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MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

81 nci Birleşim 

16 . 4 . 1969 Çarşam&a 

İçinde' iler 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 678 

2. — GELEN KÂĞITLAR 679 

3. — YOKLAMALAR 679,692 

4. — BAŞKANLİK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 679,687 

1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelik-
baş'ın, üniversitelerdeki işgal ve boykot 
olayları ile, alınan tatil kararları hakkında 
gündem dışı demeci ve içişleri Bakanı Fa
ruk Sükan ile Milî Eğitim Bakanı îlhami 
Ertem'in cevapları 679:686 

2. — Millî Eğitim Komisyonu Başkan
lığının, komisyonlarında bulunan 2/403, 
2/56, 2/191, 2/813 ve 2/843 sayılı kanun 
tekliflerinin, Millî Eğitim Mensupları Yar
dımlaşma Kurumu kanun tasarısını görüş
mek üzere kurulan Geçici Komisyona ha-

Sayfa 
valesine dair tezkeresi (1/641, 2/403, 2/456, 
2/191, 2/813, 2/843, 3/1125) 680 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Ba
kanının öğretmen ve öğretmen kuruluşla
rına karşı tutum ve davranışlarını tesbit 
etmek, öğretmenler arasındaki huzursuzlu
ğu gidermek amacı ile Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/27) 687:693 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 686 

1. — Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı 
edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan malze
melerin satılması, devredilmesi veya hibe 
edilmesi ve eğitim görecek yabancı silâhlı 
kuvvetler personeli hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Savunma ve Plân komisyonları 
raporları (1/505) (S. Sayısı : 842) 686,693:694 
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1. — GEÇEN T 

Manisa Milletvekilli Süleyman Çağlar, Ma
nisa ilçelerinde vukubulan depremden sonra yine 
aynı bölgede meydana gelen don hâdisesi dola-
yısiyle alınması gereken tedbirlere, 

Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan, Çu
kurova'da üretilen buğday mahsulünün fiyatla
rına ve 

Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan da, Si
vas'ta yapılması düşünülen beton travers fab
rikasına dair gündem dışı demeçte bulundular. 

Çalışma Komisyonu Başkanlığının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun tadiline dair ka
nun tekliflerini görüşmek üzere kurulan Geçici 
Komisyona, bu komisyonda bütün siyasi parti 
gruplarının oranları ölçüsünde temsil edilebil
mesi için, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
üçer üye daha alınmasına dair tezkeresi kabul 
olundu. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve 
yollukları hakkındaki 1 sayılı Kanunun 1 nci 
ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin, içtüzüğün 36 nci maddesine 
göre gündeme alınmasına dair önergesi ile, 

Maliye Komisyonu Başkanlığının, adı geçen 
kanun teklifinin önümüzdeki günlerde komis
yonda görüşüleceğine dair tezkeresi okundu. 
Yapılan görüşmelerden sonra Aydın Milletveki
li Reşat özarda'nm önergesi kabul edildi ve 
kanun teklifinin gündeme alınacağı bildirildi. 

Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun, 
77 nci birleşimde Yüksek Hâkimler Kuruluna 
seçilen bir üyenin seçimi hakkında belirttiği 
hususla ilgili bir usul müzakeresi açılmasına 
dair önergesinin, Başkanlıkça tetkik edilerek, 
gelecek birleşimde gerekli açıklamada bulunu
lacağı bildirildi. 

Sayıştay Genel Kurulunca Sayıştayda mün
hal bulunan 5 üyelik için seçilen 10 adayın 832 
sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince nihai 
seçimin icrası için Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 

FANAK ÖZETİ 

tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
okundu; Bütçe Karma Komisyonunca yapılan 
recim kabul olundu. 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya 
ihtiyaç fazlası bulunan malzemenin satılması, 
devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim gö
recek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hr1:-
kmdaki kanun tasarısının maddeleri kabul olu
narak tümü açık oya sunuldu ise de, oyların ay
rımının birleşim sonunda açıklanan sonuçlarına 
göre çoğunluğun sağlanamadığı, oylamanın ge
lecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının, 
Aralık 1968; Ocak, Şubat 1969 aylarına ait He
sapları inceleme Komisyonu raporu Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu ve Kon
ya Milletvekili M. Necati Kalaycıoğlu'nun, 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesinin (b) fıkrasına ilâve yapılmasına dair 
kanun teklifi ile, 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde, görevli 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına dö
ner sermayeden ödenek ve prim, yardımcı tıp 
personeline de prim verilmesine dair ve 

izmir iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi
nin «iktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi» adı 
altında Ege Üniversitesine katılması hakkında 
kanun tasarıları öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul olundu. 

16 . 4 . 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te 
yapılacak olan T. B. M. M. Birleşik toplantısın
dan sonra toplanılmak üzere birleşime saat 19,25 
te son verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanvekÜi Kars 
İsmail Arar Muzaffer Şamüoğlu 

Kâtip 
Urfa 

Ramazan Tekeli 



M. Meclisi B : 81 16 . 4 . 1969 O : 1 

GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİFLER 

1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
bankalar ve Devlet müesseseleri memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki Kanun
da değişiklik yapan 5079 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/873) (Plân Komisyo
nuna) 

2. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Devûet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair Kanunda değişiklikler yapan 5049 sa

yılı Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/874) 
(Plân Komisyonuna), 

RAPOR 

3. — Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul ve 
11 arkadaşının, subaylar heyetine mahsus 4273 
sayılı Kanuna ek 613 sayılı Kanunun geçici 
maddesine fıkralar ilâvesi hakkında kanun tekli
fi ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/93) 
(S. Sayısı : 860) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,06 

BAŞKAN — Başkar vekili ismail Arar. 

KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğu (Kars), Barlas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 81 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
üniversitelerdeki işgal ve boykot olayları ile alı
nan tatil kararları hakkında gündem dı§ı deme
ci ve tçi§leri Bakanı Faruk Sükan ile Millî Eği
tim Bakanı llhami Ertem'in cevapları 

BAŞKAN — Burdur Milletvekili Sayın Fet
hi Çelikbaş, üniversitelerdeki işgal, boykot ve 
tatil kararları hakkında gündem dışı söz iste
miştir. Buyurun Sayın Çelikbaş, beş dakikayı 
geçmemek üzere beyanda bulunun, lütfen. 

Muhterem arkadaşlarım, dünkü birleşimde 
görüşmesi biten Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 
görüşmelere başlıyoruz. 

KURULA SUNUŞLARI 

edilen silâh ve araçların devri hakkındaki ka
nun tasarısı için yeniden açık oylama yapıla
caktır. Bu itibarla Sayın arkadaşlarımızın oyla
rını kullanmadan Umumi Heyet salonunu ter-
ketmemelerini rica ederim. 

Buyurun Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş

kan, Yüksek Meclisin değerli üyeleri. 
Bir merkezden planlandığı artık açıkça be

lirgin hale gelen ve ihtilâl heveslisi, belli ufak 
bir aşırı solcu azınlık tarafından yürütülen 
boykot ve işgal hareketleri bâzı fakültelerimiz
de maalesef öğretim faaliyetini felce uğratmış-

079 
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tır. Okumak ve yetişmek suretiyle biran evvel 
hayata atılarak çalışmak ve hayalarını kazan
mak istiyen büyük öğrenci çoğunluğu, bunların 
aileleri, vazifelerini yapmak istiyen büyük öğ
retim üyesi ve yardımcısı çoğunluğu elbette 
bu durumdan müteessirdir. 

Ufak bir aşırı solcu azınlığın kanunsuz dav
ranışları ve bu davranışların uyandırdığı mu
kabil sert tepkiler dolayısiyle bâ^ı üniversite
ler ve fakültelerde tatil kararları alınmalı mec
buriyetinin hâsıl olması, pek cok üniversite 
mensubu gençlerimizin , diplomalarını samanın
da alamıyarak hayata atılmalarını ve memleke
tin istihsal gücüne katılmalarını önliyecek ve 
kalkınma plânının insan gücü alanındaki he
deflerinden geri kalınması sonucunu doğuracak
tır. 

Bu durumdan, Anayasamızın ve kanunları
mızın propagandasını ve telkin edilmesini açık
ça yasakladığı aşırı cereyanlara, Anayasaj.nmn 
asla kabul etmediği hatalı ve hattâ kasıtlı bir 
fikir hürriyeti anlayış' içinde, yüksek öğretim 
kurumlarımızda yıllardan beri müsamaha eden 
yöneticiler, en başta sorumludurlar. 

Muhtar üniversitelerimizde sorumlu organ
ların kanunlara göre vazife yapmak için hareke
te geçmeleri, elbette ilk yapacakları vazife
leri olmak lâzımdır. Ancak, aşırı as allıkların, 
azalan bir şJkilde de olsa, büyük çoğunluk nez-
dinde tahrik imkânlarından mahrum edilmesi 
de büyük öğrenci ve öğretim üyesi ve yardım
cısı çoğunluğunun mâkul ve haklı isteklerinin 
kabulünü sağlıyacak ciddî bir üniversite ısla
hatına girişilmesiyle mümkün olacaktır. 

üniversitelerimizin, bir yıldan beri böyle 
bir ıslahatın anahatları üzerinde dahi müşterek 
bir anlayışa varamayışları, gerçekten hüzün ve
ricidir. Bununla beraber, kanunları hâkim kıl
mak, kamu düzenini korumak, kalkınma plânı
nı gerçekleştirmek sorununu taşıyan Cumhu
riyet hükümetinin, üniversitelerin bu gecikişi
ni kendisine bir özür paravanası haline getir
mesi de elbette kabul edilemez. Hükümet, üni
versitelerde ortaya atılan değişik görüşler ve 
diğer mütalâalar arasından Anayasa ve memle
ket gerçeklerine uygun tercihleri yaparak, cid
dî bir tasarıyı biran önce Yüksek Meclise sevk 
etmeli idi. 

Hükümetten bu konudaki haaırlıkların ne 
safhada olduğuna dair izahat vermesini rica 
ediyorum, 

Bundan başka, işgal ve boykotların son du
rumu, bunlara karşı üniversite ve emniyet ma
kamlarınca alınacak tedbirler hususunda da 
0. anlı ariyet Hükümetinden büyük Meclisi ay
dınlatmasını 'beklemekteyiz. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde Cumhu
riyet Zabıtasının son defa giriştiği başarılı ha
rekât ve ona kanuni güç veren Cumhuriyet Ad
liyesinin bu hareketleri karşısında, demokratik 
düzeni yıkma heveslisi, aşırı azınlığın içine düş
tüğü durum artık Devlet kuvvetlerini Anaya
sa ve kanunlar içinde kullanmaktaki tereddüt
lerden, ümidederiz ki, Hükümeti kurtaracak
tır. 

