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Sayfa 
5. — Kayseri Milletvekili Enver Tur

gut'un, 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun tatbikatı konusunda gündem dışı de
meci. 411:413 
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Kültür Bakanlığınca yürütülmesine dair 
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Sayfa 
çiftçiye geniş kredi imkânı sağlanmia-
sıırı temin etmek üzere kurulan Meclis 
Araştırma Komisyonuna üye seçimi. 
(10/14) 413 
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A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 445 
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Sayfa 
ne dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Şinasi Örerin, yazılı cevabı 
(7/471) 450:452 

6. — Aydın Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'ın, Yenipazar ilçesine bağlı Dire-
cik Köy Öğretmeninin Atatürk'ü anma 
töreninde yapmış olduğu konuşmaya dair 
soru önetfgesi ve Millî Eğitim Bakanı Şi
nasi Örerin yazılı cevabı (7/474) 452:453 

7. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, yıllık telefon ücretlerinin toptan 
tahsiline dair soru önergesi ve Ulaştırma 
Bakanı Halûk Ank'm yazılı cevabı (7/497) 454 

453: 
8. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü

leyman Mutlu'nun, köy yollarının yapımı 
ve onarımı için halktan toplanan paralara 
dair soru önergesi ve Köy işleri Bakanı 
Cevdet Aykan'm yazılı cevabı (7/511) 454:455 
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Ekonomanın yaptığı satışlara dair soru 
önergesi ve Sanayi ve Ticaret Balkanı Ay
han Çilingiroğlu'nun yazılı cevabı (7/516) 456: 

457 
10. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şe

ner'in, Çaykara - Uzungöl dereboyu yolu 
güzergâhının yapımına dair soru önergesi 
ve Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'ın 
yazılı cevabı (7/521) 457 

11. — istanbul Milletvekili Reşit Ül-
ker'n, istanbul il özel idare Müdürlüğü 
Mahallî İdareler Kontrol Kurulu Başkanlı
ğına getirilen şahsa dair soru önergesi ve 
içişleri Bakanı Hamdi ömeroğlu'nun ya
zıla cevabı (7/528) 457:458 

12. — Afyon Milletvekili Süleyman 
Mutlunun, Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından yayımlanan Türk Ansiklopedisinin 
ve diğer eserlerin hazırlanış ve satış işlem
lerine dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Şinasi Orel'in yazılı cevabı (7/529) 458: 

459 
13. — Amasya Milletvekili Kâzım Ultı-

soy'un, askerlik görevini ifa ederken yap
tığı trafik kazası sonucunda tazminat öde
meye mahkûm olan bir şahsın jftırt dışına 
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Sayfa 
işçi olarak gitmesinin mümkün olup olma
dığına dair soru önergesi ve Çalışma Ba
kanı Atilâ Sav'ın, yazılı cevabı (7/546) 459: 

461 
14. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 

Güner'in, Zonguldak ilinin köy - pazar
yeri - bucak ve ilçelerinden geçen yolla
rın asfaltlanmasına dair soru önergesi ve 
Köy İşleri Bakanı Cevdet Aykan'ın yazı
lı cevabı (7/534) 461:462 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sağlık kuruluşları Meclis Araştırma Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonunun görev sü
resinin 15 . 7 . 1971 tarihinden itibaren 3 ay 
daha uzatılmasına dair tezkeresi kabul olundu. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, «özel öğ
retim kuruluşlarının devletleştirilmesi hakkın
daki kanun teklifi» nin, İçtüzüğün 36 ncı mad
desine göre gündeme alınmasına dair önergesi, 
yapılan görüşmelerden sonra, reddolundu. 

Gündemde 'bulunan seçimlerle ilgili madde
lerin ertelenmesi hususu kabul olundu. 

Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hak
kında kanun tasarısının görüşülmesi,, ilgili 
bakanlık ve komisyon yetkililerinin Genel Ku

rulda hazır bulunmaması nedeniyle, ertelen
di. 

Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimle
rine devam edebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar hakkında kanun tasarısının 
1 nci maddesi üzerinde bir süre görüşüldü. 

14 . 7 . 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,03 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 

Ahmet Durakoğlu Memduh Ekşi 
Kâtip 
(Sivas 

Enver Akova 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Serbest Meslek Toplumsal Güvenlik 

Kurumu kanunu tasarısı ile Bursa Milletvekili 
Kasım önadıım'ın, Esnaf ve 'Sanatkârlar Sos
yal Sigortalar kanunu teklifi ve 4 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/490, 2/13) (S. Sa
yısı : 201 e 2 nci ek) 

2. — Boğaziçi üniversitesi adiyle istan
bul'da bir üniversite kurulması hakkında 

kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları (1/486) (İS. Sayısı : 379) 

3. — Cumhuriyet iSenatosu İstanbul üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı ihtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) 

»-••« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ahmet Durakoğlu 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — 130 ncu Birleşimi açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere bas
malarını rica ederim. 

1. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Sav-
cı'mn, Diyarbakır ilinin önemli bâzı sorunlarına 
dair gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savcı, Sayın 
Sait Reşa, Sayın Veli Bakirli, Sayın ihsan Da-
rendelioğlu ve Sayın Enver Turgut tarafından 
gündem dışı soz istenmiştir. Söz istiyen sayın 
üyelerden, konuşmalarını 5 dakika ile sınırla
malarını ve bunu tecavüz etmemelerini bilhassa 
rlica edeceğim. 

Diyarbakır ilinin önemli bâzı sorunları üze
rinde Sayın iSabahattin Savcı, buyurunuz. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sa
yın Başkan, çok değerli arkadaşlarım;. 

Diyarbakır ilinin aktüalitesini kaybetme
miş ve devam ettirmekte bulunduğuna kanaat 
getirdiğimiz önemli bâzı sorunlarını, kısa ve 
özet de olsa Yüksek Huzurunuzda dile getir
mek, bunları ifade etmek ihtiyacını duyarak, 
gündem dışı söz almış bulunuyorum. 

Malûm olduğu üzere, hinterlandı geniş bir 
ulaşım ve transit merkezi olarak büyük bir de
ğer taşıyan taıiihî Diyarbakır en az 5 000 yıl
lık bir bölgenin büyük bir merkezi olan Diyar
bakır tâa, daha çok plânlı kalkınma dönemlerin
de böligelerarası denigeli gelişmeyi sağlamak 
lamacı ile Doğu ve Güney - Doğu bölgelerinde 
verimli olacak projelerin seçilerek telsbiti ve 
uygulamasında gerekli olan koordinasyon, etüt 
ve teşvik hizmetlerini yapacak bir çalışma döne
mine girildiğimi müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Bu vesile ile Hükümetler, bilhassa bu bölge
ye gereken ehemmiyeti vererek, programlarına 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Müzakereler içtin gerekli çoğun

luğumuz vardır, görüşmelere geçiyoruz. 

da zaman zaman koydukları yüksek malûmunuz
dur. Nitekim, bundan önceki Hükümetim, Doğu 
bölgesinin kalkınması ile ilgili 27 maddelik ted
birler manzumesi bunun güzel ıbir örneğini ver
miştir. 

