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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ, mem
leketimizin içinde bulunduğu ciddî ve nazik du
rum ve toplumda görülen bunalımlar, 

Denizli Milletvekilli Sami Arslan, anason ve 
haşhaş ekiminin kayıtlanması sebebiyle ekicile
rim karşılaştıkları güçlükler ve alınması gerekli 
tedbirler vo 

Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil 
de, Türk halıcılığının güç durumdan kurtarıl
ması için halıcılığın İşletme Vergisi kapsama dı
şında bırakılması konularında 'gündem dışı bi
rer demeçte bulundular. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının, 507 sa
yılı Kanunun «30/c maddesindeki belirtilen pa-< 
ra cezaisinin kesinliğine ilişkin hükmün iptal 
edildiğine dair tezkeresi Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

Polonya Parlâmentosundan 8 'kişilik bir he
yetin yurdumuza davet edilmesine ve, 

İstanbul Milletvekili Orhan Kabibay'a izin 
verilmesine ıdair Başkanlık tezkereleri kabul 
olundu. 

istanbul Milletvekili Hasan 'Güngör'ün, )se-
ıçilmiş ollduğu Maliye ve Turizm komisyonların
dan ve, 

İçel Milletvekili Turhan özgümer'in de, İç

işleri Komisyonundan çekildiğine dair önerge
leri Genel Kurulun bilgisine ısunuldu. 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın 
Genel Kurulun çalışma düzeni, devam ve yok
lama usulüne dair 19 ncu Birleşimde vermiş ol
duğu önergenin Başkanlık Divanında görüşüle
rek, bu konulanda yeniden bir ıkarar almaya 
mahal olmadığına karar verilmiş olduğu açık
landı. 

Konya Milletvekili İrfan Baran'un, Türk pa
rasının değerlini düşürme kararının alınmasında, 
Hükümetin, şimdiye kadarki ekonomik ve poli
tik aksaklıklarınım sebebolduğu ve bu kararın 
Türk ekonomisini bir çıkmaza soktuğu iddia-
süyle Hükümet hakkında bir gensoru açılması
na dair önergesinin gündeme alınması, yapılan 
görüşmelerden sonra, reddoılundu. 

23 . 12 . 1970 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,16 da son 
vcülldi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Kayseri 

Mustafa Kemal Palaoğlu Şevket Doğan 
Kâtip 

Ankara 
Kemal Ataman 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 

1. — İçel Milletvekili Hilmi Türkmen'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/402) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Kemal Palaoğhı 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 25 nci Birleşimini açıytomım. 

HI - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik oylama düzeni ile 
yoklama yapılacaktır. Sayın üyelerin beiyaız 
kabul düğmelerine basmalarını istirham ediyo
rum. 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Sonra
dan gelen sayın üyeüıerin Ibeyaız k a M düğmele
rine (basmalarını istirham ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere geçiyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, gündem dışı söz istem
leri vardır. Bunlardan İstanbul Milletvekili 
ıSaym Mehmet Ali Aybar'ıa, Bursa Milletve
kili iSayım Kasım önadım'a, Ankara Milletve
kili Sayın Oısman Soğukpımar'a ve istanbul Mil

letvekili Sayın Hasan Türkay'ıa gündem dışı 
söz verilecektir. 

Gündem dışı sözlere geçmeden önce Başka
nımız olarak gündem dışı konuşmalarla ilgili 
kısa bir sunum olacak. 

Sayın arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün 8& ncü 
maddesinin düzenlediği ve Başkanlığın' takdi
rine bağladığı gündem dışı konuşmalar konu
sunda bu yetkiyi oldukça geniş bir ölçüde kul
lanmaktayız. ,SÖ2Ö!Ü soru kurumunun da çeşitli 
nedenlerle işlemediğini dikkate alarak gündem 
dışı söz istemlerini geniş bir takdirle ve geniş 
bir hoşgörü ile karşılamaktayız. Ancak arka-
ıdaşiammın her halde konu içinde kalarak ve 
her halde çok kısa konuşarak bu geniş takdiri 
ve hoşgörüyü değerlendireceklerini ümidetmek-
teyim. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'ın, Millî İstihbarat Teşkilâtının Anayasa
nın sözü ve ruhu ile bağdaşmıyan bâzı davra
nışları olduğuna dair gündem dışı demeci 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın 
Mehmet Ali Aybar, MİM İstihbarat Teşkilâtı
nın Anayasa teminatı altında bulunan hak ve 
özgürlüklerle ilgili ve Anayasamın özü ve ruhu 
ile bağdaşmıyan bâzı davranışları hakkımda 
gündem dışı söz isteminde bulunmuştur. Beş 
dakikayı her halde geçmemek istirhamiyle bu
yurunuz Sayın Aybar. 

MEHMET ALİ AYBAR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

19 Aralık tarihli gazetelerde önemli bir ha
ber yayınlandı. Bu habere göre Millî istihba
rat 'Teşkilatı, Türkiye işçi Partisinin Genel 

Merkezinden İzmir 11 Teşkilâtına yazdığı ya
zıyı açmış ve aynı zarfa «Millî Emniyet Baş
kan Yardımcısı İzzettim Cebe» imzasını taşıyan 
ve maliye uzmanlığı yapan Uzun adında bir 
vatandaşımız hakkında istihbaratta bulunması 
için direktif veren yazıyı koymuştur. Böylece 
yazı TİP'in İzmir Teşkilâtına gitmiş. Bugüne 
kadar hâdise yalanlanmadığına göre doğru ola
rak kabul etmek mecburiyetindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, Millî İstihbarat Teş
kilâtının görevleri 644 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesi ile belirtilmiştir. Hepimizin bildiği gi
bi, bu; millî güvenlikle ilgili plânların hazırlan
masından, askerî, siyasi, iktisadi, ticari, malî psi
kolojik ve biyolojik ve biyografik birtakım ma
lûmatın toplanılarak Başbakana, ilgili bakanla
ra sunulmasından ve karşı istihbaratla mücade
le edilmesinden ibarettir. 
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Değerli milletvekilleri, Anayasa rejiminde, 
demokratik rejimlerde hiçbir kuruluş lâyüsel 
değildir. Kuruluşlar, yetkilerini kanunun çizdi
ği sınırlar içinde kullanmak mecburiyetindedir
ler. Millî İstihbarat Teşkilâtı gibi Devletin son 
derece önemli bir organı, Iruruluş kanununun 
üçüncü maddesinde belirtilen ve haddi zatında 
son derece geniş bir sahayı kaplayan yetkileri
ni büyük bir titizlikle kullanmak zorundadır. 
Bu yetkiler kullanılırken Anayasanın kişilere 
tanıdığı, müesseselere tanıdığı haklara titizlik
le saygılı davranılmak lâzımdır. Aksi takdirde 
Anayasa, demokratik rejim, hepsi kâğıt üstünde 
kalır ve bir polis devletinin tahakkümü altına 
bütün müesseseleriyle Cumhuriyetin tümü giri-
verir. 

Değerli milletvekilleri, Anayasanın bilhassa 
8 nci, 17 nci, 56 ve 57 nci maddeleri bu arz etti
ğim olay münasebetiyle açıkça çiğnenmiş bulu
nuyor. 8 nci maddesi bilindiği gibi bütün Dev
let organlarını ve kişileri dolayısiyle MİT i bağ
layıcı nitelikte hükümler taşımaktadır. 17 nci 
maddesi ise haberleşme hürriyetini tanıyan 
maddedir ve haberleşmenin gizliliğini Anayasa
nın teminatı altına almış bulunmaktadır. Yetki
li hâkimin usulüne dair verilmiş bir kararı ol
madıkça haberleşmenin gizliliğine dokunulamaz. 
Beri yandan Anayasanın 56 nci maddesi siyasi 
partilerin izin alınmaksızın kurulacağı ve ser
bestçe faaliyette bulunacağı merkezindedir. Ay
rıca Anayasamız, muhalefette olsunlar, iktidar
da olsunlar siyasi partileri demokratik rejimin 
vazgeçilmez unsurları saymıştır. 

Oysa sözünü ettiğim hâdise şimdi arz etti
ğim maddelerin hepsini çiğnemiştir. Bir parti
nin teşkilâtına gönderdiği mektup açılıyor. 
Açıldığı nereden belli? Çünkü bu mektup gön
derileceği adrese gidiyor; fakat içinden bir de 
başka yazı çıkıyor. Bu yazı, Millî Emniyet Baş-
kanvekili izzettin Cebe imzasını taşıyor ve Cum
huriyet Gazetesinde neşredilen metni şöyle olu
yor: Yazı, «İzmir ve Bölgesi MİT Daire Baş
kanlığına» yazılmıştır. Metni şudur : «Maliye 
Bakanlığı Hesap Uzmam İbrahim Uzun imzası 
ile Söke'den Doğan Avcıoğlu'na gönderilen 
mektubun bir sureti ilişikte gönderilmiştir. Mek
tupta, Kuşadası - İzmir sahil yolu güzergâhının, 
Demirel ailesinin büyük hissesi bulunduğu ve 
Şevket Demirel'in de Yönetim Kurulu Başkanı 

olduğu bildirilen Kuştur tatil köyü menfaati
ne değiştirildiği ve Kuştur plaj tesislerinin Ha
zine arsası üzerine kurulmuş olduğu, belirtile
rek Doğan Avcıoğlu'ndan bu haberlerin piya
saya sürülmesi, böylece Demirel'in yıpratılması-
nın sağlanması istenmektedir. Nitekim, Dev
rim Gazetesinin 20 Ekim 1970 tarih ve 53 sayılı 
nüshasında bu mealde bir yazı neşredilmiştir. 
Mezkûr şahsa daha evvel de mektup yazdığı 
anlaşılan İbrahim Uzun hakkında gerekli ince
lemenin yapılarak ideolojik durumu, temas ve 
faaliyetleri hakkında derlenecek bilgilerin gön
derilmesini rica ederim. İmza İzzettin Cebe.» 

Sayın milletvekilleri; vahîm suçlar karşısın
da bulunuyoruz. Bir partinin genel merkezi ile 
teşkilâtı arasındaki muhaberata müdahale edil
miş, yazısı açılmıştır. Anayasamıza göre, «Par
tiler serbestçe faaliyette bulunurlar.» ve Anaya
sa Mahkemesinin 6 . 5 . 1968 esas 968/15 tarih
li bir kararında da serbestçe faaliyetten ne kas
tedildiği açıklanmıştır. Bu karar, serbestçe fa
aliyetle, faaliyette bulunma deyiminin ne anla
ma geldiğini açıklamakta ve serbestçe faaliyet
te bulunma deyiminden ereğin yani maksadın 
siyasi partilerin davranışları karşısına birtakım 
fiilî engeller ve müdahalelerle çıkılmaması ol
duğu gibi bunların Anayasa ile tanınmış hakla
rını kullanmalarının kanunlarla dahi engellen
memesi olduğu belirtilmiştir. 

Bir partinin teşkilâtına yazdığı mektuplar 
açılır, okunursa ve bu mektupları açıp okuyan 
teşkilât, bir partiye mensup bulunan elbet bir 
Başbakanın emrinde bir teşkilât olursa; Anaya
sa teminatı altındaki çok partili rejim işlemez 
halde demektir. Filhakika haberleşme hürriye
ti kişilere tanındığı gibi evleviyetle partilere de 
tanınmıştır. Bu hak ve hürriyetin ihlâl edildi
ği, şu demin arz ettiğim yazı münderecatı ile 
anlaşılmaktadır. 

Beri yandan fertlere tanınan yazışma gizli
liği de ihlâl edilmiş, Maliye Uzmanı Uzun'un bir 
dergiye gönderdiği mektup açılmış, dergiye ver
diği bilgiden dolayı, hakkında istihbarat teşki
lâtınca incelemeler yapılma5»:, ideolojik durumu
nun tetkik edilmesi istemiştir. Böylece yalnız 
17 nci madde değil, Anayasanın 20 nci maddesi, 
yani «Vatandaşlara fikir ve kanaat hürriyeti» 
sağlıyan maddesi de ihlâl edilmiştir. 

Şimdi, birçok ihtimal karşısında bulunuyo
ruz. Bu gazetelerin verdiği haber doğruysa - ki 
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demin arz ettiğim, doğru olması büyük bir ih
timal dahilindedir; çünkü yalanlanmamıştır -
ve Anayasamız, demin bahsettiğim maddeleriy
le hâlâ yürürlükte ise, sorumluların Ceza Ka
nunumuzun 195 ilâ 200 ncü maddesi... 

BAŞKAN — Sayın Aybar, kısa kesmenizi 
tekrar istirham edeceğim, konuşma gündem dı
şı bir konuşmadır. 

MEHMET ALİ AYBAR (Devamla) — Evet ; 
efendim. 

200 ncü maddesi hükümlerine göre kovuştur
maya tabi tutulmalıdır. Bugüne kadar böyle i 
bir işleme tevessül edilmiş midir? Hükümet adı
na bu hususta bir açıklama yapılmasını hassa
ten rica ederim. 

Bu yalanlanmıyan haber, acaba kasıtlı ola
rak mı basma intikal ettirilmiştir? Yani Millî l 

tstihbarat Teşkilâtı, Türkiye İşçi Partisinin zar
fını açtıktan sonra içine kasıtlı olarak mı böyle 
bir mektubu koymuş ve bir tertibin bu suretle 
ilk adımını atmıştır? Bu da akla gelen bir so
rundur. 

Nihayet, bunun bir yanlışlık eseri olduğu 
üzerinde de durmak lâzımdır. Gerçekten Millî [ 
istihbarat Teşkilâtı mektubu açmıştır, izmir ; 

Bölgesi ve Dairesine göndereceği bir yazıyı da 
şaşırarak aynı mektubun içine koymuştur. 

Değerli milletvekilleri; bu üç ihtimal de bir
birinden daha korkunç. Sonuncu ihtimal hele ! 

doğru ise, millî güvenliğimizi korumak için ku
rulmuş bir teşkilât, bu derece ihmalkâr çalışı
yorsa o zaman bu teşkilâtı A dan Z ye kadar 
değiştirmek ve gerçekten bizi koruyacak bir ha
le getirmek mutlaka lâzımdır. 

Fakat tekrar ediyorum; 644 sayılı Millî is
tihbarat Teşkilâtı Kuruluş Kanununun 3 ncü 
maddesinde belirtilen görevler, mutlaka Anaya
sa çizgisi içinde, Anayasa hükümleri içinde kul
lanılmak lâzımdır. Aksi halde bir polis devle
tinin kâbusu içine hepimiz düşeriz, düşmüş du
rumdayız. Mâruzâtım bundan ibarettir, teşek
kür ederim. (O. H. P. sıralarından alkışlar.) 

2. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın 
Millet Meclisi gündeminde bekliyen esnaf ve sa
natkârlarımızla ilgili kanun tasarısı ve teklifleri
nin biran önce çıkarılmasına dair gündem dışı f 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kasım önadım, Millet 
Meclisi gündeminde beMiyen ve esnaf ve sanat

kârlarımızla ilgili kanun tasarıları ve teklifleri 
hakkında gündem dışı söz isteminde bulundu
nuz, kısa olmak kaydiyle Sayın önadım bu
yurun. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Bugün bizi gündem dışı konuşmaya sevk 
eden. neden, Meclisimizin çalışmaya başlaması 
iki aya yaklaştığı halde vatandaşlarımızın bü
yük bir kamının beklediği önemli kanun teklif 
ve tasarılarının henüz konuşulmaya başlanma
mış olmasıdır. 

Sayın milletvekillerince de malûmdur ki, 
Meclislerimizin aslî görevlerinden, hattâ mevcu
diyetlerinin asıl sebeplerinden biri olan îkanun 
yapmak ve uygulamak imkânı yapılamamıştır. 
Her iki Meclisimizin İM aya yakın bir zaman 
Başkanlık seçimleriyle müddetlerinin geçmesine 
birşey demiyoruz. Ancak Millet Meclisi gün
demini tetkik ettiğimizde görürüz M, 157 madde 
olan Anayasanın sadece 88 ve 89 ncu maddeleri 
işletilecek diye verilen murakabe önergeleri ka
nun yapma yollarını âdeta tıkamıştır. 

Muhterem milletvekilleri; meclisleri çalıştır
mak hepimizin görevidir. Bir politik kanun ve
ya siyasi bir karar alınacağı vakit, dış ülkelerde 
bulunan sayın milletvekilleri dâhil bütün üyele
rini Meclis çatısı altında toplayan ve bu husus
ta bir hayli başarı sağlayan grup yöneticileri
ne de büyük görev düşmektedir. 

Bugün Meclislerimizin gündeminde, memle
ket meselelerine çözüm getirecek iyi hazırlanmış 
ve komisyonlarda tartışılarak meydana gelmiş 
çok iyi kanun tasarı ve teklifleri vardır. Ben 
bunlardan esnaf ve sanatkârlarımızla alâkalı 
birkaçı üzerinde duracağım. 

Değerli milletvekilleri; 
Türkiye'mizde 3 milyonun üstünde esnaf ve 

sanatkâr vardır. İktisadi ve içtimai hayatımı
zın vazgeçilmez varlığı olan bu büyük (kütlenin, 
teşkilâtlanma, kredi, işyeri edinme, eğitim ve 
sosyal güvenlik gibi bugüne kadar gecikmiş çok 
ciddî meseleleri bulunmaktadır. Bu sorunlara 
tedbir getirecek kanun tetklif ve tasarıları, 
uzun seneler üzerinde çalışılarak Meclis günde-

' mine girmiştir. Bunlardan çıraklık, teşkilât, 
ticari işletme ve esnaf sigortaları kanun tek
lifleri bir yıldan beri Millet Meclisi gündemin
de beklemektedir. 

— 405 — 



M. Meclisi B : 25 23 . 12 . 1970 0 : 1 

Muhterem milletvekilleri; 
Bütçe kanunları Hükümeti denetlemenin en 

şümullü ve tesirli yoludur. 1971 Bütçesi de 
Meclislere gelmiş, Bütçe - Plân Komisyonunda 
konuşulmaktadır. 

Bâzı sayın milletvekilleri, icrayı denetleme 
görevi yapacağız diye verdikleri gensoru ve ge
nel görüşme önergeleriyle kanun yapma yolla
rını tlkamamahdırlar. Önerge veren sayın mil
letvekillerinden rica ediyorum: Meclis günde
mini gensoru önergesi furyasından korusunlar; 
'korusunlar ki, Türk vatandaşının beklediği hiz
metleri yapmak imkânını bulalım. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bir hususa daha temas etmek istiyorum; 

26 - 27 Ekim 1970 tarihinde yapılan Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Teşkilâtı Kongresinde, 
(bu kuruluşların yöneticileri siyasi partilerimizi 
davet etmiş ve kongreye gelen temsilcilere 
kıonuşma imkânı vermiştir. Hükümet temsilci
leri dâhil, diğer iki siyasi partimizin konuşma
cıları bu kongrede esnaf ve sanatkârla ilgili 
kanun teklif ve tasarılarının süratle meclisler
de görüşüleceği vadinde bulunmuşlardır. 26 -
27 Ekim tarihlerinde yapılan esnafın en büyük 
organının kongresinde alınan bir de karar var
dır. Bu karar, Millet Meclisi (gündeminde bu
lunan gensoru ve genel görüşme önergelerinin, 
eaıiaf ve sanatkârla alâkalı kanunların çıkması
na imkân vermek için şimdilik geri alınması, 
ileride şayet ciddî hir denetim görevi varsa 
bunun yapılmasını temenni etme karandır. Bu 
karar 'Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlık
larına, siyasi parti grup başkanhklanna ayrıca 
yazı ile bildirilmiştir. 

Değerli Milletvekilleri; 
Gerek siyasi parti temsilcilerimizin Türk 

esnafının en büyük organında verdikleri sö
zü dikkate alarak, (gerekse 3 milyon insanın, 
8 milyon Türk vatandaşının temsilcilerinin te
menni kararma uyarak murakabe önergesi ve
ren arkaJdaşlanmızdan, bu kanunlar çıkıncaya 
kadar, önergelerini geri almalarını rica ediyor, 
Parlâmentomuzun bütün değerli üyelerinden bu 
çok mühim kanun teklif ve tasarılarının konu
şulmasına imkân vermek için hepsinin yardım
larını rica ediyor, Yüce Meclise saygılar sunu
yorum. 

3. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Devlet kuruluşlarında çalışan ve aylık 
ve ücretli izin paralarını alamıyan işçilerin güç 
durumlarına dair gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Osman Soğukpmar, Dev
let kuruluşlarında çalışan ve aylıklarını ve izin 
paralannı alamıyan işçilere ilişkin gündem dışı 
söz isteminde bulundunuz, kısa olmak kaydiyle 
buyurun Sayın Soğukpmar. 

OSMAN SOĞ-UKPINAR (Ankara) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bütçe Karma Komisyonunda memur - işçi 
ayrımı tartışılmış, 657 sayılı Kanunun 4 ncü 
(maddesiyle, ibu Kanunun dışında kalan kimse
ler 'bahse konu maddeyle açıklığa kavuşturul
muştur. Bu kanun Büyük Millet Meclisinin gö
rüşmelerinden geçerek kesinleşmiş ve açıklığa 
getirilen maddeler hiçbir tadile uğramamıştır. 
Kanunun görüşülmesi sırasında da Maliye yet
kilileri; Devlet Üretme Çiftliklerinde çalışan 
ıçobanm yaptığı iş sürekli ise; bunlar da me-
ımur sayılırlar tezini (savunmuşlardır. Dördün
cü maddenin (b) ve (c) fıkraları bu düşünce
leri ortadan kaldırmıştır. Ne yazık ki; bu Ka-
runun açık hükmüne rağmen, Hükümet bu ha
yallerini gerçekleştirmekte ısrar etmektedir. 

örneğin: Maliye Bakanlığı 1 Aralık 1970 
tarihinde senelik izin alan işçilerin ücretlerini 
edememekte, 1 Ocak 1970 tarihinden itibaren 
de Devlet kuruluşlannda çalışan işçilerin maoş-
lannı ödememekle tehdidetmektedir. İşçilerin 
'branşlan; elektrikçi, tornacı, tevsiyeci, grey
derci, dozerci, şoför, bahçıvan, kaloriferci, sür-
veyan, v.s. Çobanı memur gören idarenin bu 
mesleklerde çalışanlan da memur yapması ka
dar tabiî bir şey olamaz. Sürekli işler; Devlet 
ve özel kuruluşlarda çalışan işçilerin hizmetle
rinin sona erebilmesi için, o kuruluşun ortadan 
kalkması lâzımdır. Tabiî ki, işçilerin yaptığı iş
ler sürekli işlerdir. 

işçilere maaşlarının 'ödenmeme gerekçesi ise, 
Devlet kesiminde çalışan işçilerin sürekli ola
rak çalıştıkları, bunların inemur niteliğinde 
olmaları, (binaenaleyh, Ö57 sayılı Kanun kapsa
mına girmeleri gerekir, 'şeklindeki tezdir. Alâ
kalı genel müdürlerle görüştüğümüzde cevap 
olarak: «Maliyenin sorumlu ^saymanları Ibizi din
lemiyorlar, Maliyenin 'anlayışının bu olduğu
nu» ifade etmektedirler. Nitekim; Devlet kuru-
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luşundaki genel müdürler ve Maliye Bakanlığı 
bu mevzuda bir 'tamim yayınlamışlardır. Hükü
met, Devlet kuruluşlarından işçi sendikalarını 
uzaklaştırmak ve yasaların tanımış olduğu ıgrev 
'haklarını 'ortadan kaldırmak istemektedir. Bu 
düşünce yasalara aykırıdır. İşçiler kanunların 
tanımış olduğu haklar elinden alındığı zaman, 
bu haksızlığa seyirci kalacak değildirler. Tür
kiye'mizin bu karışık döneminde Hükümetin bir1 

de işçileri karşısına alması akıllıca bir iş olma
sa gerek. Akıllıca bir düşünce 'olmıyan bu sa
kat tatbikattan vazgeçilerek bu sakat tatbika
tın durdurulmasını sorumlulardan rica etmek-
teyicn. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

4. — İstanbul Milletvekili Hasan Türkan'ın, 
931 ve 275 sayılı Kanunların biran önce çıkarıl
masına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın 
Hasan Tiirkay; 931 ve 275 sayılı Kanunlarla 
ilgili gündem dışı söz isteminde bulundu. 

Kısa 'olmak kaydiyle buyurunuz Sayın Tiir
kay. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Gündem dışı konuşmalara tanınan müddetin 
hudutları içerisinde kalmak şartiyle iş hayatı
mızla ilgali bâzı konularda maruzatta bulunmak 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

931 sayılı is Kanununun Anayasa Mahkeme
si tarafından iptal edilmesiyle meydana gelen 
'boşluktan; toplu iş sözleşmesine bağlı olmıyan 
işçilerin bâzı işverenlerimiz (tarafından asgari 
ücretin altında ücretle çalıştırıldıkları ve yine 
bâzı ^çilerin ihbarsız ve kıdem tazminatları ve
rilmeden işverenler tarafından işten çıkarıldık
ları, sendikalara gelen şikâyetlerden anlaşılmış 
bulunmaktadır, iki milyon işçiyi çok yakından 
ilgilendiren bu konunun, bundan bir müddet 
evvel muhalefet çevrelerince, Hükümet tarafın
dan biran evvel Mecl^e şevki istenmişti. Sayın 
Hükümetimiz kanun tasarısını Meclise sevk et
miştir, Geçici Komisyonda beklemektedir. Henüz 
Geçici Komisyon dahi kurulmamıştır. 

