hükümetten rica ediyorum; vazifeli memur
larını, âmirlerini uyarsın, bu adamların yar
dımına koşsunlar, bu adamların ıstıraplarını 
dindirsinler. Saygılarımı sunarım. (Ortadan 
alkışlar) 

2. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesizd
in, fındık müstahsilinin içinde bulunduğu zor 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

durum ve gerekli yardım ve tedbirler hakkında 
demeci ve Ticaret Bakanı Ahmet TürkeVin ce
vabı. 

BAŞKAN — Giresun Milletvekili Sayın Mus
tafa Kemal Çilesiz de fındık mahsulü ile ilgili 
olarak gündem dışı söz istemiştir. 

Sayın Çilesiz, sizden de rica ediyorum, lüt
fen beş dakikayı geçirmemek kaydiyle buyurun. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım, bu sene fındık rekolte
sinin 165 milyon kilo olduğu tahmin edilmekte
dir. 

Karadeniz'in sahil şeridinde bereketli bir 
mahsul varsa da, sahilden 4 kilometre içeride, 
maalesef, fındık mahsulü yok denecek derecede 
azdır. Geçen yıl rekoltenin çok düşük olması 
nedeniyle esasen sıkıntıya düşmüş olan köylü 
bu sene de sıkıntısının devam edeceğini anlamış 
ve bir taraftan geçen yılın borçları, diğer ta
raftan bu sene içinde muhtelif sebeplerle ya
pılan ve birbirine inzimam eden borç yükü 
müstahsil köylüyü yeniden daha da ağırlaşan 
şartların kucağına atmıştır. 

Geçtiğimiz yıl, yani 2 Ocak 1967 günü bu 
kürsüden yaptığım bir konuşmamda aynı sıkın
tıdan bahsederek bir taraftan banka borçla
rının tecilini, diğer taraftan kısa vadeli kre
dilerle köylünün tefecilerin eline düşmemesini 
o günün Ticaret Bakanından rica etmiştim. Sa
yın Bakan bu konuşmamı müspet bir şekilde ce
vaplandırmış, Mayıs sonu ve Haziran aylarının 
başlarında olmak üzere kısa vadeli munzam kre
di verileceğine, katî olarak, söz vermişti. Fakat 
kısa vadeli kredi konusu, maalesef, tahakkuk et
tirilmemiştir. Bu sebeple köylü büyük bir bu
nalım içine düşmüştür. Bu yılın tahmil ettiği 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 231 — 
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ve daha da edeceği ağır külfetler nazarı dikkate 
alındığı takdirde, müstahsil köylünün duçar 
olacağı sıkıntı ve ıstırabın tahammül edilmez bir 
hale geleceğini anlamak için uzun tetkiklere 
lüzum olmadığı kanısındayım. Bu sıkıntıları 
önlemek için henüz vakit geçmemiş iken Hükü
metçe arz edeceğim tedbirlerin acilen alınmasını 
bilhassa istirham ediyorum : 

1. Günden güne artan hayat pahalılığının 
ezdiği müstahsil köylü vatandaşlarımızın ıstıra
bını hafifletmek için fındık taban fiyatının 6 
liradan asası olmamak üzere tesbit edilmesi, 

2. Fındık bareminin, tütünde olduğu gibi. 
Temmuz ayında Giresun'da Ticaret Bakanı ta
rafından ilân edilmesi ve köylünün mahsulünün 
ucuz fivatla satılmaması için icabederse fındığın 
tümünün Piskobirlik tarafından alınacağının 
bildirilmesi ve kövlüvü tefecinin eline düşürme
mek için tonlama kredisi verilmesi, 

3. Fındık olmıyan yerlerin şimdiden tesbiti 
ve bu bölge halkının geçen yıldan kalan borç
ları ile bu sene yapılmış olan borçlarının tecil 
edilmesi ve tüm borçlarının ödenebilmesi için 
borçların uzun vadeli taksitlere bağlanması, 

4. Ordu ve Trabzon'la yaşama şartları bir 
olan Giresun bölgesinin Hükümet yardımların
dan mahrum edilmesinin sebebini anlamak güc 
oluvor. Haber aldırıma göre Ordu ve Trabzon 
vilâyetlerine kredili buğday veriliyor; tek 
mahsule bel bağlıyan ve iktisadi isletmeye sa-
hibolmıyan, daima yokluk ve sefaletle pençe
leşen Giresun köylüsü bundan mahrum bıra
kılıyor. Bu davranışın sosyal Devlet ve sosyal 
adalet ilkeleriyle bağdaşamadığı kanısındayım. 
Hükümetin Giresun'la irtibatını sağlamasını ve 
bu bölge halkına da kredili buğday vermesini 
ehemmiyetle istirham ediyorum. 

5. Zirai krediye esas teşkil eden arazi ba
remine bir miktar zam yapılmışsa da tatmin 
edici olamamıştır. Bu konunun yeniden ele 
alınması ve arazi baremlerinin mâkul bir sevi
yeye çıkarılması, 

6. Bölgenin kalkınması ve işsizliğin önlen
mesi bakımından plâna göre kurulan tesislerden 
evvelemirde, o bölge halkının yararlanması ve 
bölge halkına çalışma önceliği tanınması husu
sunda Hükümetçe ilgililere talimat verilmesini 
uygun buluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada bir nok
tayı daha işaret etmek isterim ki, orman mın-

takasında yaşıyan, arazisi ve zirai ürünleri son 
derece kifayetsiz olan orman köylerinin ta
hammül edilmez sıkıntıları devam etmektedir. 
Sosyal dengeyi bozan bu yürekler acısı duru
mun biran evvel düzeltilmesi için ciddî tedbir
lerin alınmasını uygun buluyorum. 

Yukarda arz ettiğim hususlar iki milyon fın
dık müstahsilinin yasama dâvasiyle yakînen il
gili olduğundan Hükümetin ve Sayın Ticaret 
Bakanının vakit kaybetmeksizin bu mesele üze
rinde ehemmiyetiyle mütenasip bir şekilde dur
masını bilhassa istirham ediyorum. 

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

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Ahmet 
Türkel. buyurunuz efendim. x 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla^ 
nm; Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz 
arkadaşımızın gündem dışı konuşmasına cevabı
mı arz ediyorum : 

Muhterem arkadaşım gecen yıl Haziran ayın
da Giresun ilinin zirai kredilerini ve fındık müs
tahsilinin sıkıntılarını izale edecek, tefecinin 
elinden kurtaracak tedbirlerin alınmasının tara
fımdan vadedildiği halde bunun yerine getiril
mediğini ifade ettiler. Muhterem arkadaşıma 
evvelâ bu hususun kendilerine yanlış biVi ola
rak verdiğini burada cevabolarak ifade et
mek isterim. 

Evvelâ, bu bökede, özellikle Trabzon. Gire
sun ve Ordu bölgesinde fındık müstahsilinin 
ağırlık teşkil ettiği ve fındık periyoditesinin 
tevlidettiği zarardan mütevellit yıllara göre ge
lir değişikliği Karadeniz illerinde ciddî bir so
rundur. Bu bakımdan Hükümetimiz bu meseleye 
büyük ağırlığını koymuştur. 

Şimdi, yıllara göre, bu bölgede dağıtmış ol
duğumuz kredileri miktar olarak verirsem sa
yın arkadaşımın bundan bâzı faydalı netice
ler çıkaracağını ümidederim. 

Giresun'da 1965 yılında zirai kredilerin top
lamı 39 625 000 dir. 1966 da bu rakam 
47 209 000 dir. 1967 de bu rakam 64 027 000 
dir ve 1965 e nazaran artış % 61,28 dir Hal
buki bu üç bölgede ayrıca umumi olarak kre
dilerin toplamı, yıllara göre, 1966 da 133 580 000 
dir, 1967 de 191 862 000 dir ve 1968 de 
197 161 000 dir. Bir yıl içinde bu bölgede zirai 
kredilerde 8 milyon bir artma vardır. 
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Buna ilâveten; arkadaşımın bilhassa temas 
ettiği müstahsilin mahsulünü idrak ettikten 
sonra alivre satışlardan mütevellit zararını 
azaltmak için Hükümetimiz çevirme kredileri
ne ilâveten dönüm başına 25 lira toplama 
kredisi ilâve etmek suretiyle bu kredileri dö
nüm başına 80 liraya çıkarmıştır. 

Ayrıca bu bölgede ikinci bir hizmeti yap
tık. Mahsul azlığından dolayı müstahsilin sı
kıntılarını izale için mevcut borçlarını erteledik. 
Buna ilâveten bahçelerinin imar ve ihyasını, 
bakımını sağlamak için yine normal kredi ve
rimine devam ettik. Bu hizmetler gösteriyor 
ki, biz müstahsilin bu tarz sıkıntılarını izale 
için yine müstahsilin desteğini ve Ziraat Ban
kasının imkânlarını bu yola teksif ettik. 

Şimdi arkadaşımın burada ifade ettiği, fın
dıkta taban fiyat 6 lira konusu : Bizim fındık 
politikamızda, bilhassa destekleme alımlarında 
tesbit edilen taban fiyat politikasında dış pi
yasa şartları, rakip memleketlerin durumu, 
iç rekolte durumu, hepsi nazarı itibara alına
rak tesbit ediliyor. Bu şartlar içinde burada 
indî bir hükümle taban fiyat şu olsun, dendiği 
zaman bunu ekonominin dışında, diğer tesir
lerin içine iteriz. Bu konuyu politik olmaktan 
daha ileriye, memleket yararına, çiftçi yararına 
mütalâa etmek faydalı olur. Kaldı ki, Hükü
metimiz yalnız fındık istihsali ile geçinen bu 
bölge halkının gelirinin artmasına imkân vere
cek projeleri de ihya yoluna getirmiştir. Aksu 
kâğıt tesisi, Samsun gübre ve bakır kompleksi 
bunlann birkaç örneğidir. 

Ayrıca Karadeniz'de denizle yanyana yaşı-
yan balıkçılara bu yıl bir hizmette bulunduk; 
Doğu - Karadeniz balıkçılarını kapsıyan 26 koo
peratif halinde Doğu - Karadeniz Balıkçıları 
Birliğini kurduk. Bu bölgede yaptığımız bu 
hizmetlere biz devam edeceğiz. Arkadaşımın 
bu tarzda ikazlarına teşekkür etmekle beraber 
bu hizmetlere halkın yamnda gönülden devam 
ettiğimizi arz ederiz. (Alkışlar) 

3. — 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair kanun tasarısını görüşmek üzere kurulan 
Geçici Komisyon Başkanlığının, aynı konu ile il
gili ve çeşitli komisyonlarda bulunan kanun tek
liflerinin komisyonlarına havalesine dair tezke
resi. (3/941, 1/508), (2/518, 519, 520, 539, 543, 

544, 611, 613, 628) 
BAŞKAN — Bir önerge vardır, teşkil edilen 

Geçici Komisyon Başkanı Sayın Erol Yılmaz 
Akçal tarafından verilmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda 

değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısını gö
rüşmek üzere kurulan Geçici Komisyonda; 

Aynı konu ile ilgili ve halen İçişleri Komisyo
nunda bulunan 2/611, 2/692, Maliye Komisyo
nunda bulunan 2/628, Bütçe Komisyonunda bu
lunan 2/613, 2/518, 2/539," 2/519, 2/520, 2/543, 
2/544 numaralı teklif dosyalarının tevhiden gö
rüşülebilmesi için Komisyonumuza havalesini 
saygılarımla arz ederim. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Rize Milletvekili 
Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — Efendim, önergede numaraları 
zikredilen kanun tasarıları Avans kanun tasa
rılarıdır. Evvelce İçişleri, Maliye ve Bütçe ko
misyonlarına havale edilmiş, fakat ayrıca bir 
Geçici Komisyon teşkil edilmiş, tevhiden görüş
mek üzere kendi komisyonlarına havalesini is
tiyorlar. Teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

4. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile Ağrı 
Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite ve yük
sek okullardaki boykot ve işgal olaylarının neden
lerini tesbit edebilmesi için bir Meclis araştırma 
sı yapılmasına dair önergesi (10/35) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grup Baş-
kanvekili Sayın Kasım Küfrevi ve Sayın Nihat 
Diler tarafından verilmiş ve yüksek öğretim 
gençliği arasındaki olaylar üzerine bir Meclis 
araştırması açılmasını istiyen bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yüksek öğretim gençliğindeki feveran, de

vam ettikleri tahsil müesseselerine karşı muh
telif yönlerden gösterdikleri reaksiyon kulaktan 
dolma bilgilerle mahiyetleri anlaşılacak kadar 
basit hâdiseler değildir. 

Hâdiseleri tam hüviyetleriyle kavrıyarak 
meselelere çare bulmak gereklidir. Bu hareket
ler üniversite ve yüksek okulların öğretim üye
leri, öğretim sistemi, idare tarzı, öğrenci du-
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rum ve münasebetleri gibi esas konuları temel
den tanzim ve ıslâh etmeyi hedef tutuyor. Bu 
konularda yapılacak işlerin ne olacağı ancak 
bir Meclis araştırmasiyle ortaya çıkabilir. 

Bu itibarla, üniversite ve yüksek okullarda 
meydana gelen bu boykot ve işgal olaylarının 
nedenlerinin daha objektif bir şekilde tesbit 
edilebilmesi için, bir Meclis araştırması açılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
19 . 6 . 1968 

Millet Meclisi Millet Meclisi 
Y. T. P. Grup Y. T. P. Grup 
Başkanvekili Başkanvekili 
Nihat Diler Kasım Küfrevi 

(Erzurum Milletvekili) (Ağrı Milletvekili) 

BAŞKAN — Meclis araştırması istiyen öner
ge gündemdeki diğer Meclis araştırmaları öner
geleri arasında yerini ve sırasını alacaktır. 

5. — İstanbul Milletvekili Aydın Yalçın ile 
Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, son 
günlerde cereyan etmekte olan olaylar, gençlik 
ve üniversite Öğrenimi meseleleri hakkında Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/31) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grup Başkanve-
killeri Sayın Sabit Osman Avcı ve Aydın Yalçın 
tarafından verilmiş ve yüksek öğrenim gençliği 
arasındaki olaylar üzerinde bir genel görüşme 

açılmasını istiyen bir önerge daha vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Son günlerde cereyan etmekte olan olaylar, 

gençlik ve üniversite öğrenimi meselelerine, 
halk oyumuzun dikkatini çekmiştir. 

Her millî meselede olduğu gibi, Parlâmento
muzun, halk oyunda beliren hassasiyete paralel 
olarak son olayları dikkatle izlediği malûmdur. 

Konunun çeşitli yönlerden incelenebilmesi, 
bu olayları meydana getiren nedenlerin tartışıl
ması ve teşhis edilmesi, Parlâmento ve Hükümet 
açısından alınması gereken tedbirler hakkında 
halk oyunun aydınlatılması bakımından, bu 
konu üzerinde bir genel görüşme açılmasını Yü
ce Meclise saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

A. P. Millet Meclisi Grup BaşkanveMlleri 
Aydın Yalçın Sabit Osman Avcı 

BAŞKAN — Bu önerge de gündemdeki ye
rini ve sırasını alacaktır. 