Cumhuriyet Hükümetinden öğrenmek istedi
ğimi" bir husus da şudur : Her hangi bir suç 
tavsifine girişmeksizin, bu boykot ve işgal ha
reketlerinin tertipçi, tatbikçi ve destekçileri 
hakkında ele geçirilen deliller ve müşahede 
edilen vakıalar nelerdir? Hükümet bu konuda 
Türk kamu oyuna biran evvel bilgi vermelidir. 

Yüksek Meclisin sayın üyeleri, Güven Par
tisi Meclis Grupu olarak, bütün bu meselelere 
Meclisçe biran evvel el konulmasını istediğimiz 
için ve olayların bu seyir içerisinde takibedece-
ğini önceden kestirdiğimiz için, 12 Ocak 1969 
da Yüksek Meclise bir araştırma önergesi tak
dim etmiştik. Devlet idaresinde alınması gere
ken tedbirlerin zamanında alınmamasının mah
zurlarını takdir etmek güç değildir. Bu itibar
la YüJksek Meclisten 12 Ocak 1969 da verdiği
miz ve bugünkü gündemin gensorular, genel 
görüşmeler bölümünde 26 ncı numarada yer 
alan Meclis araştırması açılmasına dair öner
gemizin öncelikle ele alınması hususunda rey 
vermenizi saygılarımla istirham etmekteyim. 

Teşekkür ederim 
BAŞKAN — İçişleri Bakanı Sayın Faruk 

Sükan, buyurun efendim. (AP sıralarından al
kışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon-
ya) — Saym Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım ; 

Sayın Çeîikbaş'm, üniversite ve talebe hare
ketleriyle ilgili gündem dışı konuşması münase
betiyle son günlerin aktüel hâdisesi olan ODTÜ 
ile ilgili zabıtanın müdahalesini icabettiren ko-
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nu hakkında mâruzâtta bulunacağım. 
Üniversite ve gençlik hareketleri, üniversi

te problemleri, üniversitedeki reform hareket
leri ve reformla ilgili humsat hakkın:1a, s?raıı 
geldiği zaman, Hükümet adına Maarif Vekili 
arkadaşım Yüce Mecliso maruzatta bulunacak
tır. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Millî Eği
tim. Bakanı j 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (ile-
vamla) — Millî Eğitim Bakanı arkadaşım. Kö
kümüzle irtibatımı kesmediğimiz için hem «Millî 
Eğitim», hem «Maarifi» söylemekte bir mahzur 
telâkki etmiyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Kökümün 
Türk 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De- j 
vamla) — Kökümüz Türk, ama soyunu inkâr 
edenlerin karşısındayız. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Kıymetli arkadaşlarım, olay hakkında Yüce 
Meclisin objektif, sarih ve hâdiselere tarafsız 
bir görüşle vâkıf olabilmesi için, müsaade bu
yurursanız, bası vesikaları okumak istiyorum. 

Bu vesikaların ışığı altında, ODTÜ ne ni
çin zabıta müdahale etmek lüzumunu dııymus-
turun cevabı Yüce Meclisin üyelerinin beynin | 
de ve vicdanlarında kesin ınükme bağlanacak: j 
tır kanaatindeyim. j 

Birinci vesika : «Prof. Dr. Adnan Şaplak- i 
oğlu ! 

ODTÜ Fizik Bölümü Başkanı. I 
«il Jandarma Komutanlığı 

Ankara 

Bir grup anarşist öğrenci tarafından ODTÜ'- j 
nin Mimari Fakültesinin işgal edilip dekan ve j 
öğretim üyelerinin zorla dışarıya atılması ile, ] 
7 Nisan 1969 günü başlıyan işgal hareketi üze- j 
rine Üniversite Rektörlüğünce yapılması gere- j 
ken yegâne tedbir ittihaz edilmediğinden, 8 Ni- ! 
san 1969 günü Rektörlük binası da işgal edil- j 
miş bulunmaktadır. i 

Şu anda üniversite duvarları komünist ve ] 
j 

Mao'cu sloganlarla doludur. I 
Şu anda, saat 14,00 te Mühendislik Fakül- i 

tesi Dekanlığının da işgal edildiği yapılan tele- ] 
fon muhaberesiyle teabit edilmiştir. \ 

Henüz fizik bölümü işgal altında değildir, j 
Her an bir hareket beklenebilir. j 

— Qo. 
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Rektörün tutumu şahsını ilgilendirdiği ci-
hîlîe fii'ik bölümünün işgale yeltenilmesi ha
linde ilgili zabıta kuvvetlerinin behemehal gön
derilmelini talebediyorıım. 

Drunıu ayrıca telefonla bildireceğim. 
Hürmetlerimle. 

Prof. Dr. Adnan Şaplakoğlu 
ODTÜ Fizik Bölümü 

Başkanı» 
ikinci vesika : 
«ikinci Suih Ceza Mahkemesi. 

Hâkim Osman Baybek - 10888. 
Arama kararı istiyen Ankara Cumhuriyet 

Savcılığı. 
Ankara Cumhuriyet Savcılığının 10 . 4 .1969 

tarih, 19G9/6684 sayılı yazıları ile ona bağlı 
evrak tetkik edildi. 

Gereği düşünüldü : 
ODTÜ'nde 7 Nisan 1969 günü başlıyan boy

kot ile Rektörlük binasının kapı ve penceresi 
kırılarak işgal edilmiştir. 

Ayyııı zamanda telefon santralının da iş
galciler tarafından zaptedildiği, evrakın tetki
kiyim anlaşılmıştır 

Rektörlük da Cumhuriyet Savcılığına müra
caatta bulunmuştur. Netice : 

1. ODTÜ'nin bütün fakülteyle, her türlü 
müşıemilâtmda hasarın teöbitiyle, failler (bu
lununcaya kadar arama yapılmasına. 

2. işi biten evrakın Cumhuriyet Savcı
lığına tevdiine, Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 86 ncı ve mütaakıp maddeleri gere
ğince evrakın tetkikiyle karar verildi. 

Hâkim 
Mühür ve imza» 

Üçüncü vesika : 

«Ankara Valiliğine 
Anayasa ve kanunların teminatı altında bu

lunan üniversitemizde 7 Nisan 1969 günü baş
lıyan işgal olayları, işgallerin derhal kaldı
rılması yolunda Rektörlüğün ve Akademik 
Konseyin yaptığı çeşitli yazılı ikazlara ve ve
rilen sûreye rağmen yayılmaya devam etmiş
tir. 

işgaller ve bunun içindeki zorba hareket
lerle, işgalci öğrenciler üniversitemizde sadece 
öğretim düzenini temellerinden kaldırmakla 
kalmamışlar; üniversitenin bütün mallarına, 
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milyonlarca lira değerindeki eğitim araç ve 
gereçlerine, otobüs ve otomobillerine, kafeter
ya ve kantinlerine, olağanüstü zamanlar için 
ayrılmış yiyecek stoklarına, lâboratuvarlara ve 
özellikle kötü amaçlar için kullanılmaları ih
timal dâhilinde olan asitlere, Ibütün atelye-
lere, telefon santralına, üniversitemizdeki PTT 
Şulbesine ve resmî evraka el koyup, servisler-
deki kilitli her şeyi açmışlardır. 

Bunlara ilâveten öğretim üyeleri ve idari 
personele haysiyet kırıcı muameleler yaparak 
üniversiteye girmelerine ve vazife yapmalarına 
engel olmuşlardır. 

Şahıslara fiilî tecavüzler, can ve mal em
niyetini de ciddî şüpheye düşürmüştür. 

Bu şartlar altında Rektörlük bir taraftan 
Akademik Konsey kararını uygulamaya ko
yup dersleri tatil ederek, iyi niyetli öğren
cilerin üniversiteyi terkedip, işgalci öğren
cilerin üniversite binalarında ve tesislerinde 
gayrikanuni hareketleri ve suçları ile yalnız 
kalmalarını sağlamaya çalışırken, diğer taraf
tan da Devletin emniyet kuvvetlerini üniver
siteye davet etmeye ve üniversitede emniyetin 
sağlanmasını Devletten istemeye karar ver
miştir. 

Anayasamızın teminatı altında bir Devlet 
kurumu olan ve 7307 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi gereğince malları Devlet malı kalbıü 
edilen üniversitemizde; üniversite mallarının 
korunması, içerisinde bundan sonra geçebile
cek kötü olayların önlenmesi, işgal altındaki 
bina ve tesislerin suçlulardan temizlenip, üni
versitenin tekrar vazife görebilecek bir hale 
gelebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması 
yolunda emniyet kuvvetlerine emirlerimizi say
gılarımla rica ederim. 

'Kemal Kurdaş 
ODTÜ Rektörü 

Üniversite işgal altında olduğundan bu ya
zıya resmî numara verilmemişti. Yazının bir 
kopyası İçişleri Bakanlığına ve bir kopyası da 
Jandarma Genel Komutanlığına takdim olun
muştur.» 

©una muvazi olarak, üniversite Profesör
ler Konseyinin ayrıca çeşitli iki tane kararı 
vardır. Bu karara göre, Nisan'm 12 sine kadar 
üniversiteden işgal kalkmadığı takdirde süre
siz tatile gidileceği ve işgalci öğrencilerin ka
nun dışı işlemlerden sarfınazar etmelerini, bu
nun memleketin menfaati ve öğretim ve öğre

nim müessesesinin ihlâl edilmemesi için çe
şitli taleplerde bulunan vesikalar da vardır. 
Onları da gerekirse arz edebilirim. 