Diğer taraftan; günden güne bâzı maksatlı 
kimseler tarafından dejenere edilmekte olan 
275 sayılı Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt 
Kanununu yenileyen tasarı Meclis gündeminde 
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beklemektedir. Bu fırsatlardan istifade etmek 
iyfciyen bâzı sendikalar ve sendikaları kendi ge
çim vâsıtası olarak kullanmak isttyen sendika
cılar, bâzı çok mühim işyerlerimizde yetkiyi al
mak için her türlü imkâna başvurmaktadır. Şu 
anda yine aldığımız haberlere göre: Ereğli De
mir işletmelerinde toplu sözleşme yetkisini el
de etmek için, Türkiye ̂ de ne kadar tmüseccel ko
münist varsa hepsi orada kararigâhı kurmuşlar
dır. Maalesef bir noter memuru da bu müsec-
cel komünistlere yardımcı olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, muhalefet sözcüleri 
sendika kongrelerine gelirler derler ki; «işçi
lerle ülgili kanun tasarıları Meclise sevk edildi
ği zaman, sizin yanınızdayız.» Özellikle Anamu-
halefet Partisi Genel Sekreteri bunu defaatle 
söylemişlerdir, Turhan Feyzioğlu bunu defalar
ca söylemiştir; fakat... 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sa
yın Başjkan, söz istiyorum. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Görülüyor 
ki; sendika kongrelerinde yaptıkları konuşma
ları buraya ıgeldikleri zaman unutuyorlar ve 
Meclisiı gensoru ve araştırma rönergesi yağmu? 
runa tutuyorlar. Bu ifade tarzından Sayın Fey
zioğlu kendisine bir pay çıkarmasın. Çünkü; 
kendisi şu ana kadar Meclise (bir gensoru öner
gesi vermiş değil, ben sadece kongrelerde 
yaptıkları konuşmaları idile getiriyoraıım. Ken
disini bu konuda samimiyetsizlikle itham et
miyorum. işçimin yanında ve samimî olduğunu 
söylüyorum. 

Muhterem arkadaşlar; önümüzde en tesiri 
(murakabe, bütçe meselesi var. Bu bütçede Hü
kümetti siyasi ve iktisadi bakımdan her yönüy
le ; muhalefet de, Meclis de istediği gibi mura
kabe edebilir. Murakabeden hiç bir zaman kaç
mayı aklımızın köşesinden geçirmiyoruz. Ama, 
şu gündemde 8 tane gensoru önergesi var. Bir 
tan/esi kolera hastalığiyle ilgili. Kolera hasta
lığı çoktan halledilmiş, hâlâ gelip bu meseleyi 
burada saatlerce konuşacağız.. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Şu 
931 sayılı Kanun hangi Meclise sevk ediHmiş 
açıklar misimiz? 

~ HASAN TÜRKAY (Devamla) — Hükümet 
931 sayılı Kanunu Meclise sevk etmiştir. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Ben 
takibediyorum; ne Geçici Komisyona gelmiş
tir, ne de gündemde vardır. 



M. Meclisi B : 25 23 . 12 . 1970 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Soğukpımar, lütfen ha-
itifbin konuşmasını kesmeyiniz. 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Sayın Ça
lışma Bakamımız bundan 10 gün evvel 931 sa
yılı iş Kanununun Geçici Koımisyomda görüşül
mesi için, Geçici Komisyonun teşekkülü Ibar-
ızımda bir önerge vermiş ve önergeleri Yüksek 
(Meclisçe kabul edilmiştir. Her halde iSayım Os
man Soğukpmar arkadaşımız o günkü celsede 
yoktular. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet tarafım
dan Meclise sevk edilmediğini iddia eden arka
daşlarımız, giderler Kanunlar Müdürlüğüme ge
lip gelmediğini öğrenirler. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Haberi yok 
onun. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Ben 
takibediyorum. Meclise gelmişse derhal geçici 
komisyonları kursunlar. 

İHSAN ATAöV (Antalya) — Sayın Baş
kan, bu adam kim? 

HASAN TÜRKAY (Devamla) — Demek is
tediğim şudur arkadaşlar : İki milyon işçi, üç 
milyon esnaf bu kanunları beklemektedir. Ben 
bu önergeyi veren arkadaşıma ve siyasi parti
lere sesleniyorum: Her türlü murakabenizi büt
çede yapabilirsiniz, serbestsiniz; ama gelin de 
şu bütçeye kadar olan bir ay zarfında, şu 
önemli kanunları çıkaralım. Samimiyseniz; 
kongrelerde yaptığımız konuşmaları geliniz bu
rada tatbik ediniz. Sizden başka bir şey istemi
yoruz. 

Maruzatım bumdan ibarettir. Hepinizi say-
giyle, sevgiyle selâmlarım, sağolun, varolun. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Feyzioğlu, 
bir isteminiz mi var? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, takip buyurmuşsunuzdur; sayın ha
tip muhalefet partilerimden, bahis buyurdular 
ve benim de ismimi 'zikrederek bâzı beyanlar
da bulundular. 

91 nci maddeye göre çok kısa ve Meclis ça
lışmasına faydalı bulunacağını zannettiğim bir 
maruzatta bulunacağım müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Sayın hatibin bahse konu be
yanlarımı, çok açıklayıcı bâzı beyanları da iz
ledi. Bütün bunlara rağmen bir sataşma ol
duğu inancımda mısınız? 

TURHAN SEYZİOĞLU (Kayseri) — Biliyo
rum sayın Başkan, fakat buna rağmen çok kı
sa bir açıklamada bulunmama müsaadelerinizi 
istirham ediyorum. 

Sayın hatip ilk beyanlarını değiştirmişler-
dir> doğru. Ama, evvelâ «Kongrelerde yaptık
ları beyanlara sahilboİBunlar, kongrelerde baş
ka türlü konuşuyorlar, burada şöyle yapıyor
lar» buyurdular. Tabiî diğer bahse konu edi
len zat burada değiller; ama benimle ilgili be
yanlarımı, söz istediğimi görünce tavzih ettiler, 
«samimiyetlerine, iyi niyetlerine inanıyorum» 
dediler. Buna rağmen konuşmalarımın sonunda 
muhalefet partilerini yine toptan suçlayan be
yanları bunu takibetti. 

Meclisin çalışması için bütün bunları açık
lamamda zaruret vardır. Açıklama yapmama 
izin vermenizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, Sayın Ha
san Türkay'm sizin de kabul ve tekrar etti
ğiniz açıklayıcı beyanları; bir sataşma vâki ol
madığını göstermiştir. Açıklama tarzında bir 
usul yoktur, böyle bir imkâna sahip değiliz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Efen
dim, sataşmaya cevap vermek istiyorum. Be
nim söz istediğimi görünce tavzih ettiler. Ama, 
%u tavzih isnadı silmiş değildir, zapta geçmiş
tir, yeterli değildir, sataşma sarihtir. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, hatibin açık
lamalarına, tavzihine ve benim şu sözlerime 
rağmen sataşma olduğu hususunda direniyor 
musunuz? 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, söz vermeniz hususunda, sataşmayı tes-
bit ederek söz vermeniz hususunda direniyo
rum. 

BAŞKAN — Başkanlığınız Sayın Türkay'-
m sözlerinde sataşma olmadığı görüşündedir. 
Sayın Feyzioğlu; İçtüzüğümüzün 95 nci mad
desi uyarınca direnmektedir. Konuyu iş'ari oy
la halledeceğiz. 

Sayın Feyzioğlu ma, Sayım Hasam Türkay 
tarafmdam sataşıldığımı kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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NEODET U Ğ U B (istanbul) — Sayın Baş
kan, konuşucu konuşmalarının sonunda Sayın 
Feyzioğlu hakkında açıklayıcı, tavzih edici bir 
beyanda bulundular; fakat daha evvel zannedi
yorum ki Cumhuriyet Halk Partisini ilgilendi
ren bir başka ithamda bulundular. 

Bunu da tıpkı Öteki gibi tavzih mi ediyor
lar, ısrar mı ediyorlar. Eğer, İsrar ediyorlarsa, 
bu ısrara karşılık söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Türkay, yerinizden bir 
küçük tavzihte bulunmanızı istirham ediyorum. 
Sayın Necdet Uğur'u dinlediniz, bu konuda sizi 
kısa tavzihe davet ediyorum. 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, «Sendika kongrelerinde, Anamuhalefet 
Partisi Genel Sekreteri Sayın Bülent Ecevit, bu 
şekilde konuşur.» dedim. Oradaki yaptığı ko
nuşmaları, burada da yapmalannı rica ettim, 
başka bir şey söylemedim. Eğer, bir sataşma 
olarak kabul ediyorlarsa, onların anlayışına 
bağlıdır. 

NECDET UĞUR (istanbul) — «Orada ayrı, 
burada ayrı» diyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Türkay, Sayın Feyzioğ
lu ile ilgili sözlerinizden sonra ve 'kürsüden 
yaptığınız açıklamalar, Sayın Ecevit ile ve 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerle ilgili sözle
rinize de şâmil midir? 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Hayır. 
Ben sonunda bütün partilerden rica ettim, gen
soru vermesinler ve verenlerin gensorusunu ge
ri almasını istedim, rica ettim. Karar onların. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Türkay, Sayın Feyzioğ
lu ile ilgili sözlerinizden sonra bir kısa açıkla
ma, bir tavzih yaptınız. Bu tavzih, diğer muhale
fet partilerine mensup arkadaşlarla da ilgili 
midir, onlara da şamil midir? 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Şimdi Sa
yın Başkan, şu gündemde Halk Partisine men-
subolan bir milletvekilinin gensorusu var, bu
rada Güven Partisine ait gensoru yok. (C. H. P. 
ve G. P. sıralarından «Var, var» sesleri) Bir 
tane vardır. Ben, Bülent Ecevit'in şahsını he
def aldım, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunu 
değil. (C. H. P. sıralarından «Alamazsın, o, bir 
partinin genel sekreteridir.» sesleri, gürültü
ler) 

NECDET U£UR (istanbul) — Sayın Baş
kan, Sayın Hasan Türkay kürsüdeki konuşma
larını, tavzih talebinin karşısında çok daha sa
rih bir sataşma haline getirdi. Adını andığı 
zat, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Sekre
teridir. Şahsı adına politika yapmaz, partisinin 
politikasını yapar. Ona sataşmayla Cumhuriyet 
Halk Partisine sataşmıştır, parti politikasına 
sataşmıştır. Bu bakımdan, sataşma olduğu id-
diasiyle söz istiyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, Genel Sekreter milletvekili olmasaydı, ne 
olacaktı? (C. H. P. sıralarından «Yine aynı 
olacaktı» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Türkay, sizi tekrar bir 
açıklamaya davet ediyorum. 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Sayın Baş
kanım, ben bir gerçeği dile getirdim, ka
tiyen bir art düşüncem yok. Sadece, dışarda 
beraber yaptığımız konuşmaları, - kim olursa 
olsun; ister Bülent Ecevit olsun, ister Necdet 
Uğur olsun - burada gelelim aynen tatbik ede
lim. Bunu temenni ettim ve dedim ki: «Bütçe 
geliyor, bütçeye kadar çalışalım bu kanunları 
çıkaralım, mümkünse geri alsınlar» dedim. Bu
nun dışında başka bir tavziha lüzum görmüyo
rum. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uğur. (G. P. 
ve A. P. kanadından sıralara vurmalar) 

G. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Ayıp, ayıp, bu mu adalet, bu mu Ana
yasa? (Gürültüler) 

NECDET UĞUR -(istanbul) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Burada biraz önce konuşan ve işçi millet
vekili olmakla övünen arkadaşlarımız... 

HASAN TÜRKAY (istanbul) — Şeref du
yuyorum. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Burada Ş3-
ref duymanızı kınamıyorum, yalnız burada 
yaptığınız beyanları, dışarda işçi kütleleri hak
kında ayniyle tekrar etseydiniz, sizi oradaki 
işçi kütleleri kınayacaklardı. Büyük haksızlık 
yaptınız, özellikle Sayın Bülent Ecevit hakkın
da büyük haksızlık yaptınız. Toplu sözleşme 
düzeninin Türkiye'de yerleşmesinde en çok 
emeği olan ve bütün işçilerin ve zatıâlinizin de 
bu emeğini teslim edeceğiniz bir kimseye karşı 
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hangi hakla, hangi vicdanla gelir de «Meclise 
meseleleri getirmiyor» diyebilirsiniz? Bunu iş
çi kütlelerine söylediğiniz zaman buna inana
cak, bu lâfı sizinle beraber kabullenecek kaç 
kişi bulabilirsiniz ve bundan ne fayda umarsı
nız? Bunlarla siz, işçi kütleleri arasında kendi 
lehinizde ne gibi bir hava yaratacağınızı hayal 
edersiniz? Bunlar boş şeyler. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) Biz gensoruyla ne getirmişiz? 
İki tane mesele getirmişiz. Bir milyon üretici
nin, bağ üreticisinin bir ıstırabını getirmişiniz. 
Biz de; köylü kütleleri de işçi kütleleri kadar 
dertlerine eğilinmesi gereken, benimsenmesi ge
reken kütlelerdir. Dâvalarını müştereken savu
nuyoruz. ötekinin bayraktarlığını yapmışız, sa
vunuculuğunu yapmışız; bu yüzden demedik bı
rakmamışsınız, «komünist» demişsiniz, hep be
raber işçilerin haklarını savunduğumuz için. 
Daha da devam ediyoruz, bütün bu lâflara rağ
men devam ediyoruz. 

Şimdi, gelmişiz köylü kütlesinin ıstırabını 
getirmişiz. Bir tanesi hayvancılık yapan köylü 
kütlelerinin ıstırabı, öbürü bağcılık yapan mil
yonlarca köylü kütlesinin ıstırabı. Bunları bura
ya getirdik diye, hangi hakla bizi kınıyabilirsi-
niz? Ne hakkınız var... 

HASAN TÜRKAY (İstanbul) — Ertelensin 
diyoruz. 

NECDET UĞUR (Devamla) — Efendim, 
gensoru, müessesesi üzerinde, sayın yöneticileri
niz çok yakından bilirler, en az sizin kadar has
sasız. Ama, bu hassasiyetimiz vatandaşlarımızın 
meselelerine bağlıdır. Bizce bu iki mesele, bura
ya getirilecek kadar önemlidir, bir Hükümete 
sual soracak kadar önemlidir, hattâ güvensiz
lik oyunun istenmesini gerektirecek ve güven
sizlik oyu vermemizi gerektirecek kadar önem
lidir. Tıpkı bir işçi meselesi gibi. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

5. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nv/n, usule ve Genel Kurul çalışmalarına dair 
gündem dışı demeci. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkanım, usul hakkında bir teklifte bulunaca
ğım ; Meclisin çalışması için. Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — De

ğerli arkadaşlarım; bir talihsizlik zaman kay-
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bma, birçok celselerin başında olduğu gibi, bu
gün de uğramış bulunuyoruz. Mâruzâtım, bun
dan böyle Meclisin bu gibi verimsiz zaman kay
bına imkân vermemek amacını, bir de Meclisin 
çalışma saatleriyle ilgili bir teklifte bulunmak 
suretiyle, ehemmiyetine herkesten fazla kaani 
olduğumuz kanunların biran evvel görüşülmesi
ne imkân vermek hedefini gütmektedir. 

Adalet Partili sendikacı milletvekili arka
daşımız Hasan Türkay, evvelâ bir sürçü lisan
la şahsımı da söz konusu ederek, işçi dâvalariy-
le ilgili kongrelerde yaptığımız beyanlarla bu
radaki tutumumuz arasında mukayese yapma
ya kalkışacak oldular. Fakat hemen arkasın
dan bir tavzihte bulunarak, «Sayın Feyzioğlu 
ve partisini bunun dışında tutuyorum. Kendi
lerinin işçi dâvalarındaki samimiyitine inanı
yorum. Bu mevzuların burada konuşulması hu
susunda yardımcı olduklarını biliyorum.» tar
zında bir açıklama yaptılar. Fakat "bu açıklama 
yeterli değil; çünkü meseleyi çözmüyor. Mesele
yi çözmek lâzım. 

Feyzioğlu'nu itham etmişiniz, etmemişiniz... 
ttlham ettikten sonra bunun cevabı nasıl olsa 
verilir. 274 sayılı Kanun, 1275 sayılı Kanun için 
kim nasıl uğraştı. Güven Partisi nasıl uğraştı, 
hattâ ta başından itibaren işçi hakları ile iljglli 
uğraşılarda payımız, hissemiz nedir? Bütün bun
lar burada konuşulur endişesi ile 'geri alındı. 
Bu tavzih ve geri alma meseleyi çözmüyor. Asıl 
meseleyi çözecek yol, Mecliste bu kanunların 
hakikaten görüşülmesini sağlamaktır. Bunun 
da çaresi, birtakım parti polemikleri ile elde 
edilmez. Yani bir gündem dışı konuşmayı ve
sile ederek, bir parti hesabına veya bâzı kimse
ler hesabına puan toplamak, bâzılarını itham' 
etmek suretiyle bu kanunlar görüşülüp buradan 
çıkmaz. 
- Bu kanunları bir an evvel görüşmenin bir 

yolu vardır. 'Geçen gün Sayın Başfbakanla ilgili 
ibir soruşturma önergesi için, -Meclis 16,-5 saat 
çalışabilmiştir. Ben, birazı yoklama ile, 1 saat 
1,6 saati gündem dışı konuşmalarla sarf edilen, 
3 te başhyan, 7 de biten oturumlarla netice 
alabileceğimiz inancında değilim. 3 te başlıyo
ruz 4,5 da gündeme giremiyoruz, çoğu zaman ve 
çok erken dağılıyoruz. Geliniz, 'hakikaten büt
çeden evvelki bir aylık zaman zarfında çıkma
sını herkesten fazla istediğimiz esnaf ve sanat
kârlarla ilgili kanunları çıkaralım. 

410 — 



M. Meclisi B : 25 23 . 12 . 1970 O : İ 

275 sayılı Kanunla ilgili haklı talebe iştirak 
ediyoruz, iştirak ettiğimizi ifade ettik. Bu mev
zuu halledelim, işçilerle ügili ve esnaf ve sa
natkârlarla ilgili kanunlar dışında, Türk köylü
sünün beklediği kanunlar vardır. Başka meslek 
zümrelerinin beklediği kanunlar vardır. Türk 
ekonomisinin sağlam istikamette gelişmesi için, 
çıkarılması gerekli geç kalmış kanunlar vardır. 
Bunları bu süre içinde azimli bir şekilde ele ala
lım. Bunun için Başkanlığa teklif ediyorum, 
sayıları bizden fazla olduğu için daha fazla so
rumluluk payı olan gruplara teklif t/diyorum. 
Toplantı, tertilbedilsin, Meclis saatları o şekilde 
ayarlansın ki, bir Başbakanın soruşturma öner
gesi için bütün gece, sabahın 7, 7,30 una kadar 
çalışan Meclis, şu gensorularla ilgili müzakere
leri bir günde, en çok iki günde tamamlıyacak 
şekilde, sabaha kadar demiyorum, saat 24 e 
kadar çalışmak kudretini göstersin. Bitirelim 
bu gün ve yarın bu müzakereleri, gensoru me
seleleri bugün ve yarın konuşulsun, ondan son
ra da kanunları konuşmaya Meclisin vakti ol
sun. Böyle bir tedbire, burada gelip, bu mevzu
larda ne derece samimî olduklarını ifade eden 
arkadaşlarımızın mensubolduklan gruplar katı
lırlarsa, Güven Partisi Grupunun reyi, Meclisin 
bu istikamette çalışmasını kolaylaştırıcı yanda 
ve o tedbirlerin istikametinde olacaktır, daima 
böyle olmuştur. 

Bizim bu Mecliste sayımız 13 tür, 14 tür, ama 
13 - 14 kişi olmamıza rağmen Meclis Birinci 
Başkanına, başkanvekillerine uğramışızdır, ya
zılı müracaatlar yapmışızdır, mükerrer şifahi 
müracaatlar yapmışız, bildiriler yayınlamışız-
dır. Bir Başkan seçimini, bir kaç günde çözü
lebilecek meseleyi, bir ay sürüncemede bırak
mamak için en çok uğraşan bizim grupumuz ol
muştur. Meclisi çalıştırmak için, komisyon se
çimleri gecikmesin diye, başka mevzularda lü
zumsuz gecikmeler olmasın diye tedbirler düşün
müş, teklifler götürmüşüzdür. Ama bunların bir 
çoğu, asıl sorumluluk taşıyanların engellerini 
aşarak tatbikat yüzü görememiştir. 

Teklif ediyoruz; Güven Partisi Grupu adına 
usulü teklifte bulunuyorum : Çalışma süresi
ni uzatınız. Bir hak olan ve murakabe bakı
mından büyük önem taşıyan gensoru, ciddî 
olanları ciddî iolmıyanlardan ayrılmak lâzım-
gelen genlsoru, şayet bir engel gibi görünü
yorsa, Meclisin mesaisini uzatmak suretiyle 

meseleyi hallediniz. Benim arkadaşlanmdâıi 
yalnıız bir kişinin getirdiği bir tek gensoru 
vardır bu gündemde ve o gensoru da Anaya
sanın çok açık bir hükmünün, çok açık bir 
şekilde Hükümet tarafından ihlâli ile ilgilidir, 
son derece de haklı bir konuda getirilmiş ve 
bir Meclis bu konuda murakabe yapmazsa 
kendisini kusurlu bulması lâzımlgelen bir ko
nuda getirilmiş olan bir gensioru önergesi
dir. Bu murakabe vazifesini yapmaktan n3 
muhalefetin, ne iktidarın her hantgi bir men
subunu alıkoymak mümkün değildir. Ama, bu
nun dışında, özel ve şahsi maksatlarla veril
miş birtakımı önergeler vardır kanaati şayet 
arkadaşlarımızda hâkimlse, bunun gruplar ara
sında konuşulacak yönü vardır, tedbir alına-
cajk tarafı vardır, çaresi vardır. 

İki şey teklif etmiş oluyorum : Çalışma sü
remizi uzatınız, saat 24 e kadar iki gün üstüste 
çalışmayı lütfen kabul ettiniz. Ayrıca bu mev
zuda Meclisin daha salim çalışmasını sağlamak 
üzere grupları Meclis Başkanının riyasetinde 
bir toplantıya çağırınız. Mesele kendiliğin
den hallolunur. 

Esnaf ve sanatkârların kanunları böyle çı
kar, işçinin beklediği kanunlar böyle çıkar, 
memleketin beklediği başka kanunlar böyle 
çıkar. 

Teşekkür ederim arkadaşlar. 

'BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

6. — Bulgaristan ve Yugoslavya'ya resmî 
bir ziyarette bulunacak olan Gençlik ve Spor 
Bakam İsmet Sezgin ve kendisine refakat ede
cek olan Bursa Milletvekili Barlas Küntay 
ile Samsun Milletvekili Nafiz Yavuz Kurt'un 
izinli sayılmalarına dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/404) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi var. 
Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bulgaristan ve Yugoslav hükümetlerince 

yapılan resmî davete icabetetmek üzere Gençlik 
ve Spor Bakanı/ İsmet Sezgin'in Başkanlı
ğında teşkil olunan heyete katılan millet
vekilleri hakkında Dışişleri Bakanlığından alı
nan 7 . 12 . 1970 tarih ve Kültür. 123 - 909 -
2/70/1156 - 1165 sayılı yazının sureti ilişik ola
rak sunulmuştur. 
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IBu hususta Anayasamızın 78 nci maddesi
ne göre alınacak kararın gönderilmesine mü
saadelerinizi rica ederim. 

(Süleyman .'Demirci 
Başbakan 

Başbakanlığa 
Ankarada'ki Bulgar ve Yulgoslav büyük

elçiliklerinin 21 Kasım ve 25 Kasım 1970 ta
lihli notaları ile 'Gençlik ve Spor Bakanı Sa
yın İsmet Sezgin ve eşi, Milletvekili Sayın Bar-
las Küntay, Milletvekili, Sayın. Nafiz Yavuz 
Kurt ile Beden Terbiyesi Genel Müdürü Sayın 
Orhan Bilgin Bulgaristan ve Yugoslavya'ya 
re&ımen davet edilmişlerdir. 

Bu konuda 'Sayın Başbakanımızın muva-
faketlerinin alındığına dair Gençlik ve Spor 
Bakanlığının 25 . 11 . 1970 tarih ve 17 sayılı 
yazısının bir örneği bilgileri için ilişikte su
nulmuştur. 

Gerekli Bakanlar Kurulu kararının istihsa
lini tensiplerine arz ederim. 

Dışişleri Bakanı V. 
H. Dinçer 

BAŞKAN — Gençlik ve Spor Bakanı Sayın 
İsmet Sezgin'in, Bursa Milletvekili Sayın Bar-
las Küntay'm ve Samsun Milletvekili Sayın 
Nafiz Yavuz Kurt'un yaptıkları ifade edilen gö
rev gezisi içinde geçen sürece izinli addedilme
lerini onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

7. —• Antalya Milletvekili îhsan Ataöv ile 
Antalya eski Milletvekili Ahmet Torgay'ın yasa
ma dokunulmazlıkları ile ilgili evrakın geri gön
derilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/403) 

BAŞKAN 
Okutuyorum. 

Bir Başbakanlık tezkeresi var. 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 8 . 1969 tarihli ve 6/2-7573 sayılı 

yazımız. 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ile Ahmet 

Torgay'ın yasama dokunulmazlıkları ile ilgili 
soruşturma evrakının tetkik ve iade edilmek 
üzere gönderilmesine dair bu kere Adalet Ba
kanlığından alınan 15 . 12 . 1970 tarihli ve 
45548 sayılı tezkerenin sureti bağlı olarak su
nulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederiz. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 
Sayın arkadaşlarım, şu ana kadar ihtisas ko

misyonlarımızın hepsi bir istisnası hariç, top
lanmışlar, ve Başkanlık Divanlarını kurmuş
lardır. Sadece Ticaret Komisyonu bugün Baş
kanını, Sözcüsünü ve Kâtibini seçmek üzere 
saat 16,30 da 247 numaralı odada toplanacaktır. 
Arz ederim. 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargîlı'nm, lise 
mezunu gençlerin üniversite giriş sınavına tabi 
tutulmalarının Anayasanın 50 nci maddesine ay
kırı olduğu iddiasiyle Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince Millî Eğitim Bakanı hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/10) 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci sırasında 
kayıtlı, «İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, lise 
mezunu gençlerin üniversite giriş sınavına tabi 
tutulmalarının Anayasanın 50 nci maddesine 
aykırı olduğu iddiası ile Anayasanın 89 ncu 
maJddesi gereğince Millî Eğitim Bakanı hakkın
da gensoru açılmasına dair önergesi» nin gün
deme alınıp alınmaması konusunun görüşülme
sine geçiyoruz. 

önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 50 nci maddesi «Halkın öğrenim 

ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama, Devletin başta 
gelen ödevlerindendir» demektedir. Anayasamı
zın vatandaşlara öğrenim hakkı tanıyan bu mad
desi geerğince yüksek öğrenim yapmak istiyen 
her lise mezununun dilediği alanda yüksek öğ
renimden faydalanması gerekmektedir. 