Sayın Nihat Erim Hükümetindin de, bundan 
Sonraki Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
hazırlanmasında bu bölgeye gereken hassasiyeti 
ve gereken önemi göstereceğinden endişemiz 
yoktur. 

Esasen mevcut Anayasanın temel ilkesi olan 
Türk ulusunun bütün fertlerinin kaderde, kı
vançta ve tasada ortak ve bölünmez bir bütün 
halinde memleketimizin topyekûn kalkmaması, 
hepimizin millî ülküsü ve siarsılmaz inancıdır. 

Sayın milletvekilleri; 
Basından da edindiğimiz bilgilere nazaran, 

Devlet Plânlama Teşkilâtı, Türkiye'nin geri kal
mış bölgeleriyle ilgili olarak yaptığı araştırma
da Hakkâri, Van ve Diyarbakır'ı, geri kalmış
lığın başındaki iller olarak teslbit etmiştir. Me
selâ Hakkâri'de, 6 807, Van'da 5 70ö, Diyarba
kır'da da 3 014 kişiye 1 doktor düştüğü; yolu 
olmıyan köyler bakımından da bu illerin başta 
geldikleri anlaşılmıştır. 

Diyarbakır'da son zamanlarda mevsim has
talıkları olarak amipli çocuk hastaMdarının 
mevcudolduğu göze çarpmakta ve bu konuda 
Hükümetin bilhassa Diyarbakır Tıp Fakültesi 
ile müşterek bir mesai yaparak âzami gayret 
sarf ettiğini de müşahede etmekteyiz. Ancak, 
sağlık kurullarının ve sağlıkla ilgili birtakım 
koşulların yerine getirilmesinde de büyük fay
da vardır. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ OENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Geçen yıl mevcut kuraklık dolayısiyle köy
lerimizin içme suyu ihtiyaçları, Köy işleri Ba
kanlığının yardım ve yakın alâkasiyle - kısmen 
de olsa - tankerlerle giderilmiş idi. Bu yıl da 
meteorolojik faktörlere göre, Türkiye'nin en sı
cak vilâyetleri arasında bulunan Diyarbakır'da 
bugünden önümüzdeki ayda veya günlerde ge
rekli tedbirlerin alınması ve hazırlıklı bulunul
ması için Köy İşleri Bakanlığının nazarı dikka
tini cellbetmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün Diyarbakır ilinde de görülen kronik 

işsizliğin giderilmesi konusunda, geçen yıllar
dan devam eden tabiî âfetler nedenleriyle de 
her yıl dış memleketlere bu ilimizden de belirli 
bir kontenjan dahilinde işçi gönderilmesi, Ça
lışma Bakanlığının ele almış olduğu konulardan 
bilidir; ancak bunun tahakkuk etmesi de arzu 
edilmektedir, işsizliğin önlenebilmesi konusun
da, Diyarbakır'da bilhassa organize sanayi si
telerinin yapılması, tekstil, bira, deri sanayiinin 
kurulması ve halen mevcut bulunan içki fabri
kasının tevsii kalkınmada önemli bir faktör ola
caktır. Bu bakımdan Devlet Plânlama Teşkilâ
tının ve yetkili organların çalışmaları arasında 
bulunan bu konunun biran evvel tacilini rica 
etmekteyiz. Dolayısiyle sanayileşmiş bölgede 
hammadde üretimi de artacak, tarımda moder
nizasyona gidilecek ve pazar bulmak suretiyle 
gerek tarım, gerek endüstriyel faaliyetler para
lel bir şekilde memleketin gelişmesinde rol oy
nayacaktır. 

Bugün Diyarbakır'da tarım alanında büyük 
bir ihtiyacı ve değeri bulunduğunu gördüğümüz 
Bölge Zirai Araştırma Enstitüsünün de, 5 - 6 
yıldan beni arzu edilen seviyede bir gelişme gös
termediğini müşahede etmekteyiz. Her ne ka
dar büyük gayret sarf edilmekte ise de, bugün 
gerek teknik eleman kadrosunun, gerekse Araş
tırma Enstitüsü lojmanlarının, idare binasının 
bir an evvel neticelenmesi gerekmektedir. Bu 
da, Tarım Bakanlığının bu konudaki hassasiye
tinin devamının bir zarureti olacaktır. 

Uzun zamandan beri Hükümetimizin üzerin
de durduğu, sayısız sosyal ve ekonomik fayda
lar sağhyacağına da inandığımız, Ergani - Çer
mik - Çüngüş - Karakaya Baraj yolunun ve bu 
arada komşu iller arasındaki anayolların da, 
programa alınış şekliyle beraber, önümüzdeki 

yıllarda da daha geniş çapta tahakkukunda yet
kili bakanlıkların nazarı dikkatini celbetmek 
ve iyi haberlerini, neticelerini almak istiyoruz. 

Diyarbakır "Üniversitesinin, Güneydoğu Ana-
dolunun iktisadi, sosyal, kültürel vesair ba
kımlardan kalkınmasında ne kadar büyük bir 
değer taşıdığını görmekteyiz. Bunun faaliyeti» 
ni devam ettirmesiyle bu bölgenin yaşantısında 
büyük değişiklikler olacağına da inanmaktayız. 
Ancak, Diyarbakır Üniversitesinin tüm fakülte
leri ile arzu edilir, yararlı hale getirilmesi ve 
bilhassa 5 yıl önce kurulmuş Tıp Fakültesine 
ilâveten, bölge şartlarına uygun diğer fakülte 
ve enstitülerinin de kurulması hususunda halen 
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan çalışmaların 
hızlandırılmasını rica ediyoruz ve inanıyoruz ki, 
üniversite, Diyarbakır "Üniversitesi olarak böl
gede araştırma yapmakla birçok meselelere de 
çözüm yolu bulacaktır. 