Bundan ayrı olarak diğer bir calibi dikkat 
vesika, bu ayın 11 inde Hukuk Fakültesi 
Profesörler Kurulunun, istanbul Hukuk Fa
kültesinde cereyan eden hâdiseler dolayısiyle, 
Türkiye basınına ve radyolarına verdiği bir 
deklarasyonu yine arz etmek istiyorum : 

istanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi Pro
fesörler Kurulu 11 . 4 . 1969 günü yaptığı top
lantı sonunda aldığı kararda, şu son öğrenci 
olayları için : «ıSon olaylar öğrenci ve üniver
site problemleri olmaktan çıkmıştır. Her vesi
leyle girişilen boykot ve işgaller üniversitenin 
fonksiyonunu açık bir şekilde ihlâl etmek 
durumuna girmiştir. Bunların yarattığı mah
zurlar üniversite özerkliğini ve demokratik 
düzeni sarsacak niteliği bulmuştur. Bu hare
ketlerin kaynağının aşırı eğilimli üniversite 
dışı çevreler olduğu artık tereddüt edilmez 
hale gelmiştir. Bu çevrelerin küçük, fakat mü
tecaviz gruplarla üniversite içinde de bir anar
şi yaratmak ve fakültelerin görevlerini yerine 
getirmesini önlemek istedikleri görülmektedir. 
Bu davranışların üniversitenin özerkliği ve 
memleketin düzeni bakımından ciddî tehlikeler 
doğuracağı ve hâdiseler yaratacağı aşikârdır.» 
dedikten sonra eğer bu hâdiselere son verilmez
se istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi pro
fesörleri kanuni işlem yapılacağını da ilân et
mişlerdir. 

Şimdi Ankara'da cereyan eden Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesi hâdiseleri ve diğer işgaller
le istanbul'da cereyan eden hâdiseler, okudu
ğum bu vesikalar muvacehesinde tetkik ve tah
lile tabi tutulursa; 1968 yılında hakikaten ma
sumane başlatılmış olan üniversitede reformun, 
gençlik hareketlerinin ve günün şartları içeri
sinde üniversitede yepyeni bâzı değişikliğin ya
pılması hususunda girişilen boykot ve işgal ha
reketleriyle bugünkü hareketler arasında derin 
farklar olduğunu tesbit ve müşahede etmekte 
güçlük çekilmez. 

1969 yılındaki, yani bu sene içindeki işgal 
ve boykot hareketleri, sureti katiyede üniver
site problemleriyle ve üniversite reformuyla il
gili hareketler değildir. Hakikaten geçen sene 
bu meseleleri bir üniversite hâdisesi, fikir hür
riyeti, özgürlüğü içerisinde mütalâa eden - biz-



M. Meclisi B : 81 

zat yöneticiler de dâhil - Türk efkârı umumiye-
si, Türk hasını, Türk ailesi, Türk parlömanteri, 
sokaktaki adam dahi üniversitelerde cereyan 
eden bu hâdiselerin ki, çok az bir grup tarafın
dan dirije edilen bu hareketlerin, artık üniver
site meseleleriyle ve memleket meafaatlariyle 
ilgili olmadığı kanaatine vâsıl olmuştur ve bu
nun neticesinde Türk efkârı umumiyesi, Türk 
entellektüeli, Türk parlömanteri, herkes endişe 
duyar bir hale gelmiştir. Hattâ talebe hareket -
lrinre geniş tecrübesi ve tatbikatı olan siyasi 
partilerimiz dahi rejimi tehlikeye sokacak bu 
hareketler karşısında intibaha gelmişler ve ha
reketin durdurulması yolunda beyanlarda bu
lunmuşlardır. 

NÎHAT ERlM (Kocaeli) — İntibaha gelmiş
ler ne demek? İntibaha sen geldin. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Biz intibaha 
davet ederiz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Durumu şayanı şükran olarak kay
dediyoruz. 

Yüce Parlâmento içerisinde, bir parti grupu 
hariç, diğer gruplar 1960 Türkiye'sinin son ay
larında cereyan eden devlet nizamını, hür de
mokratik rejimi, müesses nizamı yıkmaya ma
tuf ve kökü dışarıda, üniversite dışında ve en-
ternasyonel karakterde olan bu hareketi taı-
vibetmemekte ve tedbirleri üzerinde durulma
sını istemekte ve üzerinde ciddî tedbirler alın
masını iktidar olarak da muhalefet olarak da 
talebetmektedir. Bu itibarla meseleyi tam bir 
objektivite içerisinde vakıaları olduğu gibi de
ğerlendirmek iktiza eder. 

İktidarımız, üniversite hâdiseleri ve talebe 
hareketleri karşısında fevkalâde hassastır. Geç
miş hâdiselerin ışığı altında ki - burada bu me
seleler çeşitli vesilelerle münakaşa konusu ya
pılmıştır - iktidar, talebe hareketleri ve üniver
site meseleleri karşısında daima itinalı hareket 
etmiştir. Sui generis vasfı itibariyle ve Türki
ye'nin istikbalini yarın eline alacak insanların 
iyi yetişmesi hususunda geniş bir'hürriyet an
layışı içerisinde ve müsamaha duygusu içeri
sinde hareketlerini tanzim etmiş ve girişilen 
hareketler karşısında itidalli, sabırlı vo basi
retli hareket etmiştir. Zaman zaman bir çok 
çevreler bunu, hükümetin aczine, iktidarın Dev
let otoritesini temindeki basiretsizliğine vere
cek kadar da ileri gitmişlerdir. Ama mesele ta-
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rihin ışığında ve dünya hâdiselerinin muhasebe
si altında ve dünyada cereyan eden sosyal hâ
diselerin Türkiye'deki reperküsyonları ve tesir
lerinin Türkiye de bunlardan azade kalamıya-
cağı meselesi de nazarı itibara alınacak olur
sa, zannediyorum ki hükümetin talebe hareket
leri ve üniversite meseleleri karşısındaki tutu
munu takdir etmek ve değerlendirmek iktiza 
eder. Ama mesele, devlet nizamını yıkmaya, va
tandasın huzurunu bozmaya, anarşizme doğru 
gittiği anda elbetteki Cumhuriyet kanunlarını 
tatbik etmek, mesul insanların asli vazifesi ola
caktır. 

Kıymetli arkadaşlarım, millî olan, Türk olan 
ve Anayasa ve kanunlar çerçevesinde olan her 
hardkete evet, ama gayrimillî ve nizam ve ka
nun dışı olan hareketler karşısında eğer kanun
ları tatifoik etmezsek herkesten önce iktidar ve 
mesuliyet alan muhalefet de Allah huzurunda 
da, millet huzurumda da, tarih huzurunda da 
günah ve suçlu duruma girer. Bu ölçüler içeri
sinde ve bu anlayış içerisinde Orta - Doğu Tek 
îiük Üniversite hâdiseleri geniş tetkike tabi tu
tulmuştur. işte şu vesikaların ışığı altında da
ha fazla zaibıtanın üniversiteye girmemesi Dev
leti anarşizme götürmeye müsamalha etmek mâ
nasına gelir ve bu suçtur. Bu vaziyet karşısın
da ayın 12 sinde öğleden sonra aldığımız bu ta
lepler ve değerlendirmeler neticesinde zabıta ga
yet itinalı ve dikkatli bir tatbikat ile Hüküme
tin ve mesul Bakan olarak bendenizin saat üç
ten itibaren hiçbir şekilde üzücü olaylara mahal 
bır'akmıyacak tarzda hazırlanan bir tatbikat 
plâniyle Orta - Doğu Teknik Üniversitesine gi-
ıülmiış ve suç işliyenler, işgalciler yerlerinden 
alınmış, savcıların nezaretinde girilmiş ve sav
cıların emriyle aramalar yapılmış, onların ne-
zaretindeki safhalar zaten Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesiyle ilgili olan her hâdise peyderpey 
Cumhuriyet savcılarının bilgisine sunulmuş ve 
onların talimat ve nezaretiyle hareket edilmiştir 
böylece suçlular yerlerinden alınmış, suç delil
leri tesbit edilmiş ve suç işliyenler adlî yetki
lilerin tetkiklerine ve tahkikata sevk edilmiş
tir. 

Müsaade buyurursanız elde edilenleri fotoğ
raflar halinde Yüce Meclise arz etmek istiyo
rum. Hüküm, gayet tabiî, Yüce Meclisin ve yet-
'kili organlarındır. Ama hâkimler ve savcı neza
retinde Pazar günkü arama esnasında ve bugün 
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elde edilenlerden enteresan bulduklarımızı Yü
ce Meclise fotoğraflariyle birlikte arz ediyorum: 

(Elindeki resimleri ve afişleri ayrı ayrı ve 
sırasiyle göstererek) Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi Sosyalist Fikir Kulübünün duvarında 
One Guevera.. Ho Chi Minh.. (Gürültüler) Evet, 
'Sosyalist Fikir Kulübü odasında asılı. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Sayın Rektör 
ne yapmış bunlar hakkında, Sayın Sektörün 
hiç mi suçu yok? (A. P. sıralarından «kahrol
sunlar, alçaklar» sesleri) 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Resimleri de Yüce Meclise dağıtaca
ğım, lütfen iadesini istirham ederim, çünkü ve
rilecek^ Gürültüler, «dağıt, dağıt» sesleri) 

iSergı Kitabevi.. Orak - çekiç resmi, arkasın
da ve altında da ok, silinmiş gamalı haç ve 
Maoldan, Stalin'den parçalar ve duvarda asılı. 

Keza Mimari FaJkültesli duvarında yazılı: 
«Senin malın, benim malım; benim malım yine 
benim malım. Mao.» işte komünizm! (A. P. sı
ralarından «Tülh alçaklar, namussuzlar» sesleri) 

«Ata..», «Mao..», (Devrim..» «işbirlikçileri 
kav..», «Bağımsız Türkiye..», «Sürekli devrim..», 
«Kahrolsun sanat..», «Sanat yok devrüm var..», 
«Lenlin..», «Kazma kürek inecek faşistlerin bey
nine..» (A. P. sıralarından, «Vay alçaklar vay» 
sesleri) «Ç..» Guevera tabiî, ikinci bir «Ç..», 
«Devrim yakındır..», «Bugün Orta - Doğu Tek
nik Üniversitede yarın Türkiye'de..» Ne? «Yö
netim öğrencinindir..», «Yönetim işçinin köylü
nündür.» Tabiî proleterlerindir, arkasından bu. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — O da ilâvesi... 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De

vamla) — (Resimleri göstererek) Bu, alarm ho
parlörü ve Molotof kokteylleri.. Şunlar Üniver
site Rektörlük binasının üstünde telsiz, verici 
anten, yerde Türk bayrağı, kokteyl kovası ve 
işlte dışarıdan geleceklere karşı korunmak için 
hazırlanan taş ve kumlar.. Molotof kokteyli ve 
imalât malzemeleri. Benzin bidonu.. Hazırlan
mış bıçak ve diğer suç aletleri.. Asit kloridrik, 
tuzruihu kutuları.. Amele çayı; bir çay veril
miş de, adı da «Amele çayı» imiş... Fitilli molotof 
kokteyli ve boşaltılmış yangın söndürme cihaz
ları.. Kapıların arkasında barikat ve yangın 
çıikarma malzemeleri.. Hususi tertibatla yapıl
mış, kapıların arkasına süpürge ve yangın çıka
rıcı maddeler konmuş, icabında binayı yakmak 

ve yangın çıkarmak için süpürgeler ve diğer 
patlayıcı maddeler.. Dahilî anons için amplifi
katör.. Bunlar işgal edilen üniversite binasında 
bulunan malzemeler. Özel imalât, verici telsiz.. 
Molotof kokteyli.. Atatürk - Mao.. «Mao» silin-
müş, altına «Leriin» yazılmış. Yani Lenin'ci 
Mao'ou mücadelesinin işareti.. 