Anayasanın 50 nci maddesi Devleti böyle bir 
eğitim düzeni kurmakla yükümlü kılmasına 
rağmen Türkiye'de bu tatbikat siyasi iktidar 
tarafından tamamen Anayasanın ters istikame
tinde işletilmektedir. 

Bugün 'memleketimizde her lise mezunu öğ
rencinin yüksek okul öğrenimi imkânından ya
rarlanmak fırsatının mevcudolduğu özel okul 
tatbikatiyle de sabittir, özel kişilerin açtıkları 
yüksek okulları Devletin kurup işletebilmesi-
nin çok daha kolaylıkla mevcudolduğunu kabul 
etme zorunluğu elbette inkâr edilemiyecek bir 
gerçektir. 
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Bu nedenle üniversite ve resmî yüksek okul-
lara alınacak şahısların bir imtihan bahanesiyle 
kayıtlanması ancak ve ancak özel yüksek okul
ları besüiyebilmek ve onlara devamlı olarak müş
teri bulabilmek için icadedilmiş bir hilei şer'iye 
niteliği taşımaktadır. 

Başbakan Süleyman Demirelln kardeşinin 
de Türkiye'deki en büyük özel okul şirketlerin
den birine sabibolması bizim bu kanaatimize 
kuvvet kazandırmaktadır. 

özel okular, varlıksız vatandaşların çocuk
larının okuyamaması, veya bunların özel okul
lara binlerce lira ödemek suretiyle çocuklarının 
bu yolda yüksek öğrenim yaptırma arzusuna bu 
yüzden de onların iktisaden biraz daha çökün
tüye düşmesine sebebolmaktadır. 

üniversite giriş sınavları böylece fakir ço
cuklarını yeteneklerine göre gelişme ve yetişme 
imkânlarını onların elinden almakta ve her yıl 
bu yüzden onbinlerce lise mezunu öğrenci yük
sek okul yapma arzusunda olmasına rağmen 
bunlar tatbik edilen bu sistem yüzünden bu 
haklarını Anayasaya rağmen kullanamamakta
dırlar. 

Siyasi iktidar Anayasanın 50 nci maddesini 
ciddiye alsa ve her genci üniversitede ve resmî 
yüksek okullarda okutmak istese bunu derhal 
gerçekleştirebilecek olanaklara sahiptir. 

Sonuç olarak şu yargıya varmaktayım ki, 
eğitimi bir ticaret konusu haline getirmek isti-
yen zihniyet üniversite giriş sınavlarını keşfet
miş bulunmaktadır. 

Sosyal haMarın savunucusu olması gereken 
iktidarın antisosyal bir zihniyeti yansıtan bu 
tatbikata yıllardır gpz yummasından ötürü so
rumlu olduğuna inanmaktayız. 

Üniversite giriş imtihanlarını düzenliyen ve 
yürüten Millî Eğitim Bakanlığının baş sorum
lusu mevkiinde bulunan Milllî Eğitim Bakanı
nın bu Anayasaya aykırı tutumundan dolayı 
hesap vermesi gerekmektedir. Bu nedenle Ba
kan hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi ge
reğince gensoru açılmasını saygı ile öneririm. 

Bağımsız tçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Önergeyi okuttum. Anayasa
mızın 89 ncu maddesi gereğince gensoru öner
gesinin gündeme alınıp alınmaması konusunun 
görüşülmesine başlıyoruz. 

ilk söz, önerge sahibi Sayın Celâl Kargılı
nındır. Buyurun Sayın Kargılı, 

CELÂL KARGILI (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

önergemi izah etmeden önce, birkaç dakika 
yine gensoru önergesiyle ilgili bir hususu izah 
etmek mecbuıiyetinde kaldığımı anlatmak iste
rim. 

Burada konuşan arkadaşlarım, Anayasa ge
reğince bir denetim unsuru olan gensoru öner
gelerinin verilmesini Meclisin çalışmamasına se-
bebolarak göstermek istemişlerdir. Herkesin 
görüşüne saygılı olmak, elbette ki bizim bir dü
şünce tarzımızdır. Ancak bu değerli arkadaş
larım; daha Meclis gündeminde hiçbir kanun 
teklifi yok iken, mevcut değil iken «Mevcut 
kanunlar, gündemdeki kanunlar bu yüzden gö-
rüşülememektedir, bu yüzden kanunlar çıkma
maktadır» diye bir de beyan izhar etmişlerdir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, sanki şu gün
demde olan gensoru önergelerine konu teşkil 
eden ve her yıl asgari 50 000 üniversite genci
nin üniversitede okumasına mâni olan, engel 
teşkil eden üniversite giriş sınavlarının bu
güne kadar bir problem olduğu keşfedilmemiş 
veya bunu halletmek için sorumlular hallet
me zamanı bulamamışlar da biz her yıl asgari 
50 000 üniversite gencinin Anayasanın 50 nci 
maddesine açıkça aykırı olarak üniversitelerde 
okuma hakkının ellerinden alınmasına sebep 
teşkil eden üniversite giriş sınavlarının bugüne 
kadar bir düzene, bir sisteme bağlanmayışını 
huzurunuza getirdiğimiz zaman adımız, «önem
siz meseleler getiriyor» a çıkıyor. 

Yine aynı konuda, daha Türk kamu oyunun 
vicdanında şu veya bu şekilde kesinlikle yer 
etmemiş bir Soruşturma Hazırlık Komisyonu 
raporunun reddinin, Türk kamu vicdanında 
tam mânasiyle karar, yargı yerinde yerine otur
mamış bir meselenin ve statüsü icabı, prose
dürü icabı en önemli denetim organlarından 
biri olan, Başbakanının kardeşlerine çıkar sağ
ladığı gerekçesiyle görevini suiistimal ettiği ne
deniyle prosedüre uygun olduğuna gönülden 
inandığımız, Anayasa gereği inandığımız bir 
meseleyi buraya, huumra getirmiş olmamız 
önemsiz mesele oluyor. Neden? Bağımsız bir 
milletvekili tarafından dile getirilmeye çalışıl
dığı içindir belki. 
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Bunlara saygılı olmaya mecburuz. Hiç
bir şekilde bunlara isyankâr davranmıyoruz. 

Yine aynı şekilde Türkiye'ye yüz milyon
larca zarar veren bir koleranın geçirdiği saf
hayı hepimiz bilmemize rağmen, bunun burada 
bir hesabının sorulması lâzimgeldiğini, dünya
daki bütün memleketler hemen hemen Türki
ye'ye kapılarını kapamanın.. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, bir saniyenizi is
tirham edeceğim. Bahsini ettiğiniz bütün bu ko
nular birer gensoru olarak gündemdedir. Gen
soru isteminde bulunmak ve gensoru önergesi 
vermek ne kadar açık bir hak ise, gensoru öner
gelerinin azlığı - çokluğu konusunda birtakım 
dileklerde ve eleştirilerde bulunmak ta o ka
dar açık bir haktır. Bunlar konuşuldu ve geç
ti. Şimdi, gündemin çeşitli yerlerinde kayıtlı 
önergelerinizi özetlemek yerine doğrudan doğ
ruya konuya giriniz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anayasamızın 50 nci maddesi «halkın öğ

retim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamak Dev
letin başta gelen- ödevlerindendir. İlköğretim 
kız ve erkek bütün vatandaşlar için mecburi
dir ve Devlet okullarında parasızdır. Devlet, 
maddi imkânlardan yoksun, başarılı öğrenci
lerin en yüksek öğrenim derecelerine kadar 
çıkmalarını sağlama amaciyle burslar ve ge
rekli yollarla, gerekli yardımları yapar» de
mektedir. Oysa, Türkiye'de son yıllarda yapı
lan istatistiklere göre gençliğin okullaşma du
rumu yaklaşık olarak aşağıdaki şekilde seyir 
takibetme'ktedir: 

13 - 22 yaş grupu arasındaki toplam 6,5 mil
yon nüfusun ancak 800 000 i, yani 11,5 u öğre
nime devam etmektedir. Okullaşma oranı 13 -15 
yaş grupu arasında % 21,5 olup, 16 -18 yaş gru
pu arasında % 10,5; 19 - 20 yaş grupu arasın
da ise % 3,5 civarında bulunmaktadır. 

Yani, Türkiye'de yüksek tahsil yapma çağın
da bulunan nüfusun ancak % 3,5 u yüksek tah
sil yapabilme olanaklarına sahip bulunmakta
dır. 

Halen memleketimizde ilkokul çağını geçir
miş, okuma yazma bilmiyenlerin toplamı 12 mil
yon civarında bulunup, ilokul çağında olup da 

i okula gitme olanaklarından yoksun çocukların 
ise miktarı yaklaşık olarak 1 milyonu 'aşmakta
dır. 

Bu durum, Anayasamızın 50 nci maddesine 
tamamen ters düşen bir durumdur ve bu ger
çek, Anayasanın Devlete bu konuda yüklemiş 
olduğu bir görevin Devlet tarafından yerine 
getirilmediğini gösteren en açık ve belirgin bir 
delilidir. 

Anayasamızın, vatandaşlara öğrenim hak
kı tanıyan bu maddesine göre, yüksek öğrenim 
yapmak istiyen her lise mezunu veya muadili 
okul mezunu genç üniversite veya yüksek tah
sil yapmak halkkına sahiptir. Oysa, üniversite 
giriş sınavlariyle Türkiye'de yürütülen tatbikat 
öğrencilerin aslında bu Anayasa haklarını elle
rinden almaktadır. Örneğin; her yıl üniversite 
giriş sınavlarına 50 ilâ 70 bin arasında öğrenci 
katılmakta ve ancalk bu öğrencilerden bugünkü 
tatbikatla üniversitelere 18 - 20 bin civarında 
öğrenci girebilmektedir. 

üniversitelere bu şekilde girebilen öğrencile
rin çok büyük bir ekseriyeti de, ancak, istedik
leri branşlar haricindeiki fakültelere kayıt ola
bilmektedirler. Yapılan istatistiklere göre her 
yıl üniversiteye girmek istiyen öğrenncilerden 
onda 2 si üniversiteye girebilmekte ve onda 8 i 
bu haktan mahrum olmaktadırlar. 

Yani, bu tatbikatla, ne kadar kabiliyetli 
olursa olsun, her yıl üniversiteye girmek isti
yen öğrencilerden daha sınavlara girmeden 
40-50 bini bu haktan mahrum olmayı kabullen
meye daha baştan mecbur bırakılmaktadırlar. 
Böyle bir usul, zannediyorum ki dünyanın 
hiçbir yerinde rastlanmıyaoak bir usûldür ve 
zannediyorum ki, dünyanın hiçbir ülkesinde 
okumak istiyen, mevcut Anayasası ile eğitim 
ve öğrenim yapma hakkına ısahibolan onbinler-
oe 'kabiliyetli ve vasıflı genç, üniversite giriş 
sınavları gibi saçmasapan engellemelerle sokak
lara atılamazlar. Bu tip engellemelerle dünya
nın hiçbir ülkesinde her yıl on binlerce genç 
özel okul ticarethanelerine yollanamaz. 

Sayın Milletvekilleri; 
'Bugün Türkiye'deki üniversiteye giriş sı

navları, öğrencilerin kabiliyetlerine göre 
okullara girmelerini sağlamaktan ziyade, imti
yazlı ve zengin aile çocuklarına daha iyi tahsil 

I yapma imkânlarını sağlayıcı niteliktedir. Bu^ 
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güne kadar yapılan tatbikatlardan alınan so
nuçlar, bunu açık olanak ispat etmiş bulun
maktadır. Bu sınavlarda en çok başarı gösteren 
öğrenciler, özellikle kolej terlen mezun olan zen
gin aile çocuklariye iyi imkânlarda yetişmiş 
ailelerin çocukları olmaktadır. Örneğin, bun
dan bir müddet önce yapılan bir istatistiğe gö
re, Ankara Üniversitesinde okuyan öğrenci
lerden yüzde 85 inin tüccar, toprak sahiplerinin 
çocukları ve hali vakti iyi kişilerin çocukları 
olduğu, ancak yüzde 5,7 sinin çeşitli nitelikte
ki işçi ailelerinden geldiği ve yine bu öğren
cilerden yüzde 72,9 unun şehirlerden, yüzde 13,2 
»inin kasabalardan, yüzde 12,3 ünün ise köyler
den geldiği tesMt edilmiştir. Bir gerçek de, 
bizim bu iddiamızı ispatlamaya yeterli bir de
lil olsa gerektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Bugün liselerde öğrenciler bir meslek der

si görmemektedirler. Bu nedenle, liseyi bitiren 
gençler meslek eğitiminden yoksun ve meslek
isin birer vatandaş durumundadırlar. Oysa, va
tandaşları eğitmek Devletin görevidir Halbuki 
üniversite sınavları nedeniyle her yıl onbirler-
ce genç, mesleksiz ve eğitilmemiş bir vaziyette, 
istikballerine güvensiz olarak bakmakta ve iş
siz güçsüz bir durumda sokaklarda dolaşmaya 
mecbur kalmaktadırlar. Bu durum da, Anayasa 
ilkeleriyle bağdaşır bir durum değildir. 

Üniversiteye giriş sınavlarının bir başka 
zararlı sakıncası da şudur: Örneğin, fakülte
lere alınacak öğrenci kontenjan adedleri önce
den tesbit edilmekte ve her fakülte için giriş 
puvanları sınav sonuçlariyle ilân edilmekte
dir. Bu durum karşısında ise, şöyle bir du
rum ortaya çıkmaktadır: Örneğin Tıp Fakülte
si 500 puvan alan 150 öğrenci alacak olsa ve 
bu puvanı bin öğrenci almış bulunsa, ancak 
bunların 150 si bu vaziyet karsısında Tıp Fakül
tesine girebilecek, 850 si ise - girenlerle aynı pu
vanı almış dahi olsalar - bu haklarından mah
rum olacaklardır. 

Yine aynı şekilde, her fakülte alacağı öğren
ci miktarını ilân etmektedir. Bu durum karşı
sında fakültenin alacağı öğrenci adedinden çok 
daha fazla öğrenci, fakültenin giriş puvanını 
tutturmuş olsa dahi, fakülte, ilân ettiği konten
janının üzerinde kendi fakültesine öğrenci ala-
mıyacağına göre, bu öğrenciler de fakülteye gir

me hakkını puvan olarak kazanmış olsalar da
hi, bu vaziyette okula girme hakkından yoksun 
bırakılacaklardır. Böyle bir durum ise, ne eği
timde imkân eşitliği, ne de sosyal adaletle bağ
daşacak bir durum değildir. 

Üniversiteye giriş sınavlarındaki bir diğer 
sakatlık da, öğrencilerin giriş sınavları için 
100 er lira kayıt harcı vermeye mecbur bırakıl
masıdır. Sınavı kazansın kazanmasın, her öğ
renciden kayıt harcı olarak 100 er lira alınması, 
Anayasamızın «öğrenimin parasız olması» ilkesi
ne aykırı düşmektedir. Başka ülkelerde sınav
lar, öğrencilerin yeteneğine göre, hangi fakül
teye girebileceğini tesbit gayesiyle yapılırken; 
bizdeki üniversite giriş sınavları bunun tama
men aksine, öğrencilerin girmek istedikleri fa
kültelere girmemesini sağlayıcı niteliktedir. Bu
güne kadarki tatbikattan alman sonuçlar, bunu 
açık ve seçik olarak ispat etmeye yeterlidir. 

Ayrıca bu tatbikat, eğitim eşitliği olmıyan 
liselerden ve bölgelerden gelen öğrencilerin, eği
tim imkânlarına kendilerinden çok daha fazla 
sahibolan öğrencilerle aynı koşullar altında sı
nava tabi tutulmalarını sağlamaktadır. Oysa 
bugün, Türkiye'de sahiboldukları eğitim ve öğ
retim olanakları yönünden bölgeler arasında,! 

çevre, okul, öğretmen, lâboratuvar, ders araç 
ve gereçleri yönünden büyük farklılıkların bu
lunduğu inkâr edilmiyecek bir gerçektir. Mese
lâ, bundan bir süre önce 3 vilayetimizdeki lise
lerde yapılan bir araştırmaya göre, coğrafya, 
edebiyat ve matematik dersleri haricindeki di
ğer derslerde önemli farkların olduğu görülmek
tedir. örneğin bu dersler haricinde, Mardin 
Lisesinde 5 öğretmen, 686 öğrenci bulunmakta 
ve aynı lisede bir öğretmene düşen öğrenci sa
yısı 132 yi bulmakta; Kayseri Sümer Lisesinde 
23 öğretmen, 1 247 öğrenci bulunmakta ve bir 
öğretmene 54 öğrenci düşmekte ve yine istan
bul Çamlıca Kız Lisesinde ise 19 öğretmene kar
şılık, 321 öğrenci bulunmakta ve 1 öğretmene 
düşen öğrenci sayısı 12 yi geçmemektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu durumlar ise, öğretmenin öğrenciyi eğit

mek ve kontrol etmek bakımından gösterilen bu 
3 vilâyet arasındaki liselerdeki farklılığı ve eşit
sizliği göstermektedir. Eğitim yönünden bu 
liseler arasında büyük farkların olduğu bu şe
kilde açıklıkla belirtilmesine rağmen, bu öğren-
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çilerin aynı statüde bir üniversite giriş sınavına 
tabi tutulmaları, elbetteki hak ve adalet duygu-
lariyle bağdaşan bir nitelik de arz etmemekte
dir. 

Değerli milletvekilleri; 
Bugünkü gazetelerden birinde, Cumhuriyet 

Gazetesinin birinci sayfasında şöyle bir haber 
okuyoruz : 

«1 500 liseli öğretmensizliği protesto yürü
yüşü yaptı.» Nerede? 

«Ergani - öğretmen yetersizliğinden Millî 
Eğitim Müdürlüğünün tutumunu protesto eden 
1 500 lise öğrencisi, dün ilçede sessiz bir yürü
yüş yapmıştır. 

öğrencilerin düzenlediği yürüyüşe öğrenci 
velileri de katılmıştır. Yürüyüş sırasında öğ
rencilerin ellerinde, (Size öğretmen gönderece
ğiz diyenlere inanmıyoruz.), (Cahil kalmak is
temiyoruz.), (1 500 öğrenciye 12 öğretmen. Na
sıl olur böyle öğretim?), (öğretmen konusunda 
Doğu - Batı ayırımı yapanlara göz yummayaca
ğız.) pankartları göze çarpmaktadır. 

öğrenci velilerinin verdikleri bilgiye göre; 
ilçe lisesinin orta kısmında okuyan öğrenciler, 
sabah yoklamasından sonra öğretmensizlik yü
zünden evlerine dönmektedirler.» 

Bugünkü tarihli bir gazete ve Türkiye'de 
eğitimin eşitsizliğini belirgin bir şekilde bugün 
dahi izah eden bir haber... 

Sayın milletvekilleri; 
Ben meseleyi dağıtıp, teferruata inmek iste

miyorum. üniversitelere giriş sınavında kullanı
lan testler, gerçek anlamda test olma niteliğin
den yoksundur. Bu testler gerekli denemeler
den geçirilerek geliştirilmemiştir. Bu testler bi
zim millî bünyemize ve millî eğitim bünyemize 
tamamen yabancı olup, güvenliği ve geçerliği 
bilimsel yöntemlerle tesbit edilmiş standart bir 
ölçme aracı olmaktan da uzaktır. 

Memleketimizde tatbik edilen üniversite gi
riş sınavlarının muhakkak ki, en büyük sakın
cası, bu sınavların özel okullara baş kaynak teş
kil etmiş olmasıdır. Şimdi, Türkiye'nin çok 
büyük bir sorunu üzerine gelmiş bulunuyoruz, 
inancım odur. 

"""" önergemizde de belirttiğimiz gibi, memleke
timizde lise mezunu öğrencinin yüksek okul öğ
renimi imkânından yararlanmak fırsatının nıev-

cudolduğu ve bu imkânın mevcut bulunduğu 
özel okul tatbikatiyle de sabittir, özel kişile
rin açtıkları yüksek okulları, Devletin kurup 
işletebilmeğinin çok daha kolaylıkla mevcudol-
duğunu kabul etme zorunluğu, elbette inkâr 
edilmiyecek bir gerçektir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ana
yasada özel okul hükmü var. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Değerli 
•milletvekilleri; 

Ben konumun biraz sonraki kısmında, elbet
te ki özel okulların devletleştirilmesi kısmına 
geleceğim. 

Biz memlekette bâzı problemleri sadece ko
nuşuyor, «Bu problemlerin hal çareleri üzerin
de duralım» dediğimiz zaman, iş üzerinde bu 
kısma gelindiği zaman, iş biraz ciddiyetten 
"kayıyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Belki «özel okullar devletleştirilemez, bu

nun sakıncası vardır» diyenler olacaktır. Elbet
teki bu görüşlere - her görüş gibi - saygılı ol
mak lâsımdır, fakat, yine Milliyet Gazetesinin 
bugünkü birinci sayfasında bir haber okuyoruz, 
T,8 im altı bir haber: «Okulu satmaktılar... kay
boluyorlar». Büyük hanlıkla yazılmış. 

«Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık özel 
Okulundan ayrılan binden fazla öğrenci, kendi 
aralarında kurdukları şirket yoluyla 9 milyon 
liraya satmaldıkları Vatan Mühendislik ve Mi
marlık özel Yüksek Okuluna kayıtlarını yap
tırmaya başlamışlardır. Bir yetkiliye göre, ilk 
defa öğrenciler kendi aralarında topladıkları pa
ra ile bir yüksek okula sahibolmaktadırlar.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz bir yandan öğrencilerin yüksek öğrenim 

yapmasının bir Anayasa hakkı olduğunu kabul 
etmeye mecburuz ve öğrencilerin bu haklarının 
ellerinden alınmaması iktiza ettiğini de bilmeye 
mecburuz. Şimdi bir memlekette, bir yandan, 
«Özel oku! devletleştirilemez» diyeceksiniz; ama 
bir yandan binlerce genç bakarlar ki, kendile
rine okumak imkânını vermeye, Anayasa, Dev
leti mecbur etmesine rağmen, bu ihtiyaçlarının 
karşılanmadığını görünce, nâçar - biçar kendi
leri bir okulu satmalmaya ve bir nevi kendi
leri okulu devletleştirme yoluna girerler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada, bu bahsettiğim kısımlardan sonra 

mevzuuma dönüyorum. 
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Bu nedenle, üniversite ve resmî yüksek okul
lara alınacak şahısların bir sınav bahanesiyle 
kayıtlanması, ancak ve ancak özel yüksek okul
ları besliyebilmek ve onlara devamlı olarak 
müşteri bulabilmek, müşteri temin edebilmek 
için bir hilei şer'iye niteliği taşımaktadır. 

Kesin kanaatim odur ki; eğitimi bir 
ticaret konusu haline getirmek ist iyen zihniyet 
üniversite giriş sınavlarını yaratmış, keşfetmiş
tir. Bugünkü üniversite giriş sınavları, özel 
okulların hayat kaynağıdır, özel okullar ise, 
genel eğitimimise telâfisi mümkün olmıyan teh
likeli darbeler indirmişlerdir. 

Konuşmamızın başka yerlerinde işaret etti
ğimiz, işaret edeceğimiz ve de aşağıda gösterece
ğimiz nedenlerle Türk millî eğitiminin bugün 
içerisinde bulunduğu keşmekeşten vs çıkmazdan 
kurtarılması yönünde, Hükümetler için artık 
özel okulların devletleştirilmesi bagta gelen bir 
ödev haline gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri; 
Bugün özel okul eğitimi, Türkiye'de genci 

eğitimin temeline yerleştirilen bir dinamit misa
lidir. Her yıl mantar gibi türiyerek çoğalan 
özel okulların mevcudiyeti, Devlet eğitimini 
tam bir çıkmaz ve verimsizliğin içerisine sürük
lemiş bulunmaktadır. 50 bine yakın genç özel 
okullara gitmekte ve bunların ailelerinin bu 
okullara ödedikleri yıllık ücret tutan 70 milyon 
lirayı bulmaktadır. Eğitimde tam bir fırsat 
ve imkân eşitsizliği yaratan bu özel okullar, 
aynı zamanda öğrencilere yaptıkları eğitim mas
rafları yönünden ide, Devlet okullarından çok 
geride kalmaktadırlar. Biraz sonra burada ör
nekleriyle bunları göstereceğim. Örneğin; son 
yıllarda yapılan bir ankete göre, Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinde bir yıllık öğrenci başı
na düşen eğitim masrafı 11 200 - 11 600 Türk 
lirasını, istanbul Teknik üniversitesinde 9 700 -
11 200 Türk lirasını, istanbul Teknik Üniver
sitesi 'Teknik okulunda 5 000 - 6 000 Türk lira
sını bulurken, İzmir'de bir özel mühendislik (oku
lunda öğrenci başına düşen yıllık masraf 2 850 
Türk lirasını, istanbul'da bâr özel mühendislik 
okulunda ise 2 600 - 3 200 Türk lirasını bul
maktadır. 

Özel okulların bir diğer sakıncası da, kâr 
gayesi ile açılmakta oluşlarıdır. Para karşılığın
da yapılan eğitim ve öğretim ise, çağımızın eşit-
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I çi, demokratik ve sosyal devlet anlayışı ile bağ
daşamaz. Özellikle yüksek eğitimin özgür ve 
tarafsız bir biçimde yürütülebilmesi kaçınılmaz 
bir zarurettir, işverene ücret mukavelesi ile 
bağlı bulunan bir öğretim üyesinin, onun direk
tifleri! dâhilinde ders vermesi hizmet akdinin 
tabiî icabıdır. Bu hizmet ilişkisi devlet hiyerar
şisinden de ötede, emredici ve düzenleyici bir 
mahiyet taşımaktadır. Oysa, üniversite muhta
riyetinin varlık, sebebi, üniversiteleri Devlet 

I hiyerarşisinin dışına çıkararak özerk yapmak, 
yani siyasal müdahalelerin dışında tutabilmek
tir. Bilimsel çalışma özgür ve bağımsız düşün-

| m ekle mümkündür ve bu nedenle de üniversite 
j özerkliği, serbest düşünme, araştırma ve yarat-
j ma özgürlüğüdür. Daha doğru bir deyimle, bu 
i özgürlüğü bilim çevrelerine sağlıyan bir öğre

tim temelidir. Yüksek öğretimin, Devletin da
hi etki alanı dışında tutulması bir Anayasa il-

j keşi iken, işverenin kontrol ve direktiflerinde 
j bulunan özel yüksek okulların Türkiye'de faali-
I yet gösterebilmesi eğitim anlayışımızla çok garip 
| bir çelişki meydana getirmektedir. 