Ve biz inanıyoruz ki, insanların refah ve ha
yat seviyeleri yıllık gelir artışına, dolayısiyle 
kültür ve eğitim seviyesine bağlıdır. Bunun için 
de Diyarbakır'da ilk, orta ve bilhassa meslekî 
eğitime önem vermekle beraber, orta öğretim
deki bugün noksan bulunan öğretmen kadrola 
rının doldurulmasına, takviyesine de şiddetle 
ihtiyaç vardır. Halka giden araştırma metotla
rı ile, başta Diyarbakır Üniversitesi olmak üze
re, bu kabîl eğitim müesseseleri halkın yaşayışı 
üzerinde müessir olacak, meselelerine çözüm 
yolu bulacak, millî ve topyekûn kalkınmada 
önemli rol oynıyacaktır. Biz esasen gerek ba
kanlıkların, gerekse Vilâyetin bu konuda ça

lışma yaptığını görmekle bahtiyarız. Yeni Hü
kümetin de bu konuda neticeyi alacak müjdeli 
haberler verecek durumda olduğuna inanıyo
ruz. Bu bakımdan, sorunları, ne kadar çok olsa 
da, özetle huzurunuzda ifade ederken, yapılan 
çalışmaların hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
hepinize saygılar sunanım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

2. — Hatay Milletvekili M. Sait Reşa'nın, Ba
kanlar Kurulu Kararı ile 'Suriye uyrukluların 
Türkiye'de bulunan menkul ve gayrimenkul mal
larına el konulmasına dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Bakanlar Kurulu kararı ile (Su
riye uyrukluların Türkiye'de bulunan menkul 
ve gayrimenkul mallarına el konulması hakkın
da ISayın 'Sait Reşa, buyurun. 
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M. 'SAİT REŞA (Hatay) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Hükümetimizle Suriye Hükümeti arasında, 
gayrimenkullere karşılıklı elkonulmasından do
layı doğan ihtilâfları ve bundan da istifade et
mek suretiyle, yüz milyonları aşkın bir menfaat 
sağlıyan ıgrupun durumunu yüce huzurunuzda 
açıklryacağım. 

ISuriye Hükümeti 1957 ve 1958 yıllarında 
«Islâh-ı Zirai» adı ile yani «Zirai Reform» adı 
ile bir kanun çıkarmıştır. ISuriye Hükümeti çı
kardığı bu kanunla, 1966 yılında Mayıs ayından 
itibaren bizim vatandaşlarımızın Suriye'de ka 
lan menkul ve gayrimenkul mallarına elikoymak 
suretiyle kamulaştırmıştır. Hükümetimiz, va
tandaşlarımızın mallan üzerinde Suriye Hükü
metinin uyguladığı Reform Kanunu ile mağdur 
duruma düştükleri gerekçesi ile, mukabele bil-
misil bir kararname çıkarmıştır. Bu Kararna
meyi, Hariçte Zarar Gören Türk Vatandaşları
nın Emlâki Hakkındaki 1082 sayılı Kanuna da
yanmak suretiyle çıkarmıştır. Hükümetimiz mu 
kaJbele bilmisil olmak üzere, 1 . 10 . 1906 gün 
ve 6/7104 sayılı Kanunla ISuriye uyrukluların 
Türkiye'deki menkul ve gayrimenkul mallarına 
elkoymuştur. Hükümetin bu kararını şükranla 
karşılamaktayım. Ancak, Suriye uyrukluların 
mallarına el konulmasından 17 gün evvel karar
name çıkmış ve radyo vasıtasiyle neşredilmiştir. 
Bu 17 gün zarfında Suriye uyruklu büyük ara
zi sahipleri ile bizim vatandaşlarımızdan iyi ni
yetli olmıyan bâzı kimseler arasında muvazaalı 
mukaveleler yapılmıştır. Kararnamenin 25 nci 
maddesinde, Suriye uyruklularla kiracı ve or
takçı olmak suretiyle ibraz edilen mukavelelere 
hak tanımak kaydının olması hasebiyle, her bir 
şahıs bu suretle 7 - 8 bin dönüm araziye sahibol-
muşlar ve 5 seneden beri de bu araziyi sürüp, 
ekerek hasılatını kendi ceplerine indirmektedir
ler. 

Reyhanlı ilçesinde Suriye uyruklularına ait 
87 500 dönüm araziye elkonulmuştur. Bu arazi 
Amik Ovasının en iyi kültür arazilerindendir, 
dönümü asgari 500 lira kâr sağlar. Senede 30 -
40 milyon lira civarında geliri olan bu arazile
rin gelirleri gayrimeşru yollarla şahısların cep
lerine aktarılmaktadır. Suriye uyruklularına 
ait bu gayrimenkullerin üzerindeki bu muvazaa
lı durumları mütaaddit defalar mahallî mülkî 
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âmirine anlattık. EsM Hükümette görevli bu
lunan Sayın Maliye Bakanı Mesut Erez Beye 
de iki kez bu durumu arz etmiştim. Geçenler
de, yeni Maliye Bakanı Saym Sait Naci Ergin 
Beye de bu durumu arz ettim. Kararnamenin 
25 nci maddesi iptal edilmediği takdirde, Suri
ye uyrukluların malları üzerinde münazaaları 
bir türlü önlemek mümkün olmaz ve bu suiisti
maller sene geçtikçe artar ve yüzmilyonlarm da 
gayrimeşru yollarla bâzı şahısların ceplerine ak
tarılmasına vesile olur. 

Bu ihtilaflı mukaveleler adlî mercilere de in
tikal ettirilmiştir. Hatay'dan bir misal verece
ğim. Bu 3 sene süre ile yapılmış mukaveleden 
sağlanan gelirle yetinilmiyerek, «3 sene daha 
uzattık» diye Suriye uyruklularla yeni bir mu
kavele yapılıyor. Bu mukavelelere iskenderun 
Adliyesinde tesbit dâvası açılıyor. Orada yapı
lan mukaveleleri tesbit ilâmına bağlamak sure
tiyle Antakya Mahkemesinden tedbir alınıyor. 
Antakya Mahkemesinden alınan tedbirlerden 
sonra esas gayrimenkullerin bulunduğu Rey
hanlı ilçesinde de dâva ikame ediliyor. Dâva 
ikame edilmekle beraber de reddi hâkim yapı
lıyor. Gayeleri, bu süreleri uzatmak ve bu ara
zilerin gelirlerinden faydalanmaktır. 

Sayın Hükümetten bu hususların önlenmesi 
ve bu muvazaalı yollara meydan verilmemesi 
bakımından, 7 . 11 . 1967 tarih, 18 sıra numara
lı genelgede yazılı 25 nci maddeyi, Hükümetin 
incelemek suretiyle, uygun gördüğü takdirde 
çıkarmasında büyük fayda vardır. Bu şekilde 
muvazaalar önlenecektir, dolayısiyle çıkarcıla
rın bu menfaatlerine de biran evvel köstek vu
rulacaktır. 

Bu suretle işgal edilen 40 bin dönüme yakın 
arazi, Suriye'de mallarına el konan mağdur va
tandaşlarımıza geçimlerini sağlamak maksadiy-
le, genelgede yazılı olan 250 ilâ 500 dönüm ara
sındaki miktarda kira ile verilirse, mağdur 
olan vatandaşlarımız bu arazilerden sağladık
ları gelirle geçimlerini temin edebilirler kanaa
tindeyim. 