Gündeme geçiyoruz. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın 
Başkan, benim bir önergem vardı, Pazartesi gü
nü vermiştim, bu genel görüşmenin diğer işlere 
takdimen görüşülmesi hakkında idi. Sayın Baş
kan Pazartesi günkü oturumda bu talebimizi 
Çarşamba günkü Birleşimde okutacağını bildir
mişti. Zabıtlara da geçmiştir, bunun Yüce He
yete takdimini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Umumi hayata müessir^ âfetler dolayı-
siyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara 
dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 5 er üye seçilerek kurulan Geçici Ko
misyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 159 ve 
159 a 1 nci ek) 

2. — Türk vatandaşlarına aidolup Yugos 
lav Federatif Halk Cumhuriyetince millîleştiril-
miş bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân koimsyonlarından 5 er üye seçilerek kuru
lan Geçici Komisyon raporu (1/386) (S. Sayı
sı :701) 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
gündemin 2 nci sayfasında ve ikinci defa oya ko
nacak işler arasında daha evvelce görüşmesini 
bitirdiğiniz, fakat açık oylamasında sonuç alı-
namıyan iki kanun tasarısı vardır, tensibederse-
niz bunları öne alıp açık oylama işlemlerini ya
palım. Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanun tasarıları için açık oylama yapıla
cak ve kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

6. — Başbakan Süleyman DemireVin, gündem
de bulunan üç genel görüşme önergesinin öngö-
rüşmelerinin öncelikle ve bir arada yapılmasına 
dair önergesi (8/29, 30, 31) 
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BAŞKAN — Başbakan Sayın Demirel'in bu
günkü gündemle ilgili olarak bir önergesi var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin sunuşlar bölümünün 

13 ncü sırasında kayıtlı, Aydın Milletvekili Re
şat Özarda ile Çankırı Milletvekili Mehmet Ali 
Arsan'in (Yüksek öğrenim gençliğinin başlat
tıkları boykot ve işgal hareketlerinin nedenleri
nin tesbiti) hakkındaki genel görüşme istemine 
dair önerge ile gündemin aynı bölümünün 
14 ncü sırasında kayıtlı Malatya Milletvekili 
ismet inönü ve 10 arkadaşının (Millî Eğitim 
sorunlarını belirtmek ve gerekli tedbirleri or
taya kovmak) hususundaki genel görüşme iste
mine dair önergenin ve İstanbul Milletvekili 
Aydın Yalçın ile Artvin Milletvekili Sabit Os
man Avcı'nın (son günlerde cereyan etmekte 
olan olaylar, gençlik ve üniversite öğrenimi me
seleleri) hakkındaki genel görüşme istemine da
ir önergenin, konusunun önemine ve işin müs
taceliyetine binaen ve yalnız bu meseleye mün
hasır olmak ve emsal teşkil etmemek üzere, ön-
görüşmelerin öncelikle bugün yapılmasını ve 
her üç önerge de aynı mahiyette bulunduğun
dan bu üç önerge hakkındaki öngörüşmelerin 
birleştirilerek yapılması hususunu arz ve teklif 
ederim. 

Başbakan 
Süleyman Demirel 

BAŞKAN — Sayın Diler, birşey mi var 
efendim. 

NİHAT DÎLER (Erzurum) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim, yani önerge
nin aleyhinde mi görüşeceksiniz? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Üzerinde. 
Üzerinde olmaz efendim, lehinde veya aley

hinde olur. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Aleyhinde gö

rüşeceğim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Diler. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; üniversitelerimizde 
cereyan eden olaylar dolayısiyle önergeler ve
rilmişti. Bu münasebetle Sayın Meclis Başkanı 
Grup başkanvekillerini çağırmışlardı. Grup 
başkanveMlleri olarak önergeler üzerinde gö
rüşlerimizi açıkladık ve bir mutabakata var

dık. Bu mutabakata göre, daha evvel biz de 
Y. T. P. olarak bu mevzu üzerinde bir önerge 
vereceğimizi ifade ettik ve bütün bu önergele
rin birlikte nazarı dikkate alınarak Mecliste 
görüşme konusu yapılacağı grup başkanlarının 
tensibiyle kararlaştırıldı. Fakat şimdi okunan 
önergede Y. T. P. nin Meclis Araştırma öner
gesinin nazarı dikkate alınmadığı anlaşılmakta
dır. Bunun da dâhil edilmesi gerekmektedir. 
Bu itibarla önergenin aleyhinde konuştum. Şa
yet bu yolda düzeltilirse önergenin lehinde ol
duğumuzu ifade etmek isterim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Diler, sizin önergeniz 
Meclis Araştırması önergesidir. Sarahaten öyle 
yazılmış ve altını çizdik, dikkatle okuduk. Ge
nel görüşmeyle Meclis Araştırmasının prosedürü 
birbirinden ayrı olduğ*u içindir ki, Sayın De
mirel'in önergesinde sadece üç genel görüşme 
önergesi tadadedilmiş. Binaenaleyh, bir deği
şiklik yapmak gerekiyorsa Sayın Demirel'in 
önergesinde değil, sizin önergenizde Sapmak* 
gerekir. 

Şimdi, henüz vakit geçmiş değildir. Meclis 
Araştırması yerine genel görüşme istiyorsanız, 
önergenizi bu şekilde tavzih ediyorsanız diğer 
önergenin sahibi Sayın Demirel'in de muvafa
katini alarak bu görüşmeye dâhil edebiliriz. Si
zinki Meclis araştırmasıdır efendim, ayrı bir 
prosedüre tabidir. 

NİHAT DİLER (Devamla) — Müsaade bu
yurursanız arz edeyim o halde; bu Meclis araş
tırması önergesi vermemizin bir hususi duru
mu vardır, özel durumu vardır. Biz grup ola
rak kararlaştırdık. Esas itibariyle Anayasanın 
tesbit ettiği usul ve esaslar içinde Meclis araş
tırması ile Mecliste genel görüşme arasında 
usul ve prosedür bakımından bir fark yoktur. 
Yalnız ve yalnız ikisinin arasındaki fark, biri
sinin Yüce Meclisin içinden seçilecek heyet ma
rifetiyle durumu tahkik ve tesbit edip bir ra
porla Yüce Meclise arz etmesi, öbürünün ise 
doğrudan doğruya partilerin kendi görüşlerini, 
milletvekillerinin kenli görüşlerini Yüce Meclise 
ifade etmeleridir. Halbuki biz parti grupu ola
rak bu meseleyi bir genel görüşme değil de, 
bir Meclis araştırması yapmak suretiyle objek
tif esaslar ve ölçüler içinde meseleyi tesbit ve 
ona göre çarelerini ortaya koymak suretiyle 
Meclis araştırması önergesini verdik. Hüküme-
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tin de bu yolda bizim önergemizi de kabul et
melerini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Diler, vaziyet tavazzuh 
etti, efendim. Böyle bir şeye imkân yok. Sizinki 
Meclis araştırması önergesidir, zaten o şekilde 
yazılmış ve o şekilde ifade edilmiştir. 

Sayın özarda, vaziyet sarih olmakla beraber 
siz önerge lehinde konuşmakta ısrar ediyor mu
sunuz? 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Lüzum kal
madı. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, 
Başbakan Sayın Demirel'in önergesi, bugünkü 
gündemin 13 ncü ve 14 ncü sıralarında yer alan 
iki önergeyle, biraz evvel okunan Sayın Sabit 
Osman Avcı ve Aydın Yalçın imzalı önergenin 
gündeme alınarak ve 13 ve 14 ncü sıralarda ka
yıtlı önergelerle beraber, emsal teşkil etmemek 
şartiyle derhal öngörüşmelerinin, yani genel 
görüşme açılıp açılmaması, gündeme alınıp alın
maması hususundaki öngörüşmelerin, bugün 
başlaması yolundadır. Bu önergeyi oyunuza su
nuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda ile 
Çarıkın Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, yük
sek öğrenim gençliğinin başlattıkları boykot 
ve işgal hareketlerinin nedenlerini tesbit edebil
mek aynaciyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/29) 

8. — Malatya Milletvekili tsmet İnönü ve 10 
arkadaşının, Millî Eğitim sorunlarını belirtmek 
ve gerekli tedbirleri ortaya koymak üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/30) 

5. — İstanbul Milletvekili Aydın Yalçın ile 
Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, son 
günlerde cereyan etmekte olan olaylar, gençlik 
ve üniversite öğrenimi meseleleri hakkında Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/31) 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlar, 
yüksek malûmunuz olduğu gibi, Meclisimizin te
amülüne göre genel görüşme gensoru prosedürü 
içinde yapılıyor. Gensoruda, Anayasanın sarih 
hükmüne göre, önerge sahiplerinden bir tanesi 
ve gruplar konuşuyor. Ancak burada üç öner
geyi tevhiden görüşmeyi kabul ettiğinize göre, 
her önergeden bir önerge sahibi olarak bir ki

şinin ve ondan sonra grupların ve nihayet Baş
bakan veya görevlendireceği bakanın görüşmesi 
gerekli oluyor. Bu sırayı da şöyle tesbit etmek 
lâzım: önerge sahipleri olarak 13 ncü sırada 
kayıtlı olan önergede Sayın Reşat Özarda veya 
Sayın Mehmet Ali Arsan... 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Şimdi Sayın 
Mehmet Ali Arsan konuşacak, genel görüşme 
açıldıktan sonra da ben konuşacağım. 

BAŞKAN — O başka efendim. Şimdi Meh
met Ali Arsan, önerge sahibi olarak. 

14 ncü sırada kayıtlı olan Sayın İnönü ve ar
kadaşları tarafından verilmiş önergede önerge 
sahibi olarak Sayın inönü. 

Sayın Aydın Yalçın ve Sabit Osman Avcı 
tarafından verilen önergede önerge sahibi ola
rak... 

AYDIN YALÇIN (İstanbul) — Ben konuşa
cağım. 

BAŞKAN — Sayın Aydın Yalçın konuşa
cak. 

Gruplar adına sadece M. P. Grupu adına Sa
yın İsmet Kapısız söz istemiş. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Ben konuşa
cağım. 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Hilmi 
işgüzar konuşacak. 

Y. T. P. Grupu adına Sayın Nihat Diler. Di
ğer talenler de görüşmeler sırasında p'elir. 

Şimdi söz sırası önerge sahibi olarak Sayın 
Mehmet Ali Arsan'mdır. Buyurun. 

HÜSEYİN BALAN (Ankara) — Kişisel gö
rüşlerin açıklanmasına imkân verilmesini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, gündeme alınması, 
başka bir deyimle genel görüşme açılması ka
bul edildiği takdirde o zaman kişisel görüşle
rinizi ifadeye imkân bulacaksınız. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; bugün toplumu
muzu yakından alâkadar eden gençlik sorun
ları, üzerinde ciddî durulması, planlanması ve 
bir amaca dayandırılması lâzım olan, Türk ulu-
sununun temel meselelerinden biri olarak orta
da durmaktadır. Meseleyi son hâdiselerin orta
ya çıkardığı bir buhran neticesi olarak ele al
mak, üstünkörü, taleplerin deşarj olmasını bek
lemek gibi sayın milletvekillerinin de olaylar 
karşısında söylemesi lâzım olanı söyleyip ra
hatlaması kabilinden mütalâa edilirse bu genel 
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görüşme de bir fayda getirmiyeceği gibi, bil
hassa bu hareketlere siyasi yön verme hevesli
lerinden tutun da, muhtar üniversite anlamı
nın düzensizlik olduğu savunuculuğuna ka
dar varan siyasi polemik yarışmasından baş
ka bir gayeye ulaşmıyacağı kanaatindeyim. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye'mizde 
ilk, orta, yüksel tahsil meselesi birbirine grift, 
kimin ne yaptığı belli olmıyan âdeta arapsa-
çı misali düzensizlikler silsilesi haline gelmiş, 
maarifimiz özentiler içinde kendi bünyemizden, 
geleneksel yapımızda uzak uydurmaca bir sis
tem takibetmektedir. Bir zamanlar Fransız, son
ra Alman, ikinci Dünya Savaşından sonra da 
Amerikan veya Anglosakson eğitim metotları 
ile yöneltilmeye başlamıştır. Bu üç değişik 
eğitim sistemi içinde çocuklarımız bocalamak
ta, âdeta eğitim dejeneresi olmaktadırlar. Okul
larda daha ilk mektepten itibaren başhyan 
para talepleriyle devlet okulları âdeta özel okul
lar havasına bürünmüş, okul, okul kitapları ve 
gereçleri her yerde değişik olması, öğretmen
lerin arzularına göre bir eğitim düzeni, millî 
eğitimdeki talim - terbiye kurullarının arka
daş kayırma, kitap lisansı verme yerleri ol
ması, bâzı hocaların bu keşmekeşlik içinde ilim 
simsanğı ile geçimlerini sağlamaları eğitim so
runlarımızı çıkmaza sokan nedenlerin başın
da gelen hususlardır. 

Eğitim düzensizlikleri gençliğin başarı ora
nını düşürmekte, gençlerimizi ciddî, toplumsal 
buhranlara sürüklemektedir. 

Sayın milletvekilleri; bir memleket ekono
misini sağlam temellere oturmamış, yani az ge
lişmişlik aşamasını aşamamış ise, o ülkede eği
cim paraya dayanan bir sistem içerisinde yü
rütülmeye çalışılıyorsa o ülkede sağlam eğitim 
olmıyacağı gibi, okumak, imkânlı aile çocukla
rının işi olmaya mecburdur. Halk ve dar gelirli 
aile çocukları hem çalışma, hem de okuma ile 
karşı karşıya gelirse, o da çok zor bir iştir. An
cak bu hal gelişmiş ülkelerde, gençlerin genel
likle «Part time çap» dedikleri birkaç saatlik 
işler temin etmeleri, bir yandan çalışma, di
ğer yandan da okulu takibetme mümkündür. 
Ama, geri kalmış ülkelerde, bilhassa Türkiye 
gibi 6 milyona yaklaşan gizli işsizliğin oldu
ğu yerde bu mümkün değildir, işte bu neden

le okuma, imkânları, olan ailelerin çocukları
na bir ayrıcalık gibi verilir görülmektedir. 

Anayasamızın öngördüğü temel görüşlerden 
biri; devletin vatandaşlar için okuma imkân
larını kolaylaştırması prensibidir. Bu, dikkat 
nazara alınmadığı müddetçe bugün karşılaş
mış olduğumuz sorunlar, daha ileri zamanlar
da halledilmesi, Hükümet imkânlarını çok 
aşan bir vasatın içerisine bizleri götürür. Böy
le bir teşhis, zannımca meselenin özüyle ya
kından ilgilidir. Kalkınma Plânının öngördüğü 
eğitim sorumları, bugünkü eğitim politika
mızla halledileceğe benzememektedir. Türki
ye'de aşağıdan gelen çeşitli sosyal tazyiklerin 
arasında bugün tartışmakta olduğumuz eğitim 
sorunu su üstüne çıkmış bulunmaktadır. Bu
nun gibi diğer sosyal sorunların da bir gün su 
üstüne çıkacağı ve gerek siyasi iktidarları ve 
gerekse muhafazasını arzu ettiğimiz demokra
tik, sosyal düzeni ciddî bir şekilde sarsacağı
na emin olmanız gerekir. 

Sayın milletvekilleri; üniversite sorunu 
memleketimizde 1946 dan beri tartışılagelmek-
*edir. Üniversiteler kendi organik kuruluşla
rı içerisinde ve Anayasanın teminatı altında 
ilmî ve idari özerkliğe sahiptirler. Bundan mak
sat, her ne şekilde olursa olsun, siyasi iktida
rın gerek ilmî tedrisatta ve gerek üniversite
lerin idari çalışmalarında müdahale edemiye-
ceği mânasındadır. Bu esası, siyasi iktidar mev
kiinde bulunanların eğitim sorunlariyle hiç il-
gilenmiyeceği veya işine geldiği istikamette 
ilgileneceği anlamında değerlendirmemek, an
cak bugün bir buluş olarak ortaya çıkmış bu
lunmaktadır. Siyasi iktidarı devam ettirmede 
birinci şart; demokratik hukuk devleti içinde 
ve seçim mekanizmasiyle oy üstünlüğünü sağ
lamakla mümkündür. Ne var ki, tutucu bir 
iktidarın bu başarısını devam ettirebilmesi için 
Anayasanın emrettiği eğitim görevlerini Hü
kümet olarak yerine getirmeden kaçınmak, bel
ki siyasi iktidarlarını daha bir süre bu mevki
lerde muhafaza ettirebilir. Ancak, memleke
tin eğitim sorunlarına bigâne kalabilen bir ik
tidarın bu süreyi ne kadar kısaltacağını ve bu
nun neticelerinin memlekete nelere mal olaca
ğını bir hesap adamı olduğunu söyliyen Sayın 
Başvekilimizin hesaplaması âdeta kaçınılmaz 
bir zaruret olarak ortada durmaktadır. 
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Sayın milletvekilleri, kendimi politik pole
miklerin dışına iterek, Anayasamızı ve bu
nun eğitimle ilgili hükümlerini huzurunuza 
getirmek istiyorum. 

Anayasamız , kişinin hakları ve ödevleri 
kısmının 21 nci maddesinde bilim hürriyetin
den bahseder. Burada, herkesin bilim ve sa
natı serbestçe öğrenme öğretme hakkının 
mevcudolduğunu açıklamış bulunmaktadır. Ay
rıca eğitim ve öğretimin Devletin gözetimi 
ve denetimi altında yapılacağını da belirtmiş 
bulunmaktadır. Bu maddede bir de özel okul
lardan bahsedilmekte ve özel okul
ların Devlet okullariyle erişilmek istenen 
seviyeye getirilmesi, Anayasa hükmü olarak em-
redilmektedir. Daha açık bir ifade ile belirt
mek isterim ki, Anayasamız özel okulların 
Devlet okulları seviyesinde olmadığını peşinen 
kabul etmiştir. Hal böyle olduğuna göre özel 
okullardaki başarı derecesiyle Devlet okulla
rındaki başarı derecisinin, yine bir hesap 
adamı olan Sayın Başbakan tarafından bir 
karşılaştırılması yapılması, her iki okul sta
tüleri arasındaki farkın meydana çıkması 
hakımından faydalı olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi size Anaya-
sınm 50 nci maddesinin bir fıkrasını daha 
okuyacağım : «Halkın öğrenim ve eğitim ihti
yaçlarını sağlamak Devletin başta gelen ödev-
lerindendir.» 