Şimdi arkadaşlar, işte bu vakıalar muvace
hesinde zannediyorum ki uzun tahlile lüzum yok. 
tur. Hakikaten meseleyi muayyen gruplara 
maledip kimseyi itham etmekten ziyade, mesele
nin nedenlerini, köklerini araştırmak, artık 
tereddüde mahal olmıyacak şekilde ortadadır. 
Yani burada vesikam yok, ama arkadaşlarım 
yakünen hatırlarlar; geçen sene, 1968 yılı Mayıs 
ayında Fransa'da Nanter ve Sorlbon olaylarında 
Le Figaroda Raimond Aron'un, Franisa'daki ta
lebe hareketleri, üniversite hareketleriyle ilgili 
büyük bir dosya mahiyetinde neşriyatı oldu. 
Keza Avrupa Konseyi de meseleyi ele aldı ve ki
tap halinde ortaya koydu, Bütün bu hâdiselerin 
tahlili yapılırsa, dünyanın her tarafında tek mer
cie, menşe'e ve tek merkeze irca etmek gayet ko
laylıkla, hiçbir şeye istinade'tmeden ortaya çı
kıyor. 

Fransa'daki Nanter olaylarının cereyan tar
zı tetkik edilirse orada da artık Kujadis 
vari klâsik Fransız sosyalizminin Mao'cu ve Kü-
ba'cı, Castro Fidel'ci ihtilâlci sosyalizm müca
delesi yapıldığı ve muayyen merkezlerden 
Fransız İçişleri Bakanı Marcellee'nin ifade et-
ği gibi - bu işaretin verildiği herkes tarafın
dan bilinen bir gerçektir. Türkiye'de de bu ger
çeği ğörmemezlikten gelemeyiz ve tedbiri muay
yen iktidara ve insanlara yüklemek yerine, me
suliyetleri müştereken üzerimize alarak tedbir 
almakta büyük millî menfaatler vardır ve bunu 
Büyük Meclis her şeyden evvel yapmalıdır. 

Aynca sosyalist fikir kulübünde elde edi
len bir kamyonet kitap ve vesika savdığın tet-
kikindedir. O hususta bir şey arz etmiyo
rum; savcılığın tetkikinden sonra zannediyo
rum birçok gerçekler daha ortaya çıkmış 
olacaktır. O zaman, uyanmak istemiyen ve hâlâ 
başka şekilde meseleleri ele almayı iddia 
eden birçok kimseler uyanacak ve millî men
faatlerimiz bakımından, Türk Devletinin be
kası bakımından tedbirlere tevessül edecekler
dir. 
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Kıymetli arkadaşlarım, işte 'bu sebeplerle 
Türk zabıtası; Devlet malından mahdudo-
lan Orta - Doğu Üniversitesindeki malların ko
runması, orada can, mal emniyetinin temini, 
üniversiteler faaliyetlerin zamanında vazife gö
rür hale gelebilmesi, işlenen suçların delille
riyle birlikte suçluları ve delillerini tes'bit et
mek ve Cumhuriyet Savcılığının arama kararı 
ve Cumhuriyet Cavcısının talebi ve onun ta-
limatiyle Orta - Doğu Teknik üniversitesine 
girmiş ve gerekli kanuni vazifesini Türk za
bıtası, Ibüyük hâdiselere mahal bırakmıyacak 
tarzda ifa etmiştir. Zannediyorum ki, Türk 
zâJbıtasınm bu Ibaşansı takdire değerdir, Yüce 
Meclisimiz hu hususta benim hu izahatımla, 
görüşümle, mütalâamla mutabıktır kanaatinde
yim. 

Bundan sonraki, diğer hâdiseyle ilgili tah
lil ve neticeyi, mesele adliyeye intikal etmiş ol
duğu için ve her yönü ile tetkik ve tahkik 
konusu yapıldığı için daha fazla beyan et
meyi uygun görmüyorum. 

Durumu Yüce Meclise en derin saygılarımla 
arz ederim. 

(A. P., G. P., M. H. P., M. P., sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Alican, önerge
nizi aldım; usul imkân vermediği cihetle, 
gündem dışı söz muvecehesinde Bakana soru 
sormanız mümkün değildir efendim. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı, buyurunuz. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Edirne) — Muhterem Başkan, muhterem 
üyeler; Sayın Çeükbaş konuşmalarında, Hü
kümetin Üniversite reformu ile ilgili çalış
maları gerekli titizlikle ele almadığı ve ge
rekli hassasiyeti göstermediği tarzında hir 'be
yanda hulunmasaydı yüksek huzurunuzu işgal 
etmiyecektim. 

Evvelâ şunu arz etmek isterim ki, değerli 
İçişleri Bakanı arkadaşımın helirttiği gibi, Hü
kümet, gençlik hareketlerini, bütün dünyadaki 
olanlar da dâhil olmak üzere, kendine has hu
susiyeti içinde, büyük ehemmiyetle başından 
itibaren adım adım takibetmektedir. 

O günden hugüne kadar öğretim ve eğitim
le ilgili olarak yüksek öğrenimin her dalında 
büyük şekilde meseleler ele alınmış ve birçok
ları Yüksek Meclislerin de kararına iktiran 
etmek suretiyle müspet şekilde olumlu yola 
intikal etmiştir. 

Evvelâ bursların miktarı artırılmış ve aylık 
ödenen miktarlar 250 liradan 350 liraya çıkarıl
mıştır. 

Parasız yatılı toptan miktarında geçen yıla 
nazaran 51 305 848 lira fazlalığı ile bu hususta 
harcanan miktar 236 218 000 küsur liraya yük
seltilmiştir. 

Yüksek öğrenim ve krediler yurduna Devlet
ten yapılan yardım, kurum kurulduğundan beri 
ilk defa olarak bu yıl 40 milyon lira ödenmek 
suretiyle kanunî gereği yerine getirilmiştir. 
\ Mediko - Sosyal merkezlerine ve öğrenci kan

tinlerine, geçen seneye nazaran bir misli fazla 
yardım yapılmak suretiyle bu yardım miktarı 
10 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Üniversitelerde hem birliği, beraberliği sağ
lamak, hem de kalkınma plânımızın ilkelerine 
uygun öğrenim yapmak ve yeni kapasiteler ya
ratmak maksadiyle Yüksek Meclislerimizin tas
vibine uğrıyan Gece öğretimi Kanunu yürürlü
ğe girmiştir. 

Yüksek öğrenim gençliğimizin muayyen kı
sımlarının şiddetle arzu ettikleri, meselâ 86 yıl
dan beri bir Teşkilât Kanununa sahip bulunmı-
yan Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu Yük
sek Meclisinizden çıkmış, Senato komisyonların
dan geçmiş, çok kısa zamanda Senatonun Yük
sek Genel Kuruluna intikal etmek üzere bulun
maktadır. 

Yine öğrenci hareketlerine vesile ol.an; Yıl
dız Teknik Okulunun akademi haline gelmesi ve 
Teşkilât Kanununa kavuşması hususu, yine (Tü
zel Sanatlar Akademilerindeki yolu takibedoı ek 
Yüksek Meclisinizden çıkmış, Senato komisyon
larında kabul edilmiş, Genel Kuruluna gelmeli 
üzere bulunmuştur. 

1964 yılında Devlet Bütçesinden üniversite
lere ayrılmış miktar 308 731 230 lira iken, 1963 
yılında 570 291 331 lira iken, 1969 yılında büyük 
bir hamle yapılmak suretiyle 809 841 993 liraya 
ulaşmıştır. Bütün bu arz ettiğim hususlar genç
lik hareketlerine Hükümetin ve Yüksek Parlâ
mentonun gösterdiği ilginin ve meseleleri hallet
mek hususunda süratle hareket ettiğinin açık 
misalleridir. 

Üniversiteleri ilgilendiren reform tasarısının 
Yüksek Huzurunuza gelmesi hususuna gelince: 
Muhtelif çevrelerin ileri sürdüğü gibi Hüküme
tin, üniversitelerin önüne geçerek üniversiteler-
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den hazırlıklar gelmeden bir tasan ile Yüksek* 
Huzurunuza gelmesi, zannederim ki, Anayasa
nın 120 nci maddesindeki özerklik hükümlerine 
ibiı hayli söz getirici durum yaratır. Binaenaleyh 
gerek Anayasanın 120 nci maddesinin sarih 
hükmü, gerekse meriyette bulunan 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 10 ncu maddesinin 
üniversiteleri ilgilendiren kanun tasarılarının 
üniversite senatolarından gelmesi mecburiyetini 
koyması karşısında Hükümetin üniversite sena
tolarından gelecek taşanları beklemesi çok ta
biidir. Bunda hiçbir vakit Hükümete atfedilecek 
bir lakaydi bulunamaz. Ama bugün istanbul 
Üniversitesinden, Ankara Üniversitesinden re
form tasarıları gelmiştir. Yakında diğer üniver
sitelerimizin de tasarıları gelecektir. Ondan son
ra yine üniversitelerimizin de iştirakiyle Millî 
Eğitim Bakanlığının yapacağı çalışmalarda bu 
tasarılar birleştirilecek ve çok kısa zamanda 
Yüksek Huzurunuza arz edilmiş olacaktır. 