Saygılarımla. 
3. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, Ta

rım ilâçları, zirai mücadele ve krediler konula
rında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Tarım ilâçları, zirai mücadele 
ve krediler konusunda Sayın Veli Bakirli söz 
istemiştir. 
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Buyurun Sayın Veli Bakirli. 
VELÎ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 

Yurdumuzda bu yıl Ibol ve bereketli mahsul 
vardır. Köylü yurttaşlanmiz ve hepimiz (bun
dan büyük sevinç duyuyoruz. Millî ekonomiye 
en büyük katkıda bulunan üretici kütlelerin da
ha iyi (geçim olanaklarına kavuşması en içten 
temennimizdir. Ancak hemen ifade edeyim ki, 
köylülerimiz dertlidir Ve bazı konuların çözüm
lenmesinde tedbir istemektedirler. Bunların iki
sini bir kez daha Hükümete duyurmak istiyo
rum. 

Kaderini toprağa bağlıyan bu insanlar daha 
bol ve daha kaliteli ürün alabilmek için gece -
gündüz zirai mücadele yapmaktadırlar. Ama 
gelin görün ki, piyasada satılan tanım ilâçları 
etkisini kaybetmiştir ve çiftçilere yarar sağla
mamaktadır. Bu yüzden üzüm, pamuk, tütün 
gibi ürünlerimize musallat olan çeşitli hastalık
lar önlenememektedir. En yüksek dozu kulla
nan üreticiler bile bundan şikâyetçidirler. Şu 
kadarını söyliyeyim, bankalardan 1 000 lira 
kredi alan çiftçi vatandaşlar bunun en az yan
sım ilâç parası olarak geriye vermekte, ama yi
ne de sonuç alamamaktadır. İlgili Bakanlık der
hal bu konunun üzerine eğilmezse vakit geçe
cek, hem millî servet heder olacak, hem de bâzı 
ilâç imalâtçılarının kasasına milyonlarca lira 
fazla girecektir. 

Kaliteli üzüm yetiştiremediğimizden ötürü 
dışta pazar bulamamanın acısını milletçe hepi
miz çekeceğiz. 

Hemen alınacak tedbirler şunlardır : 
(Piyasadaki tarım ilaçlan tahlile tâbi tutul

malıdır. 
Zirai mücadele Tarım Bakanlığının uygun 

göreceği en etkili İlâçlarla yapılmalıdır. 

Mücadele hiçbir yarar sağlamayan, ne oldu
ğu belirsiz ilâçlann satılması kesin olarak ön
lenmelidir. 

Bütün bölgelerde ızirai mücadele ekipleri (gö
reve başlatılmalı ve ziraat teknisyenlerinin üre
ticilere yardımı sağlanmalidır. 

Bütün bunlardan öte, mesele bir de halk 
sağlığı açısından ele alınmalıdır. Yurdumuza 
giren ilaçlan Tarım Bakanlığı ile beraber Sağ

lık Bakanlığı da sıkı bir kontrola tabi tutmalı
dır. 

Değerli arkadaşlanm, bir başka konuya, 
krediler konusuna da kısaca değineceğim. 

22 milyarlık kredi ihtiyacına karşı, ancak 
10,5 milyar kredi verebildiğimiz üretici kütle
leri yine aracı ve tefecilerin kucağına düşmüş
tür. Ziraat Bankası çiftçilerin ihtiyacını karşı-
lıyamamakta, üstelik ağır bir kırtasiyecilikle 
çiftçilere zorluk çıkarmaktadır. Şu kadarını 
arz edeyim, vatandaşlar 1 000 lira para alabil
mek için 15 gün banka kapılarında süründürül-
mektedir. Bunun sonucu olarak; asmadaki 
üzüm, tarladaki tütün daha şimdiden çok dü
şük fiyatlarla aracılara satılmaktadır. Korka
rız, bu yıl da köylünün kaderi değişmiyecek, 
köylü yine eliboş, karnı aç kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, artık bu düğümü çöz
meye mecburuz. Yüce Heyetinize iki rakam 
vermek istiyirum. 

1950 - 1960 larda Ziraat Bankasının kredi 
baremi şöyle : 

Üzümde dönüm başına 150 lira, Itütünda dö
nüm başına 130 lira. 

Yıl; 1971... Ziraat Bankasının tanm kredi
lerinde baremi şöyle : 

Üzümde dönüm başına 150 lira, tütünde dö
nüm başına 130 lira. 

Bu tabloyu şunun için çizdim, : Vann geri
sini siz hesabediniz. 

Saygılar sunarım. 

£'. — İstanbul Milletvekili İlhan (Egemen) 
Darendelioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığınca 
yayımlanmakta olan «Bin temel eser» hakkında 
gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan yayınlanmakta olan «1 000 temel eser» hak
kında Sayın İlhan Darendelioğlu söz istemiştir. 
Buyurun, >Saym Darendelioğlu. 

İLHAN (EGEMEN) DARENDELİOĞLU 
(İstanbul) — Sayın Başkan muhterem arkadaş
larım ; 

Geçtiğimiz hafta İstanbul ve Ankara'nın bü
yük gazetelerinde Milli Eğitim Bakanlığının 
yayınlamakta olduğu; «1 000 temel eser» hak
kında şu şekilde bir haber çıkmıştı; haber bir 
ajans vasıtası ile verildiği için, ciddiyetinden 
emin olduğumuz için ajans haberini aynen nak
lediyorum : «Millî Eğitim Bakanlığınca 1969 
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dan beri yayınlanan ve sayısı QQ ya ulaşan 
«1 000 temel eser» dizisi ile ilgili olarak hazır
lanan raporda; «1000 temel eser» dizisi ülke
miz için çok tehlikeli ve yıkıcı bir gelişmenin 
başlangıcı olmuştur. Bu dizide yer alan bâzı 
yayınlarda; Atatürk ilkelerine aykırılık, Ana
yasanın özüne ve sözüne ters düşmeler, Ata
türk ve Kurtuluş Savaşını başarmış olanlara 
açıkça cephe alınması dikkati çekmiştir.» deni
liyor. Yani, buradan anlaşılıyor ki, Millî Eği
tim Bakanlığına bir rapor sunulmuş - sonradan 
muttali olduk - raporu Türk Dil Kurumu üye
lerinden 3 kişilik bir heyet sunmuş ve bu rapor
da da «1 000 temel eser» in Türk Milletinin te
meline âdeta - amiyane söylemek lazımsa - di
namit koyan eserler olduğu ifade edilmiş. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, 
«1 000 temel eser» in hemen çoğunu güren 

ve okuyan bir kişi olarak iddia edebilirim ki, 
Vekile sunulan bu raporla neşredilen eserler 
arasında bir münasebet bulmak asla mümkün 
değildir. Hele «1 000 temel eser» dizisi ülkemiz 
için çok tehlikeli ve yıkıcı bir gelişmenin baş
langıcı olmuştur) sözü oldukça mübalâğalı bir 
hükümdür. Atatürk ilkelerine aykırılığı ise, 
daha da büyük, hattâ evhama varan bir yakış
tırmadır. 