Özel okullardaki öğretim kadrolarının yeter
sizliği aşikâr Ih»? şekilde görülmektedir. Bu kad
rolar çoğu zaman Devlet okullarındaki eğitim 
kadrolarının seviyesine erişememektedir. Özel 
okullar öğretim kaynakları için daima Devlet 
okullarını kaynak olarak kullanmakta, bu ne
denle de Devlet okullarında verim düşmektedi«\ 

I Bu tutum ise, Devlet okullarının baltalanması 
pahasına özel okullara bir gelişme ve genişle
me imkânı sağlamaktadır. Bir mânada da var
lıklı aile çocuklarının özel okullarda yetiştiril
mesi, varlıksız aile çocuklarının ve Devlet okul
larında okumakta olanların zararına mümkün 
olabilmektedir. Öğrenciler arasında servet fark
ları yönünden eğitimde yapılan böyle bir ayı
rım, Anayasamızda yer alan sosyal adalet ilke
sine ve kamu yararı görüşüne aykırı düşmekte-

j dii'. Nitekim Anayasamıza da bu konuda me
haz teşkil etmiş olan Federal Alman Anayasa-

ı sının, eğitimi bütünü ile Devletin gözetimi al
tında tutan 7 nci maddesinin 4 noü fıkrasında, 

! özel okullara Devlet tarafından müsaade veril
mesi ancak ana - babanın servet durumlarının 
öğrenciler arasında bir ayırım yaratmaması şar-

ş ti ile mümkün olabilmektedir. 
1 Özel okulların mevcudiyeti aynı zamanda 
I ekonomik yönden de büyük bir israf teşkil et-
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mektedi.'. Sınırlı öğretim umurlarının özel okul
larda ders vermeni, yukarda da 'belirttiğimiz gi
bi, Devlet okulların aleyhine gelişmekte ve bu
nun sonucu mevcut öğretim kadrosunun verimi 
düşmek ";e, 'yani sınırlı öğretim unsurlarından ya-
ravlanacak öğrencilerin sayıları azalmaktadır. 

Bir diğer yöndsn de, çocuklarını mutlaka 
okutmak istiyen çok sayıda fakir aile, çocuk
larını özel okullara göndererek daha da >çotk fa
kirleşmekte ve perişan duruma düşmektedir
ler. 

Burada bütçe mülâhazaları ileri sürülerek, 
özel öğretim kurumları açılmasına imkân sağ-
lıyan 8 . 6 . 1965 gün ve 625 sayılı Kanunun 
yürürlükten kandırılarak özel 'okulların devlet
leştirilmesinin Devlete yeni bir yük tahmil ede
ceğinden bahsedilmesi çok yanlış ve ters bir gö
rüş olacaktır. Çünkü 625 sayılı Kanunun yürür
lükten kalkmasının ve özel öğretim kurumları
nın devletleştirfılmesinin Türk ekonomisine ve 
Türk sosyal hayatına sağlıyacağı yararlar, bu 
işin bütçeye yükliyeceği yükle kıyaslıyacak de
recede üstün olacaktır. 

Yukarda belirttiğimiz nedenlerle, özel okul
ların Anayasanın 39 ucu maddesi gereğince 
devletleştirilmesi kamu yararınım gerektirdiği 
bir zarurettir. Ne diyor Anayasanın 39 nıcu 
maddesi? «Kamu hizmeti niteliğini taşıyan 
özel teşebbüsler, kamu yararının gerektirdiği 
hallerde, gerçek karşılığı kanunda gösterilen 
sekilide ödenmek şartiyle devletleştirilebilir.» 
diyor, «Kanunun taksitle ödemeyi öngördüğü 
'hallerde..» diye devam ediyor. 

Şimdi, Anayasanın 39 ncu maddesinin 1 nci 
satırı; «(Kamu (hizmeti niteliğini taşıyan özel 
teşebbüsler, kamu yararının gerektirdiği hal
lerde gerçek karşılığı kanunda gösterilen şe
kilde ödenmek şartiyle devletleştirilebilir.» di
yor. Her yıl üniversite giriş sınavları dolayı-
siyle, 50 bine yakın, Anayasanın 50 nci mad
desi gereğince öğretim ıhakkına sahibolan ve 
Devlette bu madde ile ödev verilmiş olan bir 
durum karşısında, Anayasanın 50 nci madde
si, diğer yanda 39 ncu maddesi, öbür yanda 
da Türkiye'nin bugünkü yüksek okul durumu
nun statüsü ve okumak istiyen her yll 50 bin 
ıgencin sokaklarda kalması; mesleksiz, istik
baline güvensiz ve ıhiçjbir dayanağı olmadan 
perişan Ibulunması... 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu ıkısmı bu
rada anlattıktan sonra sözlerimin ikinci kıs
mına geliyorum : 

Elbette ki, ben burada üniversite giriş sı
navlarının Türkiye'de eğitimi temelden sarstı
ğını ve bu sınavların Türkiye'ide özel okul ti
caretini, üniversite giriş sınavlarını bir baha
ne yaparak, kendisine meslek edinenlerin bu 
yolda hareketleri ile Türk halkına, Türk eği
timine verdikleri zararı anlattıktan sonra, bun
ların çareleri üzerinde de mümkün olduğu nis-
ibetJte görüşlerimi arat etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dünyanın hiçbir yerinde, bizim Türkiye'de 

tatbiki görülen özel okulların mıevcudolmadığı, 
kâr gayesi ile, ticaret gayesiyle, - ki, bizim özel 
okullara müsaade veren kanun da aslında bu
nu önerir - özel okul açma imkânının mevcudol-
madığmı izah eltmıeye çalışan Mimarlar Odası 
bir broşür hazırlamış, özel yüksek okullar hak
kında, biraz sonra okuyacağım. 

Bitişik komşumuz Senatonun özel okullar 
Ihakkında bir Meclis araştırması var, yapılmış, 
meseleler görüşülmüş; onlardan da kısaca not
lar okuyacağım. 

Gerek Mimarlar Odası, gerek Eczacılık Fa
kültesi, gerek başka ımüeısseseler dünyanın 
birçok memleketlerine, özel okullarının durunı-
larınat anlatmaları için mektuplar yazmışlar 
resmî şekilde ve resmî şekilde cevaplar almış
lar. Meselâ Federal Almanya Başkonsoloslu
ğundan İstanbul Eczacılık Odasına gelen bir 
mektup burada fotokopisi ile neşredilmiş; bir
kaç cümle okuyorum : 

«... Federal Batı - Almanya'da hususi ilmî 
yükselk okullar mevcut bulunmamaktadır.» 
Devam ediyor : «Eczacılık imtihanı, doktorluk 
imtihanı..» şeklinde. Yani kâr gayesi ile tees
süs etmiş, ticaret amacını güden bizim memle
kette böyle okullar yoktur, ilmî meseleler bir 
statü içerisinde, bir resmî üniversite stıaltüsü 
içinde görüşülür, derler. 

Fransız Elçiliği Kültür Ataşesinden Türk 
Eczacılar Birliğine gönderilen bir mektupta 
kısaca şöyle diyor : «15 Mayıs tarihli mekltu-
!bunuza cevaben, sizi ilgilendirmekte olan prob
lem hakkında bâzı izahatı aşağıda bilginize 
-takdim etmekteyim : 
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«iPrenısitoolaraJk Fransız Kanunu her türlü 
şaJhsa, üniversite sıfait ve salâhiyetini haiz ol-
maik şarbiyle özel (bir tahsise müsaade etmek
tedir. Nitekim Paris'te bir Katolik Enstitüsü 
mevcuttur ki, (bir üniversite tedrisatı vermek
tedir. Bununla beraber özel müesseseler diplo
malar itasına yetkili değildirler ve mezkûr mü
esseselerin öğrencilerinin resmî üniversiteler 
tarafından lorgamize edilmiş imtihanlara girme
leri zaruridir. Fransa'da serbest bir f aikültenin 
tesis edilmesi hailinde, bu fakülteye kaydola-
cak talelbelerin üniversitenin resmî imtihanla
rına girmeleri zaruri olacalktır. Ancak kendile
rime hiçjbir üniversite sıfat ve salâhiyeti ta
nınmayacaktır.» 

Bumu Fransız Kültür Ataşesi yazıyor. Ben 
burada şu parti, bu parti meselesini konuşmu
yorum, bir meseleyi doğru olarak ortaya Ikoy-
maJk istiyorum. 

Yine Birleşik Amerika'da, özel teşebbüsçü-
lüğün en çok yaygın olduğu memlekette kül
tür işleri yetkili memıuru yazıyor : 

«iSayım Başkan Tansan, 20 Şubait tarihinde 
şifahi komuşmanız ve aynı gün 25 inde gönder
miş ollduğunuz mektup üzerine Amerika Birle
şik Devletleri yüksek öğretim müesseseleri 
hakkında bilgiler topladım. 

«Amerika Birleşik Devletlerinde yüksek öğ
retim müesseselerinin tarihi Türkiye'dekinden 
fbir hayli farklıdır. Federal sistemimizde bizim 
ilk kolej ve üniversitelerimiz ekseriya kilise 
grupları veya ibaşka cinsten teşkilâtlar tara
fımdan kurulmuşlar, fakat ticari maksatlarla 
yüksek öğretim müesseseleri kurulmamıştır.» 

Amerika da bunu diyor, ticari maksatlarla 
yüksek öğretim müesseseleri kurulmamıştır. 

«... Bu yüksek okullar, dinî teşkilâtlanın 
üyeleri arasından (önemli bu) veya okul me-
ızunlarımdan veyahut da toplum, liderlerinden 
seçilen bir mütevelliler heyeti idare eder. Bu 
okulların gayesi kâr temim etmek değildir. 
Uzun yıllar boyunca bu teşekküllerin başlıca 
meselesi, daha geniş ölçüde talebe kayıtlarım
dan doğan masraf artışlarını karşılamak için 
yeter miktarda para fonları temin etmek ol
muştur. Özel kontrol altındaki yüksek öğre
tim müesseselerinin belli başlı dört gelir kay
nağı vardır. Vakıflarım sağladığı kazançlar, 
İnsamsever gayelerle bulumam bağışlar, talebe 

taJksiıtleri, Hükümet taksitleri. Son 50 ilâ 60 
yıl içinde bu muhtelif kaynaklardan sağlanan 
gelirlerim birbirine nisbeti birhayli değişmekte
dir.» 

Şimdi ben bir meselenin, bir üniversite sı
navımın Türkiye'de (bir yara açtığımı, yine te
mel eğitimi temelden sarstığını ve böyle bir 
üniversite sımavımm dünyamın hiçbir yerimde 
(bu çeşit bir gelişime sebebolmadığını ve ezel 
okml tatbikatınım bizdeki neviden kazanç temim 
etmek maksadiyle dünyanın en çok özel fceşıeb-
Ibüsçü ülkelerinde daJhi tatbik edilme fırsatı 
bulmadığımı kemdi ağzımızdan değil, resmî ya
zılardan okuyarak söylüyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir hususu bu
rada karşılaştırmak isterim, 

Ben birazdan konuşmamın ikinci kısmına ge
leceğim, fakat birkaç gün önce gözüme çok en
teresan bir şey çarptı. «Foto Politika» adlı bir 
dergi var, bilmiyorum görmüş müsünüz? Orada, 
son sayılarında bir yazı var. Sizlere bu dergiden 
Türkiye'deki bir özel okul sahibinin demecini 
okuyacağım. Demeci veren Başbakan Süleyman 
Demirdin kardeşi özel Yükseliş Koleji sahibi 
Hacı Ali Demirci'dir. Hacı Ali Demirel'in bu 
demeci Foto Politika adlı haftalık bir dergida 
çıkmıştır. Buyurun özel Yükseliş Koleji sahibi 
Hacı Ali Demirel'in demecini : 

«Ne varmış okulumda? 30 milyon sermayem 
vardı, bu okulu kurdum. Şimdi 10 bin talebe 
okutuyorum. Üniversitede bir öğrenci Devlete 
yılda 14 bin liraya, Robert Kolejde 25 bin li
raya mal oluyor. Ben ise yılda 5 bin lira alıyo
rum. Memleketin en güzel profesörlerini çalıştı
rıyorum. Emsallerinden üstün mimar ve mü
hendisler yetiştiriyorum. 4 yılda 20 bin lira ve
rebilen burada mühendis oluyor. Meslek odala
rı bu talebi kabul etmiyormuş... Bu (Oda) me
selesi halledilecektir, özel okullar yolu ile çok 
sayıda mimar ve mühendis yetiştirildiği için 
Mühendisler Odaları telâşa düşmektedirler. Ken
dilerine biçilecek değerin azalacağından kork
tukları için böyle davranıyorlar. Bir kanun çı
karıp bu işi halledeceğiz.» 

Çizdim altını tekrar okuyorum: «Bir kanun 
çıkarıp bu isi halledeceğiz.» 

Yorum yapmıyorum, «Bir kanun çıkarıp bu 
işi halledeceğiz.» dedikten sonra devam ediyor: 
«... Lâf bunlar. Benim hocalarım burada. Onla-
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ra sordum, çocukları hangi vasıflarla yetiştir
diklerini anlata anlata bitiremediler. Hem bil
gili, hem de imanlı mühendis ve mimarlar ola
rak burada yetiştiriliyorlar. Boykotmuş, işgai-
nıiş, devrimci eylemmiş... Benim çocuklarım 
böyle şeylerle ilgilenmez. Bir istekleri olunca 
düğmelerini ilikliyerek karşıma gelirler, söyler
ler ve giderler.» 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Altındaki im
za kimin? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, ben kısım kısım konuşmalarımı 
açmak istiyorum, uzatmıyacağım. 

Şimdi, Sayın Hacı Ali Demirel, özel okullar 
hakkında vermiş olduğu demecinde «20 bin li
ra veren mühendis olur.» diyor; hattâ, «Benim 
okulumda resmî okullardan daha iyi talebe ye
tişir, daha iyi mühendis olur. Kıskanıyorlar be
nim okulumu, bu tip özel okulları. Ben aslında 
oda meselesini de bir kanunla halledeceğim.» di
yor. Böyle bir izah yapıyor. Haklıdır. Görüşü
nü herkes soyliyecektir; aksini söyliyenler de 
olacaktır, saygı duymak lâzım, itiraz edilmez. 

NAİME ÎKBAL TOKGÖZ (istanbul) — Sa
yın Başkan, bu ayrı bir konu; getirmiş olduğu 
gensoru ile bir ilgisi yok. Lütfetsinler bunu ay
rı getirsinler. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, 

Şimdi bunun yanında bir de özel okullar hak
kında Senato araştırması raporu var. Bu rapo
run son kısmında bakalım ne diyor? özel okul
ların her türlü tatbikatını sonuç ve kanaat kıs
mında geniş bir şekilde izah ettikten sonra özel 
okulların birkaç maddesini okuyacağım. Kim di
yor bunu? Parlâmentonun özel okulların Türki
ye'ye yararlı mı zararlı mı olduğunu tetkike 
memur ettiği sayın Parlâmento üyeleri bir rapor 
hazırlamışlar, bu raporu ilân etmişler, dağıtmış
lar ve bu raporun hemen hemen her tarafmda 
mevcut özel Okul Kanununun dahi ezel okullar
da tatbik edilmediğini her kısmında anlata an
lata bitiremiyorlar. 

Birkaç maddesini okuyacağım : 
«Özel okulların muadili resmî okullarla bâ

zı yönlerden yapılan mukayeselerinde de özel 
okulların gerek bir öğrenci için iıesabedilmesi 
gereken yer bakımından, gerek bir öğrenciye 
düşen yıllık cari masraf yönünde, gerekse oğ-

I retmen öğrenci oranı bakımından muadili resmî 
okullardan düşük bir durumda olduğu, büyük 
çoğunluğu ile özel yüksek okulların bugünkü 
durumları ile yeterli bir öğretim ve eğitim yap
malarının mümkün olmıyacağı, Millî Eğitim 
Bakanlığının hazırlaması gereken Tüzük ve Yö
netmelikleri zamanında hazırlamamış olmasının 
ve özel yüksek okullar konusundaki tutumunun 
bu olumf.ua durumların meydana gelmesinde 
önemli âmillerden biri olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu surette üç safhada yapılan geniş araştırma
lar ve mukayeseler sonucunda Komisyonumuz, 
durumlarının, gerek yönetim, gerekse öğretim 
ve eğitim açısından muadili Devlet okullarının 
seviyesine dahi erişememiş oldukları...» 

Burada şimdi uzun uzun Anayasa maddele
ri, Anayasa gerekçelerinin görüşülmesi, ne de
mek istediği, özel okulların Anayasaya aykırı
lığı, aykırı olmadığı kısımlarına girmiyorum, 
fakat işi satıhtan alarak meseleyi izah etmek 
gayreti içerisinde bulunuyorum. 

Yine Senato Araştırma raporunda, «Özel 
yüksek okullarla muadili resmî okulların bâzı 
yönlerden mukayesesi» demiş ve geniş geniş 
anlatmış ki, burada kanunun gereği icabı özel 
okulların hiçbir bakımdan resmî okullarla mua
dil bir eğitim sistemi takibetmediği ve hiçbir 
yönden resmî okullarla mukayese edilmiyecek 
derecede öğrencinin iyi yetişmesine yeterli olma
dığı. anlatılmaktadır. 

Çimdi ben burada bir özel okul sahibinin bir 
demecini okudum; bir de özel okulda okuyan 
öğrencilerin Senato Araştırma Raporunda say
falarca süren özel okullardan şikâyetlerini oku
yup başınızı ağrıtmıyacağım, ama çok güzel bir 
şekilde meseleyi izah eden öğrenci grupunun bu 
meseleyi ortaya koyusunu kısaca anlatacağım. 
Burada bir okul sahibinin görüşü; bir de başka 
mimarlık okulunda okuyan öğrencilerin toplu
luk olarak anlattığı hususlar dikkat çekicidir... 

«Kamu oyuna, 
«1963 yıllından beri özel yüksek okullara, 

her türlü kara günü ve sıkıntıyı göze alarak biz
leri gönderdiniz. Bugün geçerli sayılmıyan bir 
diploma verilirken, her birisi birer piyasa tüc
carı olan özel okul sahibi patronlarca nasıl sö-
ınürüldüğümüzden Türk eğitimini çıkmaza so
kan yetkililer haberdardırlar. 

«Şöyle ki; mühendislik, mimarlık v. s, belge-
I lerini özel okullardan alırız, ama geçerli değil-
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dir. Bu okullar hem Miillî Eğitim hem de Tica
ret Bakanlığına bağlıdır. 1966 yılında açıldığın
dan beri, bir yandan patron, sayısı belirli olmı-
yan öğrenci alır, bir yandan da yetkili Millî 
Eğitim Bakanı (kat mülkiyetine sahip herkes 
özel okul açar) diye şikâyetimizi göz önüne al
maz. Patronlar hak aramaya (başladığımız ve 
diplomamızın geçerli sayılması için savaştığımız 
zaman işyeri olan hanını kapatır. Biz okul diye 
geldiğimiz yerden tezgâhtar gilbi dışarı atılırız. 
Üstelik çark öylesine patron lehine işlemektedir 
ki, patron 625 sayılı özel Okullar Kanununun 
16 ncı maddesi gereğince 3 ay önce haber vere
rek okulu kapatıp; isterse hastane, hırdavatçı 
dükkânı veya otel yapma hakkına sahiptir. Esa
sen kesesini 3 yıldır dolduran tüccar, bizlerin 
uyandığını görünce işyerini kapatabilir. Hattâ 
bulgun özel yüksek okullar bir alıcıya içindeki 
öğrenci ile satılıp alınabiliyor. Yapılan işlem 
bir dükkânın devir teslim muamelesidir. işte 
eğitim ve tüccar... Anadolu'dan gelen bizler üni
versitelerimizin belirli kontenjanlarının içine 
giremeyince, bize gösterilen yol; özel yüksek 
okuldur. Sömürü çarkının temsilcileri, halkımı
zın eğitim geleceğini bile bile karanlığa götür
mekte kararlı görünüyorlar. Sokulduğumuz bu 
çıkmazdan kurtulmamız için, sizi, Hükümete ve 
siyasi partilere karşı haklı mücadelemizde yanı
mızda görmek istiyoruz. 

«Her türlü kara günü, malî sıkıntıyı göz 
önüen alarak ellerinin nasırı ile çalışıp, terleyip 
gönderdiğiniz paralarla okuyan bizler aldatıl
dık. Hiçbir şey olmuyoruz. Yasalar içinde mi-
(tinlgler, yürüyüşler tertipleyip yukarda sayılan 
yerlere telgraflar çekiniz. Çocuklarınızın hak
lan için gerekirse ellerinden tutup getirdiğiniz, 
parasını peşin verdiğiniz okullar önünde topla
nınız...» Devam ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi burada ben, yine başınızı ağrıtmamak 

için, özel okul tatbikatının içerisinde bulundu
ğu keşmekeş durumu ve <bu tatbikatın Türk 
millî eğitiminin temelini nasıl sarstığını daha 
fazla anlatıp zamanlarınızı almıyayım. 

Yalnız burada, «özel okul devletleştirilemez» 
diye bir hususun tartışma konusu olacağı kanı
sında değilim. Ancak, «özel okullar Anayasaya 
aykırı mıdır değil midir?» konusu, elbette ki 
tartışılır, ama bugünkü vaziyet karşısında, 

Anayasanın öngördüğü maddeler gereği özel 
okulların devletleştirilmesi hükümetler için âcil 
ödevler haline gelmiştir. 

Şimdi; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül
tesi Genel Kurulunun özel okullara ilişkin bir 
kararını okuyacağım. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ge
nel Kurulu, 27 Ağustos 1968 günü yaptığı top
lantıda Üniversite Reform Çalışmaları Komis
yonu raporunun özel okullarla ilgili bölümünü 
de görüşmüştür. Bu rapor kısaca şudur : «..Ko
misyonumuz özel yüksek okulların eğitim felse
fesi ve Anayasamızın temel prensipleri ve hü
kümleri karşısında durumlarını incelemiş ve bu 
okulların devletleştirilmesinde kesin zörunlu'k 
bulunduğu sonucuna varmıştır. Anayasamızın 
hazırlık çalışmaları incelenmiş ve Kurucu Me<N 
liste yapılan konuşmalardan Anayasamızın 120 
nci maddesinin (üniversite) terimini yüksek 
öğretim yapan müesseseler anlamına kullandığı 
ve bunların da özel teşebbüsçe açılmasının be-
nimsenmediği kanaatine varılmıştır. 

«Yüksek eğitim yapan kuruluşların Devlet 
eliyle açılması prensibinin bu eğitim düzenine 
dış etkilemeleri engellemek, bilimsel özerkliği' 
ve objektifliği sağlamak:, belirli sermaye grupla
rının kendi çıkarlarından yana bir eğitim muh
tevası telkin etmelerini önlemek maksadiyle ko
nulduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

«Anayasamızca güdülen bütün bu amaçlar 
özel yüksek okullar sistemi ile ortadan kalkmak
ta, suiistimal ve bilimin ticaret konusu ve aracı 
olması durumu ortaya çıkmaktadır. Bilim tica
ret konusu olunca da, bu alanda en çok kân sağ-
(lıyaibdlmek için her türlü bilim dışı suiistimale 
sapılmaktadır. Aynca özel okul sistemi Anaya
samızın 50 nci maddesindeki eğitimde eşitlik ve 
Devletin bu konudaki yükümlerini de ihlâl eden 
bir sistemdir. 

«özel okullar devletleştirilebilir mi? Bu, 
üzerinde dahi durulmıyacak bir sorudur. Ana
yasamızın 39 ncu maddesi bu imkânı Devlete 
verdiği gibi, 20 nci maddenin öğretimde aradığı 
nitelikler icabı 50 nci maJdde bunu Devletten bir 
görev olarak istemektedir. Diğer bir deyişle, 
kanaatimizce devletleştirme, Devlet için bir im
kân değil, bir zorunluluk, bir görevdir. Devle
tin bu görevi yerine getirmesi konusunda üni-
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versitelerimizin yapacağı çalışmalarda, üniver
sitenin kendi kendine, kendi eğitimine saygısının 
zorunlu bir sonucu diplomalarımın pazara çı
karılması en başta üniversiteliliğinin değer ve 
haysiyetini rencide etmektedir. 

«Komisyonumuz, işlbu nedenlerle üniversite
nin özel okul meselesinin Ihalli konusuna eğil
mesinin en 'başta gelen bir görev olduğu sonu
cuna oy birliği ile varmıştır» 

ISayısız profesör imzası... 
Şimdi, Devlet Plânlama Teşkilâtı Sosyal 

Plânlama Dairesi özel yüksek okullar hakkın
da bir araştırma raporu yapmış. Rapor hazırla
mış, uzun uzun anlatmış, Türk eğitiminin en 
ince detayına kadar inerek bu meseleyi ele al
mış, masanın üzerine koymuş. Nerenin !bu ra
por, kim diyor bunu ben mi diyorum? Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ıSosyal Plânlama Dairesinin 
özeli yüksek okullar hakkında hazırladığı ra
por... Okuyorum : 

«ISonuç : özel yüksek okullar gerek eğitim 
teçhizatı, gerek eğitim alanları bakımından 
kamu standartlarının çok altındadır. Sınıflar 
kalabalık, ders dışı öğrenci, öğretmen ilişkileri 
yok denecek kadar azdır. Kütüphane ve sosyal 
tesisler yeterli değildir. Bu nedenle özel yüksek 
okullar düşük nitelikte hizmet sağlamaktadır
lar.» 

Plân hedeflerine ve Anayasaya, igöre amacı
mız nedir? Devlet eliyle sosyal ekonomik ve 
kültürel kalkınma, sağlanacak ve Hm yolla 'gene! 
kalkınma hedefi amacını bulmuş olacak. E, ne 
diyor Devlet Plânlama, Teşkilâtının bu konuda, 
hazırladığı rapor? «Bu nedenlerle özel yüksek 
okullar düşük nitelikte hizmet sağlamaktadır
lar.» 