Sözlerimi şu tarzda tamamlamak istiyorum: 
Gençlik hareketleri Hükümet tarafından, dünya
da olanları da dâhil, nevi şahsına malhsus özel
likleri üzerinde durulmak ve öğrencilerimizin 
öğrenim ve öğretim yapabiilmelerindeki gerek
leri dikkate alınmak suretiyle hassasiyetle ta-
kibedilmekte ve yerine getirilmesi hususunda 
üjiçbir gayretten geri kalınmamaktadır. Arz ede
rim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

2. — Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonlarında bulunan 2/403, 2/56, 2/191, 
2/813 ve 2/843 sayılı kanun tekliflerinin, Millî 
Eğitim mensupları yardımlaşma kurumu kanun 

1. — Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen 
veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satıl
ması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim 
görecek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/505) (S. Sayısı : 842) 

tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici Komis
yona havalesine dair tezkeresi (1/641, 2/403, 
2/56, 2/191, 2/813, 2/843, 3/1125) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu Baş
kanı Sayın Ahmet Nihat Akay'm bir önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Halen Komisyonumuzda bulunan Zonguldak 

Milletvekili Fevzi Fırat ve onyedi arkadaşının 
Türkiye öğretim ve Eğitim mensupları yardım
laşma kurumu kanun teklifi (2/403) ile aynı ko
nuda Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir ve dokuz arkadaşının (2/56), An
kara Milletvekili Ali Rıza Çetiner, Zühtü Pehli
vanlı ve Kemal Yılmaz'ın teklifleri (2/191), 
Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sırn Atalay ve 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin At-
maca'nın kanun teklifleri (2/813), Uşak Millet
vekili Fahri Uğraisızoğlu ve Gaiziantep Milletve
kili Naşit Sarıca'nm kanun teklifleri (2/843), 
Millî Eğitim mensupları yardımlaşma kurumu 
tasarısı için genel kurulun 24 . 3 . 1969 tarihli 
ve 68 nci birleşiminde kurulması kabul edilen 
geçici Komisyona havalesini saygılarımla arz 
ederim. 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 
Çanakkale 

Ahmet Niihat Akay 

BAŞKAN — önerge üzerinde bir mütalâa 
var mı efendim? Yok. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu kanun tasansuıın açık oy
laması için kutular önce sıralar arasında dolaş
tırılacak sonra kürsüde (bulundurulacaktır. Sa
yın üyelerin lütfen oylannı kullanmalarını rioa 
ederim. 

5. - GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının öğretmen 
ve öğretmen kuruluşlarına karşı tutum ve davra
nışlarını tesbit etmek, öğretmenler arasındaki 
huzursuzluğu gidermek amacı ile Anayasanın 88 
nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi (10/27) 

AHMET MUSTAFAOĞLU (Erzurum) — Sa
yın Başkanım, bir önerge vermiştim. Gündemin 
29 ncu sırasında bulunan Konya Milletvekili Se
yit Faruk önder ve üç arkadaşının, 1969 bütçe
sinin Cumhuriyet (Senatosunda görüşülmesi sı
rasında ileri sürülen iddiaların vâridolup olma
dığı konusunda, Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması açılmasına dair 
olan önergelerinin bütün işlere takdimen görü
şülmesini istemiştim. 

BAŞKAN — Bu bittikten sonra. 
AHMET MUSTAFAOĞLU (Erzurum) — Bü

tün milletvekilleri töhmet altındadır Sayın Baş
kanım. Bu önergenin diğer bütün işlere takdi
men görüşülmesini istemiştim. 

BAŞKAN — Evet önergenizi biliyorum da, 
bana o şekilde bilgi verildi. Gündemin birinci 
maddesinde bir iş vardırs başlanmış, görüşül
müş, bitmek üzeredir.Ondan sonra mânasına al
dık efendim biz önergenizi. Müsaade ederseniz 
Sayın Mustafaioğlu, şu elimizdeki işi yarım bı-
rakmıyalım. Arkasından bu önergeyi derhal 
okuyacağım. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, arz ettiğim iş 
üzerinde T.Î.P. Grupu adına Sayın Yahya Kan-
bolat, önerge sahibi olarak Sayın Hayrettin Uy
sal, A.P. Grupu adına Sayın ihsan Ataöv, G,P. 
Grupu adına Sayın irfan Solmazer konuşmuş
lar idi. Bundan sonra söz sırası C.H.P. Grupu 
adına Sayın Murat öner'indir. Sayın Hayrettin 
Uysal grup adına ikinci defa söz istemiştir. Şa
hısları adına da, Sayın Cevdet Aykan, Reşit 
Ülker, Fahri UğrasızoğLu, Selâhattin Hakkı 
Esatoğlu, Muzaffer özdağ, Nuri Kodamanoğlu 
ve Şükrü Koç söz istemişlerdir. 

Bu arada konuşmaların onar dakika ile tah-
didedilmeısini teklif eden bir önerge verilmiştir, 
Neivşehir Milletvekili Sayın ibrahim Boz tara
fından. 

EL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkanım bir noktayı tavzih edeceğim. Ben 
önerge sahipleri adına konuşmadım, şahsım adı
na konuştum, önerge sahipleri adma o günkü 
celseyi idare eden Başkan söz vermediler. Bu
nu tasrih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Efendim önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Konuşmaların onar dakika ile tahdidedilme-

sinii arz ederim. 
Nevşehir 

ibrahim Boz 

BAŞKAN — önerge aleyhinde, buyurun Sa
yın Reşit Ülker. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efen
dim, Reşit Ülker Bey söz sırasını bana verdiler. 

BAŞKAN — Reşit Ülker size devrediyor. Bu
yurun Sayın Hayrettin Uysal. 

Efendim, önerge çok umumi bir tarzda ya
zılmış, «Konuşmaların onar dakika ile tahdide-
dilmesi» diye. Talbiî mevzu, şimdi arz ettiğim 
Sayın Uysal'm önergesiyle ilgili görüşmelerdir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 

Daha, önce önerge adına, şahısları adına, 
gruplar adına konuşan arkadaşlarımız, süre tah
didine tabi tutulmadan bütün meseleleri kendi 
belgelerine istinaden, kendi ölçüleri içerisinde 
değerlendirip Yüce Meclise sunmuşlardır. Şim
di, Meclis araştırması üzerinde söz almış olan 
arkadaşlarımızın ve grup adına konuşacak olan 
arkadaşlarımızın konuşmaları on dakika içeri
sine sokulmak isteniyor. Burada, esasında, bu 
önergede ve önerge kapsamında yer alaitı husus
ların Meclis araşitırmasını gerektirip gerektir
mediği konusunda açık seçik ifade edilmesi ve 
tartışılması lâzım. Çünkü, bâzı arkadaşlarımız 
önergeiıiin kapsamının dışında, önergemin ama
cının dışında, belli bir dönemde icra sorumlulu
ğunu taşıyan idarenin işlemleri ve uygulıaımala-
rımn dışında birtakım meseleleri bu kürsüye 
getirmişler, onları ifade etmişlerdir. Bu mesele
leri değerlendirebilmek, karşılıyabilmek ve bu 
meseleler üzerinde görüşlerimizi açıklamak ve 
birtakım yalanları da çürütme bakımından açık 
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seçik burada meselelerin tartışılması lâzım. O 
bakımdan, on. dakikalık bir süre içerisinde 
bunların ifade edilemiyeceği açısından da Yüce 
Meclisinizin bu sınırlama önergesine müspet oy 
vermemesini istirham ederiz. 

!Bir ikinci nokta da; bundan önce konuşan 
arkadaşlarımızın dilediği kadar konuşmuş ol
maları da dikkate alınarak, bundan sonra ko
nuşacak olan arkadaşlarımıza da aynı hakkın 
verilmesi açısından meselenin değerlendirilmesi 
lâzımdır ve bu önergenin reddi gerekmektedir. 
Takdirlerinize saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Boz, önerge sa
hibi olan arkadaşımız, bu önerge'sine bir açık
lama getiriyor, okutuyorum : 

Saiym Başkanlığa 
Verdiğim önergemde 10 dakika ile konuşma

larını tahdidinde Bakanın konuşnnasının haricol-
duğunu tavzih ederim. 

Nevşehir 
ibrahim Boz 

(C.H.P. sıralarından : «oh, oh» sesleri) 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎLHAMÎ ERTEM 

(Edirne) — Sizler saatlerce konuşun, Bakan 
hiçbir şey konuşmasın... 

BAŞKAN — önerigeyi bu kayıtla oyunuza 
sunuyorum, önerge salhibinin bu açıklamasını 
da nazarı itibara alarak Sayın İbrahim Boz'un 
önergesini kabul edenler lütfen işaret buyur
sun... Kabul eltmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Evvelce de arz ettiğim gibi, söz sırası C.H.P. 
Grupu adına Sayın Murat öner'de. Buyurunuz 
Sayın Murat öner. 

NÎHAT ERÎM (Kocaeli) — Bu tahdide grup 
sözcüleri de dâhil: midir? 

BAŞKAN — Öyle olmak lâzımgelir. 
C.H.P. GRUPU ADINA MURAT ÖNER (Af

yon Karahisar) — Değerli milletvekilleri, 16 ay 
iönce verilen bir araştırına önergesi üzerinde 
C.H.P. Grupunun görüşlerini arz edeceğim : 

Konuşmamız 10 dakika ile sınırlandırıldığı 
için, görüşlerimizi enine boyuna izah etmek, 
araştırma zaruretini ortaya koymak belki müm
kün olmıyacak, ama zaman ne kadar elverirse 
o nisbette düşüncelerimizi arz edeceğiz. 

Araştırma önetfgesi, öğretmenlerimizin kur
dukları örgütlere, bunların yöneticilerine, ge
nellikle üyelerine, öğretmenlerine Millî Eğitim 

Bakanlığınca 1965 yılından bu tarafa uygulanan 
işlemlerle bunların dayandırıldığı esaslar üze
rinde bir Meclis araştırması istiyen önergedir. 
Bu önergenin zaman bakımından sınırı 1965 yılı 
olduğu halde, burada bilhassa Adalet Partisi 
Grupu adına yapılan konuşmada konu dışına 
çıkılarak, eski yılların, esasen Meclis zabıtla
rında hesabı görülmüş yılların olaylarına gi
rilmiş ve önergede izah edilen olaylar üzerinde 
grup fikrinin açıklanmasından son derece ka
çınılmıştır. 

Önergeie muhtelif iddialar vardır. Bâzı öğ
retmen örgütlerine, onların yöneticilerine, üye
lerine ve genellikle öğretmenlere karşı son yıl
larda Millî Eğitim bakanları bir korkutma, bir 
yıldırma ve bir sindirme politikası gütmekte
dirler; öğretmen topluluğunda huzursuzluk ya
ratmaktadırlar. 