İşte, elimde Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan bastırılmış yayınları gösteren bir liste var, 
vaktinizi almamak için birkaç tanesini nakle
deyim : 

«Han duvarları» Faruk Nafiz Çamlıberin. 
Biliyorsunuz, «Han duvarları» Millî Mücadele
mizi dile getiren bir eserdir. 

«Türk tarihinden yapraklar» Türk tarihini 
dile getiren eser. 

«Coğrafyadan vatana» Remzi Oğuz Arık'm 
güzel bir eseri. 

«Vatan yahut Silistre» Namık Kemal'in bir 
eseri. 

«Aziz İstanbul» Yahya Kemalin bir eseri. 
«Türkçülüğün esasları» Ziya Gökalp'ten. 
«Atatürk» bir heyet tarafından hazırlanmış

tır ve bu heyetin başında Hasan Âli Yücel var
dır, Salih Omurtak vardır. 

«Zeytin dağı» Falih Rıfkı Atay'ın bir eseri. 
«Oğuz Kaan destanı» 
«Orhun âbideleri» 
«Erenlerin bağından» Yakup Kadri Karaos-

manoğlu'nun. 

«Seçme hikâyeler» Ömer Seyfettin'den. 
Atatürk hakkında bir başka eser : «Türk 

atasözleri» 
«Seçmeler», «Türk'ün şehnamesi» gibi eser

ler.... 
ÇETİN YILMAZ (İçel) — Çeviriler de var, 

onları da söyle. 
İLHAN (EGEMEN) DARENDELÎOĞLU 

(Devamla) — Şimdi aziz ve muhterem arkadaş
larım, 

50 yıllık Cumhuriyet tarihimizin hiçbir dev
rinde yurdumuzun ve milletimizin 12 Mart 
muhtırasından önceki gibi korkunç bir ortamın 
içine girdiği hissedilmemiş idi. Memleketin te
mel nizamına dinamit koymak istiyen Marksist 
ve anarşistlerin şerefli Türk ordusu sayesinde 
susturulduğu, adalet huzuruna getirildiği şu 
günlerde «1 000 temel eser» dizisinin ülkemiz 
için çok tehlikeli ve yıkıcı bir başlangıç oldu
ğunu söylemek, hele eserleri seçen kurulu lâğ
vetmek, Millî Eğitim Bakanlığı için gerçekten 
büyük bir talihsizlik olmuştur. (A. P. sıraların
dan, «Bravo» sesleri) Çünkü, yüzbinlerce ma
sum kişi büyük gazetelerde çıkan bu haberi 
okuduktan sonra, bu anarşi ortamını hazırlıyan 
sebeplerin başında bu eserleri, azledilen bu ku
rulu görecektir her halde. Fakat gerçekler öyle 
midir, hâdise bu mudur? 

Muhterem arkadaşlarım, 
Müsaadenizle «1 000 temel eser» dizisini hu

sule getiren heyetin de adını vermek isterim : 
Nihat Sami Banarlı.. Tanınmış bir edebiyat 

öğretmeni, Atatürk'e karşı olmakla asla bir mü
nasebeti yok. Atatürk'e ait en güzel yazıları bu 
zat yazmıştır. 

Kenan Akyüz.. İlim adamı, Atatürkçü. 
Faruk Kadri Timurtaş.. Atatürk için en gü

zel yazıları yazan kişidir, ilim adamı. 
İbrahim Kafesoğlu... Türk Tarihi Profesörü. 
Muharrem Ergin.. Türk Lehçeleri Tarihi Pro

fesörü. 
Sabahattin Zaim.. İktisat Fakültesi Profe

sörü. 
Yılmaz Öztuna. Tamnmış bir tarihçimiz. 
Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi bunlardan hiçbiri Marksist ve Leninist 

öğretim üyeleri gibi kürsülerini ve kalemlerini 
yıkıcı ve bozguncu faaliyetlere alet eden kişi-

j lerden değildir. 
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Hayret etmemek mümkün değildir ki; bir 
memleketin Marksisti ile milliyetçisini aynı 
tehlike içinde gören bir zihniyete dünyanın hiç
bir yerinde raslanmamıştır. (A. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri) 

Bir de diyoruz ki; bu genç çocuklar, şimdi
ki üniversitedeki çocuklar niçin memleketsever 
değil de anarşist oluyorlar? Mazisini ve tarihi
ni bilmiyen, geçmişinin hamaset ve cesaretinden 
haberi olmıyan bir nesil, milliyetçi, vatanperver 
olur mu? (A.P. ve D. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri) 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, 
Bu eserler aslında Türk tarihini dile geti

ren eserlerdir; Atatürk'ü bütün haşmeti ile, bü
tün cesameti ile dile getiren eserlerdir. Şimdi, 
Marks'ı, Mao'yu, Lenin'i, Millî Eğitim Bakanı
mızın silâhlı arkadaşları bayi vitrinlerinden 
aldı, yok etti. Bugün Allah'a çok şükür vitrin
lerimizi istilâ etmiş olan bu eserlerden hiçbiri 
gözükmüyor, ama gençlerin eline «geriye dönük
tür» yalanı ile «Orhun âbideleri» ni, «Evliya 
Çelebi» yi, «Yunus» u, «Karacoğlan» ı da ver
mezsek ne okuyacak, bunlara ne vereceğiz? Hip
pilerin hayatını mı verelim? (A, P. ve D. P. sı
ralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca «1 000 temel 
eser» in bir kısım müellifleri indî ve hissî bir kı
sım yanlış hükümlerle suçlanmak istenmiştir. 
Meselâ; Ziya Gökalp için ırkçı denmiştir. 