'üniversite öğretim üyelerinin özel yüksek1 

okullara ayırdıkları ders saatleri; söz konusu 
öğretim üyelerinin bilimsel araştırma, imkânları
nı, üniversitelerde verilen derslerin hazırlığı 
için gerekli zamanı ve ders dışı öğrenci - öğret
men ilişkilerini kısıtlamaktadır, özel yüksek1 

okulların yeni 'bir öğretim üyesi kapasitesi ya
ratmadan - ki, kanunda var «Üniversiteler öğ
retim üyelerinden faydalanması - yeni merkez
lerde açılması düşünülen üniversitelerin bir an 
evvel hizmete girmesini, öğretim üyesi sıkıntısı 
çeken genç üniversitelerin öğretim üyesi talep
lerinin karalanmasını ve mevcut üniversitelerde 

gece öğrenimi imkânlarını tehlikeye sokmakta
dır.» 

İKim diyor?.. Devlet Plânlama Teşkilâtı ra
poru diyor. Ben, burada kanunu da gözönüne 
alıp, mevcut kanuna göre istenilen hususların 
hemen hemen hiçbir özel okulda tatbik edilme
diğini anlatıp, vaktinizi almak istemiyorum. 
Çünkü, böyle konular sıkıyor, böyle konular 
ciddiye alınmıyor. Onun için ben de bu işi, müm
kün olduğu müddetçe, mümkün olduğu merte
bede kısa almak istiyorum. Ama bunlar acı ko
nular, bunlar Millî eğitimi temelden sarsan ko
nular. Bizim söylediğimiz kendi sözlerimiz de
ğil, IBen bu meseleyi Devletin en yetkili organ
larının ağzından Senato Araştırma Komisyonu
nun raporundan, her türlü Dünya literatürün
den kısa, kısa örnekler vererek ortaya koyuyo
rum. 

Elbet Sayın Bakan, biz konuştuktan bir müd
det sonra gelecekler, haklı gördükleri mesele
leri savunacaklardır. Bunları da biz dinliye-
ceğL. 

Muhterem arkadaşlar, raporun son kısmı 
şöyle diyor: «insan gücü politikası ve kalite ba
kımından sıkı bir denetim getirme durumunda 
olan Millî Eğitim Bakanlığı bu olkulların ka
nunlara riayetini dahi sağlayamamaktadır. Ko
nu en kısa zamanda ele alınmadığı takdirde, ge
lişme tüm yüksek öğretimin gelişmesini etk'ili-
yecektir.» 

Demek ki, biz meseleyi bir gensoru olarak 
getirdiğimiz zaman, ciddî konularla uğraşan in
sanlar tarafından bu mesele ele alınmadığı tak
dirde çok büyük bir tehlike olacağını yaz
mışlar; söylememişler de, yazmışlar. Biz yazı
ları söylüyoruz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Biz 
/onlara bir şey demiyoruz; «karıştırıldı» di-
yoruü, «Gensorunun konusu ile özel okullar 
karıştırıldı» diyorum. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Gen
sorunun amacı, üniversite giriş sınavlarının 
Anayasaya aykırılığı ve Türk eğitim sistemini 
bozduğudur. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Özel 
ökııl. başkıa, sınav başka. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Getirece
ğim, nasıl halledeceğiz, getireceğim. 
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Değerli arkadaşlarım, diyecekler ki; peki, 
üniversite giriş sınavlarını yapmayalım da ne 
yapalım, nerede okutalım, nerede bu fakülteleri 
bulalım, nerede bulalım öğretim üyelerini?., 
Bu kısımdaki sözlerim ile hepsinin nedenini 
söyledim. Şimdi bunların çarelerini kısaca özet-
liyeoeğim. 

Burada, raporlara dayanarak konuşmanın 
neticesinde demek ki, Anayasanın Türk vatan
daşına, öğrencisine verdiği hakkı üniversite gi
riş sınavı elinden almakta ve bu vatandaşın 
her türlü imkânsızlığa katlanması pahasına bir 
ticaret erbabının kucağına atmaJktadır. Eğer 
bu problem hallediimezse, biz bu meseleye çare 
bulamayız. 

Demek ki, birinci mesele, Anayasanın da 
kesin ve bir saç tanesi kadar itiraz götürmiye-
oek maddelerine göre, özel koullarm devletleş
tirilmesi hükümetler için bir ödev haline gel
miştir. Raporlarda bu mevcut, yetkililer de bu
nu söylüyor. Demek ki, biz bu meselenin Ana
yasaya aykırı olduğunu ortaya koymak istiyo
ruz ve Anayasaya aykırı olan bu meselenin tat
bik bulmasiyle Türkiye'de meydana gelen sa
kıncaları anlatıyoruz. Bu sakıncaların içerisin
de bir de bu meselenin çıkar yolunu gösterme
ye mecburuz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ben 
ona bir şey demiyorum. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Ben de bir 
şey demiyorum, saygı ile dinliyorum. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ana
yasayı değiştirelim, kapatalım daha iyi. Dev
leti niye külfete sokuyorsun?.. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı bir saniyenizi 
rica edeceğim. 

önergenizin konusunun özel yüksek okullar
la ilgisi açık. Ancak, dikkatle izliyorum ve gö
rüyorum ki, konunun, ve konuşmanızın bütün 
ağırlığını özel yüksek okullar teşkil etmek isti
dadını gösteriyor. Gensorunuz özel yüksek 
okullarla ilgili değil. Gensorunuz, lise mezunu 
gençlerimizin üniversite giriş sınavına tabi tu 
tulmalarının Anayasanın 50 nci maddesine ay
kırı olduğu iddiasına dayalı. Sözlerinizin te
melini ve mihrakını bu teşkil etmelidir. Konu 
içinde kalmanızı hatırlatırım. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Mecbur oldum, bir meseleyi rahat an

latabilmek imkânını bulabilmek için. Sayın 
Başkanın ikası yerindedir; ama konuyu anla
tabilmek için bu meseleyi buraya getirmeye 
mecburdum. Toparlıyorum. 

Bunun çaresi nedir?.. Üniversite sınavları 
Anayasaya aykırıdır. Bunda müttefiksek, çare
si nedir; onu konuşalım. Anayasaya aykın 
olduğunu, zerrei miktar itiraz etmeden inanç 
olarak kabul etmişim. Değildir; ona da say
gı. duyarım. Anayasaya aykırı olan bu tat
bikatın meydandan kaldırılması ve bu tatbika
tın verdiği zararların giderilmesi için inancım 
odur ki, özel okulların devletleştirilmesi şarttır. 

1. Özel okullar devetleştirilinoe, özel okul
larda okuyan çocuklar parasız oktfma imkânını 
bulacaklardır. Devlet, kanunun gösterdiği 39 
ncu maddeye göre özel okuları satınalır, pa
ralarını taksit ile öder. 

50 bin çocuk okuma imkânını buldu; para 
nereden kulunacak?.. Onu da söyliyeoeğim., 

2. 625 sayılı Kanun, yani özel okul açma 
fırsatı veren kanun yürürlükten kaldırılır. 

3. Bugün bir zaruret haline gelmiştir ki, 
Türkiye'de üniversite öğreniminde çift tedrisat 
yapılması şarttır. Türkiye'deki bütün üniversi
telerde, bütün fakültelerde çift tedrisat usulü 
tatbik edildiği takdirde tıkanıklık büyük çapta 
halledilmiş olacaktır. Bu bir kanun meselesidir. 

Bunun da ötesinde, üniversitede okuma im
kânı olan çocukların bu Anayasal haklarını kul
lanmaları için gerekirse, varlıklı ailelerden alı
nacak bir eğitim verdisi ihdas edilir ve bu eğitim 
vergisinden tahsil edilen paralarla yine... 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — 
Yani, eğitim vergisi verip de çocukları imtihan 
mı edeceğiz?.. Alâkası yok Beyim. O ayrı bir 
konu. Bu, kabiliyet ve zekâ işidir. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — , . , . . Ana
dolu'da ihtiyaca uygun millî eğitim kaynakla
rımızı ihtiyacımız paralelinde geliştirerek bir 
plânlama içerisinde Türldys'nin ihtiyac( olan 
bölgelerde üniversiteleri yaygınlaştırmak, yine 
aym şekilde özol yüksek okul, üniversite giriş 
smavlariyle yaratılan tıkanıklığın hallolması 
için bir çaredir. 

Kesin inancım odur ki, bugüne kadar yetkili 
müesseseler üniversite giriş sınavlarının iptali 
için Anayasa Mahkemesine müracaat etmiş olsa
lardı veya yetkililer Damştaya iptal dâvası aç-
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mış olsalardı, Anayasaya aykırı olan üniversite 
giriş sınavları çoktan yürürlükten kalkardı. 
Bende Anayasaya aykırı olduğu inancı belir
miştir. 

Belki, bizim konuşmalarımız bittikten sonra 
Sayın Millî Eğitim Bakanı bu kürsüye gelerek, 
bize Anayasamızın 53 ncü maddesini okuyacak, 
Devletin bu hususları yerine getirmesi için bu 
maddeye dayanarak, «Devlet, bu bölümde be
lirtilen iktisadi ve sosyal amaçlara ulaşma ödev
lerini iktisadi gelişme ile malî kaynaklarının 
yeterliliği ölçüsünde yerine getirir» diyecek 
ve «imkânlarımız nisbetinde halkın eğitim ve 
öğrenim ihtiyaçlarını sağlıyoruz» şeklinde ko
nuşacaktır. 

Biz ele burada Sayın Bakanın konuşmalarına 
cevap vermek için tekrar kürıiüyc çıkamıyasa-
ğımızdan dolayı, tüm söylediklerine ve göyliye-
ceklerhie şimdiden cevap vermek isteriz ve deriz 
ki : 

Bir yandan dış ticaret vurguncularına bu 
milletin sırtından yüz milyonlar vurduracağı
nıza, dış ticaretimizi devletleştirebilseniz; ma
denlerimizi yerli ve yabancı işbirlikçilere sömür-
teceğinize madenlerimizi devletleştirebilseniz... 
(A. P. sıralarından «Ne alâkası var» sesleri) 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — 
Başkanım, ne alâkası var, rica ediyoruz. Bizim 
de sabrımızı suiistimal etmeye kimsenin hakkı 
yok. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Çok iyi 
alâkası var, çok iyi alâkası var. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, konu içinde kal
manızı tekrar istirham ediyorum. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Mecburum 
ben bunu, nereden.. 

BAŞKAN — Mecbur değilsiniz, konu içinde 
kalacaksınız. 

Sayın Tokgös, bütün bunlar benim hakkım 
ve Ödevim. Yermiş den lütfen müdahale etme
yiniz ve hatibin sözünü kesmeyiniz. 

NAÎME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — 
Sayın Başkanım, teşekkür ederim, lütfediyorsu
nuz, sağ olun. 

CSLÂL KARGILI (Devamla) — Ben de te
şekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, sizi tekrar uyarı
yorum. Lütfen konu içinde kalınız. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Ba* üstü
ne, toparlıyorum efendim. 

İnancım odur ki, ben buraya çıkıp «özel 
okul kaynağını teşkil eden üniversite giriş sınav
ları Anayasaya aykırıdır» deyip, inecek deği
lim. 

Nedir, üniversite giriş sınavlarının Anayasa
ya aykırılığı?.. Bu kesin; Hükümet bunu şim
diye kadar yapmamış, kaldırmamış. Buna da 
inanıyorsanız, hiçbiriniz itiraz etmiyorsunuz. 
Demiyorsunuz ki, üniversite giriş sınavları Ana
yasaya aykırı değildir. Böyle bir ses gelmiyor. 
Peki, bugüne kadar bunu kaldırmamışsa, Anaya
saya aykırı olduğunu iddia etmediğiniz üniver
site giriş sınavlarını Hükümet olarak, sorum
lular olarak yürürlükten kaldırmamışsa, bu 
tatbikata son vermemişse ve bugüne kadar ve 
tatbikata son vermemekle meydana gelen me
seleler Türkiye'nin başına bir problem olmuş
sa, ben bunları gensorum dolayısiyle izah et
meye yetkili değil miyim?. Anayasaya aykırı 
bir meselenin tatbikatının bugüne kadar de
vam etmesini sağlamak ve bu tatbikatın Tür
kiye'de eğitimin temeline «dinamit» gibi in
dirilen tehlikeli darbeler olduğunu gensoru 
önergemde söylemiyecek miyim?. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ana
yasa Mahkemesi var, giderler. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — O 
her şeyi bilir. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Çok iyi ce
vap verdi, «o, her şeyi bilir» dedi. Teşekkür ede
rim, zaman zaman benim adıma da konuşuyor
sunuz. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — Her 
şeyi bilirsin. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — O zaman 
karşılıklı oluyor, değişmez yani. Madenlerimi
zi.. (A. P. sıralarından «Konuya gel» sesleri) 
Dinleyin efendim, beş dakikada bitiyor. Ben 
sizi çok dinliyorum, 400 kişiyi dinliyorum, ko
nu ile ilgili. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, konuşmanız 
karşılıkh. olmasın. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 

Özel okul ticaretinden, Başbakanın kar
deşleri gibi, belirli bâzı şahısların her yıl fa
kir çocukların sırtından milyonlar vurmasına 
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müsaade edeceğinize özel okulları devletleşti-
rebilsenoz, Mıgırdıç Şellefyan gibi bâzı şahıs
ların Devletin.. (A. P. sıralarından «Ne alâka
sı var» sesleri) 

MUSA DOĞAN (Kars) — Saygısızlık. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Milletin 

bankalarından 100 milyonlar seviyesinde kre
diler aldıktan sonra, memleketten kaçmasına 
engel olabilmeyi başarabilseniz.. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — İlgi
si yok. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Varını, yo
ğunu ipotek etme pahasına 100 lira, 200 lira, 
300 lira veya 500 lirayı borç alabilmek ve al
dığı bu paralarla bir yıllık geçimini sağlıya-
bilmek için milyonlarca köylü vatandaşımı
zın aç, susuz Ziraat Bankası kapılarında gün
lerce bekleştiği ülkemizde, aynı bankadan 
19 milyon lira krediyi usulsüz yollarla Baş
bakanın kardeşlerine vermiyecek yolları ka
patır iseniz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, sizi tekrar uya
rıyorum. Bunların gensorunuzun konusu ile 
ilgisi yok. Lütfen konu içinde kalınız. Bu son 
uyarım olacak. Konunun dışına çıktığınız tak
dirde, İçtüzük gereğince sözünüzü kesmeye 
mecbur olacağımı hatırlatıyorum. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — Ke
silecek söz de kalmadı zaten. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarını, hatibin 
konuşmasını dikkatle izliyebilmem için, lütfen 
yerinizden müdahale etmeyiniz. Ben tam bir 
tarafsızlık ve dikkat içinde hatibi dinlemeye 
gayret ediyorum. Bu imkânı bana verin. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sayın Baş
kan, uyarınıza son derece teşekkür ederim; 
fakat bir meseleyi acaba nasıl tarif edece
ğiz. 

Ben diyorum ki, Anayasaya aykırı bir tat
bikat bugüne kadar yürütüle gelmiş. Bu tat
bikatın bugüne kadar yürütüle g-elmesinden 
dolayı, yürütenler hakkında gensoru açılsın. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ona 
bir şey demiyoruz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Demek ki, 
ben Anayasaya aykırı gördüğüm bir tatbika
tın bugüne kadar yürütülmesi dolayısiyle, bu

nun tatbikatını bugüne kadar getirenler hak
kında gensoru açmışım. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, karşılıklı ko
nuşmayı lütfen bırakalım. Bütün bunları is
temek, 'gensoru açılmasını istemek hakkınız; 
ama konu içine kalmaya sizi davet etmek de be
nim hakkım ve ödevim. 

CELÂ KARGILI (Devamla) — Aykırı bul
duğum bir meseleyi, aykırı gördüğüm, aykırı 
olduğuna inandığım ve bu nedenle gensoru 
açılmasını istediğim bir meselenin Türkiye'de 
nelere sebebolduğunu, ne gibi zararlara sebe-
bolduğunu anlatamazsam, nasıl sayın arkadaş
larımdan gensorunun lehinde oy kullanmaları 
için bir ricade bulunabilirim?.. 

BAŞKAN — Konu içinde. 
CELÂL KARGILI (Devamla) — Yani, Ana

yasaya aykırı olduğuna inandığım bir mesele
nin memlekette yarattığı zararları izah et
mek fırsatını bana Anayasa gereği imkân tanı
mazsanız, vermezseniz, ben bunun lehinde ar
kadaşlara nasıl «oy verin» diyebilirim?. Ben sa -
dece buraya «bu tatbikat Anayasaya aykırı
dır» demek için mi çıktım?.. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Celâlcı-
ğım, Anayasaya aykırı olan sensin, vallahi. 

BAŞKAN — Sayın Azmioğlu, Sayın Kar
gılı, lütfen karşılıklı konuşmalara mahal ver
meyin. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Arkadaş
lar, demokrasiler ve parlömanter rejimler ko-
nuşturulmayı, konuşmayı engellemekle zarar 
görür. Demokrasiler ve parlâmentolar ne olur 
10 dakika konuşma ile? Konuşturmaya fırsat 
vermekle lezzet kazanır. Bunun amacı, parlâ
mentoda partili partisiz (milletvekilinin var ol
masının sebebi vicdanında duyduğu şeyleri bu 
kürsüden söylemek imkânına kavuşmuş olma
sıdır. istirham ediyorum, beş dakikadan fazla 
uzatmıyacağım, konuşmama izin veriniz. 

Sayın Başkan, ikazınız karşısında isterseniz 
konuşmamı keseyim efendim. 

BAŞKAN — Konu içinde kalarak konuşma
nıza devam e'din Sayın Kargılı. , 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Her yıl 
yabancı sermayenin Türkiye'den çıkarıp kendi 
ı.Ikesina götürdüğü 300 milyon civarındaki kâr 
transferlerine engel olabilseniz, 
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Ziraat Bankasının diğer resmî bankalarla 
(birlikte artık tahsil edilme imkânı olmıyan 800 
milyon lira olan alacağını, vurguncuların bo
ğazına taktırmıyacak yolları bulaJbilseniz ve bu 
paraları bu vurguncuların midesinden çıkara-
bilseniz, 

Güney Doğu Anadolu'da adam başına 123 
lira kredi düşerken, bir başka şahsa bir imza 
karşılığı 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon lira 
kredilerin açılmasını sağlıyan bugünkü kredi 
düzeni adaletsizliklerine bir son verebilmeniz.. 

'HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Yeni 
(bir banka kanunu getirin, çı/karalım. 

IÜELÂL KARGILI (Devamla) — Amerika, 
ingiltere, Japonya ve daJha birçok ülkede or
talama insan ömrünün 70 yaşın üstünde seyret
mesine karşılık, Türkiye'de ortalama ömrün 
40 civarında olması nedenlerini ve çarelerini 
araştırabilseniz. 

Son 10 yıl zarfında geri kalmış ülkelerden 
Amerika'ya sürekli yerleşmek için giden ve 
yetişme masrafları 25 milyar Türk Lirasına 
(baliğ- olan 9 bin bilgin, 30 bin mühendis, 14 
Obin dolktiorun göçüne Türkiye'nin de büyük, 
çapta katkıda bulunduğunun zararını takdir 
edebilseniz ve yıllardır Türkiye'den dışarıya 
yapılan bu yetişmiş beyin göçüne bir «dur» di
yebileniz, 

Türkiye'de milyonlarca ilkokul çağındaki 
çocuk, okuyamamanm ve okuma olanakları bu
lamamanın ıstırabı ve imkânsızlığı içinde inim 
inim inlerken 6285 ilkokul öğretmeninin geçi
mini sağlamak amacı ile yabancı ülkelere işçi 
'claraJk gitmelerine 'medbur bırakılmalarının 
nedenlerini ve çarelerini araştıraibillsenliz, 

Biran evvel toprak reformunu gerçekleştire-
Ibilseniz, biran evvel genel eğitim reformunu 
gerçekleştirebilseniz, biran evvel üniversite re
formunu gerçekleşltirebillseniz, biran evvel Ana
yasamızın 41 nci maddesiyle öngörülen sosyal, 
kültürel ve ekonomik kalkınmayı Devlet eli 
ile başarabilmeyi sağlayabilseniz ve de, 

Esasta milletimizin topyekûn insanca yaşa
ması, ülkemizin tüm yabancılardan ve yabancı 
sermayeden arınarak biran evvel geri kalmış
lıktan kuritanlması için halkımızın sizlere ema
net ettiği iktidarı ve bu iktidarın Meclisteki 
faaliyet ve çalışma zamanını hırsız - polis oyun
larına heba ve görevini suiistimal ederek ya

kınlarına, kardeşlerine çıkar sağladığı gerek
çesi ile, hakkında açılması lâzımgelen Meclis 
tahkikat komisyonunda hesap vermesi gereken 
Barbakan Süleyman Demirci'm bu komisyon
da hesap vermesine engel olmak için Millet 
Meclisini saibahlara kadar işıgal edeceğinize, 
ne Süleyman DemireTin, ne de ondan sonra 
[gelecek Başbakan ve siyasilerin görevlerini 
suiistimal ederek kendilerini kardeşlerine ve 
yakınlarına çıJkar sağlamalarını önliyecek ve 
bu yolları tamamen tıkayacak bir düzenin ku
rulması... 

MUSA DOĞAN (Kars) — Kahrolasın sen. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ayıp, 

ayıp bu kadar da olmaz. 
A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE

KİLİ — Bu sözleri nasıl söyliyebiliyor Sayın 
Başkan. Konuşmasını ne zaman keseceksiniz? 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, devamlı olarak 
<\ />• İsrarla konu dışında konuşuyorsunuz. Sö
zünüzü kesmeye mecbur olacağım. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — 
Ne kaldı ki, söylenmedik Sayın Başkan? 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Bitiriyo-
rum efendim, son sözlerimi söylüyorum. 

özel okulların beslenip büyümesine sebebo-
lan ve bu tatbikatın devamını sağlıyan ve her 
yıl, Anayasaya rağmen, 10 binlerce lise mezunu 
löğrenoinin öğrenim yapmasına engel teşkil eden 
ve bu nedenlerle Anayasanın 50 nci maddesi
ne açıkça aykırı düşen üniversite giriş sınavla
rını düzenliiyen ve yürüten Millî Eğitim Bakan
lığının baş sorumlusu bugünkü Millî Eğitim 
Bakanıdır. Bu nedenle Millî Eğitim Bakanı 
sorumludur. 

Aynı zamanda, Millî Eğitim Bakanı, özel 
okulları devletleştirme gayreti içine girmediğin
den, üniversitelerde çift tedrisat usulünü ger
çekleştirme faaliyetinde bulunmadığından, ge
nel eğitim ve üniversite reformunun gerçekleş
mesi hususunda ciddî gayretler göstermediğin
den, bugünkü üniversite giriş sınavları yerine 
öğrencilerin yeteneğine ve kabiliyetine göre 
fakültelere girmelerini sağlıyan bir sistemi bu
lamadığından, Anadolu'nun her köşesinde bir 
plânlama içinde ihtiyaca göre üniversitelerin 
açılması gayretlerini tutarlı bir şekilde yürüte
mediğinden, millî eğitim kaynaklarımızı, millî 
ihtiyaçlarımız paralelinde seferber edemediğin-
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den eğitimde fırsat ve imkân eşitliği sağlıyama-
dığından sorumludur. 

Bu nedenlerle Millî Eğitim Bakanı hakkın
da gensoru açılması, önergemin görüşülerek gün
deme alınmasını önerir, saygılarımı sunarım. 

SALİH ZEKİ KÖSEOĞLU (Rize) — Sen 
kendini düşün, 35 yaşındasın, hâlâ Dil Tarihin 
birinci smıfındasm. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Hepiniz, 
bizim gibi mücadele etme zevkine ve zorluğuna 
katlanırsanız... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, konuşmanız bit
ti, kürsüyü terk edin lütfen. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Gazetelere pozla
rını ne şekilde verdiğini biliyoruz. 

BAŞKAN — Söz, Güven Partisi Millet Mec
lisi Grupu adma Sayın Mehmet Türkmenoğlu'
nun. 

Buyurunuz Sayın Türkmenoğlu. 
G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK

MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin muhterem milletvekilleri, 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nın, li
se mezunu gençlerin üniversiteye giriş sınavına 
tabi tutulmalarının Anayasamızın 50 nci mad
desine aykırı olduğu nedeniyle ve yine Anaya
samızın 89 ncu maddesi gereğince Millî Eğitim 
Bakanı hakkında gensoru açılmasına dair öner
gesi üzerinde Güven Partisi Grupumuzun görüş
lerini arz ve ifade etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'mizde lâyıkı 
veçhile üzerinde duramadığımız, çok ehemmi
yetli olduğu halde öteden beri gerekli tedbirleri 
yeterince alamadığımız hayati meselelerimizden 
biri de eğitim ve öğretim sorunumuzdur. Biz bu 
önergeye millî eğitim dâvamızın hayati derece
de önemi haiz yönlerinin görüşülmesine, çözüm 
yollarının bulunmasına imkân hazırlamak mak-
sadiyle katılmış bulunuyoruz. Burasını, altını 
çizerek belirtmek mecburiyetindeyim, biz bu 
önergeye millî eğitim dâvamızın hayati derece
de önemi haiz yönlerinin görüşülmesine, çözüm 
yollarının bulunmasına imkân hazırlamak nıak-
sadiyle katılmış bulunuyoruz. Yoksa önerge sa
hibinin dedikleri gibi, lise mezunu gençlerin üni
versitelere imtihansız olarak alınmalarını, biz 
mücerret ve dar mânada bir hukuk meselesi 
olarak görmüyoruz. Zira Anayasamız madde 50, 

f bent 3 te; «Maddi imkânlardan yoksun, başarılı 
öğrencilerin en yüksek öğrenim derecelerine ka
dar çıkmalarını sağlama amaciyle burslar ve 
başka yollarla gerekli yardımları yapar.» hük
münü vaz'eylemiştir. 

Bugün dünyada başarının tesbiti ya bir im
tihan, yahut da bir test ile mümkündür. Bun
dan başka objektif ve isabetli bir usulün bulu
nup keşfedildiğini sanmıyorum. Bu sebeple öğ
renci seçmede, hele başarılı öğrenciyi seçmede 
yine en iyi usul, imtihan usulüdür. 