Şimdi, bakıyorum bugünkü siyasi iktidarın 
başta gelen ödevleri nelerdir : İstanbul'a 
asma köprü yapmak, tarım politikası ve bu
nun içinde toprak reformunu gerçekleştir
memek ve polemikler yapmak ve bunlara daha 
birçok şekillerini saymak mümkündür. 

Anayasaya bakıyorum; İstanbul'a asma köp
rü yapılacağına dair bir hüküm bulamıyorum. 
Anayasaya bakıyorum; tarım politikası içinde 
toprak reformunun gerçekleştirilmiyeceği ve 
polemikler yapılacağı hükmüne rastlıyorum. 
Yine Anayasaya bakıyorum; bölgelerarası den
gesizliği giderecek tedbirlerin alınmamasına 
ait hükmü bulamıyorum. Ama, Anayasaya 
bakıyorum; Devletin Başta gelen ödevleri ara
sında halkın öğrenim ve eğitim ihtiyacını sağ
laması gerektiğini görüyorum. Anayasanın 
böylesine bir temel sorunla ilgili bir prensi
bini bilmemezlikten gelmenin bir siyasi ikti
dara neler kaybettireceğini ve memlekete ne

lere mal olduğunu da üzüntüyle görüyorum. 
Anayasalar, sadece onları zor kuvvetiyle iş

lemez hale getirmekle ihlâl edilmez. Aynı za
manda Anayasanın emretmiş olduğu görevleri 
yerine getirmekten özel bir dikkatle kaçman 
politikacılarını takibeden siyasi iktidarlar ta
rafından da ihlâl veya hiç değilse ihmal edi
lirler ve bunun neticesinin çok geniş sosyal so
runlar yaratacağı da muhakkaktır. 

Üniversitelerdeki son olaylarla ilgili olarak 
vermiş bulunduğumuz genel görüşme talebimi
zin hatırıma getirdiği eğitim sorunları çeşitli
dir. Bunların her birini burada tartışmak ya
rarlı olmakla beraber, genel görüşme açıldıktan 
sonra yapılmasında ciddî faydalar olduğu kanı
sındayım. Ben temelde yatan esas soruna değin
meyi ve bunu su üstüne çıkarmayı bir milletve
kili olarak faydalı buldum. Şu veya bu fakülte
deki, şu veya bu yüksek okul veya akademideki 
boykot, protesto, fiilî işgal gibi olayları tartış
mak ve haklılık derecelerini belirtmek istemiyo
rum. Yalnız müşahede ediyorum ki, bütün bu 
olaylar yukarda belirttiğim Anayasanın 50 nci 
maddesindeki âmir hükmün siyasi iktidarlar ta
rafından tam anlaşılmış olmamasmdandır. Te
melde yatan sorun, iktidarın eğitim meselesini 
Anayasanın âmir hükümleri içinde ciddiyet ve 
samimiyetle ele alıp almıyacağıdır. 

Sayın milletvekilleri, bugün bir buhran şek
linde karşımıza çıkan üniversitedeki olaylara 
getirilebilecek hal tarzı iki safha arz etmekte
dir. Bunlardan birincisi; üniversitelerin yetkisi 
içinde bulunan yönetmelik tadilleri gibi münha
sıran bu kuruluşu ilgilendiren sorunlardır. Bun
ların halledilmesi, üniversitedeki genç öğrenci
lerimizin fiilî durumları ortadan kaldıracak ted
birleri almasına ve öğretim üyelerini de böyle 
bir vasat içerisinde sorunların üzerine dikkatle 
eğilmesine bağlıdır. Bunların, karşılıklı anlayış 
ve çağın eğitim ilericiliği içinde halledileceğine 
kuvvetle inanıyorum. 

İkinci safhada yer alan sorun ise, sadece üni
versite ve gençlere ait değildir. Bu sorun temel
de yatan büyük eğitim davasıdır. İşte burada 
esas görev Hükümet ve Yüce Parlâmentoya düş
mektedir. Eğer Hükümetin dayandığı siyasi par
ti, bugüne kadar takibetmiş olduğu her olay 
karşısında doktrin çatışması arama politikasını 
terk ederek yapıcı bir zihniyetle ve her türlü art 
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düşünceden uzak olarak mevzuat değişikliğini 
sağlıyabilirse, kendisine en başta üniversite öğ
retim üyeleriyle gençlerin yardımcı olacağına 
inanmaktayım. 

Ancak, bir endişemi samimî olarak belirt
mek isterim; eğer siyasi iktidar kendisine düşen 
kanuni tedbirleri almakta ve üniversitenin te
mel sorunlarına eğilmekten imtina ederek bunu, 
özerk bir kuruluş olan üniversite topluluğunun 
meselesi ve kendi iç bünyesinin huzursuzluğu 
'kabilinden nitelemeye devam ederse, bu takdir
de öğretim üyeleri ve öğrencileriyle bütün üni
versiteleri ve aydın zümreyi karşısında bulacak 
bir seyre götürebilir. 

Sayın milletvekilleri, yine Anayasamızın 120 
nci maddesi özerk üniversite kuruluşunun ana-
hatlarını belirtmiş bulunmaktadır. Genel hukuk 
anlayışı, özerkliği, tam anlamiyle gerçekleşmesi 
halinde var sayar. Malî özerkliği olmıyan bir 
bünyenin özerkliği lâfta kalır. Nitekim ortaya 
çıkan durumlar bu meselelerin de haklılığını or
taya koymaktadır. 450 Türk lirasına asistan, 
800 Türk lirasına doçent, 1 250 Türk lirasına 
profesör çalıştıran bir ülkede ilim adamının ba
ğımsızlığından, ilim adamının ilmî haysiyetin
den ne derece söz edileceği sayın milletvekilleri
nin takdirleri içerisindedir, öğretim üyelerinin 
çalışmalarını tam mânasiyle öğrencilere verme
leri şarttır ve bu olmadan meseleler halledilmi-
yecektir. Yalnız ders saatleri için fakülteye uğ-
rıyan bir öğretim üyesinin meseleleri bilmesine 
imkân yoktur. Bütün dünyada olaylar başladık
tan sonra ingiltere'de kurulan ve halen Comb-
ridge Üniversitesinde çalışmalarına devam eden 
üniversite reform komisyonu da şu âna kadar 
başlıca iki meseleyi karara bağlamış bulunmak-
talır : öğrenciler üniversite yönetimine katıla
caklar, üniversite malî serbesti içinde olacaktır. 

İngiltere'nin bile «evet» dediği bu sistem biz
de geç kalınmadan ele alınmalıdır. Bütün dün
yada olaylar gelişirken İngiliz Hükümetinin 
göstermiş olduğu basireti gösterip böyle bir ko
misyon kurabilseydik, Türkiye'de de bu prob
lemler ortaya çıkmış olmıyacaktı. Bu durum da 
gösteriyor ki, derhal meselelerin derinliğine inip 
ilerdeki aylarda daha büyük sürprizlerle karşı
laşmamak için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Konuşmamı bitirirken, boykot ve fakülte iş
galleri sırasında toplum polisinin davranış ve 
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I tutumlarından dolayı Sayın Dahiliye Vekilini 
tebrik etmeyi bir Milletvekili olarak üzerime 
düşen bir görev kabul ettiğimi bildiririm. Bu 
tutum ve davranışın Türk demokrasisine güç 
kazandırdığı da ortadadır. 

Sayın milletvekilleri, yukardan beri izahını 
yaptığım hususlar göz önüne alınarak vermiş 
olduğumuz genel görüşme talebimizin Yüce 
Heyetçe kabuliyle meseleyi enine - boyuna tar
tışıp bu temel meselede siyasi çıkar ve istismar
ların dışında görüşlerimizi ortaya koyup ortak 
bir çözüm yolu bulalım. Yok bu yola gitmez 
isek mesele bir kördöğüşü içinde sürüp gide
cek; memleket ekonomisini etkiliyecek duru
ma gelebileceği de düşünülürse, Türkiye'yi ne
lerin beklediğini düşümek için kâhin olmaya lü
zum olmasa gerek. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Diğer önergenin sahibi olarak 
Sayın İsmet İnönü, buyurun efendim. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; üniversite öğrencilerinin 
isteklerini gösteren hareketler karşısındayız. 
Böyle hareketler Avrupa'da da görülüyor. Bi
zimkileri Avrupa 'dakilerinin bir taklidi veya 
özentisi zannetmek çok yanlış bir teşhis olur. 

Bizdeki hareketler daha evvel başlamıştı. 
Yanılmıyorsam şurada burada önce münferit 
hareket şeklinde görüldü. Dil - Tarih ve Coğ
rafya Fakültesinde genel manzarasını almaya 
başladı. Şimdi çeşitli üniversitelerimizde birbi
rinden farklı devam etmektedir. 

Son hareketlerin bir önemli özelliği şudur: 
Haraketler tabiî, umumi hayatımızdaki sosyal 
sıkıntıların etkisi altındadır. Fakat asıl neden
ler, dertler ve istekler yüksek öğretim kadro
suna ve üniversite hayatının işleyişine değin
mektedir. Bir başka deyimle, öğrenci hareket
leri üniversite programlarının, idarelerinin ve 
sonuçlarının uyandırdığı şikâyetlerin öğrenci
ler tarafından dile getirilmesi manzarasıdır. 

Üniversitelerin içindeki dertler dışarıya, 
kamu oyuna çıkmıştır. Hareketlerin başladığı 
günden beri olan idare tarzı şudur : Üniversi
te idareleri öğrenci şikâyetlerini, az ilgilenmiş 
görünerek karşılamışlardır. Yavaş yavaş öğ
rencilerinin dertleriyle ilgileri artmak yolun
dadır. Halbuki, şikâyetin hedefi, fikrî ve 
idari alanda doğrudan doğruya üniversite yö
neticilerinin teşkil ettiği kadrodur. Şikâyet-

I terin genişlemesi muhtelif manzaralar göster-
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mistir. Yürüyüşler, boykota gitmiş ve boy
kotlar işgale kadar genişlemiştir. Hapsinde 
değil; âdeta üniversiteler ve fakülteler öğren
cileri tarafından birbirinden farklı muamelele
re mâruz kalmışlardır. Hepsinde şikâyetler 
takriba aym olduğu halde... 

Bu kategoride görülen davranışlar arasın
da, öğretim kadrolarını ödev yapamaz, bina
sına giremez hale getiren ileri davranışlar da 
görülmüştür. 

Bu farklı muamelelerin ilk bakışta insan
da bıraktığı tesir, öğrenci ile kendi üniversi
te kadrosunun arasındaki yakınlık ve güven 
derecesinin yarattığı farklar gibidir. 

Bütün bunların yanında öğrenci hareketle
rinin kapsadığı bütün bu topluluk içinde, imti
hanlarına devam eden öğrenci ve yönetim iliş
kileri kendi içinde normal işlemekte olan fa
külteler ve üniversiteler de memnunlukla gö
rülmüştür. 

Bu durum karşısında Hükümetin tutumu 
dikkati çekmektedir. Her hangi bir suretle 
üniversite içi ve dışı hareketlere karışmak iste
miyor. Bir kayıtsızlık manzarası vardır. Hükü
metin bu kadar büyük bir millet meselesinde 
kayıtsız bulunduğu tasavvur edilemez. Bu ka
rışmak istememekte; vakit vakit, üniversite 
mulhtardır, kendi meselelerini halleder, tarzın
daki Saym Başbakanın beyanatı dikkati çek
mektedir. Eğer olaylar özerk olan üniversite
lerin muhtariyetleri yüzünden çıkmıştır tarzın
da, muhtariyetin suçlu görülmesi imâsını taşı
yorsa, bunalımı muhtariyetin bulunmasına bağ
lamak, gerçeğin tamamiyle aksi olan bir sonu
ca varmanın başlangıcı olur. 

Üniversite muhtariyeti, ileri, özgür, araştı
rıcı bir üniversite düzeninin temel şartıdır. Her 
türlü hastalığın tedavisi özerklik statüsü için
de bulunabilir ve bulunmalıdır. Onun için Hü
kümetin şimdiye kadar hiçbir müdahalede bu
lunmayışını üniversite muhtariyetini esasında 
istemediğine dair bir işaret saymaya imkân yok
tur. Böyle bir isnada dayanarak mütalâa yürüt
mekten sakınmak isterim. 

Hükümet bu olayda başmdanberi şiddet te
mayüllerine iltifadetmemekle büyük isabet gös
termiştir. Öğrenciler içimde çatışmaları kışkır
tarak ve destekliyerek, hareketi önlemeye çalış
mak çok yanlış bir yol olurdu. Bunun gibi, öğ
renci hareketleri içinde siyasi ve olumsuz kış-
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kırtmalar aramak da çok yanlış bir davranış 
olur kanaatindeyim. Öğrencilerin siyasi hare
ketlerle ilgisi kanunca caiz olduğuna göre, Hü
kümetin kendi anlayışına göre sabit bir fikir ve 
ön yargı ile, parti ilişkilerini mübalâğa ile dik
kate alarak fırsat araması tehlikeli ve yanlış 
olur. 

Hükümet, «Üniversiteler meselesi» ve «Üni
versiteli meselesi» gözüyle görerek, bugünkü 
bunalıma bir çıkış bulmayı ödev sayarsa isabetli 
bir yol tutmuş olur. 

Hükümet, üniversitenin ihtiyaçlarına, buna
lımlarına ve işlemesine, varlığına değinen bü
tün dertlerinde birinci derecede ödevli ve so
rumlu durumdadır. Hükümet, meselelerin üni
versite içinde, üniversite dışında; hem üniver
sitelerin güvenle işlemesi, hem kamunun ve bü
tün ailelerin huzurunun temeli olan, üniversite 
hayatının selâmet içinde yürümesi için her tür
lü imkânı, yardımı sağlamak zorundadır. 

Bu mülâhazalarla gu neticeye varmak istiyo
rum ki; Hükümet elbette meselelerle ilgilidir, 
olayları takibetmektedir ve çare aramaktadır. 

Üniversite içi meseleleri dile getiren hare
ketler, olaylar, istekler Büyük Mecliste etrafı 
ile görüşülmelidir. Hükümet çevrelerinde aynı 
yönde bir görüşme arzusunun bulunması sevin
diricidir. Umuyoruz ki, bugün genel görüşme 
için karar verilecektir. 

Bizim muhatabımız tabiatiyle Hükümet so
rumluları olacağından, Hükümet Meclise bütün 
bildiklerini etrafı ile anlatıp bir çıkar yol bul
maya elbirliği ile çalışmayı sağlamalıdır. Dile
ğimiz bundan ibarettir, saygılar sunarım. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Aynı konudaki üçüncü önerge 
sahibi olarak Sayın Aydın Yalçın, buyurun. 

AYDIN YALÇIN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, genel görüşme mü
essesesi yeni Anayasamızın Türk demokrasisine 
getirdiği en önemli mekanizmalardan bir tane
sidir. Bu mekanizma sayesinde hem halk oyu
muz aydınlanmakta, hem de Hükümete ve yet
kili makamlara her meselede her millî mesele- , 
de en yetkili organ olarak Millet Meclisimizin 
temayüllerinin aksetmesine imkân verilmekte
dir. 