Öğretmenler kendilerine verilen görevleri
ni yapıyorlar, öğretmen örgütleri kanuni hak
larını kullanıyorlar, fakat Millî Eğitim Bakan
lar?, görev yapmayı, kanunun tanıdığı hakları 
kullanmayı politika sayıyorlar, siyasete ka
lışına sayıyorlar ve bu görüşe dayanarak öğ
retmenlere karşı tedhiş yoluna giriyorlar. İddia 
badur. Bunları araştırmak, aslında, öğretmen 
örgütlerinin kanuni faaliyet alanlarını ince
lemektir. Bunları araştırmak, aynı zamanda 
Türk millî eğitim anaçlarını gözden geçirmek, 
bu amaçların hakkiyle uygulanıp uygulanma
dığını incelemek demektir. Böylece, Millî Eği
tim Bakanlarının bir yandan öğretmen öğüt
lerinin haklarına karşı tutumları, öte yandan 
Türk millî eğitiminin amaçlarına karşı dav
ranışları ortaya çıkacaktır. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten ortada 
önemli sayılacak bir mesele var mıdır? Bakanın 
şu veya bu öğretmenin kişisel görüşleri, işlem
leri, kusurları mı bahis konusudur; başka bir 
deyimle istisnai ve ferdi olaylarla mı ıkarşı kar-
şıyayı.% yoksa önümüzde eğitim politikamızın 
temellerine inen bir hastalık mı bulunmakta
dır? 

Öğretmen, toprak reformundan bahsettiği 
rrumn Anayasa emirlerini anlattığı için göre
vin:5. mi yapmaktadır, yoksa politika mı yap
mış sayılacaktır? 

Bir bakan bu kürsüye çıkıp, «Öğretmen, top • 
rak reformunu öğrencisine anlatamaz» dediğin
de, Türk millî, eğitiminin amaçlarına aykırı 
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bir yola mı girmektedir, yoksa görevinin için
de im (kalmaktadır?. 

Öğretmenler her yerde bize, hepimize belki, 
şu soruyu soruyorlar : «Atatürk devrimlerini 
savunmak bizim için yapılması gerekli bir gö
rev midir, politika, mıdır? Millî, demokratik, 
lâyik, sosyal hukuk devletini öğretmek suç 
mudur?» 

Millî kaynakların korunması, halkın refa
hının artırılması gibi sorunlara öğretmenin de
ğinmesi fiilen yasaklanmaktadır. Bir Bakan 
arkadaşımız «Sömürüldüğümüzü onlara söylet
mek» derken, eğitimimizin amaçlariyle çatış
ma halinde değil midir? Öğretmenlerin mese
lelerimize çözüm yolu göstermiyecekleri hakkın
da Sayın bir Bakanın yaptığı açıklama ne de
rece haklıdır? örnekleri alabildiğine çoğaltabi
liriz. 

Bu kürsüden, bu önerge dolayısiyle Adalet 
Partisi Grupu adına yapılan konuşmada bu ör
neklerin daha koyuları, hattâ öğretmen camiası. 
için hepimizi üzen aşırıları ortaya konmuştur. 
Adalet Partisi sözcüsü, bu konunun üç yıl önce 
Senatoda konuşulduğunu, Meclise gencoru ola- , 
rak getirildiğini, öğretmenler için özel bir dik
kat sarf edildiğini, 800 bin küsur memur için 
bu dikkatin sarf edilmediğini, bunun bir sebebi. 
olmas?. gerektiğini dile getirdiler. Elbette bunun 
bir sebebi var, çünkü öğretmenlere diğer me
murlardan da ayrı özel bir muamele tatbik edil
diği aşikârdır. 

Yine, iktidar partisinin sözcüsü, esas öğret
men kıyımının 1950 den önce olduğunu ileri sü
rerek meşhur taktiği buraya da getirdi ve 1950 
den önce kendisinin de kıyıldığını anlatırken, 
bir demokrat partili gazeteye yazı gönderip 
neşrettirdiğini söylemek suretiyle, o zaman ken
disine yapılan muamelenin haklılığını burada 
tescil etti. «Düşünce hürriyetinin, yazma hürri
yetinin, konuşma hürriyetinin nasıl tatbik edil
diğini 1950 den önce gördük» buyuruyorlar. 
1950 den önce 1946 - 1950 arasında biz de şunu 
gördük: Bütün öğretmenler, belki istisnasız 
bütün öğretmenler, demokratik rejimin Türki
ye'de yerleşebilmesi için bir iktidar değişikli
ğini arzu etmişler ve köylerde köy kahvelerin
de ve köy odalarında, gaz lâmbaları altında ya
hut çıra ışıklarında halka demokrasi dersi ver
mişlerdir. O zaman iktidarda bulunanlar bunu 
öğretmen aleyhine kullanmamış, müsamaha et-
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mistir, ama, demokratik rejim için bu kadar 
gayret eden öğretmen, 1946 - 1950 yılları ara
sında komünist damgasını, yine. o zamanın mu
halifleri tarafından söylenen sözlerle yemiştir. 
İ946 - 1950 arasında köy enstitüsü mezunlarına 
açıkça «Komünist» denmesi âdet halinde hâdise 
haline getirilmiştir. 1950 den önce onları savu
nanlar, herhalde Adalet Partisi sözcüsü arka
daşımız değildir. 

Öğretmenin kaderi, Cumhuriyetin başından , 
beri böyle olmuştur. Evvelce Türk çocukları
nın, eğitim ve öğretimi ile meşgul olan mües
sese, medrese idi ve medrese mezunları öğret
men oluyordu. Mahalle mekteplerinde öğretmen
lik yapılıyordu. Batılılaşma hareketi başladık
tan sonra öğretmen okulları açıldı, oralardan 
öğretmen yetiştirildi. Öğretmenler arasında 
«Okullu öğretmen»,, «Okuldan çıkmıyan öğret
men» diye ikilik meydana geldi ve o andan iti
baren, okuldan, eğitim metotlarını öğrenerek, 
bilgi edinerek yetişen öğretmene «Gâvur» adı 
takılmıştır ve bütün Cumhuriyet döneminde bu 
«Gâvur» adı devam etmiş, 1946 dan sonra çok 
partili hayata girdiğimizde, demokratik rejimi 
öğretmen için çabalıyan öğretmene de - maale
sef - komünist damgası yapıştırılmıştır. 1950 
den evvel öğretmene iktidarlar zülmetmemişler-
dir. Esas önerge konusu da bu değildir. 

Değerli arkadaşlarım, her meslekte suç iş
lenir. her meslekte takip yapılır, evet doğru
dur. Her meslekte nakiller, tâyinler, cezalandır
malar olur, bunlar elbette doğrudur. Her ikti
dar zamanında da bunlar olmuştur, ama, bu
günkü hâdisenin özelliği vardır. Adlet Partisi 
Grup sözcüsünün sözleri incelendiğinde, bu far
kı pek iyi anhyabiliyoruz. , Ben, vaktin yetiş-
miyeceği kanaatiyle bunların misallerini bıraka
cak, sonuca gelmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, öğretmene yapılan bu 
özel muamelenin sebebi nedir? Esas araştırma 
ihtiyacı buradan doğmaktadır, öğretmen eği
tim yapmktadır, çocuk yetiştirmektedir. Eği
tim, çocuğu veya kişiyi, ileride yaşıyacağı çev
renin şartlarına uyabilecek biçimde ve yetenek
te yetiştirmek demektir. Öğretmenin... 

BAŞKAN — Sayın öner, verilen önerge mu
vacehesinde vaktiniz dolmuş bulunuyor efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MURAT ÖNER 
(Devamla) — Efendim, neticeyi söyliyebilmek 
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için birkaç dakikaya daha ihtiyacım olacaktar. 
BAŞKAN — Birkaç dakika ise buyurun. 

Yalnız ayrıca bir önerge var, eğer Yüce Mec
lis kabul ederse. Deniyor ki: 

Sayın Başkanlığa 
Bu konuda grup sözcülerinin konuşmaları

nın, daha önce konuşan grup sözcüleri gibi 1 
saate çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Şiımdi, efendim bu önerge hakkında her han
gi bir mütalâa var mı? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Önerge hak
kında söz istiyorum. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Aydın) -
Var efendim, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Var... Şu halde, sayın hatibin 
sözünü kesmiyelim. 1 - 2 dakika da bendeniz 
size - Yüce Heyetin müsamahasına güvenerek -
vakit veriyorum. Konuşmanızı tamamlayınız, 
ondan sonra bu önergeye geçelim. Eğer öner
ge kabul edilirse tekrar devam edersiniz. 

O. H. P. GRUPU ADINA MURAT ÖNER 
(Devamla) — Sayın Başkan, bu kayıtla netice
ye bağlayayım efendim. 

Öğretmen, eline bırakılan küçük insanı, çocu
ğu, ileride yaşıyacağı çevrede, çevrenin şartları 
içinde huzur ve rahat içinde ömrünü sürmesi ko
şullarına göre yetiştirecektir. Demek ki, öğret
menin görevi, daima, çocuğu bundan sonraki yıl
lara hazırlamaktadır. İlerisi için, ileri yıllara ha
zırlamaktır, yarına hazırlamaktır. Şu halde, öğ
retmenin gözü daima ileride ve yarındadır. Ya
rının şartlarını düşünerek çocuğu eğitecektir, 
öğretecektir. Binaenaleyh öğretmen, Türkiye'de 
de, başka ülkelerde de kendiliğinden; bugünle, 
bugünün şartlariyle, bugünün iktisadi ve sosyal 
şartları ile hattâ kültürel şartlariyle çelişme, 
ve çatışma halindedir, öğretimin mahiyetinde 
bu vardır. Fransa'da da durum aynıdır. Fran
sa'da da bugünkü toplum ile yarınki toplum ara
sında çeşitli farklar meydana gelecektir. Bu yüz
den öğretmen, eğitici, çocuğu yarınki şartlara 
göre yetiştirecek ve «Yarının Fransa'sı nedir?» 
diye göz önünde tutacak, o şartlara uygun in
san yetiştirecektir, o şartlara kolayca uyabile
cek insan yetiştirecektir. Türkiye'de bu zaru
ret hayli, hayli vardır. Çünkü Türkiye, daha 

süratle kalkınmak, yani toplum yapısını, iktisa
di ve kültür yapısını süratle değiştirmek, ileri
ye doğru götürmek bakımından daha çok hare
ketli bir devrededir. Bu yüzdendir ki, öğretmen 
Türkiye'de, ingiltere'den ve Fransa'dan daha 
çok ilerici, daha çok yarma bakan insandır. Bi
naenaleyh Türkiye'de öğretmen, Fransa 'dairin
den veya ingiltere'dekinden daha fasla bugün
le, bugünün şartlariyle ve inançlariyle çatışma 
halindedir, çatışma halinde olmaya mecbur
dur. Binaenaleyh, öğretmen üzerinde dururken, 
öğretmenin Türkiye'deki bu özelliğini göz önün
de tutmak lâzımdır. 