Sayın milletvekilleri, biz lise mezunu gençle
rin üniversitelere imtihanlı veya imtihansız alın
malarının münakaşalarını yapacak değiliz. Gü
ven Partisi Grupu olarak biz, eğitimde fırsat ve 
imkân eşitliğini gerçekleştirecek tedbirlerin ih
mal edilmesinden şikâyetçiyiz. Biz, eğitimde 
Türkiye'nin gerçek ihtiyaçlarına ve kalkınma 
plânının öngördüğü insan gücü hedeflerine ay
kırı bir tutumun benimsenmemişinden şikâyetçi
yiz. Biz, eğitimde kaliteyi düşüren hatalı davra
nışlardan da şikâyetçiyiz. İktidann bir mühür, 
bir de müdürle plân hedeflerine aykırı olarak, 
teknik ve meslekî öğretimi ihmal ederek rastge-
le okullar açmasının gelecekte aydın işsizliği 
doğuracağını gördüğümüz için bu gidiş ve bu 
davranıştan şikâyetçiyiz. 

Aziz arkadaşlarım, imtihanla eğitimin sıkı 
bir ilişkisi ne kadar meydanda ise öğretmensiz, 
araçsız, gereçsiz okullarda yetişmeye mahkûm 
edilen gençlerle büyük, şehirlerde en müsait şart
larla yetişen gençlerin yan yana imtihana tabi 
tutulmasının doğurduğu adaletsizlikleri reddet
memek mümkün değildir. 

iktidarın üniversite ve yüksek okullarla ilgi
li tutumunu, Güven Partisi Grupu olarak, ih
mal ve hatalarla dolu görüyorum. Her vatanse
verin yüreğini dağlıyan acı olayları burada sa
yıp dökecek değilim. Silâhlı arbedelerde hayat
larını kaybeden gençlerden, bunların ana ve ba
balarının derin ıstıraplarından, yüksek öğre
timde çocuğu bulunan her ailenin duyduğu de
rin endişeden; hiç şüphesiz yıkıcı faaliyetler kış
kırtıp himaye edenler yanında, ihmalci ve yeter
siz tutumu ile iktidar da sorumludur. 

Sayın milletvekilleri, bu ıstırap verici olay
lar karşısında Başbakanın bazan «Bunlar mün
ferit zabıta vakalarıdır.», bazan «Bunlar ola
ğan hâdiselerdir.», basan da «Demokrasilerde 
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bir miktar anarşi vardır.» gibi çok hatalı teşhis
lerine şahidoluyoruz. Aslında, çok derine inen 
ve günden güne yaygınlaşan bu çeşit olaylar ve 
yıkıcı faaliyetler karşısında «Yürüsünler efen
dim, sokaklar aşınmaz.» demek soğukkanlılık 
değil, gafletle vurdumduymazlık olarak vasıf
landırılacak bir davranıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1968 de Fransa'da bu
na benzer olaylar oldu. Bir yandan yıkıcı faa
liyetlere karşı çok ciddî ve köklü güvenlik ted-
bireleri alındı, bir yandan da üniversite reformu 
yapıldı. 

Türkiye'de ise 1963 den bu yana, yüksek öğ
retimin meselelerine çözüm getirecek kanım 
tasarılarını uygulamak şöyle dursun, henüz Hü
kümetin kafasında böyle bir şey ne biçimlendi, 
ne şekillendi? Bütün bu dertlerin çözüm yolla
rı vardır. Güven Partisi Grupu olarak bu dert
lerin çözüm yollarını Türkiye Büyük Millet Mec
lisine birçok defalar getirmişizdir. 

Aziz arkadaşlarım, Güven Partisi Grupumu-
zun bir kesin inancını belirtmek isterim: Millet
çe kalkınmamız millî ve milliyetçi eğitim ala
nındaki başarımıza bağlı olacaktır. Çağımızda 
milletlerin kudretini ve kaderini tâyin eden un
surların başında yetişmiş insangücü, ilim ve 
teknoloji gelmektedir. Bugün tarihin ilme ve 
tekniğe getirdiği hız, hiçbir çağda görülmemiş 
bir nitelik arz etmektedir, insanoğlu yere sığ
mamış aya gitmekte ve yıldızlara tırmanmakta
dır. Tarımda, sanayide üretimi ve dolayısiyle 
millî refahı artıracak çareler ve buluşlar birbi
rini kovalamaktadır. Eğitim ve öğretim mües
seselerinde araştırmaya gereken ehemmiyet ve
rilmelidir. Bu alanda gereken ıslahat hemen ya
pılmalı, devrin ve çağın ihtiyaçlarına cevap ve
recek bir eğitim sistemine ve seviyesine ulaşıl
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, Birinci Kalkınma Plâ
nında ısrarla üzerinde durularak Plâna clercet-
tirilen yüksek seviyeli uzman, araştırıcı ve ilim 
adamı yetiştirme işi, tatbikatta maalesef ihmale 
uğramış, plânda tesbit edilen hedefine ulaşama
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 2 nci Beş Yıllık 
Plân döneminde bâzıları Güven Partisi Grnpu-
nun önergeleriyle plâna girmiş olan önemli ted
birler ihmal edilmektedir. Eğitim ve öğretimde 
sadece sayıları kabartmak değil, verimi ve ka

liteyi de yükseltmek şarttır. Çünkü, kalitesiz 
eğitim milyarların, yılların ve kuşakların israfı
na yol açar. Türkiye'mizin rnuhtacoîduğu mil
liyetçi, mânevi değerlere Kaygılı, hür ve demok
ratik rejim icaplarını bilen; ahlâklı, faziletli, 
çalışkan vatandaşa ve bunları yetiştirecek aynı 
vasıflara sahip öğretmenlere ihtiyacımız önce
likle ele alınmalıdır. 

İlk, orta, meslekî ve teknik okulların, üniver
site ve yüksek okulların kuruluşu, eğitim plân
ları, yetiştireceği insangücü Türkiye'mizin kal-
kmma plâniyle irtibatlı olmalıdır. Plânda mes
lekî ve teknik öğretime verilen öneme rağmen, 
tatbikatta plânın emri yerine getirilmemiştir. 
Bâzı alanlarda orta öğretim öğretmenliği darlı
ğı vardır; öte yanda yüzlerce üniversite mezunu 
öğretmen adayı işsizdir, sıra bekler. Çünkü, eği
tim kurumlarının yetiştirdiği elemanlarla mille
tin ihtiyacı olanlar arasında plânın öngördüğü 
denge ve olanak kurulamamıştır. 

Orta, lise ve meslekî okulların yanında; köy 
çocukları, dar gelirli aile çocukları için yatılı 
yurtlar, pansiyonlar açılarak bu. gençlerin de 
tahsil yapma olanakları sağlanmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, maddi imkânlardan yok
sun vatandaş çocuklarının yüksek tahsilden 
faydalanmaları için; kredi, burs, yurt, kitap 
meseleleri birlikte ele alınıp, yüksek tahsil yap
ma ve kabiliyetlerine göre yetişmeleri imkânı 
sağlanmalıdır. Maalesef bu konuda, yürürlük
teki kanunların verilmesini emrettiği ödenekler 
bile Kredi ve Yurtlar Kurumuna ödenememek
tedir. Maddi imkânlardan mahrum köylü va
tandaş çocukları için, Güven Partisi Grupu ola
rak, plân müzakeresi sırasında parasız yatılı ta
lebe sayısının artırılması için önerge vermiştik. 
Önerge kabul edildi. Burs ve kredi ihtiyaçları
nın karşılanması için verdiğimiz kanun teklifi 
de Yüce Mecliste sıra beklemektedir. 

özel okullar konusunda Güven Partisinin 
önergesinin kabulüyle Cumhuriyet Senatosunda 
etraflı bir araştırma yapılmıştır. Bu araştır
manın sonuçları peşin hükümlerden uzak olarak 
değerlendirilmeli ve özel okullar konusunda 
alınması gerekli ıslahat tedbirleri artık gecik
tirilmemelidir. Güven Partisinin araştırma Öner
gemi özel okullar konusunun en ciddî şekilde ele 
alınmasını sağlamıştır. G. P. bu ciddî mevzuu 
sokak yaygarası olmaktan çıkararak, Meclise 



M. Meclisi B : 25 

getirerek Senato araştırması yapılması da sağ
lanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, büyük milletimiz biz
den bu temel sorunların çözülmesini bekliyor. 
Okuma, öğrenme hürriyetinin zorbaların şerrin
den kurtarılmasını istiyor. Büyük milletimiz, 
eğitim alanında ciddî ıslahat ve tedbirler isti
yor. 

Aziz arkadaşlarım, okul ve eğitim çağını ge
çirmiş vatandaşlarımızın eğitilmesi, yetiştirilme
si için gece okulları, millet mektepleri, gezici 
kurslar; Orduda ve sınai müesseselerimizde ay
rıca geliştirilmesi gerekli olan konularda eğitim
ler yaptırılmalıdır. Herkese, durumuna ve ka
biliyetine göre, yeterli ve faydalı tahsil yapma 
olanağı sağlanmalıdır. Milletin yetişmiş elema
na muhtaç olduğu alanlarda da gece tedrisatla
rı yaptırılarak kabiliyetli ve çalışkan şahıslara 
imkânlar hazırlanmalı, böylece, gençliğimiz eği
tim imkânlarından yoksun bırakılmamalıdır. 

Özel okullar meselesi, Senato araştırmasının 
ışığı altında ele alınmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Güven Partisi Gru-
pu öğretim ve eğitim alanında ciddî ıslahata 
«evet», anarşi ve yıkıcı faaliyetlere «hayır» de
mektedir. önergedeki iddia ve ifadelerin birço
ğuna katılmakla beraber, eğitimle ilgili konu
larda Hükümeti hatalı ve yetersiz buluyoruz. 

Meselelerin görüşülmesinde fayda umuyoruz. 
Bu vesileyle sözlerimi bitirir, Yüce Meclise say
gılar sunarım. (G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Şu ana kadar söz isteminde bu
lunan sadece G. P. Millet Meclisi Grupu idi, söz
lerini bitirdi. C. H. P. Millet Meclisi Grupu adı
na Sayın Üstündağ da şu anda söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Üstündağ. 
C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA ÜS

TÜNDAĞ (Konya) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Sayın Kargılı'nm gensoru önergesi üzerinde 
O. H. P. Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum, önergede, 
lise mezunu gençlerin üniversite imtihanına ta
bi tutulmalarının Anayasaya ayları olduğu; bu 
metotla iktidarın özel okullara yardımcı olduğu 
görüşüyle Millî Eğitim Bakanı hakkında genso
ru istenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, üniversitelerarası imti
han ve bunun sonucunda binlerce öğrencinin 
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açıkta kalışı, bunlardan parası olanların veya 
bir yardımcı bularak Ankara'da iş bulabilenle
rin özel okullara kayıt oluşu memleketimizdeki 
sosyal sorunlardan birisidir. C. H. P. Grupu 
olarak, bu sorunu yalnız başına bir ünite ola
rak ele almanın taraftarı değiliz. Toplumumuz
da genel kültür örültüsünü meydana getiren mü
esseseler bütününe göre bu konuyu ele alarak, 
eğitim durumu içinde cereyan etmekte olan bir 
sorun olarak ele almanın faydalı olacağı kanı
sındayız. 

Şu gerçeğin açıkça bilinmesinde büyük ya
rar vardır: Bir Hükümet; toplum kültür Örül
tüsünü meydana getiren müesseselerin birbi
riyle olan fonksiyonel ilişkilerini dikkatle ince-
liyerek, genel dinamiğin ahengi içinde yapıcı 
tedbirlere ve değişikliklere gitmezse, bir tek 
Bakanın sorumluluk aldığı alandaki çabalariyle 
sosyal dertleri çözme imkânı olmaz. 

Hakkında gensoru açılması istenilen Sayın 
Millî Eğitim Makam, millî eğitim sahasında bâ
zı tedbirler getirmek için çaba göstermektedir 
ve göstermeye de devam etmektedir. Bütün bun
lara rağmen, diğer müesseselerde gerekli tedbir
lerin alınmayışı, özellikle ekonomi dalında bü
yük dengesizliğe dokunulmaması, millî eğitim 
sorunlarına bir çözüm getirmemiştir, getiremez 
de... 

'Sayın milletvekilleri, C. H. P. Grupu ola
rak 'biz, sorunların, toplumun dinamiği içe
risinde ele alınmasını! öngörürken, üniversi
telerarası sınav sorununu eğitim müessesesi 
içinde işliyerek konuya belli Ibir açıklık getir
mek amacındayız. Bireyin davranışlarında, 
kendi yaşantıları yoliyle istendik değişiklikler 
yapma süreci olan eğitim, istediğimiz toplu
mun yaratılmasında kullanabileceğimiz en 
ibüyük bir etkendir, kuvvettir. Baş döndürücü 
değişikliklerin cereyan etmekte olduğu çağı-
mızdaki süratli gidişe ayak uyduralbilmek için; 
sosyal; siyasi ve endüstriyel sahalarda iyi ye
tişmiş kaliteli insan gücüne duyulan kuvvetli 
ihtiyaç, yüksek öğretimin değerini hsr geçen 
gün Ibiraz daha kuvvetlendirmektedir. 

Uzun bir süre plânsız bir düzende gelişen 
yüksek öğretimimiz, kapasits artışı, insan gücü 
hedefleri bakımından yetersizdir. Sön yıl
larda olalanüs'tü bir süratle gelişen ve kâr 
müesseseleri olarak kullanılan özel yüksek 
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okullar, cevaplanması gerekli önemli öörunlâr 
yaratmıştır. 

(Çağımızda gayrisâfi millî hâsılanın elde 
edilmesinde emek ve sermaye yanında üçüncü 
ibir faktör olarak insan kaynaklarına, eğitim: 
Ve teknolojik araştırmalara yapılan yatırımın 
Myük rolü olduğu bugün açık bir gerçek
tir. Bu üçüncü ikuvvetin, yani eğitime yapı
lan yatırımın ekonomik gelişmede oynadığı 
rol, teknolojik gelişmelere paralel olarak art
maktadır. iktisatçı Davitson'un çalınmalarına 
^öre, 1909 - 1929 yılları arasımda Birleşik 
Amerikanda ekonomik gelişmede emek ve ser
mayenin payı yüzde elli iken, 1929 - 1957 
döneminde emek ve sermayenin ıgayrisâfi millî 
hâsıla artışındaki payı yüzde 30 olarak tös-
Ibi't edilmiştir. Bu saonuç, ekonomik geliş
mede 'büyük rolü olan üçüncü faktörün nis-
bölinin yüzde yetmişe yükseldiğini gösterir. 

Diğer ibir iktisatçı Schultz, 1900 - 1956 dö
neminde eğitime yapılan yatırımların maddi 
sermayeye yapılan yatırımlardan 3,5 kat daha 
cazip 'olduğuna işaret etmişlerdir. 

'Bütün bu çağdaş gerçeklerin ışığında, üs
tün vasıflı insan gücünü hazırlıyan, gerekli 
araştırmaları yapacak kaynakları yetiştirecek 
olan yüksek öğretimimiz üzerinde daha dik
katle eğilinmesinde sayısız yararlar olacak
tır. 

~ (Sayın milletvekilleri, demokratik idare dü
zenini önlgören Anayasamız, ilköğretimi sois-
yal ve mecburî bir hizmet olarak belirle
miştir. Demokratik yaşayış ve felsefenin te
melinde, insan haysiyetine saygı gösterme ve 
insan kişiliğinin değerine inanma vardır. (Bu 
inanış, Iher bireyin gizli güçlerinin ve yete
neklerinin -bakkiyle (geliştirilmesini gerektirir. 
Bireylerin sosyal sınıfı ve malî durumu ne 
olurtea lolsun, kabiliyetleri ve kapasiteleri 
ölçüsünde, fırsatlarda eşitlik sağlıyacak top
lumumuzun ihtiyaçlarına cevap teşkil edecek 
yönJde yetiştirmek ve eğitmek Devletin göre
vidir. 

Yüksek öğretim çağındaki tüm gençleri
mizin yüksek öğretimden ige>çirilmesinm imn-
kansızlığını biliyoruz. Bugünün Türkiye'sinde 
- 19 ilâ 22 yaş arası - yükseşk öğretim çağın
da 2 366' 000 öğrenci vardır, önerge sahibi
min iddiası gilbi, tümü bu öğrencilerin yük

sek öğretimden geçirilmesine maddeten, Ana
yasaya rağmen imkân yoktur; gerekmez de. 
Biz bunların bugün ancak 155 000 ine yüksek 
öğretim imkânları uzatabilmiş durumdayız 
155 000 in içerisinde özel okulların 43 000 lik 
kapasitesi de vardir, 

(Memleketimizde 1969 yılı istatistiklerine 
göre, yüksek öğretimdeki öğrenci sayısının 
toplam nüfusa oranı onbinde 43 civarındadır. 
Bu oran, aynı yıl içinde Fransa'da onlbinde 
49, Amerika'da onbinde 129, Rusya'da onbinde 
55, Almanya'da onlbinde 45 tir. Bu konu
da Türkiye'nin gerçek durumunu hesaplamak 
için, özel okul mevcutlarını hariç tutarak oran-
lacmaya gidilirse, sonucun onbinıde 33,5 civarın
da olduğu görülür. 

Yukaridailıi kıyaırJamalı istatisiüklerds görül
düğü gibi, Türkiye'nin yüksek öğretimdeki asıl 
problemi, yüksek öğretim çağındaki tüm genç
lerimize yükscJk öğretim imkânlarının uzatıl-
maımamnda değildir. Asıl problemleri aşağıda 
sıralamaya çalışacağım. 

Sayın miletveıkiller'i, üniversiteyi genel eği
tim sisteminden, ayrı bir şey gibi düşünmek yan
lış olur. Üniversitede karşılaşılan sorunların ço
ğu, aslında genel eğitim problemlerinin üniver
site düzeyinde. ortaya çıkmasından başka bir 
şey değildir. Bunun için, üniversite sorunları
nın ortaöğretim basamaklarında çözümlenmek 
üzere plânlamaların yapılması gerekir. 

Uygulamalar göst erimekte dir ki, liseler me
zunlarını bayata değil, dirte'kt olarak üniversite
ye hazırlıyan (kurumlardır. Meslek okullarından 
mezun olanlara üniversite giriş kapılarının ka
panışı, liselere >okın taJhacıümü her gün biraz 
daha artırmaktadır. Meslek 'okullarının bütün 
kademelerinde yet'iştirfdifcleri teknik ve uzman 
elemanlara ihtiyacımız çok olmasına rağmen, 
yanlış uygulama medeni ile liselerin aldedi sü
ratle çoğalmakta, bunun sonucu üniversitelerin 
kapasite artışı, lise mezunlarının kapasite artış
larına yetişeımediğmdeın pek çok lise mezunu 
açıkta kalnıaikta ve sosyal bir sorun olarak orta
ya çıkmaktadır. 

(Bakanlığın son Millî Eğitim, Şûrasındaki 
'derlediği bilgilerden bu durumu kısaca bilgile-
r'irüze arz etmek isterim : 

Saym milletvekilleri, 1955 - 1968 yılları ara
sımda liseye yeni (kaydolan öğrenci sayısı 10 680 
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den 75 975 e yüksemişitir. Bu artışın soncu ola
rak liselere kaydolan öğrencilerin orta öğreni
me kaydolan bütün öğrencilere oranı plân he
defleri bunu göstermemesine rağmen yüzde 43 
ten yüzde 62 ye yükselmiştir. Halbuki, aynı 
yıllar arasında sanat enstitülerine yeni kayıt 
sayısının 4 597 den 15 806 ya yükselmesine rağ-
mco, öğrenci içindeki toplam oranı % 18 den 
% 13 e düşmüştür. Kız enstitüleri için aynı du
rumun mevcıtdolduğu da izlenmektedir. 1955 -
1968 yılları arasında yeni kaydolan öğrenci sa
yısı 1 743 ten 2 352 ye çıkmışsa da, kız enstitü-
lerinViî, toplam öğrenci içindeki oranı % 7 den 
% 3 e inmiştir. 

iş bayatına doğrudan doğruya eleman ha-
zırllyan diğer bir öğretim kurumu da ticaret li
seleridir. Buralara da yeni kaydolan öğrenci 
sayısının 3 655 ten 6 007 ye çıkmasına rağmen, 
Tbu okullara ait oran % 7 den % 3 e düşmüştür. 

(Millî Eğitim Bakanlığıma bağlı olup ilköğre
time dayalı iki önemli eğitim kurumundan biri
si, ilıköğreltmen okulları, diğeri de imam - hatip 
okullarıdır. Bu iki eğitim kururru arasında en 
önemli benzerlik, her ikisinün de yeni yetişen 
nesile eğitim vermekle görevli ölemanlar yetiş
tirmek zorunlluğu tıaşımalsııdır. Orta öğretimin 
birinci devreİNTide bu iki eğitim kurumunda bu
lunan öğrenci sayıları incelendiğinde, çok dü
şündürücü bâzı sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

1955 -1968 yılları arasında ilköğretmen okul
larının birinci devresinde bulunan öğrenci sa
yısı 6 301 den 13 626 ya yükselmiştir. Bu sa
yının, orta öğretimin birinci devresindeki bütün 
öğrenci sayısına oranı % 3,7 den % 1,9 a inmiş
tir, öğretmene olan ihtiyacımız son limitine çık
tığı. halde. 

iHaiîfbuiki, aynı devre içinde imam-hatip okul
larınım, fbirinci devresine kaydolan öğrenci sayı
sı, 2 181 iden 33 400 e çıkarak, oran ortaöğre
tim birinci devresindeki topam öğrenciye göre 
% 1,3 ten % 4,6 ya yükselmiştir. 

Saym milletvekilleri, üniversitenin içinde 
bulunduğu bugünkü durumu, önergenin getirdi
ği sorumu burada açıklıkla tartışabilmemiz için, 
ortaöğretimdeki duruma bakmak mecburiyetin
deyiz. öğretmen okullarında durum ve hal böy
le iken, son zamanlarda bâzı sebeplerden dolayı 
öğretmen okullarını kapatmaktayız. Bu arada 
çak acı bir hatırayı huzurunuza getirmek iste
rim. 

îvriz îlköğretıneıı Okulu 65 gündür kapalı
dır, 900 öğrencisi ile, birçok öğretmeni ile... Mil
yonlara malolan binalar boş yatmakta, milyonlar 
heder edilmektedir. Sebebini mi soruyorsunuz?.. 
ıSeibebi, çocuklarına hizmet eden ittir öğretme
nin, çocukları tarafından, sevilen bir öğretme
nin, bâzı ilgililer tarafından çekilmeyişi ve on
dan dolayı da öğretmenin şikâyet edilmesi ve 
öğretmenin nakli dolayısıiyle öğrencilerin boy
kota gidişi, doayısiyle okulun kapanışı mesele
sidir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bun
ların konuyla ne alâkası var?.. 

C. H. P. GRUPU ADINA (MUSTAFA Ü$-
TÜNDAĞ (Devamla) — O derece büyük ilgisi 
var ki... Onun ilgisi olduğunu bizzat Millî Eği
tim Bakanlığı yaptığı şûrada, üniversite giriş 
imtihanının getirdiği problemleri, orta öğretim
deki problemlere bağlamıştır. Eğer, lütfedip 
şûra dokümanlarını okursanız, biraz sonra, çok 
değerli, hakikaten kendisine çok güvendiğim, 
pek çok yenilikler getirme çabasında olan Sayın 
Bakanımız da bunları buradan ifade edecekler
dir. Adalet Partisinin !bir mensubu olarak, in
şallah siz de öğreneceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım; üniversite ile lise ara
sında büyük bir çelişki vardır. Liseler, mezun
larını üniversiteye gidecek öğrenciler olarak 
hazırlamaktadırlar. Mezunlarına, «siz üniversi
tenin malzemesisiniz.» demektedirler. Ama üni
versiteler, aynı öğrencinin önüne bir imtihan 
kıstası getirerek, onları eliyerek, % 70 - 80 ine, 
«Siz üniversitenin adamı değilsiniz, geri gidin.» 
demektedirler. 

O halde, lise çalışmalarımızla üniversite im
tihanı arasında büyük bir çelişki vardır. Bun
lardan birisi haksızdır; ya lise tutumumuz hak
sızdır, çünkü «üniversitenin elemanısınız» diye 
gönderiyor veya üniversitenin imtihan tutumu 
hakkımızdır. Bunların üzerine eğilmek mecbu
riyetindeyiz. Sosyal olaylara spesifik olarak ba-
kamazsınız. Bakarsak netice alamayız. 

1969 yılında açılan üniversiteler arası giriş 
sınavına 64 183 öğrenci katılmış, bunlardan an
cak 13 000 civarında, bir öğrenci tiopluluğu üni
versiteye girebilmiştir. Orta Doğu Teknik Üni
versitesine alınan 1 445 öğrenci de bu mevcuda 
dâhildir. 
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Görüldüğü gibi, girebilenlerin oranı % 20 
civarındadır. Bu yıl da üniversiteye alman öğ
renci nisbeti bunu aşmamıştır. Geride kalan li
se çıkışlı gençlerin % 80 i üniversiteye gireme
menin ezgisi içinde, para 'bulabilirlerse, sayıla
rı devamlı olarak arrtan, okuldan ziyade tica
ret müessesesi olan özel okullara kaydolacaklar. 
Fakirler, yoksullar ise, bir itilmişliğin içinde, 
küskün, memleketlerine dönecekler veya genel
likle problem olacaklardır. 

Liselerin çok gayeli okullar durumuna dö-
nüştürülmemesi, meslekî okullara gereken ağır
lığın verilmemesi, bu sorunu her geçen yıl bi
raz daiha şiddetlendirmektedir. Bunun yanında, 
yüksek öğrenimdeki kapasite artışı, insanigücü 
Ihedefleri bakımından yetersizdir. Yüksek öğre
timin merkezî koordinasyona bağlı bir çalışma
ya girmemiş olması bu düzensiz ve yavaş geliş
meyi doğurmuştur. 1065 yılında, tüm eğitim 
ödeneklerinin % 14,6 una sahibolan katma büt
çeli ve bağlı üniversitelerle akademiler, 1969 
yılında tüm eğitim ödeneklerinin % 19 una, sa-
foibolmuşlardır. 