Halk oyunun bir süredir ilgilendiği mühim 
bir mesele olarak gençlik arasında ve üniversi
te çevrelerinde cereyan etmekte olan olaylar, 
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hiç şüphe yok, Türk Parlâmentosunun dikka
tini de üzerine çeken en önemli olaylardan bi
risi olmuştur. Bir süredir bu olayların devam 
etmesi ve bu olayların yalnızca bir müesseseye 
inhisar etmeyip, Türkiye'deki eğitim müessese
lerinin birçoklarına yayılmış bulunması, Par
lâmentomuzun bu meseleye tıpkı halk oyunda 
olduğu gibi, büyük bir hassasiyet göstermesini 
zaruri kılmıştır. Bu bakımdan, meselenin özü
ne ve temeline dair fikirlerimizi daha ileride 
belirtmek arzumuzu ifade etmekle beraber, bu 
konunun, parlâmentoda bir genel görüşme ko
nusu haline getirilmesini Grupumuz şiddetle ve 
büyük bir tehalükle arzu etmektedir. Çünkü, 
Parlâmentonun ve halk oyunun dikkatini çekmiş 
olan bu olayların gerçek nedenleri talepler ara
sında haklı ve makûl olanlarla, bu talepleri 
kendi siyasi çıkarları için istismara yeltenen 
bâzı cereyanların, akımların ve müesseselerin 
bu konudaki rollerinin halk oyuna teşhir edil
mesi bakımından Hükümete, halk oyuna ve 
gençlerimize Türk Parlâmentosunun Tıassasiye-
tini haklı dâvalarında, haklı taleplerinde dai
ma Türk Milletinin en yetkili organı olan Türk 
Parlâmentosunun bu husustaki eyilimlerini, ar
zularını aksettirmesi bakımından ve bunun sa
lim mecralara kanalize edilerek Türk Parlâ
mentosu kanalından, her millî meselede oldu
ğu gibi, Türk demokrasisinin en önemli organı 
olan parlâmentomuzun genel görüşme vesile
siyle bu konuya ışık getirmesi kanaatimizce 
çok faydalı olacaktır. Bu nedenlerle grupu-
muzun, bütün grupların bu konu hakkındaki 
görüşlerini açıkça ve istedikleri süre içerisin
de ifade etmelerine imkân verilmesini, bir za
man tahdidine gidilmemesini ve imkân olduğu 
kadar bu meseleye herkesin, Hükümet de da
hil bildiklerini bir millî forum halinde Türk 
Parlâmentosunda halk oyuna arz etmesini bü
yük bir arzu ile istemektedir. Bunu muhte
rem Parlâmentomuzun üyelerine, grup sözcü
sü ve önerge sahibi arkadaşınız olarak, arz et
miş bulunuyorum,. Teşekkürlerimi arz ederim 
efendim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, önerge sahibi ola
rak birer milletvekili arkadaşımız görüşmüş
tür. Bundan sonra söz istedikleri takdirde si
yasi parti gruplarına söz verebilirim. 

Şimdiye kadar söz istemiş olan siyasi parti 
gruplarının sırası şöyledir : M. P. Grupu adına 

Sayın Hilmi İşgüzar, Y. T. P. Grupu adına 
Sayın Nihat Diler, T. t. P. Grupu adına Sayın 
Behice Boran, G. P. Grupu adına Sayın Fey-
zioğlu. 

Şimdi söz sırası, M. P. Grupu adına, Sayın 
Hilmi İşgüzar'ındır, buyurun Sayın işgüzar. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Aydın Milletvekili Sayın Reşat özar-
da ve arkadaşı, yine Kocaeli Milletvekili Sayın 
Nihat Erim ile diğer arkadaşları ve A. P. ne 
mensup olan Aydın Yalçın ve arkadaşları ta
rafından verilmiş olan, son hâdiselerle ilgili, 
genel görüşme açılmasına dair önergeler üzeri
ne M. P. Meclise Grupu olarak görüşlerimizi 
kısaca arz ve ifade edeceğim. 

Meselenin özüne dokunmadan, niçin genel 
görüşmenin lehinde olduğumuzu beyan edece
ğim. Bugün yurdumuzda mevcudolan ve yay
gın bir durumda bulunan üniversitelerin he
men her fakültesinde - birkaçı hariç - boykot 
hâdisesi devam edegelirken bu, biraz daha iler
lemiş ve fakülteler işgal edilmiştir. Bu konu 
âmmeyi, basını çok yakından ilgilendirdiği için 
ve geleceği için Millî Eğitim Bakanlığının ta-
kibedeceği politika bakımından olduğu kadar bil
hassa Anayasamızın 120 nci maddesinde yer alan 
özerk teşekküllerden biri olan üniversitelerin ge
rek öğretim üyeleri ve gerekse öğrencilerin gele
ceği bakımından alınması lâzımgelen tedbir
lere ışık olması yönünden biz bu genel görüş
menin lehinde bulunmaktayız. 

Neden boykot, niçin boykota rağbet? Genç
lik bunalım içinde midir ki böyle bir boykota 
gitmektedir. Sosyal bir oluşum geçirdiği için mi 
boykota gidilmektedir, yoksa bir özetinin netice
si midir, yahut da gerçek ihtiyaçların karşılan
masını istiyen bir talep neticesi olarak mı boyko
ta gidilmiştir? İşte bunların cevaplarının tam 
olarak alınabilmesi için genel görüşmenin mutla
ka açılması lâzımdır. 

Hemen memnuniyetle ifade edelim ki, bütün 
parti grupları bu husustaki müsbet beyanlarını 
daha önce vermiş oldukları önerge ile ifade et
miş bulunmaktadırlar. Yine memnuniyetle ifa
de edelim ki basma intikal eden boykot hadi
sesinde bilhassa öğrencilerin, gençliğin bunu 
tamamen siyasetin üstünde objektif ölçüler 
içinde kalmak suretiyle yürütmüş olmaları
dır. Birkaç gün önceye kadar hızını devam etti-
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ren ve dünya gençliğinde akislerini bulan ve 
bir sosyal gelişim olarak telâkki edilen Fran
sa'daki bu talebe ve öğrenci Ihâdiselerinden da
ha önce demir perde gerisinde bulunan Çekos
lovakya'da ve Macaristan'da sessiz sedasız de-
vamedegelen gençlik olayları ile beraber bun
ları birlikte mütalâa etmemiz de mümkün de
ğildir. 

Daha dün Fransa'da gençliğin yaptığı boy
kot, grev hareketlerini işçiler desteklemek su
retiyle hükümeti zor duruma düşürmüş ve baş
kanı çeşitli tedbirler almak durumuna sürük
lemiş, hattâ kabinede değişikliğin yapılmasını 
da intaçettirmiştir. Bizdeki gençlik olaylarını 
bu açıdan görmüyoruz ve bu yönde de kıymet-
lendirilmemesi kanaatini taşıyoruz. 

Üniversitelerimizde bir buhran vardır, bu 
buhran bizim kanaatimize göre kısmî değildir 
ve geneldir. Genel olduğu içindir ki, boykot, 
sadece Ankara'da veyahut İstanbul'da değil, 
bunun dışındaki şehirlerimizde yeralan üni
versitelerin muhtelif fakültelerinde; Erzurum'
da, Eskişehir'de, İzmir'deki fakültelerde olma
sı, hattâ İstanbul'da Olgunlaşma Kız Enstitü
lerinin dahi bu boykota katılması keyfiyeti, 
üniversitenin genel bir buhran içinde olduğunu 
göstermeye yeter. Bu bakımdan bu buhranın 
sebeplerinin tahlil edilmesi, hangi partiye men-
subolursa olsun hükümetlerin tutumuna, genç
liğin geleceğine ışık tutulması ve binnetdce esas
lı kararlar alınabilmesi için bir genel görüşme
nin açılması ve tüm grupların bilgilerini bura
da serdetmesi ve ondan sonra da gerekli tedbir
lerin alınmasını yerinde bulduğumuzu arz ede
riz. 

Üniversitelerimizde devam eden bunalım, 
çağdaş bilimin geliştirilmesi, araştırmanın tam 
mânasiyle yapılabilmesi, üniversitedeki öğre
tim üyeleriyle öğrenciler arasındaki ilişkinin 
neticesidir. Elbetteki bu sorunlar bilinmeli ve 
gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Bugün üniversitede okumak ne kadar zorsa 
bizim memleketimizde, üniversiteye girmek de 
o kadar zordur. Bir sene önce bufada Sayın 
Millî Eğitim Bakanına, çeşitli partilerden mil
letvekili arkadaşlarımız, üniversiteye giremi-
yen binlerce talebenin açıkta kaldığını ileri 
sürmek suretiyle fikirler beyan ettik. Bu da bi
ze gösteriyor ki, millî eğitim politikasına şim

diden el koyarak gerekli tedbirleri almaz isek, 
üniversiteye giren öğrencilerin bunalım içinde 
kalan meselelerini halletmek yerine daha bü
yük çapta olaylarla karşı karşıya kalacağız de
mektir. Üniversiteye girmek zor olduğu ka
dar, arz ettiğim gibi giren çocukların, öğrenci
lerin tahsillerini, eğitim ve öğrenimlerini yap
maları da o derece zordur. Bunları üniversite 
içi ve üniversite dışı meseleler ve problemler 
olarak kabul edip ona göre tedbir almak yerin
de olacaktır. Bunun da aydınlığa kavuşabil
mesi için biz bu genel görüşmenin lehinde bu
lunuyoruz. Çünkü yurdumuzun ekonomik ya
pısı düzensizdir, düzensizlik arz etmektedir, 
fertlerin kazançları arasında sosyal bir denge 
mevcut değildir. Halkımızın çoğu fakirdir. 
Herkesin kendi geçimini sağladıktan sonra ya
pacağı tasarruflarla çocuklarını istediği şekilde, 
istediği fakültede okutmaları mümkün değil
dir. Eğitim ve öğretimde fırsat eşitliği imkân
larından istifade etme durumu da zayıftır. 
Köyden şehire nasılki vatandaş akımı oluyor 
fce, cahil tabakaları teşkil eden, okumamış in
sanların fabrikalara ve şehirlere geldikten son
ra, uyanışının neticesinde bunların isçi olarak 
yaptıkları gösteriler ne kadar müessir ise, lise
yi bitirdikten sonra üniversiteye gelip de buna
lımla karşılaşan lise mezunlarının fakülte haya
tında yapacakları çeşitli reaksiyonların yankı
ları da geniş olacaktır. 

Üniversiteye devam eden her öğrencinin 
karşısına önce geçim sıkıntısı çıkmaktadır. 
Bu bir gerçektir. Nasıl geçinecek, nerede ka
lıp, ne yiyecek meselesi.. Bunların da aydınlı
ğa kavuşabilmesi için evvelâ öğrenci yurtları 
meselesini, kredi ve burslar meselesini, beslen
me, sağlık sorunu, ders araçları ve kitaplık iş
lerinin ne şekilde olduğunu bilmek bakımın 
da bu genel görüşmenin açılmasında fayda mü
talâa etmekteyiz. 

İfade edelim M, gençlerin bugün içinde bu
lunduğu şartlar ağırdır, yurtlar ihtiyaca kâfi 
gelmemektedir, verilen bursların miktarı az, 
sayılan düşüktür. Beslenme ve sağlık durum
larının, hayat pahalılığı ve imkânsızlık karsı
sında ne şekilde olacağını takdir edersiniz. 
Ders araçları ve kitaplık işleri de bir faciadır. 
Bunların da gerçek olarak ortaya çıkarılma
sında fayda vardır. 
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Bugün birçok fakültelerde kitap yoktur, 
teksirler yapılmak suretiyle ders kitapları ye
rine bunlar kaim olmakta, 150 sayfalık bâzı 
teksirler 100 - 150 liraya basılmış kitapların bâ
zı satırları değiştirilmek suretiyle beş liralık 
kitaplar 50 - 100 liraya satılmaktadır. Bunla
rın da gerçek sebeplerinin bilinmesi bakımın
dan genel görüşmenin açılmasında fayda müta
lâa etmekteyiz. 

Bunun dışında yönetmeliklerden doğan bâ
zı mahzurların giderilmesi bakımından da genel 
görüşmenin açılması faydalıdır. Her ne kadar 
özerk ve muhtar telâkki ettiğimiz bir müesse 
şeye, üniversiteye hiçbir zaman hiçbir Hüküme
tin -memleket gerçekleri bakımından kanun
lar elbette çıkacak, tatbikat görecektir- ka
nunsuz ve yersiz bir müdahale yapacağını biz 
tahmin etmiyoruz ve böyle bir şeyi de aklımız
dan geçirmiyoruz. Ancak, muhtar üniversite 
olarak yapmış oldukları yönetmeliklerdeki bâ
zı aksaklıkların burada aydınlığa kavuşturul
ması bakımından genel görüşme açılmalıdır, 
ondan sonra da kendi kanunlarımı yapacak 
olan üniversite senatosu buradaki yapılan gö
rüşmede gerçeklerin ortaya çıkmasından son
ra gerekli kararlan alması, tadilâta gitmesi, en 
hafif tabiriyle bir vatanseverliğin ifadesinden 
'başka bir şey olamaz. Bugün bu yönetmelikten 
mütevellit sıkıntıların başında hemen hemen 
bütün fakültelerde birleşim noktası; baraj me
selesi, eleme sınavları, Şubat hakkının veril
memesi, mazeret imtihanlarının kabul edilme
miş olması, harçların her sene artırılması gibi 
meseleler, tamamen üniversitenin yönetmeliği 
içinde halledilmesi lâzımgelen konulardır. Bu 
konuların da aydınlığa kavuşmasında fayda 
vardır. Yüce Meclis genel görüşmenin açılma
sına karar verdiği takdirde biz bunu detaylı 
şekilde arz ve ifade edeceğiz. 

Üniversite içerisinde yer alan bâzı fakülte 
lerden mezun olan öğrenciler; hayata atıldık
tan sonra çeşitli sıkıntılara katlandıklarını, 
hattâ gayeleri dışında çalışma sahası dahi bu
lamadıklarını iddia etmek suretiyle boykotun 
en mühim sebeplerinden biri olarak bu maze
retlerini ortaya atmaktadırlar ki, bunların ba 
şında da Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi gel
mektedir. Bunlar, Eğitim Enstitüsü ve Gazi 
Terbiye Enstitüsünden mezun olanların dışında 
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hiçbir zaman iş alamadıklarını, kadro verilme
diğini iddia etmektedirler ki, bunun da elbet
te bilinmesinde fayda vardır. 

Hiç şüphe yok ki biz, Millet Partisi olarak, 
bütün fakültelerin Devlete memur yetiştiren 
bir kuruluş olduğunu kabul etmiyoruz. Ama 
kendi statüsü içinde branşlarına göre iş veril
mesini ve eğitim ve öğretimde eşitliğin sağlan
masını, bunların daha iyi bir şekilde yetiştiril
mesini istiyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığı, elbette politikasını 
yürütürken muhtar üniversitenin mensupla
rının fikirlerini de almak suretiyle gerekli 
tedbirleri alacaktır. Hiçbir zaman Millî Eği
tim Bakanlığı millî politikasını takibederken ; 
muhtar üniversitedir, muhtar üniversitenin şa
hıslarının fikirleri bizi bağlamaz diyemezse, 
muhtar üniversiteye mensubolan öğretim üye
leri de Millî Eğitim Bakanlığının politika
sını bir tarafa itemez. Çünkü bu, tüm ola
rak bir memleketin gençliğinin yetişme poli
tikası, istikbâl meselesidir. Bu yönü ile de ge
nel görüşmenin açılmasında çok çeşitli faydalar 
görmekteyiz. 

Bilhassa üniversite sorunlarını maddi ve 
mânevi yönden mütalâa etmek yerinde olur. 
Devamlı şekilde köklü reformdan bahsedilir. 
Bu köklü reform nedir? Zihniyet reformu 
mudur, yoksa maddi yönden yapılması lâzımge
len bir reform mudur? Bunun da aydınlığa 
kavuşabilmesi için bir genel görüşmenin açıl
ması lâzımdır. Biz temas için gittiğimiz yerler
de daima büyük harflerle yazılmış duvarlara 
yapıştırılmış : «Köklü reform isteriz» Afişleri 
ile karşılaşırız. Nedir bu köklü reform? Bu
nun da aydınlığa kavuşturulması lâzımgel-
mektedir. Bu bakımdan da genel görüşme mut
laka açılmalıdır. 

Bilhassa lise mezunlarının sıkıntılarını, 
üniversiteye iktisabetmiş olan yüksek öğretim 
öğrencilerinin ıstıraplarını dindirebilmek için 
temelinde yatan nedenlerin bilinmesi lâzım-
gelmektedir. Evvelâ ilkokuldan başlıyan, or
taokulda bilhassa daha kesif yerini alması 
lâzımgelen Millî Eğitim Bakanlığının gerçek
leşmiş, belli bir politikası olmalıdır. Bunlar 
ilköğretimden sonra kifayet bakımından ol
duğu kadar kitap bakımından, eğitim ve öğ
retim bakımından ve ondan sonra da memle
ketin gerçek ihtiyaçlarına cevap verecek mes-
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lek okullarını yaymak suretiyle hiç değilse 
üniversiteye girecek talebelerin miktarlarını 
daha önceden barajlamak ve ihtiyaca cevap 
verecek şekilde meslek okullarına kaydır
mak suretiyle bunu kökünden, temelinden hal
letmelidir. Bunun da aydınlığa kavuşabil
mesi için, biz Millet Partisi Meclisi Grupu 
olarak, genel görüşmenin çok yerinde ol
duğu kanaatiyle lehte oy kullanacağımızı be
yan eder, bu vesile ile gurupum ve şahsım 
adına hepinize saygılarımı sunarım. (M. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Nihat Diler, buyurun. 