«Neden 800 - 900 bin memur üzerinde bu ka
dar hassasiyetle durulmuyor da, öğretmen üze
rinde duruluyor?» Böyle diyorlar, işte bunun 
için öğretmen üzerinde duruluyor. Çünkü, öğ
retmenin diğer memurdan özelliği vardır. 

BAŞKAN — Sayın Öner, lütfen sözlerinizi 
bağlayınız efendim. Vaktiniz doldu ve geçti. 

C. H. P. GRUPU ADINA MURAT ÖNER 
(Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, eğer bu 
önerge kabul edilerek araştırma yapılırsa; Tür
kiye'nin ilerisi için iyi bir tutumda mıyız, yok
sa, Türkiye'nin ilerisinde, ileri Türkiye'de, ya
rınki ilerlemiş, kalkınmış Türkiye'de yaşıyacak 
insanı yetiştirmeyi önlemek üzere mi Bakanlık 
tedbirler alıyor? Bu meydana çıkacaktır. 

Bu yüzden, önergenin iltifat görmesini is
tirham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, demin de arz ettiğim 
gibi, evvelce kabul edilen 10 dakikalık tahdit 
önergesinden sonra bir önerge daha verilerek, 
«Grup sözcülerinin konuşmalarının, daha önce 
konuşan grup sözcüleri gibi 1 saate çıkarılması» 
teklif ediliyor. Teklifi yapan arkadaşımız, Ay
dın Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Yılmaz'-
dır. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — önergemi 
açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde açıklama 
yapmak istiyorsunuz buna önerge lehinde, di
yelim. Buyurunuz efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu mevzuda 
bir önerge daha şimdi kabul edildi. 

BAŞKAN — Efendim, grup sözcüleri için 
bir istisna istiyorlar, mecburum tabiî. 

Buyurun Sayın Yılmaz, 
M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; önümüzde uzun sürç-
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den beri bekliyen ve 150 bine yaklaşan, hepimi
zin değerini kabul ettiği bir meslek mensubunu 
ilgilendiren bir konu var; öğretmenlere karşı 
yapılan haksız işlemler konusu. 

Sene ortasında bir öğretmen işinden alınarak 
cezaya çarptırılıyor, başka yerlere sürülüyorsa, 
bununla yalnız öğretmene ceza vermiş olmuyor
sunuz, bununla çocuklarımıza ceza vermiş olu
yorsunuz ; bununla, okullarda yavruları bulunan 
tüm velilere, ana, babalara ceza vermiş oluyor
sunuz. Bunu burada enine, boyuna görüşmek, 
Türkiye'nin muhtaç olduğu sosyal huzuru temin
de son derece zaruridir. Meselenin önemini hem 
kabul ediyoruz, hem de görüşülmesinden kaçı
yoruz. 

Bugün A. F. lehine siyaset yapan nice mes-
lekdaşımız var ki, bunlar mükâfatlandırılıyor. 
Bunun örnekleri var, bizde, izin veriniz grup 
sözcümüz bunların isimlerini size sunsunlar, 
bunlar üzerinde bir anlaşmaya varalım. 

Öte yandan, öğretmen topluluğu bölünmüş, 
üçe, dörde bölünmüş; huzursuzluk alabildiğine 
almış yürümüş... Peki siz, Büyük Meclisin bu 
huuzrsuzluğu gidermesini istemiyor musunuz ki, 
bütün parti gruplarının bu konuda tam bir va
tanseverlikle düşüncelerini dinlemekten kaçmı
yorsunuz? 

Bir yanda, eğer A. P. lehinde «bir öğretmeni 
faaliyete sevk edebiliyorsanız, onun bütün suç
larını affetmek için formüller arıyorsunuz. 
Dosyalarda örneklerimiz var, onları burada zik
redelim, ama 10 dakika içinde 'bunların hangi 
birinden bahsedebileceğiz? 

Ayrıca, alabildiğine meslekte ehliyetli, ce
zalandırılan, yalnız siyasi kanaatine göre mü
kâfatlandırılan öğretmenlerin elimizde listesi 
var. 

Eskiden bir barem vardı; müdür olmak 
için bâzı şartların yerine getirilmesi lâzımdı. 
Şimdi, A. P. il başkanı tâyin yapmaktadır, 
müdürlüklere. Bunun örnekleri var, bunları 
söyliyelim. Bundan kaçacak bir şey yok. (A. P. 
sıralarından «Yok öyle şey» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlanm; burada eskiden, 
1950 - 1960 arasında da öğretmenlere yapılan 
ibu çeşit muamelelerden şikâyetler vardı, fa
kat tam bir vicdan rahatlığı ile bir gerçeği 
huzurunuzda açıklamak isterim : 1950 - 1960 
arasında şikâyet edilen işlemler en azından 
hukuk kuralları işletilerek yapılırdı, ama bu
gün Türkiye'de l)ir öğretmenler topluluğunda, 
Bakanla münakaşa halinde olduğu için, diyelim 
ki, davranışlarını tasvilbetmediğimiz öğretmen
lere o anda ceza verilebilmekte, «Seni bakan
lık emrine aldım» denebilmektedir. Böyle bir 
keyfî uygulama Türk tarihinde görülmüş de
ğil. Cezası varsa, müfettiş göndermek usulü 
vardı, tahkikat yapma usulü vardı, disiplin ko
misyonları çalışırdı, bakanlık emrine (böyle alı
nırdı. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
İyi ki, zapta geçiyor, bunlar.. Sayın Başkan 
önergenin lehinde mi konuşuluyor? 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, 
istirham ediyorum. 

M. KEMAL YILMAZ (Devamla) — Bütün 
bu meselelerin görüşülmesi için zamana ihtiyaç 
vardır, muhterem arkadaşlarım. 

Biraz evvel burada sayın iki Bakan sosyal 
bir yaraya değindi, bizim grupumuzun da gö
rüşlerini açıkladığı bir konu idi, ama sos
yal meselelerin nedenlerine inerek bunların bi
limsel tedbirlerini almaktan kaçınmamak lâ
zım. işte karşınızda liseleri, ilkokulları, orta
okulları ilgilendiren bir konu. Bu konu üze
rinde 10 dakikada ne söyliyebileçeksiniz? Bir 
saate çıkarınız. Topu topuna Meclisimizin kay
bedebileceği zaman iki saati geçmez. 

Bu bakımdan Büyük Meclisin bu konu üze
rinde anlayışlı davranmasını, grup sözcülerine 
daha fazla zaman lütfetmesini saygılarımla 
istirham ediyorum. (O. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Okuduğum önerge üzerinde 
başka söz istiyen.. Yok. 

önergeyi oyunuza sunuyorum... 
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3. — Yi 
(Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve ibe§ ar

kadaşı ayağa kalktı.) 
NİHAT ERİM (Kocaeli) — Yoklama ya

pılmasını istiyoruz, Mecliste ekseriyet yoktur. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen arkadaşlar, 
sükûneti muhafaza edelim. 

Şimdi, Sayın Nihat Erim, sSayın Şükrü Koç, 
Sayın Murat öner, Sa^m Ali Rıza Akbıyık-
ooğlu, Sayın Ahmet Şener, Sayın Hayrettin 
Uysal.. Bu altı arkadaşımız önergenin oylan
ması sırasında ayağa kalkarak yoklama iste
dikleri için, içtüzüğün ilgili maddesi gereğince 
yoklama yapacağım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, önerge verenler de onlar, yoklama yapıl
masını istiyenler de onlar... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Mü
saade et de dosyanı okuyalım... 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Atâöv, önergeyi 
veren M. Kemal Yılmaz, ayağa kalkıp yokla
ma istiyen başkası.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aynı parti
nin mensubu değiller mi? 

BAŞKAN — Biliyorum, efendim, o mak
satla söylediğinizi (biliyorum, ama «Böyle 
olursa yoklama yapılmaz» diye İçtüzükte de 
•bir kayıt yok. 

• • 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Meclis bir 
dakika evvel bir karar vermiş, bu kararı bir 
dakika sonra değiştirmek diye bir şey de yok
tur. 

BAŞKAN — Efendim, yoklama yapacağım. 
Yoklamaya geçmeden evvel, Silâhlı Kuvvet

lerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bu
lunan malzemelerin satılması, devredilmesi 
veya hibe edilmesi ve eğitim görecek yabancı 
silâhlı kuvvetler personeli hakkındaki kanun 
tasarısı için yapılmakta olan açık oylama işle
mi bitmiştir, kutuyu kaldırın. 

Yoklamaya geçiyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim, gerekli çoğunluğu
muz yoktur. 

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya 
.ihtiyaç fazlası Ibulunan malzemelerin satılması, 
devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim gö
recek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hak
kındaki kanun tasarısının yapılan açık oyla-
masama 159 üye iştirak etmiş 153 kaJbul, 3 
ret, 3 çekinser oy çıkmıştır. 

Yetersayı temin edilemediğinden açık oy
lama gelecek Tbirleşimde tekrar edilecektir. 