Bu durum, yüksek öğretimin, eğitim sektö
rü içindeki parasal ağırlığının artmakta oldu
ğunu göstermektedir, üniversite öğretiminin 
maliyet olarak bu kadar yüksek seviyeye sahi-
bolmasma rağmen, öğrenci sayılarının mukaye
sesi aynı sonucu vermemektedir. Üniversiteleri
mizin yaptığı yatırımlarla aldıkları öğrenci 
miktarı oranları kıyaslanırsa, 47 000, ortalama 
®0 000 liralık ödeneğe bir öğrenci kapasitesi ya
ratmaları, yüksek öğretim kurumlarımızın ve
rimsiz bir çalışma içinde olduklarına işaret et
mektedir. 

iSayın milletvekilleri; bugün üniversiteye gi
riş için uygulanan sistem, sosyal adalet ilkele
riyle çelişen, belli bir zümreye hizmet eden 
alet olarak kullanılmaktadır. Fikir olarak, bu
günkü şartlar altında üniversiteye girişte belki 
bir eleme gerektiğine inanıyorum. Ancak, bu
günkü sistemin sosyal adalet prensiplerine uy
gun 'olmadığını belirtmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım; bir tek imtihanla bir 
çocuğun üniversiteye girip girmemesine nasıl 
karar verebiliriz?.. Ya çocuk o gün hasta ise, 
ya çocuk o gün bâzı üzüntülerden dolayı, bâzı 
psikolojik rahatsızlıklar içerisinde ise, gerçek 
kapasitesini orada gösterememişse, o çocuğa, 

«!bu imtihanla sen girebilirsin» veya «giremez
sin.» kararını verebilir miyiz, veremez miyiz? 

Bu bakımdan biz, önergede iddia edildiği 
gibi, üniversitelerarası sınavın Anayasaya ay
kırı oluşunda değil ama, sistem olarak, sistemin 
sakatlığı üzerinde durmak isteriz; Millî Eğitim 
Şûrasında olduğu gibi. Bu konuyu biraz açmak 
isterim. 

Değerli arkadaşlarım; bilindiği gibi listeleri
miz, sahiboldukları olanakları bakımından bü
yük farklılıklar göstermektedirler. «Bir mü
dürlü, bir mühürlü» liselerimiz yanında tüm 
ihtiyaçlarını tamamlamış, öğretmen sıkıntısı 
çekmiyen, lâboratuvarları olan liselerimiz de 
var. 1969 - 1970 öğretim yılında 219 resmi lise
nin 9 unda edebiyat, 64 ünde felsefe, 15 inde 
tarih, 10 unda coğrafya, 8 inde matematik, 
45 inde biyoloji, 65 inde fizik, 139 unda kimya 
öğretmeni bulunmamıştır. Kimya öğretmeni var 
görünen bâzı liselerde, bir kimya öğretmenine 
haftada 82 saat ders düşmüştür. 

Diğer yandan, öğretmenlerin görevlendiril
mesinde de, «ihtiyaca göre» ilkesine uyulmamış
tır. Örneğin; 1969 öğretim yılında Mardin, Şe-
bin Karahisar, Pınarbaşı ve inebolu liselerinde 
biyoloji öğretmeni yokken Çamlıca Kız Lise
sinde, haftada 22 saatlik biyoloji dersi için 
4 tane biyoloji öğretmeni vardır. Çamlıca Kız 
Lisesinde 30 saatlik kimya dersi için 2 öğret
men varken, Buca, Mardin, Şebin Karahisar, 
Pınarbaşı ve inebolu liselerinde tek bir kimya 
öğretmeni yoktur. Haftalık ders saati tutarı 
yaklaşık olarak aynı olan iki liseden Edirne li-
sesindeki 4 matematik öğretmenine karşılık, 
Mardin lisesinde hiç matematik öğretmeni yok
tur. 

Liseler arasındaki bu korkunç farklar, üni
versiteler arasındaki giriş sınavı sonuçlarını et
kilemekte, böylece üniversiteleri belli bölgeler
deki belli resmî liselerde, belli yerli ve yabancı 
kolejleri bitirenler doldurmaktadırlar. Hacette
pe Üniversitesinde yapılan bir incelemeye göre, 
1969 - 1970 öğretim yılında adı geçen üniversi
teye kaydolan 723 öğrenciden 426 sı, yani 
% 59 u Ankara il merkezindeki liseleri bitiren
lerdir. Aynı öğretim yılında, aynı üniversitenin 
filoloji bölümlerine alman 124 öğrenciden 49 u, 
yani % 40 ı Türk Eğitim Derneği Ankara Ko
leji çıkışlılarıdır. Aynı üniversitenin tıp fakül-
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tesinin birinci sınıfında 106 öğrenciye verdiği
miz bir anket sonucu aldığımız neticeye göre, 
bu 106 Öğrenciden 7 si hariç, diğerleri Ankara, 
İstanbul, İzmir, Sakarya, Çanakkale ve Bur
sa gibi liselerden geldiklerini, ancak 7 öğrenci
nin Doğumdaki liselerden, bunların da 4 tanesi
nin memur -çocuğu, 3 tanesinin büyük çiftçi ve 
tüccar çocuğu olduğunu tegbit etmiş bulunmak
tayız. 

Profesör Mıhçıoğlu'nun, üniversitelerarası 
giriş sınavları üzerine yaptığı bir araştırmadı, 
üniversitelerin gözde bölümlerinin, tıp gibi, bel
li bölgelerdeki belli liseleri bitiren öğrencilerce 
doldurulmakta olduğu yargısı desteklenmekte
dir. Söz konusu araştırmaya göre 1965 - 1966 
öğretim yılında İstanbul üniversitesi Fen Fa
kültesi Kimya Mühendisliği bölümüne girme 
hakkı kazanan 60 öğrenciden 49 u yani % 82 si 
Marmara, Ege ve içanadolu liselerini bitiren
lerdir. 

Sayın milletvekilleri; üniversitelerarası gi
riş sınavlarında çeşitli oyunlar dönmektedir. 
Bu, şu veya bu partinin üzerine alacağı bir ko
nu değildir. Bu, bizim sosyal meselemizdir. 
Sosyal meseleyi araştırabildiğimiz kadarı ile 
gözlerinizin önüne getirip Tbir tedbir almak için 
çabalıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 1966 ya kadar Anka
ra'da hazırlanan giriş sınavı testleri, 1966 da 
alınan bir kararla üniversitelerarası bir ku
rula, ıkurulun saptaması yoluyla iki yılda bir 
farklı üniversitelerin bu görevi yapmaları gö
rüşüyle, vazife İstanbul Üniversitesine veril
miştir. Her ne hal ise, o gündür, bugündür, 
dört yıl geçmesine rağmen İstanbul üniversite
si İktisat Fakültesi bu görevi yürütmektedir. 

Ama nasıl yürütmektedir? Denemelik test
ler hazırlıyor, denemeden, tatbik etmeden, en 
küçük bir araştırma yapılmadan bu testler uy
gulanıyor. Geçerliği var mı, yok mu, bilmiyo
ruz. Malî olanakları yok da, ondandır, diye dü
şünebilirsiniz, ama her öğrenciden sınav için 
alınan yüzer lira vardır. Bunlar nereye harca
nıyor ; onu da bilmiyoruz. Bu işin başında olan
lar, «Üniversitelerarası giriş imtihanı analiste-
si» adı altında 399 sayfalı büyük ebatta, öğren
cilerin isimlerini ve puvanlarını gösteren bir ki
tap yayınlıyorlar. İlmî yolda eserden faydalan
mamıza imkân yok. Üniversitelerde çalışan 

memleketsever hocalar, oynanan oyunları orta
ya çıkarmak için, öğrencilerin geldikleri lise ve 
ham puvanlarını öğrenmek istiyorlar, ama elde 
etmeye imkân yok. Ham puvanları istiyorlar, 
çünkü hepimizin bildiği, yayınlanan o duydu
ğunuz 300 lü, 400 lü puvanlar, birtakım işlem
lerle standart puvanlara çevrilerek ağırlıklar 
verilmekte, sonra «T» puvamna çevrilmekte ve 
yüzdesi alınarak o büyük rakamlar elde edilip, 
bünyesinde sosyal adaleti hançerliyen noksan
lıklarla dolu olarak gözlerimizin önüne seril
mektedir. 

Örneğin, üniversiteye girişteki fen puvanı 
hesaplanırken neler düşünülmektedir? Sosyal 
bilimler, sosyal bilimlerden aldığı standart pu
vanı «T» puvanına, yüzdesine ve ağırlıklarına 
çevrilmektedir. Bu konuya girmek istemiyorum. 
«T puvanına çevrilmesi» demek genel test orta
laması sıfır kabul edilip, bizim bildiğimiz ista
tistiklere göre 50, ama burada 250 eklenmesi 
demektir, sonra bunun aldığı ve gireceği yere 
göre ağırlıkla çarpılmasıdır. Fen bölümüne gi
receklerin sosyal bilim puvanları 1.5 la çarpılı
yor, fen bilgisinden aldıkları standart «F» pu
vanları 4,5 la çarpılıyor. Yabancı dilden aldık
ları puvanlar da 0,25 ile çarpılıp, toplanıp ne
ticede anapuvan bulunmaktadır. Sosyal bilgi
ler puvanı, sosyal bilgilerdeki kat sayısı 4,5 ve 
fen bilgilerdeki 4,5 sosyal bilgilere aktarılarak 
değiştirilip bu hesap yapılmaktadır. Buradaki 
asıl maksadım, oynanan bir oyunu ortaya koy
mak içindir, 

Değerli arkadaşlarım; yabancı dil testinde 
20 soru var, diğer testlerde evvelce 72 şer soru 
vardı, şu anda 70 er soru bulunmaktadır. Yani 
sosyal bilgiler testinde ve fen bilgileri testinde 
70 er soru vardır. Buna rağmen yabancı dil 
testinde 20 soru vardır. Yabancı dil testinden 
alman puvan, bu şekilde eklenip «T» puvanına 
çevrildikten sonra ağırlık olarak 4 le, sosyal 
bilgilerden aldıkları 1,5 la fen bilgilerden aldığı 
da 0,75 le çarpılmaktadır, bu suretle toplanıp 
netice verilmektedir. Bütün bunları sıralamak
tan kastım, şunu söylemek içindi. Bunun için 
müsaadenizle gerçek bir örneği analiz edelim : 

Hacettepe Üniversitesi Fransız Filoloji bö
lümünde 346,27 toplam puvanla bir öğrenci 
halen okumaktadır. Bu gencin ham puvanları 
çeşitli istatistik! hesaplamalarla araştırılıp bu-
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lundu. Görüldü ki, bu çocuk 72 soruluk fen tes
tinden 18 puan, 72 soruluk sosyal bilgiler tes
tinden 16 puan, 20 soruluk yabancı dil testin
den de 19 puvan almıştır, çünkü kolej mezunu
dur. 

Değerli arkadaşlarım; gerek sosyal bilgiler 
ve gerekse fen bilgisi testinden soruları hiç oku
madan toto oynıyarak doldursaydı, test tekni
ğine göre 5 seçmesi var bir testin, her sorunun, 
sorular toptan seçmeli olduğu için tesadüfen 
15 - 21 soruyu doğru olarak işaretlemesi müm
kündür ve biz bunu mümkün olarak kabul ede
riz, test başlangıcında. Diğer bir deyişle, bu ço
cuk fen ve sosyal bilgilerden sıfırlık bir öğrenci 
olduğu halde, o kolej mezunu olduğu için 20 so
ruluk yabancı dil testinin. 19 nu yaptığından, 
yukardaki açıkladığımız 250 ekleme, aldığı pu
van, genellikle aldığı puvandan bütün grupun 
ortalaması çıkarılır. Bütün grupun ortalaması 
burada ne olur, yabancı dil testinde? Ekseriyet 
yabancı dil bilmediği için,' ortalama 20 soruluk 
bir testte aşağıya düşer, ama bu çocuğun orta
laması, yani puVanı yukardadır. Yabancı dil 
tekindeki ortalama puvan o kadar fecî derecede 
aşağıya düşer ki, 3 e, 4 e, 5 e inebilir. 19 dan 
4 ü çıkacaksınız, standart Deviation böleceksiniz, 
(bunu. Ondan sonra bunu 10 la çarpacaksınız, 
2150 ekliyeceksiniz ve Öyle bir muamelenin yüz
desini alacaksınız. işte bu çocuk 350 yi öyle 
bulmuştur. Değilse diğer puvanlarından eksi 
almıştır, geriye gitmiştir. Ama binlerce pırlanta 
gibi köy çocuğu yaJbancı dili bilmediği için gire-
miyecektir, bu taraftaki çocuk girecektir. O de
halar, belki büyük elmaslar yine köyünde kay
bolacaklar, onları kaza,namryacağız, ama bunu 
üniversiteye alacağız. îşte bugünkü imtihan sis
temimizin oyunu bu. 

Değerli arkadaşlarım; bunun için, bugünkü 
uygulanan imtihan sistemine «hayır» diyoruz. 
Bunu bir teşekkürle yadetmek isterim ki, şura
da da çok değerdi Millî Eğitim mensupları bu 
meseleye «hayır» demişlerdir, 

ıSaym milletvekilleri, üniversiteler arası gi
riş sınavları yurt içinde beş il merkezinde açıl
makta, sınav merkezlerine gidiş ve geliş fakir 
öğrencilere masraflı ve yorucu olmaktadır. Bu 
sınav merkezlerinde eğer sınavı yapacaksak, bu 
sınav merkezlerinin adedinin artırılmasında sa
yısız fayda vardır. Diğer yönden sınav merkez

lerinde büyük izdiham olmaktadır. İmtihanı 
uzaktan, yakından takilbedebilme fırsatı bulan 
arkadaşlarım varsa, - uzun seneler buralarda 
mümeyyiz olarak hizmet ettik - katiyen süku
neti ve kopye yapmayı önlemeye imkân ollmadı-
ğını görmüşlerdir. îmitihan sistemini ayarlama
nıza imkân yoktur. Diğer yönden, geçmiş yıllar
da kullanılan zihni kabiliyet testini de kaldır
mış bulunuyor. Zihni kaibiliyet testi niçin kal
dırıldı? uraya bir soru işareti koyarak düşün
mek mecburiyetindeyiz. Çünkü zihni kaibiliyet 
testi genellikle bilgiye hitabeden test değildir. 
öğrencinin Doğuda hocası olmasa bile, filân 
köyden gelen zeki çocuğun kimya öğretmeni ol
masa bile, eğer genel sürati intikalde bir kabi
liyeti varsa zihni kaibiliyet testinde başarı gös
terebilir. Zihin kaibiliyet testinin konması veya 
var olması bu şekilde öğretmensiz veya öğret
meni az olan okullardan gelen çocuklara bir 
yardım teşkil etmesi, örneklerle görülmüş ol
masına rağmen, bunun kaldırılmasının nedenini 
düşünmemizde fayda var. 

Elimizde olmadan bir şey düşünüyoruz; bu
günkü bozuk düzende, acaba belli sınıfın kişi
leri yalnız üniversiteyi doldursun, büyük sını
fın, halk kütlesinin, köylü çocuklarının üniver
siteye gelmesi önlensin ki, yarın onların Meclise 
gelmesi, yarın onların memleketin büyük kade
melerinde söz almaları önlensin ki, bugünkü du
rum rahatsız edilmesin, bu mu düşünülüyor? 
Bunu tamamen bir kanaat olarak serd ediyo
ruz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

ISALÎH AYGÜN (Amasya) — Ne alâkası 
var? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım,... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sen 
köylü çocuğu değil misin? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Size 
çatmıyorum. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, «-siz yapıyorsunuz» 
demedim. «Bir gerçeğin altında acaba bâzı da
lavereler yatıyor mu?» diye önünüze sundum. 
Eğer bu oyunu üniversite oynuyorsa, gelin bir
likte bunu düzeltmeye çalışalım. 

SALÎH AYGÜN (Amasya) — Gelmezsin, 
gelmezsin. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Geli
rim. Kazırsanız gelirim. 
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SALİH AYGÜN (Amasya) — Gelmezsin. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bir 

meseleyi ortaya koymaya çalışıyorum, arkadaş
lar. Hiçbirinize direkt olarak, «bunu siz yaptı-
nız» demedim. 

Şu manzaraya bakın; Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi, - müteşekkirim - bir 
karar alıyor. Kararında diyor ki; «yüksek öğ
renim görmüş, eğitim enstitülerinden veya di
ğer kurumlardan mezun olanlar üniversitelere 
girebilirler, imtihan kazanırlarsa». İmtihan ka
zanan bu çocukları imtihan kazanmış eğitim 
enstitüsü mezunlarını Hacettepe veya bâzı üni
versiteler almasına rağmen Ege ve İstanbul Üni
versitesi almamıştır. Bu durumda benim deği
şik düşünmek hakkım mıdır, değil midir? Kim
dir, eğitim enstitüsü ve yüksek okullardan me
zun olanlar? öğretmen okulunu bitiren köy ço
cukları, leyli okulları bitiren köy çocukları, bu
radan gidenler eğitim enstitüsünü bitirmişler, 
lisede müdürlük yapıyor. Ama üniversiteye ta-
lelbe olarak girme hakkını vermiyorsunuz. O za
man, belli bir sınıfın oyunundan şüphelenmek
te hakkım var. 

SALİH AYGÜN (Amasya) —- Ne yapalım, 
yani? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — «Siz
den şüphelendim» demiyorum. (A. P. sıraların
dan gürültüler) kuşkulanmayın... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Bi
zim ne günahımız var? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — «Siz
den şüphelendim» demedim. Ama bu belli sını
fın aracılığına düşmüyorsanız, bunu siz ölçecek
siniz, ben ölçecek değilim. (A. P. sıralarından 
gürültüler) 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Lise
lerde hocalara ihtiyaç Var, niye gitmiyorsunuz 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bu
nu bilmiyorsunuz, bunları bilmiyorsunuz, Hüsa
mettin Bey, yalnız kaldığımız zaman bunları 
öğrenmeniz lâzım. 

Sayın milletvekilleri; sosyal bilim dalların
dan insan gücüne olan ihtiyacımız, bugün bu 
kısımlara çekilen mevcutlar kadar olmadığı hal
de, maliyet kolaylığı ve sosyal baskı sonucu ya
ratılmış bir kapasite doğurulmaktadir. Cumhu
riyet Halk Partisi seçim bildirgesinde açıkça 
işaret edildiği gibi, Türk Eğitim düzeni Türki

ye'yi etkiliyen, çağ değişimini izliydbilmek şöyle 
dursun, çağımızın isteklerinin gitgide daha ge
risinde kalmaktadır. Bunun en belirgin bir ör
neği, kalkınmamız yönünden büyük önem taşı
yan fen ve tabiat bilimleri dalında yüksek öğ
renim yapmak istiyen gençler, başka öğrenim 
yapmak istiyenlerin iki katıdır, fakat fen ve 
taJbiat bilimleri dalındaki öğretim kurumlarının 
kaJbul ettiği öğrenci sayısı başka dallardakinin 
ancak yansı kadardır. Demek gençler kalkın
mamıza en çok katkıda bulunabilecekleri saha
lara yönelme eğilim ve hevesini göstermektedir
ler. Fakat devlet ve üniversite onların bu eği
lim ve hevesini destekliyecek yerde köstekle
mektedirler. Gençleri, okumuş işsizliği çekecek
leri, kalkınmamıza yeterince katkıda bulunmı-
yacaklan alanlarda yüksek öğrenim yapmaya 
zorlamaktadırlar. 

'Değerli arkadaşlarım, Devlet Plânlama Teş
kilâtı TBTAK ve üniversitelerimiz arasında ko-
ordine bir çalışma yoktur. Millî Eğitim Bakan
lığının bu konudaki yardım teşebbüsleri olmuş
sa da yeterince yerine getirilmemektedir. Yük
sek öğretimin amacı, insan gücü ihtiyaçlarını 
karşılamak ve kajbiliyetli olan çalışkan öğrenci
lere kalbiliyet ve çalışkanlıikları nispetinde en 
yüksek öğrenim kademesine kadar gelişmelerini 
sağlamaktır. Herkese yüksek öğrenim değildir. 
Kabiliyeti olan herkese, fakirliğine, zenginliği
ne bakmadan yüksek öğrenim sağlamaktır. 

ıStîyın milletvekilleri; üniversitelerarası sı
navla üniversite dışı bırakılan öğrencilerle özel 
okulların beslendiği, bir yönüyle doğrudur. Üni-
versiter sistem ve plânın ortaya koyduğu insan 
gücü hedeflerini bilen bir Hükümetin, bugüne-
dek bu özel okuıl sorununa el atması gerekirdi. 
Dünyada hiçbir memleket yüksek okulu ticaret
hane yapmamıştır. Türkiye'de mevcut özel okul
larımızın kendilerini ticaret merkezi olarak pa
ra getiren yönde geliştirme arzusu kapasite ge
lişmelerini insan gücü ihtiyacına göre ayarla
maya imkân vermemektedir. Diğer yandan... 

OSMAN TARI (Balıkesir) — Siz hazırladı
nız, onu. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Han
gimiz hazırladıysak, düzeltelim. 

Diğer yandan... 
OSMAN TARI (Balıkesir) — Şümullü ko

nuş. 
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MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bı
rakın, problemi ortaya koyalım, birakin, çaresi
ni beraberce düşünelim. Aksi takdirde "Parlâ
mento fonksiyonel olamaz. Tamamen şümullü 
konuşuyorum. 

Diğer yandan, özel yüksek okullar öğretim 
elemanı yetiştirme konusunda gayret gösterme
dikleri gibi, Devletin fbüylük paralar iharcıyarak 
yetiştirdiği öğretim üyelerine fazla ücret ödiye-
rek öğretim üyelerinin asıl üniversitedeki veri
minin düşmesine ısebebolmakitadırlar. 

Özel yüksek okullardaki kâr durumuna ge
lince ; fecî durumdayız. Plânlamanın ortaya koy
duğu standartlara ĝ öre teknik öğretim dalında 
bir öğrenciye 23 bin lira masraf «demesi gere
kirken, özel yüksek okullarda, kendi bültenle
rinden aldığımız neticelere göre 4 846 lira sarf 
edilmektedir. 23 bine kıyasla 4 846, oran 1/4,5 
tur. Genel öğretim yapan kamu yüksek okul
larında ise, plânlama standartlarına göre bir öğ
renci yılda 9 bici lira sarf etmesi gerekirken, 
özel yüksek okullarda bu sarf 1 620 lira civa
rındadır. Oran 1/5,6 tur. Verilen değerler özel 
yüksek okulların resmî harcamalarıdır. Yani 
onların resmî bültenlerine giderek alman neti
celerdir. Bunlar doğru mudur, yanlış mıdır; 
Senato Aaştırması raporundan edindiğimize gö
re, neticeler değişiktir. 1968 - 1969 öğretim yı
lında özel yüksek teknik okullarda öğrenci ba
şına alınan ücret 6 bin lira. Grenel öğretim okul
larında ise 2 500 - 3 500 lira arasındadır. Bu 
duruma göre normal şartlarla harcama yapan 
bir özel yüksek okul, teknik okullarda 1 100 
küsur, genel öğretim yapan okullarda ise 1 300 
küsur civarındadır. 

Değerli miıTletvekilleri; Senato raporundan, 
yine isim zikretmeden, bir özel teknik okulu ele 
alıp bunun beynelmilel standartlara göre ne 
kadar para kazandığını bulmaya çalışalım. 

Verilen bilgi, binaya ait bilgilerdir. Bu oku
lun lb:'r katı 800 m2 lolup, (3 (katlıdır. Toplam 
2 400 m2 dir. Bakanlığın gündüz için tanıdığı 
kontenjan, bu bina, bu okul için 1 060 olup ya
pılan kayıt 1198 dir. UNESCO nun normlarına 
göre öğrenci başına 6 m2 (hesabiyle bir bina için 
ayrılacak kontenjanın, 1 060 değil, 400 olması 
gerekil'. Bu duruma ĝ öre, 798 öğrenciden alı
nan ücret, net kârdır. Bu da 4 788 000 liıra ©der. 
Normal kârları ile miktar; 5 249 600 lira eder. 

Bakanlık kontenjanını esas alarak öğrenci başı
na 2,2 m2 hesabiyle bunu hesaplamaya çalışır
sak, bu duruma giöre öğrenci fazlası, 138 öğren
cidir. 828 000 lira buradan net kârı vardır. 
1 060 öğrenciden de normal kârı, 1 223 240 li
ra olarak toplanan 2 051 240 liradır. 2 400 im2 

lik bir binanın m2 sini Ankara'da, arsası hariç, 
500 liraya yaptırabilirsek, bu binayı 1 200 000 
liralık bir yatırımla Devlet olarak elde etmeniz 
mümkündür. Ve o zaman 2 000 000 lira kâr 
eden bu mlüessösenin, halk çocuklarının sırtın
dan yaptığı kazanca son verip ve bu rezalet mü
essese tipini bitirir ve böylece de dünya önün
de, bu müesseseleri savunmaktan biran evvel 
kurtulmuş oluruz. Temennimiz bu yolda biran 
evvel adım atmaktır arkadaşlar. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

SABRi YAHŞİ (Kocaeli) — Anayasanın 
bu maddesini değiştirelim, var mısınız? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Ana-
yasa'ya göre de münakaşalıdır özel okulların 
Anayasaya uygun olup olmadığı. Biliyorsunuz, 
okuyoruz bunları. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Be
raber değiştirelim bu maddesini. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Ana
yasanın böyle bir maddesini eğer değiştirmeye 
hazırdanız, biz hazırız. Halk için, halk çocukla
rını sömürtmemek için bir madde değiştirmeye 
toazırsanız, biz hazırız. 

OSMAN TARI (Balıkesir) — Söz mü?. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Söz. 
OSMAN TARI (Balıkesir) — Değişme yok, 

dönme yok. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sa

yın milletvekilleri; üniversitelerarası giriş sı
navı sorununu genel eğitim sorunlarından ayı
rarak ele almaya imkân olmadığı gibi, eğitim 
sorunumuzu diğer yurt sorunlarından bağımsız 
bir ünite olarak düşünmenin faydasız olacağı 
kanısındayız. Toplumun ekonomik yapısında, 
üretim ilişkilerinde köklü değişikliklere gidilme
dikçe, bugünkü fakiri gittikçe fakirleştiren çı
karcıları, tefecileri ve vurguncuları güçlendi
ren küçük bir grupun ekonomik çıkarlarına hiz
met eden bozuk düzen değiştirilmedikçe, eğitim 
sorunlarına tatminkâr bir çözüm getirebileceğine 
inanmıyorum. (C. H. P. sıralarından «bravo» 
seslen.) 
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Bugünün iktidarı, ekonomik müessesesinde 
değişiklik yapacak güçte ve amaçta ise, eğitim 
müessesesindeki değişikliklere el atarsak, pek 
çok şeylerin hallolacağına inanıyoruz ve güve
niyoruz. 