Muhterem arkadaşlar, iki kanun tasarısı 
için açık oylama işlemi devam etmektedir. 
Kutular kürsü önünde bulunduruluyor, oylarını 
kullanmıyan arkadaşlarımızın lütfen oylarını 
kullanmalarını rica ederim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; yüksek okullarda çeşitli nedenlerle boy
kot yapıp fakülte ve okul binalarını işgal 
etmiş olmaları üzerine bunun nedenlerini tes
bit ve normal hale getirilmesi hususunda ve
rilmiş bulunan genel görüşme önergeleri üze
rinde, Y. T. P. Meclis Grupunun görüşlerini 
açıklamak üzere, Yüksek Huzurlarınızı işgal 
etmiş bulunmaktayım. 

Y. T. P. ilkokuldan üniversiteye kadar bü
tün öğretim kademelerinin sitem ve faaliyet
lerinin aksıyan yönlerini tesbit edip hal çare
lerini her vesile ile ortaya koymuş bir siyasi 
teşekküldür. Bu meyanda üniversitelerimizin 
milletimizin beyni mesabesinde bulunduğunu, 
toplum olarak karşımıza çıkacak güçlükleri 
yenmenin bizlere aydınlatıcı yollarını göste
ren, çağdaş uygarlık seviyesine ve onun üstüne 
çıkma imkânlarını bahşederek iyiyi, doğruyu, 
güzeli tercih etme fırsatlarını veren millî ku
rum ve kuruluşların başında üniversitelerin gel
diğini ifade etmişizdir. Üniversitelerimizin ken
dilerine düşen görevleri bihakkın ifa etmeleri, 
bilim ve öğrenme aşkı zevkinin gençlerimize 
her türlü menfaat ve ihtirasların üstünde 
aşılanmasının lüzumlu olduğunu, imkânları 
mahdudolan memleketimizde gençlerimizi, öğ
rendikleri bilgilerle kendi şahsi ihtiyaçlarını 
tatminden ziyade en, iyi, en mükemmel şe
kilde feragat ve fedakârlıkla memlekete 

hizmetin bir vasıtası olarak kullanmalarını te
min edecek bir eğitime tâbi tutmak, bu suretle 
öğrencileri bilim anlayışı kuvvetli, sağlam 
düşünceli aydınlar olarak yetiştirmekle müm
kün olabileceğini ifade etmiştik. 

Üniversitelerimizde bugün tam mânasiyle bir 
ilmî ve idari özerklik vardır. Ancak, gençli
ğin ileri sürdüğü, gazetelerden bizlere kadar 
intikal eden bâzı fikirleri mevcuttur. Ezcümle, 
gençlik bu fikirlerini şu şekilde tesbit ve ka
mu oyuna açıklamış bulunmaktadır. 

1. Ankara, İstanbul ve İzmir'de birer üni
versite hastanesinin açılmasa, 

2. İmkân ve fırsat eşitliğinin sağlanması 
İçin öğrencilere karşılıksız burs verilmesi, 

3. Verilmekte bulunan bursların ayda 250 
liranın üstüne çıkarılması, 

4. Kredi adedinin arttırılması, yurt durum
larının ıslah edilmesi, sosyal ve kültürel faali
yetlerini geliştirecek merkezler haline sokul
ması, 

5. Bakanlıklar ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin verdikleri burs kontenjan miktarla
rının artırılması, 

6. Okullardaki ders araç ve gereçlerinin 
yeterli duruma getirilmesi, 

7. Bütün öğrencilerin, kitapları ucuza ala
bilmeleri için, kitapların basılması hususunda 
büyük bir matbaanın tesis edilmesi, 

8. Tesis edilecek matbaada bir üniversite 
gazetesinin çıkarılarak öğretim üyeleri ve öğ
rencilerinin bu gazetede kendi sorunlariyle 
araştırma yapmaları, kültürel, sosyal yönlü ya
zıların neşredilebilme imkânlarının bahsedil
mesi ve faydalı neşriyatta bulunacak bir üni
versite yayın evi faaliyetinin gerçekleştirilme
si, 

9. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki üniver
site gençliğinin yoğun bulunduğu şehirlerin 
çevresinde gençlerin toplanma ve eğitim mer
kezleri kurulmalı, buralarda gençlik kendi öz 
yeteneğince eğlenme,, dinlenme ve yetişme im
kânlarına kavuşmalı, bu merkezlerde yüzme ha
vuzları, spor tesisleri, oyun, müzik salonları, 
kütüphaneler bulunmalıdır. Gençler burada 
ücretsiz olarak daktilo, steno,, lisan, şoförlük, 
dans, halk oyunlar^, pratik olarak her türlü 
sanat hakkında nazari ve amelî bilgilere sahip 
kılınmalıdırlar. Buna benzer yerler yurdumuzun 
her köşesinde açılmalıdır. 
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10. Bir tesis kurularak, üniversiteyi biti
rip hayata atılacak gençlere, uzun vadeli ku
ruluş ve donatım kredileri verilmelidir. 

Bu meyanda ilk boykot ve işgal hâdisesini 
yapan Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğren
cilerinin bugüne kadar tesbit ettiğimiz ihtiyaç
ları şu şekilde tebellür etmiştir:. 

1. Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi kuru
luş gayesi ve bugünkü toplum hayatında kal
kınma planındaki yeri, 

2. Fakültemiz mezunlarının lâyık olduğu 
görevlere lâyık oldukları ücretlere atanmala
rı, 

3. Lâtincenin kaldırılması, 
4. Fakülte Yönetim Kuruluna öğrenciler

den bir temsilcinin katılması, 
5. Fakülteye girecek öğrencilerin belli oran

da azaltılması, 
6. Bir günde birden fazla imtihana girilme

mesi, 
7. Diğer filolojilerden kaldırılan öğretmen

lik hakkının iade edilmesi, 
8. Bir kürsüde biranda girilen birkaç ders

ten geçenlerin geçerli sayılması, 
9. Gece derslerinin 17,30 da başlatılması, 
10. Şubat hakkının verilmesi, 
11. Devam mecburiyetinde imza sisteminin 

düzeltilmesi, 
12. 1 nci sınaf filolojilerdeki ara imtahan-

lannın kaldırılması, 
13. Son sınıf talebelerine yardımcı dersle

ri vermeden mezuniyet hakkının tanınması, 
14. Tezlerin bir düzene göre alınması ve tez

le ilgili yönetmelik maddelerinin gözden geçi
rilmesi. Bu vaziyette tebellür etmiş bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım; biz Yeni Türkiye 
Partisi olarak bu mevzuda evvelce bazılarının 
üzerinde, büyük bir kısmının üzerinde tedbir
ler alınmasını istemiştik. Ancak bu tedbirlerin 
bazılarının zaman içinde alınabileceği izahtan 
varestedir. Bugün için derhal bu tedbirlerden 
alınması zaruri olanlar varsa, derhal alınması
nı istiyoruz ve istemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; bu hususta sayan par
ti sözcüleri kendi kanaatlerini bildirecekler
dir. Milletvekilleri de kendi kanaatlerini orta
ya koyacaklardır. Ancak bugüne kadar yüksek 
malûmlarınız olduğu üzere bütün bu mesele
ler enine boyuna Millî Eğitim Bakanlığı büt-
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çelerinin müzakereleri sırasında parti grup 
sözcüleri ve milletvekilleri tarafından ortaya 
konulmuş tartışalmış ve tedbirlerinin alınmasa 
ileri sürülmüştür. Fakat, maalesef gereken ted
birler, bilmiyoruz hangi sebeplerle, yerine ge
tirilmemiştir. Aksaklıklar ortaya çıkmış bulun
maktadır. işte biz Yeni Türkiye Partisi olarak, 
parti sözcülerinin ve milletvekillerinin ileri sür
müş oldukları bu fikirlerin aşığı altonda her tür
lü peşin hüküm ve kanaatlerden uzak bu genel 
görüşmenin daha sağlam, daha mukni, daha ob
jektif ve politik istismarlara meydan vermi-
yecek şekilde tesbit edilip hal çarelerinin de 
bu esas ve usuller içinde süratle halledilebilme
si için Meclis araştırmasını istemiş bulunmak
tayız. 

Bu suretledir ki, fikir israfiyle memleketi
mizi büyük çapta zarara sokan maddi ve mâne
vi yaşayışamızı inkıtaa uğratan bu olayların 
asıl sebeplerinin öteden beri üzerinde durduğu 
gibi, eğitimimizin temel felsefe ve prensipleri
nin millî bünyemize has bir şekilde tesbit edil
meyişinden mi, mevzuat noksanlığından mı öğ
rencilerin öteden beri içinde bulundukları, 
halledilmesi gereken yurt,, burs, kredi, kitap 
meselelerinden mi neşet ettiği, veya bâzı iddia
lara göre Fransa'da meydana gelmiş gençlik 
hareketlerinin bir özentisi mi olduğu hususla
rı derinleme bir Meclis araştırmasiyle mümkün 
olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; belki bir kısım 
kimseler diyeceklerdir ki; biz bununla üniver
sitenin özerkliğine elatmış olacağız. Bizim ka
naatimiz odur ki; üniversite bugün bir güçlük 
içinde bulunmaktadır. Yüce Meclis olarak, üni
versitenin kendine düşen fonksiyonunu bihak
kın, en güzel şekilde ifa etmesi için elimizden 
gelen bütün yardımı yapmak mecburiyetin
deyiz. Bu itibarla Meclis araştırması yapar
sak, her türlü politik istismarın üstünde Yüce 
Heyetinizin tensibedeceği, seçeceği bir heyetin 
size getireceği objektif bilgileri havi rapor üze
rinde kanaatlerinizi serdedecek ve dolayısiyle 
bu meselenin süratli ve isabetli bir şekilde hal
ledilme imkânına kavuşmuş olacağız. 

Bu itibarla genel görüşme üzerindeki vâki 
önergeleri, Y. T. P. Grupu olarak kabul ediyo
ruz. Ancak genel görüşme önergelerinin her za
man Meclis araştırması halinde inkılâp ettirilme
si bahis mevzuudur. Partilerin teker teker bir-
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takım iddia ve ithamlarla ortaya çıkarmalan 
ve kendi, görüşleri zaviyesinden meseleyi ele al
maları, benim kanaatime ve partimizin kanaati
ne göre meseleyi halletmekten uzak bıraka
caktır. Bu itibarla biz Y. T. P. si olarak ge
nel görüşme önergelerini kabul etmekle bera
ber Yüce Meclisin muayyen mevzular üzerinde 
ittifak etmesini temin etmek için meselenin. 
bilâhara bir Meclis araştırması haline çevril
mesini arz ve rica ederiz. 

Grupum adına Yüce Meclisi en derin sevgi 
ve saygı ile selâmlarım. 

(Y. T. P. saralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Türkiye işçi. Partisi Grupu adı
na Sayın Behice Boran. 

Buyurun efendim. 

T. t. P. GRUPU ADINA BEHİCE HATKO 
(BORAN) (Urfa) — Sayan Başkan sayan millet
vekilleri ; grupum, verilen önergelerin kabulün
den yanadır, üniversite ve gençlik meseleleri 
üzerinde bir genel görüşme açılmasından yana
dır. Bu önergelerin öncelikle görüşülmesi ta
lebi Sayın Başbakandan geldiğine göre ve 
iktidar partisi de ayna yönde bir önerge vermiş 
olduğuna göre, anlaşılıyor ki bu konu gündeme 
ahnacak ve konuşulacaktır. Bundan dolayı ben 
bi'. konu üzerinde uzun. boylu durmıyacağam. 
Yalnız gündeme almanın genel gerekçeleri ola
rak ve özellikle, bizim kanaatimizec görüşme
lerin hangi mihverler üzerinde olması gerekti
ğini belirtmek bakımından bâzı noktalar üzerin
de duracağım. , 

önergeler, hep bildiğimiz gibi, üniversiteler
de yer alan son olaylar üzerinde verilmiştir. 
Ama önümüzdeki meseleyi bu olaylara münha
sır bir mesele zannedersek çok yanılmış olu
ma. Ve yine meselenin çözümünü sadece ileri 
sürülen isteklerin karşılanmasında tanırsak, 
kanaatimce yine yanılmış oluruz. 

Gençlerin ileri sürdükleri istekler haklı
dır, faraza kitapların pahalılığı, imtihan hak
larının Şubatta da verilmesi ve saire gibi istek
ler haklıdır, bunlar karşılanmalıdır, ama bun
lar karşılandığı takdirde mesele çözümlenmiş 
olacak sanırsak, işte o noktada yanılmış olu
ruz. Mesele tüzük değişiklikleri, filân yönet
meliğin değişmesi, kitapların ucuzlatılması gibi 
çizgilerin çok ötesinde ve çok. daha derininde 
olan bir meseledir. 
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Bir kere, ilk başta temel ilkeleri ile ve poli
tikası ile ve uygulaması ile beraber üniversite 
ve yüksek öğretim ve eğitim meselesidir, te
mel ilkesi, politikası ve uygulamaları ile, bü
tünlüğü halinde., , 

ikincisi, yüksek öğretim ve üniversite öğ
retimi orta öğretimden ayrılmayacağına göre, 
bütün öğretim düzeyleri arasında zorunlu bir 
ilişki olduğuna göre, aslında yüksek öğretim 
ve eğitim politikası meselesi olmaktan da öte, 
+ümü, ile bir eğitim politikası ve uygulaması me
selesidir. 

Eğitim politikası, bilhassa orta ve yüksek 
düzeydeki eğitim politikası söz konusu olduğu 
zaman bunu genel kalkınma politikasından 
ayrı olarak düşünebilmeye imkân yoktur. İkisi 
arasında ahenkli bir denge ve irtibat kurul
ması zorunluğu vardır. Bugüne kadar bütçe 
müzakerelerinde Eğitim Bakanlığa bütçesi ko
nuşulurken,, hep, zaman 20 dakika ile sınırlan
mış olduğu, için, partiler ve bu arada parti
miz bu eğitim sorunlarını bütün felsefi taraf
ları, ilkeleri, uygulamaları ile bir bütün halin
de, derinlere inerek incelemek ve açıklamak 
fırsatını bulamamışlardır. Bundan dolayıdır ki 
bu konunun gündeme alınması ve alındıktan 
sonra konuşmaların kısıtlanmaması, bu eğitim 
ve öğretim, meselelerinin sosyolojik derinlik
lerine kadar, kökenlerine kadar inmek fırsatı
nı vermiş olcaktır. Ve böyle gündeme alınıp, 
zamansız, enine - boyuna konuşulması şu ba
kımdan da zaruridir; çünkü bâzı çevrelerde so
runları büsbütün yokuşa sürecek bâzı görüşle
rin ileri sürüldüğü görülmektedir. Yok dı
şardan kışkırtılmak, politikaya âlet edilmek 
gibi... Ve yine sakat görüşlerden bâzıları zecrî 
tedbirlere gitmek, baskı metotları ile olayları 
bastırmak eğilimidir. Halbuki biraz evvel be
lirttiğim gibi, nasıl, bütün somut istekler kar-
şılansa dahi, tüzük ve yönetmeliklerde isteni
len değişikliler yapılsa dahi mesele bu şekilde 
halledilmez dedimse, aynı suretle baskı metot
ları ile zecrî tedbirlerle de bu mesele katiyen 
halledilmez, tamamen yokuşa sürülmüş olur. 
Meseleyi anlayışla, üniversitenin özerkliğine 
asla halel getirmeden ele almak ve bu zihni
yetle çözüm yollan aramak gerekir. 