Aziz ve muhterem arkadaşlarım, 
Bu raporu hazırlayan adamlar Ziya Gök-

alp'i asla tanımamış, bilmiyen adamlardır. (A. P. 
ve D. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) Ziya 
Gökalp diyor ki; «Evvelâ millet değil, ümmet 
var» 

Ziya Gökalp diyor ki; «Tarih devirlerinden 
önceki zamanlarda dahi insanlarda saf kan 
aranamaz,» 

Ziya Gökalp diyor ki; «Saf kan sadece hay
vanlarda aranır; atlarda, köpeklerde aranır.» 
Ziya Gökalp'i bu raporla ırkçı diye gösteriyor

lar. 
Sonra, meselâ Remzi Oğuz Arık'ı Söven mil

liyetçisi diye takdim etmişler. Aziz ve muhte
rem arkadaşlarım, Remzi Oğuz Arık, bir teru-
taze Anadolu milliyetçisi idi. (D .P. sıraların
dan, «Bravo» sesleri) Herkes bunu bilir. Ana
dolu Mecmuasının başyazılarında; sadece millî 

hudutlarımızı müdafaa eden bir zat idi. Şimdi 
insanın şu rapor karşısında hayret ve dehşet 
içine düşmemesi mümkün değil.. (A .P. sırala
rından, «Raporu yazanlar kim?» sesleri) 

İLHAN (EGEMEN) DARENDELtOĞLU 
(Devamla) — Raporu yazanlardan bir tanesi; 
- evet, dediniz de haber vereyim - bugünkü ga
zetelerde Sibel Ay ve arkadaşlariyle beraber 
Deniz Gezmiş ve şehir eşkiyasmı evlerinde sak
lamaktan dolayı, evet saklamaktan dolayı hak
kında takibat açılan - adım da vereyim - Tah
sin Saraç... Raporu hazırlıyan kurumun genel 
idare kurulunun tam 8 senelik üyeliğini yap
mış olan bir başka profesör de bugün askerî 
mahkeme huzurunda hesap vermek üzeredir. 
(D. P. sıralarından, «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Darendelioğlu, süreniz 
bitti. 

İLHAN (EGEMEN) DARENDELtOĞLU 
(Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Aziz ve muhterem Millî Eğitim Bakanımız
dan şunu hassaten rica ederiz : «1000 temel 
eser» devam etmelidir.. 

ÇETİN YILMAZ (İçel) — Etmemeli.. 
İLHAN (EGEMEN) DARENDELtOĞLU 

(Devamla) — Bu dizi devam etmelidir ve ye
rine gelecek olan seçme kurulu da azletmiş ol
duğu kurulu aratmıyan insanlar tarafından te
şekkül etmelidir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (A. P. ve D. P. 
sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, eserleri getirmiş
tim, eserler ayrıca kıymetli, üstelik estetik bir 
güzellik içerisindedir. 

BAŞKAN — Sayın Darendelioğlu, bitti efen
dim. 

İLHAN (EGEMEN) DARENDELtOĞLU 
(Devamla) — Hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

5. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut'un, 
6245 sayılı Harcırah Kanununun tatbikatı ko
nusunda gündem dışı demeci 

BAŞKAN — 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun tatbikatı hakkında Sayın Enver Turgut 
söz istemişlerdir. Buyurun Sayın Turgut. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Kamu kesiminde çalışan 10 binlerce işçinin 
hislerine tercüman olarak âcil bir çözüm bekli-
yen gündelikli işçilerin geçici görev yollukları 
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konusunda Yüce Heyetinize maruzatta buluna
cağım. 

Muh/berem arkadaşlarım, 
Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun yürürlüğe girmesi ile, memur ma
aşlarında önemli ölçüde artış olmuştur. Kadro 
derecelerinin eski karşılıkları ile yeni karşılık
ları farklıdır. 

Bunu şunun için arz ediyorum : 6245 sayılı 
Harcırah Kanununun 7 nci maddesi, «Yevmiye 
ile çalışanların harcırahı; gündeliklerinin 30 
mislinin tekabül ettiği en yakın aylık veya üc
ret tutarı üzerinden hesaplanır. 4 ncü derece
deki memurlara verilen miktarı geçemez» hük
münü taşımaktadır. 

Buna göre, işçiler yakın zamana kadar gün
delikleri oranında, en çok 24 lira üzerinden ol
mak üzere 15 liradan 24 liraya kadar değişen 
kademelerde yıllardan beri harcırah yevmiyesi 
alagelıhişlerdir. 

1322 sayılı Gtesnel Kadro Kanununun 7 nci 
maddesi ile çok yerinde bir tedbir olarak; «657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulan
masına geçildikten sonra harcırahın tesbitinde 
6245 sayılı Kanunda gerekli değişiklik yapılın
caya kadar eski hükümlerin uygulanmasına ve 
eski aylık ve ücret tutarları üzerinden harcırah 
ödenmesine devam olunur» hükmü getirilmiş ol
duğundan, gündelikli işçilerin harcırahının 6245 
sayılı Harcırah Kanununun 7 nci maddesi ge
reğince hesabında, Devlet memurlarının eski 
aylık tutarı esas alındığından, eski tatbikat 
aynen devam etmiş ve gündelikli işçiler aleyhi
ne bir durumun meydana gelmesi önlenmiştir. 
Fakat ne var ki, 1971 yılı Bütçe Kanunu uygu
lamasına geçildikten sonra gündelikli işçilerin 
harcırahları hususunda büyük bir başıboşluk ve 
kanun hâkimiyeti yerine, tatbikatçıların yekdi
ğerine aykırı indî görüşleri hüküm sürmeye baş
lamıştır. 

Meselâ; Devlet Su îşleri, Karayolları ve 
YSE gibi büyük kuruluşların hemen hemen bü
tün bölgelerinde aynı miktarda yüksek seviye
de gündelik alan işçilere 24 lira harcırah yev
miyesi verilirken bir iki bölgede 24 lira yerine 
15 lira yoluna da gidilmiştir. Samsun, Antalya 
ve diğer kamu kuruluşlarında da yanı durum 
mevcuttur. 

Öğrendiğimize göre, geçen ay, yani Haziran 
aiyında Maliye Bakanlığınca bâzı sorumlu say-

I manlara gönderilen mütalâalarda; gündelikle
rin, harcırahların hesabında, Devlet memurları
nın yeni aylık tutarları üzerinden işlem yapıl
ması gerektiği bildirilmiş olmakla öteden beri 
24 lira harcırah alabilen bir işçinin harcırahı 15 
liraya düşmektedir. Keza geçmiş ödeme farkla
rının da istirdadı yoluna başvurulması da mu
hakkaktır. 

Bu durumda hiçbir işçinin 15 liradan yukarı 
harcırah alması mümkün değil demektir. Çün
kü bir işçinin, Maliye Bakanlığı görüşüne göre, 
24 lira harcırah alabilmesi için gündeliğinin 30 
katının 4 ncü derece memur taban aylığı kadar, 
yani 3 850 lira, 21 lira alabilmek için 3 325 lira, 
18 lira alabilmek için de 2 800 lira alması ge
rekir. işçi ücretlerinin de bu seviyeye asla ulaş
madığı bir gerçektir. 