Kısa vadeli de olsa, halen içinde bulundu
ğumuz tüm adaletsiz olan üniversiteye giriş ve 
doğurduğu sorunlar için bâzı çözüm yollarını 
bilgilerinize sunmak isterim. 

Değerli milletvekilleri; eğitim politikasını 
günlük politikamızın üzerinde tutarak, süratle 
özel okullar sorununu hallederek dünyanın hiç
bir ülkesinde görülmiyen eğitim ve öğretim tica
retine son vermek mecburiyetindeyiz. Yüksek 
öğretim müesseselerine kabul esaslarının yalnız 
kabiliyetli ve çalışkan öğrencilerin bu kısımlara 
girmelerini sağlıyacak şekilde düzenlenmesi, 
eşit şartlar altında başarı gösterenlerin, etkili 
bir kredi, yurt ve burs sistemiyle desteklenmesi 
gerekmektedir. Sosyal, siyasi ve iktisadi açıdan 
en önemli nokta, bir ülkedeki zekâ ve kabiliyet
lerin en mükemmel şekilde değerlendirilmesidir. 
Türkiye'de yüz binlerce büyük beyin, çoban ço
cuğu olduğu için, çiftçi çocuğu olduğu için, 
parasızların çocuğu olduğu için yanlış ve eksik 
tutumumuz yüzünden, işlenmemiş hazineler ola
rak duruyorlar ve onlardan yararlanmadan bu 
dünyadan göçüp gidecekler, insan hazinesin-
deki kayıp kadar hiçbir yerde, hiçbir şekilde 
kayıp düşünmiyelim. üniversitelerde yıllanmış 
yetersiz öğrencileri, üniversite bünyesinde açıla
cak kurslarla mesleke yönelterek fuzuli olarak 
üniversite sıralarını işgalinden kurtarıp, kurs 
ve ücretsiz yatılı okul adedini artırarak, sosyal 
adalete ve fırsat eşitliğini sağlıyan olanaklar
dan mahrum olan, fakat zekâ gücü yönünden 
zengin olan gençlerimizin yetişmesini sağlamak 
zorundayız. 

Değerli milletvekilleri; köylümüzün ve halkı
mızın büyük çoğunluğu, maddi olanaksızlıklar 
nedeniyle çocuklarını ilk okuldan sonra okuta-
mamaktadırlar. Bugünkü idare yatılı okulların 
çoğunu kapatmıştır. Tesadüfen bâzı meslek 
okullarına yatılı olarak girebilen köylü çocuk
ları, buraları bitirseler dahi, üniversiteye gir
me imkânlarından mahrumdurlar. Bu yüzden, 
toplum yapımızda sosyal adaletsizlik, eğitim yo
lu ile de ağırlaştırılmakta ve pek çok yurttaşla
rımızın gençlik çağında karşılaştığı bu imkân 
eşitsizliği, onun bütün hayatını etkilemektedir. 

Bu yüzden, meslek okullarına, teknik okulla
ra rağbet artırılamamaktadır. Süratle orta öğ
retimde ağırlık, meslekî ve teknik okullara kay
dırılmak üzere tedbirler alınmalıdır. Çok sevi
neceğimiz bir mevzu, yine kendisine çok saygı 
duyduğum Sayın Bakan, Şûra için yaptığı çalış
malarda geniş şekilde üniversitelerin fikrine mü
racaat etmiş, üniversiteler burada fikirlerini 
açıkça belirtmişler, bugünkü imtihanın hatasını 
üniversitelere bugünkü halk çocuklarının gele
memelerini açık açık belirtmişler ve tedbirler bu
rada uzun uzun sayılmış. O tedbirler burada 
olduğu için, onlara geçmeden kendi çalışmaları
ma devam edeceğim. 

Meslek okulu mezunlarına üniversiteye girme 
hakkının tanınması, üniversiteye gidiş için ye
gâne çıkar yol olarak gözüken tek amaçlı lise
lere olan tahaccümü azaltacaktır, teknik ve 
meslekî okullara olan rağbeti artıracaktır. Üni
versite öğrenimini yapamıyacak güçte olan öğ
renciler, lise mezunları, boşlukta kalma yerine 
mesleklerine devam edeceklerdir. 

Bir lise yaratmaktan vaz geçmek mecburiye
tindeyiz. Bütün orta öğretimdeki okulların hep
sine lise diyebiliriz. Bu tarım lisesi olsun, tica
ret lisesi olsun, sanat lisesi olsun, lise olsun. 

Değerli arkadaşlarım; şu gerçeği bir defa 
daha burada böylemek isterim. Yalnız üniver
site ihtiyacı bakımından, liseler değil, orta de
receli akaların tümü, hem hayta hem de üni
versitelere hazırlama bakımından birer okul ol
malıdırlar ve bunları bu şekle sokmak için ha
rekete geçmek mecburiyetindeyiz. 

Önergenin getirdiği gibi değerli arkadaşla
rım, üniversite arası sınavları, teknik bakım
dan, birçok hatalarla doludur. Ama Anaya
saya 'aykırılığını görmüyorum. Bunun Anaya
saya aykırılığın grup olarak görmüyoruz. Ana
yasa, ilköğretimi sosyal bir görev olarak (almış
tır, İngiltere'de, Kanada'da, Amerika'da, İtal
ya'da, Almanya'da, Fransa'da seçmeler vardır; 
yüksek öğretime kabiliyetli olanlar giderler. 
Ama fakirliği, zenginliği mevzuubahısolmıadan, 
fırsat eşitliğini, sosyal adaleti sağlayarak seçer
ler. Ama bu eleme bizim gibi bir imtihanla de
ğildir. İngiltere'den size bir misal zikretmek is
terim. 

Değerli arkadaşlarım; İngiltere'deki sisteme 
göre 11 yaşında bir seçim, 15 yaşında ikinci se-
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çim, ondan sonra 15 yaşındaki (gramer schoolu) 
bitirdiği zaman üçüncü bir seçimle kendisine 
dört tane ders verilmejktedir ve ondan sonra 
üniversiteye giriş hakkı tanınmaktadır. 

Demek ki bütün orta öğretim boyunca seçi
mi, üniversiteye girişi dağıtmış durumdadır
lar. Türkiye'de de böyle bir yöne gidersek, en 
makûl yolu taikibetmiş oluruz. 

Bu arada getirdiğiniz, salık verdiğiniz ted
birlerden birisi; Türkiye'mizin öğretmene olan 
ihtiyacı büyüktür, öğretmenliğin, özellikle bü
yük ve etkin bir kapasite gerektiren ilkokul öğ
retmenliğinin, daha cazip hale getirilmesini sağ
lama yolunda gayret göstermek zorundayız. 
Bunun için Meclise getirilen kanunların çıka
rılmasında Hükümetin yardımcı olması gerek
mektedir. Personel Kanunundaki bâzı madde
lerle, ilkokul öğretmenliğini bir çıkmaza gö
türmek üzereyiz. İlkokul öğretmenine; «Bura
da durma, kaç buradan, orta öğretime git» 
der halimiz var. ilkokul öğretmenini 12 nci 
derece ile işe başlatıyoruz, 4 ncü dereceye ka
dar yüksel diyoruz, ondan iki sene fazla tahsil 
yapan ortaokul öğretmenini, orta öğretim ele
manını 10 ncu dereceden başlatıyoruz, 1 nci de
receye kadar yüksel diyor, üç sene erken terfi 
et diyor, ilkokul öğretmenine, sen dört yılda 
terfi et, diyoruz. 

Bir hesap yaptım; bu hesabın neticesinde, 
12 nci dereceden 4 ncü derecenin son kademesi
ne kadar ilkokul öğretmenine hak vermişiz, 41 
senede orayı bulması lâzım. İlkokul, ortaokul, 
lise ve üniversite mezunlarının başlangıcı ile bi
tiş noktasına ulaşması, 2 9 - 3 0 senede olacağı 
halde, ilkokul öğretmeni 41 senede. Bu, insa
nın çalışma gücü üzerindedir. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Ne alâ
kası var? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Ne 
alâkası olduğunu kısaca söyliyeyim değerli ar
kadaşım. Eğer, büyük kapasite ihtiyacı duy
duğumuz ilkokul öğretmenliğini biran evvel bâ
zı tedbirler alarak düzeltip cazip hale getir-
mezsek, burada eleman tutamayız, tutamazsak 
üniversitemiz rahatsızdır, tutamazsıak orta öğ
retimimiz rahatsızdır, tutamazsak eğitim bün
yesi rahatsızdır. 

Bütün konuşmamın başından sonuna kadar 
bir şey getirmek istiyorum. Bu meseleyi bir 
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bütün içerisinde ele alırsak, eminim ve inanıyo
rum, Sayın Bıakan konuşmasında bu meseleyi 
bir bütün içerisinde ele alacaktır. Değilse, üni
versitelerarası sınav, Anayasaya aykırı bir me
seledir diye ele ahp, bunun üzerinde kelime
lerle oynamıyacaktır. Bunu, bir bütün içerisin
de ele alıp didikliyeoektir. Bunu bilen ve ça
lışan birisi olarak, bir grup çalışması olanak 
huturunuza getiriyoruz. Müsaade edin de bu 
konu hepimiz tarafından anlaşılsın ve o konuda 
tedbir alalım. Bu sorunun bir eğitimciden gel
mesi beni üzer Sayın Uğrasızoğlu. 

Üniversitelerarası giriş sınavları şayet ya
pılacaksa, hiçbir çareım'iz yoksa değerli arka
daşlarım, tek bir güç veya beş büyük il merke
zinde değil bu sınavlar, daha çok sayıda böl
gelerde 'açılmalı ve bu sınava giriş ücreti olan 
para, 100 Tl. alınmamalıdır. «100 Tl. ne odutr?» 
demeyin, < yıllık geliri 1 000 liradan az olan 
aile için 100 lira büyük paradır. Bunu düşü
nerek 100 lirayı almaktan vazgeçip, üniversi
te sınav merkezilerini dağıtalım. 100 lira ve bu
raya geliş - gidiş 500 lira, yıllhlk geliri 1 000 
lira olan Türkiye'deki % 11,9 aile sayışımın 
.çocuklarının bunaya girebilmesini hayal edi
yor musunuz, düşünüyor musunuz bunu? 

iDeğerli arkadaşlarım;.. . 
OSMAN TARI (Balıkesir) — Tamam, bera

beriz. - ^ ' f 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Mev
cut santiar içerisinde, üniversiteye girişte, bir 
seçme şayet gerekliyse, bir sınav açmak zorun-
dayisak, taraftarı değiliz sınavın. Bu sınav 
derhal ortaöğretimi kademesinde çeşitli şekil
de yazılmalıdır. İlmî eleştiriler bunu getir
mektedir. Ama, hiç çaresizsek, bugün yapa-
mıyacak durumda isek, Cumhuriyet Halik 
Partisi ıGrupu olarak şu solüsyonu getirmek 
zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım; bol öğretmenli, lâbo-
ratuıvarlı liseleri bitirenlerle, binibir mahru
miyet içinde ıkıvranıan, öğretmensiz liseleri bi
tirenleri, bugüne kadar olduğu gibi aynı sı
nava koymamalıyız. 

iDiğer bir deyişle; hazırlanmış, eğitilmiş at-
leltlerle, ayağına çuval giydirilmiş kişileri aynı 
yarışa sokmryalum. Bu, düpedüz sosyal ada
letsizlik olur. Sınava girenler bir ünite içinde 
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değil, ayrı üniteler içinde değerlendirilmeli
dirler. Hacettepe üniversitesinde bu sahada ya
pılan bir çalışmaya göre, bu üniteleri çeşitli 
şekilde tasnif etmişlerdir. Her öğrenci, kendi 
grupu içinde değerlendirme ilkesi uygulandı
ğı takdirde, ündversibelere bugün olduğu gibi, 
belli târkaç ayrıcalıklı lisenin değil, bütün li
selerin en yetenekli ve en başarılı öğrencileri 
girecektir. 

iBöylece sınavları her lisenin kendi bünye
sinde yapmalıyız. Her lisenin kendi bünyesin
deki toplam, puanların ortalamasını alarak 
•standart puan ve (T) puanlarını buna göre he
saplamalıyız. 

Kısaca, kontenjanları her liseye dağıtmalı^ 
yıız. Böylece her liseden gelişi sağlıyalbilme yo
luna gitmeliyiz. Böylece, yıllardır süregelen 
açık bir haksizlik önlenecek ve üniversitelerde 
öğrenci başarısı yükselecektir, üniversiteler
arası giriş sınavı puanları, yetersiz olduğu 
halde, hepinizin bildiği gibi, Hacettepe Üni
versitesinin, liseyi ilk üç dereceyle bitiren öğ
rencilere ayırdığı % 20 kontenjandan, adı ge
çen üniversitenin çeşitli bölümlerins kalbul 
edilen öğrencilerin üniversitedeki başarıları 
üzerinde yapılan bir araşltıırma bu öğrencilerin 
'grup olarak en azından diğer öğrenciler kadar 
başarılı olduklarını ve hattâ daha ileri olduk
larına göstermektedir. Bu çalışma da ortaday
ken eğer üniversitelere giriş sınavını istiiyecek-
sek değerli arkadaşlarım, süratle liselere göre, 
Iböljgeye göre, ıbir ünite içinde değil, değişik 
üniteler içinde değerlendiren bir imtihan şek
line girmemizde büyük fayda olduğu kanısın
dayız. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin sonuna 
gelmiş bulunuyorum. İkinci Beş Yıllık Plân 
5 milyon vatandaşın en tabiî bir araç olan oku
ma - yazma öğretilmesini öngörmüştür. Bu-
gümedek yapılan çalışmalarımız bunu gerçek
leştirmeye imkân vermetıriiş'tir. 5 milyonu bıra
kın, 500 bini bile okutamadık. 13 milyondur 
bulgun okuma - yazma Ibümiyen. 1977 de 18 
milyona çıkacaktır. Nüfus artışımız millî eği
tim çalışmalarımuzdan daha hızlı gidiyor. Teh
like içindeyiz bir yönüyle. 1969 - 1970 te Millî 
Eğitim Bakanı 35 bin kişiyi halk dersanele-
rinden geçirebilmiştir. Plâna göre 1970 - 1971 
de milyonu - eğitmesi gerekirken 725 bin lira 

I bütçeye koymuş. Nerede bunun samimiyeti? 
Nerede görülmüş bir lira masrafla bir kişcye 
okuma - yozuna öğretmek? Eğitime gelince pa
ra yok, belli zümrelerin desteklenmesine gelin
ce milyarlar var. işte bu feci politikanın ya
rattığı Türkiye. Asıl problemi üniversiteler
arası sınavları ile seçmenin kaldırılması de
ğil, sınavda değil, bu bozuk sınavlarla kimle
rin üniversiteye girdiğini, kimlerin giremedi
ğini bir Meclis araştırmasının tesbitidir. işıte 
O. H. P. bu önergenin bir gensoru önergesi ola
rak değil, bir Meclis araştırması önergesi ola
rak getirilmesini isterdi. Kimler üniversiteye 
girmiş, kimler girememiş? Yayınlamıyorlar 
bunu, bilemiyoruz; hangi liselerden kimler 
girmiş? Kaç köy çocuğu üniversiteye girmiş? 
Bunu bilmek isterdik. Yüzde kaç köy çocuğu 
ünivartsibe eğitiminde? Şu anda bunu bilmek 
isterim bu memleketin bir Parlömanteri olarak. 
Hepimiz bilmek isteriz bunu, ama bileımiyo-
ruz, bilmiyoruz, fakat tahminî söyliyeyim, % 1 
bile değil o büyük kütlenin çocukları üniver
sitede. üniversiber sistemi küçük bir azınlığa 
hizmet etmektedir, ister kabul edelim, ister 
etmiyelim, gerçek budur. 

Bunun sonucunda bu memleketteki bugün
kü eğitimin halkçı bir eğitim olup olmadığını 
kendime sormak isterim; sizlere sormak iste
rim. Fırsat eşitliği yaratacak kabiliyetli ço
cuklar; çırak, çoban, çiftçi çocuğu da olsalar 
onları doktorlar, mühendisler, avukatlar ede
bilecek sistemler bulmak zorundayız. Bunun 
için, verilen gensoru önergesinin karşısında 
müstenkif kalacağız. Arattırma olduğu takdir
de bu meselelerin araştırılıp ortaya konmasını 
istiyoruz. 

istiyoruz şu meselelerin araştırılmasını : 
Eğitimde bir liberalizmi değil, eğitimde bir 
plânı is'biyoruz. 

Memleket ihtiyaçlarına göre, plâna göre ne
rede ne kadar çocuk yetiştireceğimizi bilmek 
istiyoruz Hükümetten. 

ihtiyaçlanmıizın gerektirdiği insan gücünün 
en iyi yaratma yönünde seçme yapılmasını, 
Anayasaya aykırı değil, bizzat Anayasanın doğ
rultusunda kabilöıyetîi her çocuğun seçilerek 
üniversiter sistemden geçirilmesinin araşjtınl-

I masına ve derecelerini işitiyoruz. 

439 — 



M. Meclisi B : 25 23 . 12 . 1970 O : 1 

Bugünkü tek imtihan sisteminin son derece 
(hatalı olduğunun araştırmalarla ortaya konul
masını işitiyoruz. 

OrltaJokuldan itibaren her ferdin kabiliyetle
rinin keşfedilmesini ve o yönde geliştirilmeye 
çalışılmasını ve eğitim müesseselerinin bu yön
de düzenlenmesini işitiyoruz. 

Her genci üniversiteye götüren, diplomalar 
almayan akademik kursları (başaran çocukla
rın üniversitelerle gidelbiiıneısini sağlayan siste
min gelmesini ve bunların araştırılmasını iısıti-
yoruz. 

Tüm orta dereceli okullar tek okul oümalı 
ve programlar Ibu yönde geliştirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, fougün büyük kütle
den üniversitelerde okuyan çocuklarımızın ade
dinin ne olduğunu (bilmek hakkımızdır. Halk 
Çocuklarını üretici, halka dönük bir eğitim 
düzeni içinde eğiten köy enstitüleri meselesi ne 
oldu? Bunun tekrar foir memleket müessesesi 
lolaraik ele alınıp, eğer faydalı tarafı varsa 
faydalanılması yönüne gidilmesini işitiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; sözlerimi şöylece bağ
lamak istiyorum, isteğimiz odur ki; gelecek
te yapacağımız çalışmalarla eğitim müeBsesflsi-
nıi, memleket küOltürünü yapan diğer müessese-
îerin içerisinde bir fbütün olarak ele almak, 
Hükümet olarak birlikte hareket ederek mem
leketin hütününe ve bu bütünü içerisindeki 
aksaklıklara dikkat ederek, eğitimde halkçı 

....>. < < 9 > ı 
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(bir düzen getirmek, halka dönük bir eğitimi 
getirmek ve son günlerin ihtiyacı olan memle
ketin güvenebileceği (bir Hükümet ve Hükümet 
Başkanı özlemiyle hepinize saygılar sunarım. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasılzoğlu, ko
nuşmanızın ne kadar süreceğini tahmin ediyor
sunuz? 

FAHRİ UĞBASIZOĞLU (Uşak) — Değerli 
Başkanım, şimdi değerli arkadaşlarımızdan 
hıaJber geldi; biz 20 dakika görüşeceğiz, sizin 
ısözoüuüz de 20 dakika civarında görüşsün bu 
meseleyi bitirelim demişler, (bana intikal etti, 
fakat görüyorum ki, sözlerinde durmadılar. 
Aşağı - yukarı 70 dakika görüştüler. Bu du
rum karşısında kendilerine cevap vermek lü
zumunu hissediyorum. O bakımdan (benim de 
ıher halde ıbir o kadar zamana ihtiyacım olacak. 

BAŞKAN — İstediğiniz kadar konuşmak 
ıhaJkkınız talbiî. Sizden sonra Bakanlar Kurulu 
adıma sayın Bakan da tahmin ediyorum uzun
ca bir konuşma yapacaklar, eleştirilere cevap 
vereceklerdir. 

Normal çalışma süremizin bitimine esasen 
20 dikika kalmıştır. Bu itibarla, vaktin ge
cikmiş olması nedeniyle 24 Aralık 1970 terfihi
ne raıstlıyacak olan Perşemlbe sabahı saat 10,00 
da toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,37 



Millet Meclisi 
Gündemi 

25 NCÎ BİRLEŞİM 

23 . 12 . 1970 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, lise 
mezunu gençlerin üniversite giriş sınavına tabi 
tutulmalarının Anayasanın 50 nci maddesine 
aykırı olduğu iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanı hakkın
da bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/10) 

2. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcıoğ-
lu'nun, Yüksek" Denetleme Kurulunda yapılmış 
olan değişikliklerin hukuka aykırı olduğu id
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/11) 

,3. _ içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, kar
deşlerine ve yakınlarına çıkar sağladığı iddia
siyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Baş
bakan hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/12) 

4. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, İs
tanbul'un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan 
kolera hastalığının önlenmesi konusunda, za
manında gereken tedbirleri almakta sorumsuz
ca davrandığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/13) 

5. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörü
len toprak dağıtımını sağlayan reformcu ka
nunların çıkarılmasında gerekli çalışmayı yap
madığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/14) 

6. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, son 
öğrenci hareketlerinde, öldürülen ve yaralanan 
talebeler konusunda gereken tedbirleri alma
dığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 

uyarınca Başbakan, İçişleri ve Millî Eğitim ba
kanları hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/15) 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, millî servetimizi ve beslenme 
ihtiyacımızı temelden tahribeden, diğer hay
van hastalıklarında olduğu gibi sığır vebasın
da da gerekli ve etkili tedbirleri almadığı id
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Tarım ve İçişleri bakanları hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/16) 

8. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
kuru üzümün kurutulması ve ihracı konusunda 
gereken tedbirleri almadıkları iddiasiyle Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret ve 
Tarım bakanları hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/17) 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve içişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

3. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

4. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oluruma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

5. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 



sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

8. — Tekirdağ Milletvekili. Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Ncbil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

10. — Maraş Milletvekili tbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bun] arın is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm. 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

13. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

14. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

15. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

16. — Trabzon Milletvekili AH Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 

için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

18. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
kurulmasına ve- traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'in, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

21. — Sivas Millety ekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

22. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/29) 

23. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
«özlü sorusu (6/31) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/32) 

26. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'in, 931 sayılı Kamunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakamından sözlü sorusu (6/33) 

27. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı-
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lan tecavüze dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

28. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

29. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, iz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

30. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın Uşak-
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara cHlir Millî Eğitim ve içişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

31. — Afyon Milletvekili Hamdi Hanıamcı-
, oğlıı'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

32. — İzmir Milletvekili Kemal önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

33. — Sinop Milletvekili Tovfik Fikrtit övet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

34. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

35. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

36. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yuı 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

37. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

38. — Sinop Milletvekili HiLmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet. 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

39. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı

lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

40. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yjlım asirJtlanrtiiıs; nın ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

42. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

43. — Maraş Milletvakili İbrahim Öztürk'-
iin, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

44. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

45. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy işleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

46. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Mülî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/54) 

47. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

48. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

49. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

50. — İçel Milletvekili Çetin Yılımaz'ın, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Mülî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

51. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, Sam
sun da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 



alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü, 
sorusu (6/59) 

52. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık -ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

53. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Taran Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

54. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

55. —• Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mınıtakaya nakline dair Köy İdleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

56. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziragte elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

57. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

58. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, içel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

59. — Sinop Milletvekili Hilmi İş>güzar'm, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

60. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair imar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

61. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
fiOr'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

62. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

63. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 
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64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. I. Müessesesindeki işçilerin, işe alınış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu ffi/72) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

66. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

67. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'an, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanında1:! sözlü sorusu (6/75) 

68. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

69. —- Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Naear Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy işleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

70. — İçel Milletvekili Turhan özgün er'in, 
istanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

71. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

72. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 
öldıirülen üniversite öğrencilerinin kactilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

73. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibe/oğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

74. —• Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nuıı, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

75. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki KaragöPün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 

! soı usu. (6/84) 
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76. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 

77. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

78. — Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair imar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

79. — Erzurum Milletvekili (riyasettin Ka
raca'nın, Erzurum - İspir ilçesinde bir vatan
daşa istiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

80. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

81. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

82. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

83. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

84. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair imar ve 
iskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

85. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

86. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

87. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc

ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

88. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

89. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

90. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

91. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri Balkanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

92. — Afyon Karahisar Milletvekili Haindi 
Hamamcıoğru'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

93. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı b â n 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

95. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

96. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

97. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürfc'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

98. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 



99. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

100. — Adana Milletvekili Turgut-Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

103. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü soruşa (6/112) 

104. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'iıı, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamryacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

105. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

106. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

107. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlji sorusu (6/116) 

108. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü 
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

109. — Istanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

110. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökç&m köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

111. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-

6 — 

yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resm? kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

112. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

113. — Ondu Milletvekili Ferda Güley'in Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

114. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

115. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

116. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

117. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

118. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapıknıyacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

119. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Aşkale üçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

120. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
ra ca'nın, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

121. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy işeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 



122. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü soranı (6/132) 

123. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka
rara rağmen yürütmenin durdurulmaması sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133) 

124. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

125. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alman tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

126. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konuimıyacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/136) 

127. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

128. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as-
faltlanmasındaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/138) 

129. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

130. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
yurtdaşlarm can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

131. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasınm sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 
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132. — Ankara Milletvekili Şinasi özden-

oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

133. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un 
1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar istihsali 
ile şeker istihsaline, pancar fiyatlarının artırıl
masına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. 

" (6/144) 
134. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-

raca'nın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su" taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

135. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap-, 
tınlan prefabrik evlere dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

136. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tiboğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri zara--
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair- Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

137. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. II Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

138. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

139. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ankara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü isorusu (6/150) 

140. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'ndn, 
Amerika Adalet Bakanımın Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

141. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrıyan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı 'turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 
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143. — Sakarya Milletvekili' Hayrettin Uy-

sal'ın, sınır dışı edilen bir İranlı öğrenciye dair 
Başbakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
06/155) 

144. — Ankara Milletvekili Suna Tural'm, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

145. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmıyan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

146. — İstanbul Milletvekili1 İbrahim Abak'-
ın, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

147. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'-
mn, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olaralk kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

148. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe menkezlerindeki-

lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

149. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Avusturalya'da çalışan işçilere dair Ça
lışma Bakanından sözlü sorusu (6/161) 

150. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo-
rulmaz'm, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 
Federasyonunun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde 
yapacakları boykota dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/162) 
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