Meselenin gündeme alınmasının ve süresiz 
uzun konuşmalara, görüşmelere imkân verilme
sinin diğer bir gerekçesi de, kanaatimce, önü-

246 — 



M. Meclisi B : 7^ 19 . 6 . 1968 O : 1 

müzde olan olay sadece bir eğitim ve öğretim 
sorunu da değildir. Eğitim ve öğretimin sınır
lan dışında bugün gerek bizim memleketimiz
de, gerekse dünyada bir gençlik sorunu mese
lesi vardır. Bugün, şimdi sıralamıyacağım 
birtakım sosyolojik (sebepler dolayısiyle, genç 
kuşaklarla biz eski kuşaklar arasında bir kop
ma hali görülmektedir, bir kopuş hali görül
mektedir. Gençlerin bir bunalım halinde, bir 
tedirginlik halinde oldukları, aynı zamanda ye
ni atılışlar yapmak, yeni ufuklara doğru yö
nelmek isteğinde oldukları görülmektedir. On
ların birtakım davranışları biz eski kuşaklara 
garip gelmektedir, yadırgamaktayız, bazan 
şaşmaktayız. Ama bunun karşısında görülen 
bâzı tepkiler var ki, gayet yanlıştır. Yermek, 
küçümsemek, tenkid etmek, hele suçlamak, 
gençlerin bu davranışları karşısında biz eski 
kuşakların asla almaması gereken davranışlar
dır. Bizler, eski kuşaklar, hele sorumlu mevki
de olanlar her şeyden önce gençliği anlamak, 
meselelerini anlamakla ödevlidirler. Ayıpla
mak değil, yermek değil, şaşmak değil, ya
dırgamak değil, fakat bilimsel metotlarla ve 
bir eski kuşaktan olmanın, büyük olmanın, 
anne - baba durumunda olmanın verdiği bir 
şefkatle genç nesillere eğilip onların bu mese
lelerini anlamak; bunalımları, sıkıntıları neler
den doğuyor, bunların sebeplerini anlamak, 
aynı zamanda da onların bu durumundaki olum
lu, müspet tarafı da görmek... Çünkü gerek bi
zim memlekette, gerek bütün dünyada görülü
yor ki, gençlik bir şeylerin değişmesini isti
yor ve olumlu yönlerde, yıkıcı yönde değil, 
yapıcı yönde yetişmesini, değişmesini istiyor. 
Bizlere düşen, gençlere bu yolda yardımcı ol
mak, yoksa yermek, baskı metotlarına başvur
mak ve onları zecrî tedbirlerle sözde yola ge
tirmeye çalışmak değildir. Bu, tam tersine bir 
sonuç verecek metot olur. Bütün bu gerekçelerle 
önergenin kabulünü ve konunun gündeme alın
masını biz de partimiz adına diliyoruz. Hür
metlerimle. (T. i. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Turhan Feyzioğlu. 

Muhterem arkadaşlar, açık oylamalarda 
oyunu kullanmıyan arkadaşlarımız varsa lüt
fen kullansınlar, kutuları kaldırtacağım. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlarım ; Güven Partisi Grupu genel görüş
me önergelerinin kabul edilmesi gerektiği inan
cındadır. Bu görüşmelerde siyasi parti çıkar
ları değil, gençlerimizin ıstırapları, gençleri
mizin gerçek dâvaları, meseleleri ele alınmalı 
ve bunlara hal çaresi bulunması arzusu bütün 
çalışmalarımıza hâkim olmalıdır. 

Burada bizden evvel konuşan bâzı sözcü
ler ve bâzı önerge sahipleri, hattâ önergeleri
nin metinlerinde Sayın Arsan ve Sayın özar-
da Türkiye'deki bu öğrenci hareketlerinin belli 
ideolojik kaynaklardan ilham alan, Fransa'-
daki ve benzeri memleketlerdeki olaylarla bir 
ilişkisi olmadığını isabetle ifade etmişlerdir. 
Gençliğin büyük kütlesi her türlü dış ideolojik 
ilişkileri- açıkça reddettiğini bugüne kadar 
muhtelif vesilelerle ifade etmiştir. Pek çok de
meç ve pek çok bildiride, şimdiye kadar Türki
ye'deki olaylar Fransa'daki malûm kaynaklı 
olayların bir uzantısı değildir, bir özenti ve 
bir taklit değildir sözünü, sorumlu gençlerin ağız
larından bütün millet duymuş bulunmakta
dır. Buna rağmen, daha ziyade öğrenci olmı-
yan kimselerin, öğrenci kuruluşlariyle uzaktan 
yakından ilgisi bulunmıyan kimselerin veya ku
ruluşların yine basına intikal etmiş bildirile
rinde öğrencilerimizin açıkça ifade ettikleri 
bu sözlere rağmen Türkiye'deki olayları Fran
sa'daki olayların bir uzantısı gibi umumi efkâ
ra takdim etme gayretleri de gözden kaçma
maktadır. 

Mecliste açılacak olan genel görüşmenin 
bu konuda isabetli teşhise ve gerçek meselele
rin hal çaresinin bulunmasına yol açmasını te
menni ediyoruz. G. P. her meseleye olduğu gibi 
bugünlerin en önemli olayı halinde inkişaf eden 
üniversite ve yüksek öğrenim gençliğinin şikâ
yetlerine, işgal hâdiselerine, boykot hâdiseleri
ne de yapıcı bir tutumla ve dertlere çare bul
ma açısından bakmaktadır, böyle bakmaya da 
kararlıdır. Hadiselerin başından beri G. P. bu 
konuda tahrik yapmamıştır, kargaşalık teşviki 
yapmamıştır, fakat ciddî kanun teklifleri yap
mıştır. Vermiş olduğumuz kanun tekliflerinden, 
bu sabah Yüce Meclise takdim edilmiş olan ka
nun tekliflerinden birincisi, Yüksek öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumu ile ilgilidir. 

Değerli arkadaşlarım; bu kurum 1962 sene
sinde Türkiye'de yüksek öğrenime imkân ve 
fırsat eşitliğini sağlıyabilmek için kurulmuştu. 
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Bu kuruma, kanaatimizce sermayesi yeterli ol-
mıyan bu kuruma Devlet Bütçesinden her yıl 
40 milyon lira ayrılması kanunun açık emri
dir. Buna rağmen, genel görüşmede daha taf
silâtlı olarak arz edeceğimiz üzere, bugüne ka
dar 7 yılda 40 milyonar liradan Devlet Bütçe
sinin 280 milyon lira katkıda bulunmuş olması 
gereken Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kuru
muna bütçeden verilen miktar 186 milyon lirayı 
geçmemiştir. Demek ki, Devlet bütçeleri 100 
milyon liraya yakın bu Kuruma borçludur ve 
bu kadar hayatî bir memleket dâvasında 7 yıl
da 100 milyon liralık bir ödenek azlığına şahi-
dolmaktayız. Kanun teklifimiz bir taraftan yıl
da 40 milyon lira Devlet Bütçesi katkısını 100 
milyon liraya çıkarmak hedefini gütmekte; öte 
yandan Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku
rumunun sermayesini de 1 milyar liraya yük
seltmek suretiyle yüksek öğrenim gençliğinin 
kredi, burs, yurt meselesini kökünden hallet
mek amacını taşımaktadır. 

Birçok defa bu kürsüden O. P. Grupu adına 
ifade edilmiş olan bir ilkeyi, bir temel görü
şümüzü, programımızda yer alan bir temel gö
rüşümüzü tekrarlamak isterim: Eğitim Türki
ye'de parası olanın imtiyazı değildir. Parası 
olanın imtiyazı olmamalıdır. Kabiliyeti olan 
ve çalışan her memleket evlâdının hakkı olma
lıdır. 

Değerli arkadaşlarım, köyde ve kentte ya-
şıyan bütün kabiliyetlere çalışkanlıkları ve 
kabiliyetleri ölçüsünde öğretimin en yüksek 
kademelerine kadar yükselmek imkânını aç
mak, yalnız sosyal adalet açısından, yalnız im
kân ve fırsat eşitğliğinin mânevi değeri bakı
mından değil, aynı zamanda milletimizin en bü
yük hazinesi olan, insan hazinemizi, en büyük 
varlığımız olan insan zekâsını değerlendirmek 
bakımından da hayatî bir önem taşır. Plân mü
zakerelerinde Grpumuz hatırlanacağı üzere, 
orta öğretimde parasız yatılı öğrenci sayısını 
kat kat artıracak bâzı teklifler sunmuş ve bu 
teklifler Yüce Meclisin tavsibine mazhar olmuş 
idi. Bunun yeterli olduğu inancında değiliz. 
Gerek orta öğretimde, gerek yüksek öğretimde 
imkân ve fırsat eşitliğini geliştirici bütün ted
birleri, her türlü kışkırtma arzusunun dışında 
bir memleket vazifesi olarak milliyetçi açıdan 
ele alınmasını gerekli temel bir dâva olarak 
görmekteyiz. 
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I G. P. bu sabah Meclise takdim ettiği ikin
ci kanun teklifinde, ders kitaplarının maliyet 
fiyatları üstünde satılmasını önliyecek bir 
formül ileri sürmüştür. Ders kitaplarının bir 
ticaret metaı olmasına mâni olmak, ders kitap
larının dar gelirli öğrenciler sırtından büyük 
kazançlar sağlamak için bir vasıta olarak kul
lanılmasına çare bulmak üzere getirmiş olduğu
muz kanun teklifi ders kitapları için en yük
sek fiyatın maliyet fiyatı olabileceğini öngörü
yor ve bâzı hallerde sübvansiyonla, üniversite 
kurullarının vereceği kararla, sübvansiyon ve
rilmek suretiyle maliyetin de altında ders ki
tabı satışını, bu kitaplar öğretim üyelerinin dı
şardan bastırdığı kitaplar da olsa öngörüyor. 

Değerli arkadaşlarım; bütün bu konulara iş
te bu açıdan, dertleri sömürmek değil, fakat 
dertlere hal çaresi bulmak zihniyetiyle bakabil
diğimiz ölçüde memlekete büyük hizmette bu
lunmak fırsatını bulacağız. Ve son olay
lardan yurt yararına çok faydalı neti
celer elde etmek imkânı olacaktır. Öğ
rencilerin ıstıraplarını, öğrencilerin şikâyetleri
ni siyasi parti çıkarlarının ve siyasi hırsların 
yakıtı, vasıtası haline getirmekten sakındığı
mız ölçüde ve ıstıraplara çare bulduğumuz, çare 
gösterdiğimiz ölçüde, müzakereler buna yaradı
ğı ölçüde muvaffak bir hizmeti Yüce Meclis 
yapmış olacaktır. 

Üniversite ve yüksek öğretim politikası ba
kımımdan genel görüşmede etraflıca ele alınma
sını gerekli gördüğümüz birkaç noktayı daha 
belirtmek isterim. G. P. Grupu olarak arz etti
ğim iki kanun teklifi sadece iki örnekten iba
rettir. Bunun dışında çok önemli meselelerle il
gili başka kanun teklifleri hazırlamaktayız ve 
bunları bir bir Yüce Meclise takdim edeceğiz. 
Üniversite ve yüksek okul politikasının temel 
noktalarından biri bu görüşmelerde ele alınma
lıdır dileğmdeyiz. 

Grup olarak düşünüyoruz ki, fakülte kurul
larının veya üniversite senatolarının paraken-
de kararlariyle plândan kopuk, kalkınma ihti
yaçlarından kopuk kararlarla fakülte, üniver
site açılması, bunların açılacağı yerlerin tesbiti, 
öğrenci sayılarının münhasıran salon büyüklü
ğü gibi anlamsız ölçülerle tesbiti çok hatalı ol
maktadır. Yüksek öğrenim politikası hiçbir za-

| man millî kalkınma politikasından ayrılamaz, 
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Yüksek öğrenim politikası millî kalkınma plân
larının ortaya koyduğu 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıl
lık ve daha uzak yörüngelerde Türkiye'nin in
san gücü ihtiyacını hesaba katmak zorundadır. 
Ne kadar mühendis, yüksek mühendis öğrencisi 
alacağımızı, ne kadar coğrafya bölümü öğrenci
si alacağımızı salon büyüklüklerine göre değil, 
ne kadar hukuk öğrencisi yetiştireceğimizi sa
lon büyüklüklerine göre değil, ama Türkiye'nin 
gelecek yıllardaki ihtiyacına göre, kalkınma plâ
nının ortaya koyacağı ihtiyaçlara göre, tesbit 
edecek usulleri bulmadığımız takdirde yarının 
aydın işsizliği meseleleri vahim olacak ve bü
yük bir insan israfına, büyük bir kaynak isra
fına yol açmış olacağız. Ne yazık ki, muhtar 
üniversitelerimiz bu konuyu kendi bünyeleri 
içinde plânla ilişkili olarak halletme yolunda 
değillerdir. Böyle olmadığını gösteren deliller 
vardır. Yüce Meclis yapacağı görüşmelerde Tür-
kiyenin millî kalkınma politikasiyle üniversite 
muhtariyetini zedelemeden, üniversitenin öğre 
tim plânlarını behemahal bağdaştırmak, bun
ları birbiri ile ahenkli şekilde çalışır hale ge
tirmek zorundaidır. Bunun yolunu bulabileceği
mizden, genel görüşmede ortaya koyacağımız
dan eminim. 

Yüksek öğrenim kurumlarının yurt sathına 
dağılışı da üniversite kurullarının tek başına 
halledeceği bir konu olmaktan çıkmalı ve Yüce 
Meclis emrivakiler kargısında kalmamalıdır. 
Yüksek öğrenim kurumlarının yurt sathına den
geli şekilde yayılması, Orta - Anadoluda, Ka
radeniz'de, Güney - Doğuda, Doğu - Anadolu
da yer yer kültür merkezlerinin kurulması her 
bakımdan sıhhatli bir gelişme olacaktır. Her ba
kımdan bunun büyük faydaları olacaktır. Sa
dece birkaç büyük şehirde astronomik rakam
lara varan öğrenci topluluğunu barındırmanın 
güçlükleri ve hattâ büyük şehirlerin üniversite 
şehri olarak en iyi şehirler olup olmadığı konu
su, bu genel görüşmelerde ele alınması gerekli 
konulardır. 

Yüce Meclis yurt sathına dengeli dağılış me
selesi üzerine mutlaka eğilmelidir. Gece öğreni
mi konusu ele alınmalıdır. Üniversite öğretim 
üyelerinin zamanlarını üniversiteye hasretme
leri, bütün zamanlarını öğretim ve araştırma 
'işine hasretmeleri, muayenehane, yazıhane, tica
rethane gibi konuların dışında bütün ışıklarını, 

bütün imkânlarını öğrencilerine vermeleri im
kânı burada konuşulmalıdır. 

Özel okullar konusu Yüce Meclisin hatırın-
dadır. Geçen yıl yürüyüşler konusu olmuştu, 
boykotlar konusu olmuştu, bildiriler konusu ol
muştu. Güven Partisi Grupu adına yüksek Se
natoya sunmuş olduğumuz bir araştırma öner
gesiyle, biz bunu bir Senato araştırması konusu 
haline getirdik. Bu önergemizin kabulü sure
tiyle mesele, aylardan beri çok etraflı bir ince
lemeye tabi tutuldu. Bu raporun biran evvel 
intacını, eğer bu Meclisin kürsüsünden, komşu 
ve Yüce Meclisin mensuplarına bir ricada bu
lunmak mümkün ise, biran evvel bu araştırma 
işinin sonuçlanmasını ve ortaya çıktığından emin 
olduğum bâzı vahim gerçeklerin çaresinin bir an 
evvel bulunmasını arzu etmekteyiz, özel okullar 
konusunda ıstıraplar vardır, ciddî dertler var
dır, buna mutlaka çare bulunmalıdır. 

Üniversiteler arası ikiliğe çare bulunmalıdır. 
Aynı işi gören bir öğretim üyesinin aldığı ücret
le öbür tarafta bir asistanın aldığı ücreti muka
yese ediniz. Aynı şehirde, aynı sahada eğitim ya
pan iki insan... Birisi öğretim hayatının ilk ka
demesinde, iki yıllık asistanıdır, aldığı ücret, 
30 yıl emek vermiş olan, kendisini yetiştirmiş 
olan hocasından kat kat fazla olabilmektedir. 

Bunlar hakikaten üniversitelerin keyifleri
ne bırakılabilecek meseleler değildir. Meclisin 
mutlaka ele alması ve çareye kavuşturması ge
rekli konulardır. Bunun da incelenmesini iste
mekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi topluyorum : 
Olayların uzayıp çürümesinde bir fayda yok

tur. Hükümetin meseleyi, yalnız muhtar üniver
sitenin ilgileneceği bir mesele olarak değil, Hü
kümetin de, Yüce Meclisin de ilgileneceği bir 
millî mesele olarak ele almış olduğunu göste
ren davranış, bugün bu önergenin konuşuhna-
sınldaki ısrarlı ve biran evvel konuşulsun, tar
zındaki faydalı tutumları olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, bu mesele yalnız üni
versiteyi ilgilendirmiyen, Yüce Meclisin de so
rumluluk taşıdığı, Hükümetin de sorumluluk 
taşıdığı bir millî dâvadır. Bu açıdan ele alıp 
hal çaresini bulmalıyız. 

Boykot ve işgal olaylarının ekonomik haya
ta tesirleri başlamıştır. Aldığımız haberler, eko
nomik ve sosyal hayattaki tesirlerin sirayet ih-
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timalini oraya koymakadır. Bundan şikâyetler 
başlamıştır. 