Kanuni icaplar bu ise, buna cari tatbikat vö-
nünden bir diyeceğimiz olamaz. Bu mahzurun 
önlenmesi kanun yapmaya bağlı ise, Yüce Mec
lisinize teklif ettirilir^ getirilir. Fakat kanımca 
mesele bu değildir. Maliye Bakanlığı kanunları 
yanlış yorumlıyarak bu gibi suni problemleri 
yaratmaya vesile olmaktadır. 

Yukarda arz ettiğim 1322 sayılı Genel Kad
ro Kanununun 7 nci maddesi buna meydan ver
memek için düşünülmüştür. Keza, 1971 Bütçe 
Kanununun 24 ncü maddesinde de, «6245 sayılı 
Harcırah Kanununa göre yapılacak ödemelerde 
1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 7 nci mad
desi hükmü, personelin yeni kadrolarının dere
celeri esas alınmak suretiyle 1971 yılında da 
uygulanır.» hükmü öngörülmüştür. 

Bütçe Kanununa bağlı «H» cetvelinde de 
sadece kadro dereceleri ve karşılarında da har
cırah miktarları vardır. 

24 ncü madde ise, 1322 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi hükmünün 1971 malî yılında da uygu
lanması gereğinin anlamı, Harcırah Kanununda 
değişiklik yapılıncaya kadar yeni kadro derece
lerinin tekabül ettiği eski aylık tutarlarının har
cırahın hesabında esas alınmasıdır. 

Durum, Maliye Bakanlığının düşündüğü gibi 
olsaydı, bu maddenin böylece tedvinine de lü
zum vardı? 

Maliye Bakanlığı, TES - ÎŞ Federasyonunun 
yazılarına verdiği cevaplarda da kanunların 
özüne ve sözüne aykırı mütalâalarda bulunmuş-

I tur. 
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Bu sorumsuzca tutum ile nereye varılmak 
istenmektedir? Devlet aleyhinde açılacak onbin-
lerce dâvanın Hazineye neye mal olacağı neden 
düşünülmemektedir. İşçilere Devlet memurları
na paralel bir kanuni zam mı sağlanmıştır, yok
sa en yüksek seviyesi 24 lira olan harcırah çok 
mudur?.. Bunun öngördüğü tatbikat bütçeye 
munzam bir yük mü getiriyor?.. Bunların hiç
biri yok. Mevcut durumun muhafazası isteni
yor. Kanunlar da bunu sağlamıştır. Bu durum 
25 . 6 . 1971 tarihinde Sayın Başbakana arz 
edilmiştir. Hâlâ bu konuda her hangi bir cevap 
yok. İlgilerini yüksek huzurunuzda en kısa za
manda istirham ediyorum. Çünkü, bugün Tür
kiye'de 15 lira ile bir öğlen yemeği dahi yemek 
mümkün değildir. Bunun düzeltilmesini Yüksek 
Heyetinizin huzurunda ilgililerden istirham edi
yorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar bit
miştir. Başkanlık sunuşları var, sırasiyle tak
dim ediyorum. 

6. — Kültür işlerinin Millî Eğitim Bakanlı
ğından ayrılarak yeni kurulacak Kültür Bakan
lığınca yürütülmesine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/593) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın öngördüğü kültürel kalkınma

nın daha etkin biçimde gerçekleştirilebilmesi 
için Hükümet programında ifade edildiği üzere: 

1. Kültür işlerinin Millî Eğitim Bakanlığın
dan ayrılarak bu işlerin yeni kurulacak Kültür 
Bakanlığınca yürütülmesi, 

2. Kültür hizmet ve konularına ilişkin ka
nun, tüzük ve yönetmeliklerle bunların ek ve 
tadillerine göre Millî Eğitim Bakanına ve Ba
kanlığına verilmiş olan görev ve yetkilerin 
Kültür Bakanına ve Bakanlığına intikal ettiril
mesi, 

Başbakanın teklifi ve 4951 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi gereğince uygun görüldüğünü 
arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

7. — Yeni kurulan Kültür Bakanlığına, 
T. B. M. M. dışından Talât IIalman'm atanma
sının uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/594) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir baş
ka tezkeresi var, takdim ediyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4951 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre 

kurulan Kültür Bakanlığına, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi dışından Talât Halman'm atan
ması, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müştür. 

Arz ederim. 
Cevdet Sunay 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
8. — Ulaştırma Komisyonu Başkanlığının, 

Antalya 3Iilletvekili İhsan Ataöv'ün taban fiyat 
kanunu teklifinin, aynı konudaki kanun teklif
lerini görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona 
havale edilmesine dair tezkeresi (2/543, 3/595) 

BAŞKAN — Ulaştırma Komisyonu Başkanı 
Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv tarafın
dan verilmiş bir tezkere var, takdim ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Kurulun 30 . 6 . 1971 tarihli 122 nci 

Birleşiminde tarım ve hayvan ürünlerinin taban 
fiyatlarının saptanması ve ilân edilmesi hakkın
daki kanun teklifini görüşmek üzere kurulan 
Geçici Komisyona, Antalya Milletvekili İhsan 
Ataöv'ün, taban fiyat kanunu teklifinin de aynı 
mahiyette olması sebebiyle Geçici Komisyona 
havalesine delâletlerinizi saygılarımla arz ede
rim. 

Ulaştırma Komisyonu Başkanı 
Antalya Milletvekili 

îhsan AtaJöv 

BAŞKAN — Teklifin Geçici Komisyona ha
valesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Havale edilecektir. 

9. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 
10. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 
11. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti

rilmesini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye se
çimi (10/14) 
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12. — Hazine topraklarının dağıtımı konu
sundaki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri 
aydınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nuna üye seçimi (10/18) 

BAŞKAN — Gündemimizde, «Yüksek Hâ
kimler Kuruluna, Anayasa Mahkemesine üyv 
seçimi» ile, 

«Bağcılığımızın modern şekilde geliştirilme
sini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi 
imkânı sağlanmasını temin etmek üzere kuru-

1, — özel yüksek okul öğrencilerinin öğre- I 
nimlerine devam edebilmeleri için açılacak res- ı 
mî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/483) (8. Sayısı : 376) 

BAŞKAN — Sayın Genel Kurulun bundan 
önceki birleşimde verdiği karar gereğince bu
gün kanunların müzakeresine devam edeceğiz. 
Bu sebeple de, «özel yüksek okul öğrencilerinin j 
öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak 
resmî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı» 
nm birinci maddesi üzerindeki görüşmelere de
vam ediyoruz. 

1 nci madde üzerinde söz alan sayın üyele
rin söz sırasını arz ediyorum: Sayın M. Kemal 
Yılmaz, Sayın Ali Rıza Uzuner, Sayın ibriham 
Öktem, Sayın Nuri Kodamanoğlu, Sayın Reşit 
Ülker, Sayın Hilmi Biçer, Sayın Salih Yıldız. 