17 Nisan 1969 Perşembe günü saat 15,00 te tek
rar toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,20 

im • • 
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Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin satılması, devredil
mesi veya hibe edilmesi ve eğitim görecek yabam[3i silâhlı kuvvetler personeli hakkındaki kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aklsay 
Ali Bozdjoğanoğlu 
M. Kemal Çetinsoy 
Turhan Dilligil 
Tahir Yücekök 

AFYON KARAMSAR 
Murat Öner 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâl ettin Topala 
Kâzım^ Ulusoy 

ANKARA 
İam/ail Rüştü Aksal 
Mujsa Kâzını Coşkun 
Ahm,et Dallı 
Orhan Eren 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 
Mustafa Kental Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan AJtaöv 
Hasan Feh>mi Boztepe 

ARTVİN 
Salbit Osman Avcı 
Muıstafa Rona 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
159 
153 

S 
3 

285 
6 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim, Aytaç 
Cihat Bilgehan 

BİLECİK 
îsmjail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim, Cop 
AhmJelt Çakmak 

BURDUR 
I. Hakkı Bıoya-cıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Ceımıal' Külâhlı 
Bari as Küntay 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahım,(*t Nihat Akay 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali, Arsa,n 

ÇORUM 
Ahdurrahmıan Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahımet Uysal 

DENİZLİ 
Mehme/t Salih Baydil 
Zafer Nihaıt Özel 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Ilhami Ertem, 

ELÂZIĞ 
Sam/eit Güld'oğan 
Ketvni Nedim-oğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sa.dakl Perineek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necaiti Güven 
Ahnvet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
ismail Hakiki Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmjet îsmjet Angı 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
'Nasit Sarıca 
Mahjrryut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GlREıSUN 
I. Etem, Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabri Öze an San 

Sabahattin Savacı 
HATAY 

Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali ihsan Balım, 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataıman 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
M. Mustafa Gürpınar 
Muhildin Güven 
Abdujrrahman Şeref Lâç 
O'Smjan Özer 
Kaya özdemir 
ilhama Sancar 
Fuad Sirmjen 
Osmjan Nuri Ulusay 
Mehımet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Oısmjajn Zeki Efe<oğlu 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Şinasi Osmja 
Enver Turjgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Cengiz Ekinci 

— 693 — 



M. Meclisi B : 81 16 . 4 . 1969 O : 1 

Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ahjmjet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Meıhlmjeıt Ateşoğlu 
Cengiz, Nayman 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Memjduh Eridemir 

KOCAELİ 
Sedaıt Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket pstao-ğlu 

KÜTAHYA 
Himjmet Erdjoğmuş 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

Muammer Dirik 
Mithat Düllge 
Şev/ket Raşit Hatipoğlu 
Önol Şakar; 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 

MUŞ 
Kâmjil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim; Boz 

NlĞDE 
Yaşar -Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Feridun Ceım âl Erkin 
Sadi Pehlivanoğlu 

RlZE 
Ismjail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem, Alican 

SAMBUN 
Ali Fuat Alişan 
Melâhat Gedik 
Osman Şahitıoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin, Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim, Ara$ 

SİNOP 
Hilmfi işgüzar 
Mustafa Kaptan 

SP7AS 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

Osman Hacıbalioğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahjmjet Cebi 
Hamjdi Orhon 
A h ^ e t Şener 

URFA 
Necınpttin Cevheri 
Cemjal Güven 
Hüsamettin Koran 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkioğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
ismail Hajkkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırılko.ğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

ÇANAKKALE 
Cihadj Baban 

[Reddedenler] 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

[Çekinserler] 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

» > • • -

— 694 -



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

81 NOÎ BİRLEŞİM 
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Saat : 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. —. Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
,*al 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) 

2. — 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) 

3. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, 
pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için gereken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/30) 

4. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hizmet
lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi. (10/31) 

5. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, îç 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) 

6. — 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) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
seçimler sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle buna göz yumanların sebebolduklan 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi1 (10/34) 

8. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykot ve 
işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair Önergesi 
(10/35) 

9.. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açılma
sına dair önergesi. (8/32) 

10. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve gerekse sivil ve askerî resmî müesseselerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatırım
lar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/37) 

11. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
pamuk tarımında kullanılan malzemelerin ucu
za sağlanması, kredi dağıtımında sosyal adalet 
ölçülerine uyulması ve pamuğun ihracı konu
ları ile pamuk ekim sahalarının daraltılmasını 
hedef tutan politikanın millî tar^m politikamı-



za uygunluk derecesini tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/38) 

12. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
Adana Milletvekili Bekir Tünay'ın pamuk po
litikasının bütün yönleriyle incelenmesi için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/33) 

13. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, yabancı sermaye politikasının ulusal çıkar
larımıza tesir eden hususlarını incelemek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/34) 

14. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
3 arkadaşının, üzüm müstahsilinin korunması 
konusunda gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/35) 

15. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlamada 
üretici aleyhine işliyen hususları, maliyet, fi
yat ve kredi dağıtımında mevcut durumun den
gesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Genel Görüşme açılma
sına dair önergesi (8/36) 

16. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas DD Fabrikasında yapılan atanma
lar ve müessese dahilindeki nakil ve terfiler 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/39) 

17. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, fiyat artışlarının sebepleri ile karabor
sa nedenlerini araştırmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma
sı açılmasına dair önergesi (10/40) 

İ8. —• Balıkesir Milletvekili ıSüreyya Koç'
un, Türk Ekonomisinde önemli bir rolü olan 
zeytin ve zeytinyağı konusunda, alınması ge
rekli tedbirleri ve uygulanacak politikayı tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

19. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, gençlik terbiyesi ve yüksek öğ
retim kurallarına verilecek yön ve Türk 
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gençliğinin fikir, ruhi bedeni gelişim ve sağ
lığını temin edecek politika ve hedeflerin tes-
biti için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/37) 

20. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, bağımsızlığımıza aykırı olarak 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasın
da ikili andlaşma yapan hükümetleri tesbit et-
mok üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/42) 

21. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Bursa Milletvekili Sadreıttin Çanga'nın, 
Türk sporunun problemlerini tesıbit ve içinde bu
lunduğu bunalımdan çıkış çarelerini bulmak 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Genel Görüşme açılmasına ıdair önergesli (8/38) 

22. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Tür
kiye hayvancılığının bugünkü haline, geleceği
ne ışık tuitmak; hayvancılıkla geçinen' yurt böl
gelerinin ve milyonlarca yurttaşın refaha ka
vuşması için alınması gerekli kanuni ve idari 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

23. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, fiyat artışlarının ve ekonomimizdeki 
dalgalanmaların sebebini araştırmak, bilgi edin
mek, tedbir ve çarelerini bulmak için Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi (10/44) 

24. — Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer Özdağ'ın, halkın beslenme şartlarının 
ve gıda rejiminin ilmî olarak incelenmesi ile 
ıslah edilmesi ve milletin sağlığını koruyacak 
politikanın tâyini için Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/39) 

25. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Zi
rai Mücadeledeki Devlet yardımının artırıl
ması ve vatandaşın mücadeleye teşviki çare
lerini tesıbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/45) 

26. — Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu 
ve iki arkadaşının, milletimizin hürriyet ve se
lâmetini tehdideden hukuk dışı cereyanların 
doğuş ve yayılış sebepleri ile bunların önlen
mesi çarelerini tesbit etmek amaeiyle Anayasa-



nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/46) 

27. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, dış ticaret rejiminin, Anaya
sa'ya, kalkınma plânına, -ulusal çıkarlarımıza 
ve halk yararına uygun bir hale getirilmesi 
şartlarının tesıbdti için Anayasa'nm 88 nci mad
desi gereğinde bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/47) 

28. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar ile 
Çorum Milletvekili Hilmi încesulu'nun, Dev
let ve İktisadi Devlet Teşekküllerindeki is
rafları önliyecek tedbirleri tesbit etmek ama-
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/48) 

29. — Konya Milletvekili Seyit Faruk Önder 
ve 3 arkadaşımın, 1969 bütçesinin Cumhuriyet 
Senatosunda görüşülmesi sırasında ileri sürülen 
iddiaların varidolup olmadığı konusunda Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

30. — Aydın Milletvekili Reşat Özarcla'-
nm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tar t-
fından inşa ettirilen Demirköprü Barajının sa
niyede 600 litre su kaçırmak suretiyle arzettip;i 
tehlikeli durumu mahallinde incelemek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis Araştırması açılmasına dair önergesi (10/50) 

31. — Adana Milletvekili Kemal Sıarıibra-
himoğlu liıle Tnabzıotn Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, tötfafliık (kazalarını önleyici tedbirleri 
tesbit lâtmelk üzere, Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca 'bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/51) 

32. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlıu'nıun, lahlâlk buhranına çare lana-
mak üzieıne Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Genel Görüşme laçılmaısına daülr öner
gesi (8/40) 

33. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
toprak ve zirai reform konuları üzerinde Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca genel görüş
me açılmasına dair önergetei (8/41) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Silâhlı Kuvvetlerde kaldro dışı edilen 
veya ihtiyaç fazlası bu!lunan malzemelerin satıl
ması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve eğitim 
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görecek yabancı silâhlı kuvvetler personeli hak
kında kanun tasarısı (1/505) (S. Sayısı : 842) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Muz-affer Şamiloğ-

lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/33) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de merkezi dışarıda ^bulunan 'kaç dernek 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de dışardan yöneltilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

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

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işlet
melerin istihsallerinin, muayyen bir kısmınım 
ihracedilmesi için alınmış bir tedbir olup olma
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, îş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve İmar 
ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/449) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

8. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

9. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 



10. — Çorum Milletvekili Hasarı Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suiisti
mal olup ulumadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/5J2) 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

12. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'
nun, memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (G/515) 

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

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

15. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodanıanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilcesine bağlı Çifte-
köy sâkinlerinin iskânına dair İmar ve İskâı, 
Bakanından sözlü sorusu (6/529) 

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

17. —Aydın Milletvekili Kesat Özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/532) 

18. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

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

20. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teş
kilâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/541) 

21. — Konyal Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/542) 

22. — Konya. "Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsücilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

2:5. — Trabzon Milıletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu (6/544) 

24. - - Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/546). 

25. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/549) 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
boraks madeninin değerine ve bu madenlerimiz 
için millî bir politikanın tesbit edilip edilmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın 
dan sözlü sorusu (6/551) 

27. — Mairdin Milletvekilli Nazmi Oğuz'un, 
Koeaoli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/552) 

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

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

30. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılma
sına dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

. 31. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastanelerin 
Devlete devredilip edilmiyeceğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/570) 

32. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/575) 
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33. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Erzurum Radyosunun yayına başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/576) 

34. — Erzurum. Mille t vekili Adnan Şenyurt'-
un, işçilerin iş mahallini terk ederken aramaya 
tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/577) 

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

36. — İstanbul Milletvekili Nuri Kroğaınn, 
bâzı siyasi parti mileltvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/580) 

37. — Muş Milletvekili Kemal Ayta<;'m, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miserliğincc bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü s o rai su (6/581) 

38. — Trabzon Milletvekili Ali Hıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

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

40. — İzmir Milletvekili Arif Ertıın^a'nın, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 

•Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 
41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret, 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

42. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

43. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

44. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu-

güne kadar normal bir işletmeye açılmayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/589) 

45. — Sinop "Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/590) 

46. — Adana. Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yük arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 
Baş/balkandan sözlü sorusu. (6/591) 

47. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, dinî bir maksatla yurdumuza 
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

48. — Afyon Karalıisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm Hatay ili köylerinden bâzılarının 
içmesuyu ihtiyacına ve orman eteğinde oturan
ların ıgeçimine dair Köy İşleri Bakanında söz
lü sorusu (6/594) 

49. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru
su. (6/595) 

50. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İçel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet Savcısının Ana
yasaya- aykırı tutum ve davranışlarına dair Ada
let ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu 
(ö/59(>) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

(81 nci Birleşim) 