O halde değerli arkadaşlarım, iş daha faz
la sürüncemede kalmadan, ard niyetli unsurlar 
birtakım oyunlar oynamak fırsatını bulmadan, 
milliyetçi, değerli, olgun gençlerimizin ortaya 
koymuş oldukları ciddî ıstırapların hal çaresine 
biran evvel eğilmek zorundayız. \ 

Bütün bu sebeplerle genel görüşmenin açıl
masına grup olarak, «evet» diyoruz. 

Sayın Reşat Özarda'nm ve Sayın Mehmet 
Ali Arsan arkadaşımızın meseleyi çok iyi şe
kilde, kanaatimizce en iyi şekilde vaz'ettikleri 
inancındayız. 

Bu müzakerelerin bugün başladığı gibi, bun
dan sonraki safhalarında da olgunluk içinde de
vamını ve meselelere ışık tutan ciddî çözüm yol
ları getirmesini dilemekteyiz. 

Yüce Meclisi Güven Partisi Grupu adına 
Saygılarımla selâmlarım. Teşekkür ederim. (G. 
P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Diğer siyasi parti grupları adı
na söz istenmemiştir. Bu itibarla söz sırası Ba
kanlar Kurulu adına Sayın Başbakanındır. 

Buyurunuz Sayın Başbakan. (A. P. sırala
rından sürekli alkışlar) 

Efendim açık oylama işlemi bitmiştir, kutu
ları lütfen kaldırın. 

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL (İs
parta) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; hepinizi saygı ile selâmlıyorum. 

Huzurunuza, şu ana kadar bu kürsüden serd 
edilen mütalâalara cevap vermek için gelmiş 
bulunmuyorum. Sadece, memleketimizde hali 
hazırda mevcut üniversite hâdiseleri dolayısiyle 
bir genel görüşme açılması talebine katıldığı
mızı ifade etmek için huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. Bu münasebetle, çok kısa bir iki hu
susa dokunacağım. 

Hali hazırda üniversitelere bağlı 46 fakülte 
ve yüksek okuldan 18 inde boykot vardır. Bun
lardan bir kısmında işgal vardır, âmme hizmet
leri görülememektedir. 39 yüksek okuldan da 
üniversitelere bağlı olmıyan 4 yüksek okulda 
boykot vardır. Hâdiseleri küçümsemediğimizi 
daha evvel beyan ettik. Hâdiselerin ciddî oldu
ğu üzerinde durduk. Bugün görüşülmesine şa
yet yüksek heyetiniz karar verirse, Cuma günü 
yapılacak görüşmelerde siyasi partiler ve Hü
kümet, meselenin tahliline, teşhisine, tedbirleri

ne nasıl eğildiklerini bu kürsüden ifade ede
ceklerdir. 

Benim üzerinde durmak istediğim husus şu
dur : 

Gözler Meclis üzerine çevrilmiş olacaktır. 
Herkes ortadaki meseleyi değil de, bu zamana 
kadar söyliye geldiği hususları bu kürsüden tek
rarlar ve bu genel görüşmenin sonunda, yapıcı, 
meseleye ışık tutucu hiçbir fikir ortaya çıkma
dan Meclis müzakereleri biterse, o zaman Mec
lis müessesesi üzerinde bir ümitsizlik intibaı hâ
sıl olması muhtemeldir. Ben, buna işaret etmek 
istiyorum. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) 
Zira, Meclis müessesesi, demokratik nizamın 
kilit taşıdır. Her şeyin bittiği, her şeyin çaresiz
lik şeklinde göründüğü ahvalde, büyük mille
timizin gözü, onun çok değerli ve yüce mües
sesesi olan Meclise çevrilir. 

Bu itibarla, umumi efkârımızda hassasiyetle 
takibedilen üniversite olayları ile ilgili genel 
genel görüşmede, Meclis itibarının çok mühim 
bir şekilde ilgili bulunduğunu ifade etmek iste
rim. Bununla, hiç kimsenin hangi ölçüde, hangi 
istikamette konuşması gerektiğini tarif etmeye 
çalışmıyorum. Yalnız, Hükümet Başkanı olarak, 
bir vazifeyi ifa etmek mecburiyetindeyim. O 
vazife şudur : 

Görüşeceğiniz konu, nazik bir konudur; 
nev'i şahsına münhasır bir konudur ve Türki
ye'de birçok talebe hareketleri olmuştur. Bu ta
lebe hareketlerinin tedai ettirdiği birçok hâdi
seler vardır. O itibarla da umumi efkârımız te
dirgindir. Ama bu hâdise, geniş çapta üniver
site idaresine, okul idaresine yönelmiş olarak, 
ilk görünüşü ile hiç olmazsa, yönelmiş olarak 
zannediyorum ki, Türkiye'de pek sık rasla-
nan bir hâdise değildir. O itibarladır ki, 
konu nazik bir konudur. Şayet Yüce Mec
lisimiz birçok meselelerde olduğu gibi, bu 
nazik meselede dirayetini ve basiretini esir
gemezse, zannediyorum ki, hem Meclis böyle bir 
meseleyi görüşmüş olmaktan güçlü çıkacaktır, 
hem de icranın, muhtar üniversitelerin ve öğ
rencilerin istifadesi içinde bulunacak birçok mü
talâalar red edilmiş olacaktır. Su itibarla mese
lenin bir polemik yarışı haline getirilmesinin 
tehlikelerine işaret etmek istiyorum. Bir pole
mik yansı haline getirilir, çare ve tedbir üzerin
de durulmazsa o zaman birtakım sakıncaların 
bulunacağı, birtakım sakıncaların ortaya çıka-
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cağına şimdiden işaret koymakta fayda bulun
duğu kanaatindeyim. 

Muhterem milletvekilleri, hâdiseye tam teş
his koymak lâzımdır ve objektif olmak lâzım
dır.' Boykotçu, işgalci talebenin veya topyekûn 
talebenin haklı olduğunu, üniversite idareleri
nin, öğretmenlerin, profesörlerin, öğretim gö
revlilerinin, yönetim kurullarının topyekûn hak
sız olduğunu, yani şunu demek istiyorum; boy
kotçu talebenin, işgalci talebenin veya tüm ta
lebenin haklı olduğunu, tamamen haklı olduğu
nu, her şeyiyle haklı olduğunu ortaya koymak 
ve buna dayanarak da topyekûn üniversite yö
netimini, üniversite profesörlerini ve yönetim 
kurullarını ve yönetime katılan öğretim üyele
rini kötülemek gibi bir yol tutulursa bundan 
sonra üniversite idaresinin muhtar da olsa çok 
büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmasının 
muhtemel olduğunu huzurunuzda ifade etmeye 
mecburum. 

Meseleyi yapmak mı gerekiyor, yoksa mese
leyi açmak, büyütmek ve halledilir şekilden çı
karmak mı gerekiyor; her halde bu suali sorar
ken meseleyi yapmak gerektiğine inanarak hu
zurunuzda bulunuyorum ve onun için de bunun 
üzerinde duruyorum. 

Muhterem milletvekilleri; ümidediyorum ki, 
Yüce Meclisiniz meseleyi bir siyasi polemik man
zarası arz eder şekle sokmıyacaktır. Böyle ol
duğu takdirde hem Meclis itibarı üzerine birta
kım gölgeler düşebilecektir, hem de dışardaki 
hâdiselerin üzerine çok kötü tesirler olacaktır. 
Talebenin hoşuna gitmek veya öğretim kadro
larının hoşuna gitmek gibi bir yarışmaya mese
lenin götürülemiyeceğini ümidediyorum. Gayri-
kanuni, gayrihukukî, kanun ve hukuk devleti
ne yakışmıyan hallerin, arkasında hak da bu
lunsa, tasvip görmiyeceğine inanıyorum. Hak
kın almış şekilleri vardır. Masum arzularla, 
bunların teşkil ettiği zemin üzerindeki kışkırt
maların birbirinden rahatça ayrılması mümkün
dür. Gençliğin meselelerini anlamak lâzımdır. 
Gençliğin meseleleri üzerine anlayışla eğilmek 
lâzımdır. Ama bütün bunlar her halde gayrihu
kukî, gayrikanuni birtakım tasarruflara Yüce 
Meclisiniz tarafından hak verilmesine kadar gö-
türülemiyecektiv. Bu takdirde teşriî organ ola
rak yaptığınız kanunları icranın tatbik etmek 
imkânı ortadan kalkacaktır. 

I Muhterem milletvekilleri, hâdiseye Hükü
met bigâne kalmamıştır. Kalamaz, kalması 
mümkün değildir. Ama Hükümet kendi yetki
lerini, bir Anayasa kuruluşu olan muhtar üni
versitelerin yetkilerini birbirine karıştırmıya-
cak kadar da soğuk kanlı davranmıştır. (A. P. 
sıralarından, «bravo» sesleri, alkışlar). 

Hâdise henüz çıkmadan, hâdiseler henüz or
ta yerde yokken Hükümet mesele ile ilgilen
miştir. Genel görüşme açıldığı zaman her şey 
söylenecektir. Yalnız huzurunuzda şunu ifade 
edeyim ki, mesele bir polis meselesi değildir. 
Mesele bir toplum hadisesidir ve bir sosyal 
meseledir. Bütün dünyada da vukua gelmekte
dir. Ne ekonomik düzenle, ne ekonomik kalkın
manın bulunduğu sınırla doğrudan doğruya il
gisi vardır, ne şudur, ne budur. Millî gelir se-

I viyesi 1 500 doların üzerinde bulunan Fransa'-
I da, millî gelir seviyesi 1 500 doların üzerinde 

bulunan Almanya'da, keza aynı seviyede bulu-
I nan İtalya'da, ingiltere'de, isveç'te hâdiseler 

oluyor. Binaenaleyh bu meseleyi birtakım dokt
rinlere bağlamak, arkasına başka şeyler tak
mak, zannediyorum ki, üniversitenin, üniver-
sitt talebesinin bir çok problemlerini küçültür. 
Haklı problemleri başka renge boyar, başka şek
le sokar. Bu itibarla esasen kuşaktan kuşağa 

I milletinizin temadisi olan, gözbebeğimiz genç
liğe her türlü ihtimamı göstermiyecek Tür-
kiyede kimse yoktur. (A. P. sıralarından «bra
vo» sesleri). Her türlü sevgiyi esirgiyecek kim
se yoktur. Ama yarının ümidi, yarının idare 
kadrolarını teşkil edecek olan, yarının hizmet 
kadrolarını teşkil edecek olan, yarının memle-

I ketin her yerinde, her türlü faaliyetin bel ke
miğini teşkil edecek olan bugünün gençliği 
kendisinden hiçbir şeyin, memleketin ölçüleri 
ve imkânları nisbetinde kendisinden hiçbir şe^ 
yin esirgenmiyeceğini, yine huzurunuzda yapı
lacak müzakerelerde görmüş olacaktır. Bu za
mana kadar yine memleketin bütün imkânları 
nisbetinde pek çok şeylerin esirgenmediğini de 
yine huzurunuzda dile getirme imkânları ola
caktır. Bu itibarla, itina ile takibettiğimiz bu 
meseleye, üniversite içine polis sokarak bir hal 
çaresi aramadığımız bir gerçektir. Eğer bu bir 
lâkaydi manzarası arz ediyorsa doğru değildir. 

I Çünkü hal çaresini öyle görmedik. Ayrıca, muh-
I tar üniversitedir, ne hali varsa görsün, böyle 
1 bir tavrın içinde de olmadık. Hâdiseler çıktı-
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ğı zaman verdiğimiz beyan; «özerk üniversite
dir, bu bir gerçektir, özerk Üniversitenin için
de çıkmış birtakım problemleri biz, kendi yet
kimizi aşarak, özerk üniversitelerin yetkileri 
içine girerek halletme imkânına saJhip değiliz, 
bu yetki tecavüzü olur, üniversite yönetim ku
rulları meseleyi ele alacaklardır.» dedik. «Ken
dilerine düşen işleri kendileri yapacaklardır, 
Hükümete ve Meclise aidolan işleri de Hükü
mete getireceklerdir» dedik. 

Muhterem milletvekilleri; her yerde üniver
site yönetim kurulları ve başta senatolar ol
mak üzere, rektörler, dekanlar meselenin üzeri
ne ciddiyetle eğilmişlerdir. Bunda bir gevşek
lik ve lâkaydi yoktur. Büyük bir anlayışla eğil
mişlerdir. Huzurunuzda bu anlayışı takdirle 
karşıladığımı ifade etmeliyim. Ve meseleye 
koparacak şekilde değil, yapıştıracak şekilde, 
birleştirecek şekilde bir hal şekli aramaya 
gayret etmişlerdir. Çocuklarımıza, boykotçula-
rımıza, işgalcilerimize hepsi bizim çocukları
mız şefkatle muamele etmişlerdir, sevgiyle 
muamele etmişlerdir ve ümidim o olmuştur ki, 
üniversitelerimizde bu gibi hareketlere katı
lan gençlerimiz Türk Gençliğinin asaleti icabı, 
meseleyi sonradan hem kendi içlerinde uhde 
olabilecek, hem kendi içlerinde acı olabilecek 
hem de bütün millet vicdanında tasvip gör-
miyecek noktalara kadar götürmesinler. 

Şu ana kadar karşılaşılmış üzücü hâdiseler 
olmakla beraber meselenin aklı selimin hâ
kim kılacağı bir vasata doğru götürülebileceği 
intibaını uyandıran işaretler vardır. Bununla 
yine meselenin hallolduğunu, ortadan kalktı
ğını iddia etmiyorum. Mesele vardır, ortadadır. 

Şunu da ifade edeyim ki hür ve demokra
tik memleketlerde bu gibi meseleler olmaya da 
devam edecektir. Bunlardan tedirgin olmaya, 
iktisadi hayatta panik yaratıcı birtakım du
rumlara meseleyi götürmeye de, zannediyorum 
ki, lüzum yoktur. Hürriyet havasını ve hürri
yetlerin verdiği neticelere katlanacağız, katlan
mazsak yapacağımız iş yok ve meseleleri sükû
netle, soğukkanlılıkla hak, insaf, kanun devleti, 
millî menfaatlerimiz, kamu düzeni ölçüleri 
içinde halletmeye mecburuz. 

Muhterem milletvekilleri; memleketin gü
venliğinden, asayişinden mesul olan Hüküme
tin başı olarak burada yapılacak müzakerelerin 

mevcut probleme yenilerini ilâve etmiyeceği 
ümidi içinde olmak, zannediyorum ki, benim 
hakkımdır ve meseleleri büyütme istikametine 
götürücü bir müzakerenin, meseleleri bugünkü 
sınırlan içinden taşırarak bir asayiş meselesi, 
ciddî bir asayiş meselesi haline getirici istika
mete gidecek şekilde ne boykotçu öğrencinin, ne 
işgalci öğrencinin, ne de hak ariyan öğrencinin 
tasvip görmiyeceği bu yolla, takibedilen yolla 
meseleleri halletmeye ümit bulmıyacağını ümi-
dederim. 

Netice olarak şunu ifade etmek istiyorum: 
Hükümetiniz böyle bir genel görüşmenin açıl
masına hararetle taraftardır, meselenin hiçbir 
tahdide tabi tutulmadan münakaşa ve müzakere 
edilmesine taraftardır, her şeyin bu kürsüden 
söylenmesine taraftardır ve bütün bu müzakere
ler sonunda da meydana gelecek ortamın gerek 
elimizdeki meselenin çözümünde yararlı olacak 
aklı selimi hâkim kılacak bir ortam olacağına 
da inanmaktadır. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (A. P. sıra
larından şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ay
dın Milletvekili Reşat özarda ile Çankırı Mil
letvekili Mehmet Ali Arsan'm konusunu yüksek 
öğrenim gençliğinin başlattıkları boykot ve iş
gal hareketlerinin nedenlerinin tesbiti diye ifa
de ettikleri; 

Malatya Milletvekili ismet İnönü ve 10 ar
kadaşının konusunu millî eğitim sorunlarını be
lirtmek ve gerekli tedbirleri ortaya koymak di
ye ifade ettikleri; 

İstanbul Milletvekili Aydın Yalçın ile Artvin 
Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın da konusunu 
son günlerde cereyan etmekte olan olaylar ve 
gençlik ve üniversite öğrenimi meseleleri diye 
ifade ettikleri ve tevhiden müzakeresi yapılan 
önergeleri üzerine genel görüşme açılmasını ve 
konunun gündeme alınmasını oyunuza sunuyo
rum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(«Tümü üzerinde söz istiyoruz» sesleri) 
Açıldığı takdirde değil mi?... («Evet» ses

leri) 
Onu arz edeceğim efendim. Şu anda tesbite 

imkân yok, şimdi ifade edeceğim. 
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Efendim, bir önerge vardır, okutuyorum. 
Bir dakikanızı istirham edeceğim muhterem 

arkadaşlarım, bu anda söz kaydına imkân yok, 
onun için bir teklifimiz olacak, bir ricamız ola
cak. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugün öngörüşmeleri yapılarak gündeme 

alınması kabul edilen Aydın Milletvekili Reşat 
özarda ile Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san'in, yüksek öğrenim gençliğinin başlattıkları 
boykot ve işgal hareketlerinin nedenlerinin tes-
biti hakkındaki genel görüşme istemine dair 
önerge ile Malatya Milletvekili tsmet İnönü ve 
10 arkadaşının, millî eğitim sorunlarını belirt
mek ve gerekli tedbirleri ortaya koymak husu
sundaki genel görüşme istemine dair önergenin 
ve İstanbul Milletvekili Aydın Yalçın ile Artvin 
Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, son günlerde 
cereyan etmekte olan olaylar, gençlik ve üniver
site öğrenimi meseleleri hakkındaki genel gö
rüşme istemine dair önergenin üzerindeki görüş
melerin, konunun ehemmiyeti ve işin müstace
liyetine binaen yalnız bu meseleye münhasır ol
mak ve emsal teşkil etmemek kaydiyle 21 Ha
ziran 1968 Cuma günü birleşimde yapılmasına 
ve konu üzerinde görüşmelerin sonuçlandırılma
sına imkân bulunmadığı takdirde mütaakıp bir
leşimlerde de görüşmelere devam olunmasına 
karar verilmesini arz ve teklif ederiz. 
A. P. Meclis Grupu C. H. P. Meclis Grupu 

Başkanvekili Başkanvekili 
Artvin Kocaeli 

Sabit Osman Avcı Nihat Erim 
G. P. Meclis Grupu M. P. Meclis Grupu 

Başkanvekili Başkanı 
Konya Konya 

Vefa Tanır Seyit Faruk önder 
T. i. P. Meclis Grupu Y. T. P. Meclis Grupu 

Başkanvekili Başkanvekili 
îzmir Erzurum 

Cemal Hakkı Selek Nihat Diler 
BAŞKAN — Efendim, bu önergeyi oyunuza 

sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiş

tir. Bu suretle genel görüşme 21 Haziran 1968 
Cuma günü bağlıyacaktır. Genel görüşme üze

rinde gerek gruplar adına, gerek şahısları adı
na söz istiyecek sayın arkadaşlarımız yarın sa
bah saat 10,00 dan itibaren Başkanlık Divanı 
Kâtiplerinin odasında ve onların nezaretinde 
isimlerini kaydettireceklerdir. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Yazılı müracaat ettik Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, onlar mahfuzdur. 
Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum : 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı

nacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
için yapılan açık oylamaya... («Yazılı talepler 
Divan tarafından alınmıyor» sesleri) 

Efendim, müsaade buyurun, görüşmeyin, açık 
oylama neticesini arz ediyorum Umumi Heyete. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Beyefendi, «mahfuzdur» dediniz verdiğimiz ya
zılı taleplerimiz Divan tarafından alınmıyor. 

BAŞKAN — Efendim, alınacaktır. Müsaade 
buyurun, alınacaktır. 

Açık oylamaya 272 üye iştirak etmiş, sonuçta 
263 kabul, 9 ret oyu çıkmıştır. Tasarı Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Fe
deratif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş 
bulunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hak
kındaki kanun tasarısı için 265 üye oya iştirak 
etmiş, sonuçta 258 kabul 3 ret, 4 çekinser oy 
çıkmıştır. Tasarı Meclisimizce kabul edilmiş
tir. 

Efendim, bir yanlışlığa mahal vermemek için 
tekrar ediyorum: Yarın sabah saat 10,00 dan 
itibaren söz kaydına devam edilecektir, fakat 
şimdi önerge ile söz istemiş olan arkadaşların 
önergelerini Başkanlık Divanı Kâtibi arkadaşım 
şimdi alıp yarın sabah da sıraya koyacaktır. 
Bu itibarla önerge ile müracaat eden arkadaşla
rımızın endişesi olmasın. 

Vakit gecikmiş bulunduğu cihetle 21 Hazi
ran 1968 Cuma günü saat 15,00 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,20 

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

maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 272 
Kabul edenler : 263 

Reddedenler : 9 
Çekinserler : 0 

Öy-d katılmıyanlar : 177 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğhı 
M. Kemal Çetinsoy 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 

AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Şevki Güler 
Murat öner 
Aid İhsan Ulubahşji 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğkı 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Basan Türkay 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Biligehan 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaı 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Şefik İnan 
Refet Seszıgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohıoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizrelti 
Tarık Ziya Ekinci 
Abdüllâtif Ensarioğhı 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Samet Gül doğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sülıeyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
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Kemal Ataman 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Osman Özer 
Ilhami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
î. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanb 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Âdil ToközLü 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat ÂM Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin Izerdem 
ihsan Kabadayı 
»M. Necati Kalaycıoğlu 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk Önder 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Lütfi Evliyaoğlu 
ismet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MA.RDIN 
ibrahim Aysoy 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Feridun Cemal Erikin 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RlZE 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik 
SaJâhattin Kılıç 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SIIRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Bellice Hatko (Boran) 
Hüsamettin Koran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kınkoğlu 
S. Telkin Müftüoğtlu 
Kemal Doğan Sungun 
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AÖR1 
Kasım Küfrevi 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai iskender oğlu 

ADANA 
Kasım Gülek 
ibrahim Tekin (13.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 
Muzaffer Özdağ 

AttRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Eren 
Rıza Kuas 
îlyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

ERZURUM 

Nihat Diler 

İSPARTA 
İrfan Aksu 

BOLÜ 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Hasan özcan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Möhmöt Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Nurettin Ok (Bışk. V.) 

ÇORUM 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
îlhami Ertem (B.) 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 
Sadık Perinçek 
Nafiz Giray 

MALATYA 

Mehmet Delikaya 

SAKARYA 
Ekrem Aliican 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
(î.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Aid ihsan Göğüs 
Hüseyin tncioğlu 
Hü*eyin YJmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali ihsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

IÇEIİ 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
O Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 

SD7AS 

Nihat Doğan 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Nuri Eroğan 
M. Mustafa Gürpınar 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya Özdemir 
Selim Sarper 
Vuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Osman Zeki Efeoğlu 

Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Nihad Kürşad (B.) 

KARS 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 
(D 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 

KONYA 
Bahri Dağdaş (13.) 
Hasan Dinçer (B.) 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

[Oya katilrmyanlar] 
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MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binieioğlu 
Mithat Dülge 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğlıu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 
Nazmı Oğuz 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

İlhan Tekinalp 
MUŞ 

Kemal Aytaç 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akça! 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
llyas Kılıç 

Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tültezoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi Öz güç 

SİVAS 
Gıyasettin Daman 
Orhan Kabibay 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Pallaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin (t.) 
Cemal Güven 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınliı 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 

[Açık üyelikler] 

Ankara 1 

Yekûn 1 

>>-©<< 
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Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince miUıleştirilmiş bulunan 

mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

> 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
M. Kemal Çetinsoy 
Turhan Dilligil 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 

AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Şevki Güler 
Murat öner 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Aid Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

Üye Myın : 450 
Oy v*renl«r : 265 

Kabul edenler : 258 
Reddedenler : 3 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 184 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDLN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BÎLECtK 
Sadi Binay 
tsmaü Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

— 2 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahîr Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Hüdai Ora] 
Zafer Nihat özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Recai îskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kemi Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

58 — 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Kâımil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazh&r Arıkan 
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Kemal Ataman 
Kadir Çetin 

ISTANBUÜ 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
A. Co§kun Kırca 
Osman özer 
llhami Sancar 
Ahmet T&htakılıç 
î. Hakkı Tekinel 
O. Nuri Ulueay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaç, 
Şeref Bakgık 
Muzaffer Döşemeci 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
AIbbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz. Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 

KAYSEHÎ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Feyyaz Koksal 

Vedat Âl'i Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
M. Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
İhsan, Kabadayı 
M. Necati Kalaycıoğlıı 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk Önder 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Şevket Ragit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Fuat üluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
Seyf i Sadi Penoap 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsanyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Eaatoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tü/ün 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda ^îüley 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
AbdülhaAim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdi] Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Aralan 
Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyf i Kurtbek 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. Ilışan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Alı Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasam Ünlü 

URFA 
Hüsamettin Koran 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kınkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Suıagun 
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[Reddedenler] 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

İSTANBUL 
Orhan Eyüboğlu 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

[Çekinserler] 

KASTAMONU 
î. Hakkı Yılanlıoğlu 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
İbrahim Tekin ('B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
T ahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Eren 
Hıza Kuas 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeg 

ANTALYA 
Hasan AkçalıoğTu 
Hüseyin Avni Akın 
(yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Raf et Eker 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Ozt&rk 
İsmet Sezgin 

KAYSERİ 
Turan Feyzioğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin 

l Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Enver Güreli 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Ş. Nihat Bayramoğlu 
Hasan özcan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Raflas Küntay 
Kasım önadım 
ö. Doğan özftürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
İhsan 'Toınıbuş 
Nejdet Yüoer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
llhami Ertem (B.) 
Nazmi özogul 

Türkân Seçkin 
ELÂZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
(I.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs, 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüce oğlu 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 

TOKAT 
İrfan Solmoser 

Celâl Kıkg 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadelttin Bilgiç (B.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Telkin Erer 
Orhan Erfeanlı 
Nuri Eroğan 
M. Mustafa 'Gürpınar 
Abdurrahman Şeref Lâç: 
O. Seyfi Orho. 
Kaya özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala. 
Nihad Kürşad (B.) 

KARS 
Âdil Kurtel • 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
A. Atıf Hacıpaşaoğilju 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Hasam Tahsin Uzım; 
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KOCAELİ 
İsmail Arar (B§k. V.) 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
îsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
önol Sakar 

MARAŞ 
Keımalî Bayazrt 
Hüseyin Yaycıoğlu 

VeL'ik Pirinçeioğlu 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RÎZB 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Yaşar Akal 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi öagüç 

SİVAS 
Gryasettdn Duman 
Orhan Kabibay 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

[Açık üyelikler] 

Ankara 

Yekûn 

Cevdet Aykan 
TRABZON 

Ahımet Cebi 
Selâbattin Güven 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Borauj 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin (1.) 
Cemal Güven 

VAN 
Muslih görentaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetincr 
Bülent Ecevit ' 
Fevzi Fırat 

*>9<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

78 NCİ ©TELESİM 

19 . 6 . 1968 Çarşamba 

Saat : 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca 
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

2. — Aydın İMillet vekili Reşat Özarda'nın, 
onman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

3. — Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
zioğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/27) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
muhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi. (10/28) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinin 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değerlendirilmesi için Anayasanın 88 nci 

maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/29) 

8. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
pamukta yapılan alivre alış - sıatış yolu ile 
'köylünün saynlmasının nedenlerini yerinde tes
bit etımıek ve (bu soygun şeıklinin ortadan kal
dırılabilmesi için .ge/relken tedbirleri laraştırmak 
üzıere Anayasanın $8 inci tmıaddesi gereğince 
Meölis aataşjtıırıması yapıılmasına dair önergesi 
(10/30) 

9. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Millî Eğitim ve 'gençlik politâlkamızım, gerçek 
•anlamı ile millî 'bir (hüviyet ve eğitime kavuştu-
roılmasıniın, Tunik gençliğine memılaket (hizmet
lerinde yararlı çalışma imlkân ve sıalhalaırı ha-
zırtlanımasının ne suretle mıümlkün olalbileceğini 
araştırmak üzeıre Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi. (10/31) 

10. — İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakı-
lıç'm, rejim buhranı havasının nedenlerini ve 
durdurulması çarelerini araştırmaya yarayacak 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/28) 

11. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, İç - Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 
kalkınmasını temin edecek gerekli faktörlerin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

12. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane ve 
sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu hiz
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) 

13. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda ile 
Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'm, yük-
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sek öğrenim gençliğinin başlattıkları boykot 
ve işgal hareketlerinin nedenlerini tesbit ede
bilmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/29) 

14. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ile 
Elâzığ Milletvekili Kemal Satır ve 8 arkada
şımın, Millî Eğitim sorunlarını belirtmek ve ge
rekli tedbirleri ortaya koymak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/30) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle bulna göz yumanların sebeboldukları 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/34) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Umumi hayata müessir âfetler 
dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yar
dımlara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kamına bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kamın tasarısı ve İmar ve İskân, içişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sa
yısı : 159 ve 159 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
9 . 2 . 1968] 

X 2. — Türk vatandaşlarına aidolup Yugos
lav Federatif Halk Cumhuriyetince millîl'eştiril-
miş bulunanı mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek kuru
lan Geçici Komisyon raporu (l/3<86) (S. Sayı
sı : 701 [Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1968] 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Yafeovas'ın Şufbat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer ŞamiHoğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

3. — Trîabzon Milletvekili Ali Rıza Uzumıer'-
• in, tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara

deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 

! alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta-
. rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

4. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin-

j deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
; Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

5. —• Trabzon Milletvekili Ali Rl<za Uzuner'-
i in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun', mesle-
l kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za

man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/38-8) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu '-
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına: 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/429) 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair içişleri Bakanından sözlü sorusu, 
(6/430) 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nuın< 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hrâtiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair içişleri Bar 
kanından sözlü sorusu (6/431) 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

10. — Konya Milletvekilli Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,. 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

12. — Erzurulm MıHdtlveikıillii Adnlan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi banlkaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünlüdüğüne dair Maliye ve 
imar ve iskân bakanlarından sözlü sorusu 
(6/449) 

13. — IstaınfbuH MilletvıeOdİJİ Reşilt ÜÜker'in,. 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 



asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

14. — Matetya MiMiejtveikiIli Şaban Erik'in, 
Anlkaratom Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

15. — Burdum MMleıüvelkli Fethi Çeflüklbaş'-
ın, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

16. — Çoruım Milieftiv,ekiilli Hasan LâUif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
tna] olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

17. — Konya Miüeftivıe&ıiılJi Nazif Ku/ruıcu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514) 

18. — Konyıa Millletvtekılil Nazif Kuruıcu'-
nun memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/515) 

19. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, 9 - 1 0 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vuku bulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516) 

20. — Trabzon Milletvekili' Ali Rıza Uzuıf-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/519) 

21. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu. (.6/528) 

22. — Yozgat Milletvekili Nuri1 Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/529) 

23. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

24. — Aydm Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
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I İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın

dan sözlü sorusu. (6/532) 
I 25. — Aydın Milletvekili' Reşat özarda'nın,^ 

Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

I 26. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

27. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo-
I ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-

nm düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

28. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/539) 

29. —Konya Milletvekilli Nazif Kurucu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

30. — Konya Milletvekili Nazif 'Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

31. — Konya Milletvekili1 Nazif Kurucu'nun, 
I Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan

masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-

I kanından sözlü sorusu. (6/542) 
I 32. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 

memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/543) 

33. — Trabzon MilletveMi Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında ça-

I lisanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 

34. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

35. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu^ 
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 

I y«t«rli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 



3'6. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

37. — Mardin Milletvekili Nazmi özoğul'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

38. — TraJbzon Milletvekili Ali Kıza Uzun-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

39. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

40. —• Konya Milletvekili Nafiz Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

41. —• Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete devredilip edilmiyeceğime da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakan
larından sözlü sorusu. (6/570) 

42. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/575) 

43. —• Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün Erzurum radyosunun yayına başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

44. —• Erzurum Milletvefkili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

45. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

46. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
bâzı siyasi parti mililetvıokilleırinıiın devamsızlık

larına dair MüLet Meclisi Başkanından sözlü. 
sorusu (6/580) 

47. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulamıık Emniyet Ko-
mıisedıiğince bâzı şahıslarım evlerimin aranması, 
dövülüp, hafearete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakamından sözlü sorusu. (6/581) 

48. — Tralbzion Milletvekilli Ali Rıza Uzunier'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yemi bir bina inşa edikmesine dair Millî Eğitim 
Bakanımdan sözlü sorusu. (6/582) 

49. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

50. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun idlüzieltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü slaruistu (6/58Ö) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hısslerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve ÎPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunlda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci madldesi gereğince kurulan Millet Meclisi 
Araştırma Koımisıyonu raporu. (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtana tarihi : 
21 . 2 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