İlk söz Sayın M. Kemal Yılmaz'da. Buyurun 
Sayın Yılmaz. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Bugün geçici bir çözüm yolu aradığımız özel 
okullar sorunun, üniversiteye giremiyen binler
ce öğrencinin acıklı durumu, aslında bozuk, 
hasta bir eğitim düzeninin göze batan arızala
rından sadece bir tanesidir. Gerçek hasta olan 
bütünü ile eğitim sistemidir, muhtevası ve yön
temleriyle eğitim düzenidir. Hastalığı sistemin 
yapısında, amacında ve yöntemlerinde arama
dıkça, uzun süreli çareler bulmak mümkün de
ğildir. 

— 414 
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lan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçi
mi» ve, 

«Hazine topraklarının dağıtımı koırusunlaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikayetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek üzere kurulan Meclis Araştırması Komis
yonuna üye seçimi» vardır. 

Gerek gündemimizin yüklü bulunması, ge
rekse yapılacak seçimlerde sonuç almak imkâ
nı görülmediğinden, bu seçimlerin mütaakıp bir
leşimlerde yapılmasını tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Peki, bu sistemde amaç ne olacak? Her va
tandaşı arzu ettiği alanda yetiştirmek mi ama
cımız olacak?... 

Buna imkân yok. Çünkü, kişilerin yeteneği 
her şeyi yapmaya kâfi değildir. Sonra, memle
ketin ekonomik imkânları ve plâniı kalkınma 
ihtiyaçları da herkesin istediği okulda okuması
na mânidir. Eğitimde bireysel amaç güdülmesi, 
kelimenin tam mânası ile israftır ve lükstür. 
Burada Atatürk'ün eğitimden ne maksat gü
dülmesi gerektiğini dile getiren çeşitli söylev
lerinde ifade ettiği fikirleri hatırlamanızı rica 
ederim. 

Şu halde hedef ne olacak?... 
Hedef, ekonomik kalkınmamızı sosyal ve 

kültürel gelişmemizi desteklemek, hızlandırmak. 
Hedef bu olacak. Bugünkü eğitim sistemimiz de 
bu amacı sağlıyacak yapılan ve muhtevadan 
yoksundur. 

Bu hedefe nasıl varacağız?... 
Sosyal adalet, imkân ve fırsat eşitliği ilkele

rine dayanarak bireyleri yetenekleri ölçüsünde 
toplum ihtiyaçlarına göre yetiştireceğiz. Oysa 
ki, bugünkü durumda ilköğretim bu hedefe var
maktan uzaktır. Orta öğretim, keza bu hedefe 
varmaktan çok uzaktır. Hayata ve i§ alanına ha
zırlama görevini okullarımız yapamamaktadır. 
öte yandan ferdî kabiliyete ve isteklere de yer 
veremediği için verim alabildiğine düşüktür. 

Yüksek öğretim, plânlı kalkınmanın öngör
düğü insangücünü yetiştirme gücünden maale
sef yoksundur. Bu fakir milletin yaptığı feda-

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 



M. 'Meclisti B : 130 14 . 7 . 1971 O : 1 

karlığı mükafatlandırmaktan çok uzak eğitim 
sistemimi, bir köhne çarkı işletmeye çalışıyor-
ruz. 

Birinci Beş Yıllık Plân eğitimi tarif etmiş; 
«Eğitim, kalkınmanın bir kaldıracıdır.» diyor. 
Oysa ki Türkiye'de eğitim, sadece bir israf ve 
bir tüketim aracıdır. 

Şimdi biz kısaca, kalın çizgilerle tablosunu 
çizmeye çalıştığım bu hasta sistemin bir tezahü
rü olan özel okulları tedavi etmeye çalışıyoruz. 
Yani, köklü bir reform kanunu getirmiş deği
liz; meseleye kökünden çare arıyor değiliz, baş 
ağrısını aspirin ile tedavi etmeye çalışıyoruz. 
zaten, bu vasfı ile de bu kanun, geçici nitelikte 
olan bir kanundur. Getirdiği tedbir geçicidir, 
kanun geçicidir. 

Yüksek öğrenim reformu yapılırken, hiç 
şüphesiz mesele her yönü ile ele alınacak ve ge
çerli, uzun süreli, Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve 
imkânlarına uygun, ihtiyaçlarla imkânlar ara
sında denge ve orantı kuran tedbirler gelecek. 
Şu halde, kanunun geçici niteliğini kaldırdığı
mız takdirde, aslında Türk eğitim sistemine 
yardımcı olamıyacağız, büsbütün zararlı olaca
ğız. 

özel okul öğrencilerinin seviyelerinin yük
seltilmesi, eksikliklerinin giderilmesi,, resmî 
okulların sınıflarına intibakları, nakilleri; bü
tün bunlar şimdiye kadar çeşitli ihmallerle bu 
duruma getirilmiş bulunan özel okullar soru
nunu tedavi etmek için düşünülen hep geçici 
tedbirlerdir. 

Bu kanuna göre açılmış olsa da; bina imkân
ları varsa, öğretim üyesi olanakları mevcut 
ise, o zaman ihtiyaca göre hiç şüphesiz Millî 
Eğitim Bakanlığı bir kısım lise öğrencilerini 
yeni açılacak resmî okullara alabilir. Bunun 
için okullar ister Millî Eğitim Bakanlığına bağ
lı olsun, isterse akademilere bağlı olsun, ister
di üniversitelere bağlı olsun, icradan sorumlu 
olan Hükümet ihtiyaç duyuyorsa bu okullara 
Öğrenci alabilir, buna mâni bir hal yoktur; ama 
simdi, «Bu kanuna göre kurulacak olan resmî 
okullara paralı olarak öğrenci almaya devam 
edilmelidir» demek, aslında hastalığın devamı
nı istemek demektir. 

Muhterem arkadaşlarım; biz burada kanun 
yapıyoruz, yönetmelik yapıyoruz, imtihan yö
netmeliği yapıyoruz. Bu okullara 1970 - 1971 

den itibaren şu şartlarla öğrenci alınsın diye 
bir hüküm ilâve ettiğiniz zaman, bu sefer im
tihanın şeklini de söyleyiniz, not bareminden 
de bahsediniz. Olmaz.. Benim anladığım kada
rı ile kanunlar, genel direktifler verir, gen 4 
çizgilerini çizer; ama o genel çizgiler içerisin
de icra, kendi sorumluluğunu müdrik olarak 
yetkilerini kullanır ve hizmetin gereklerini ya-
par. Biz burada kanunun geçici niteliğini or
tadan kaldırarak icranın elini kolunu bağlar
sak, ondan sonra icradan hesap sorma durum
larımızı da son derece kısıtlamış oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Her lise mezununun üniversite öğrenimi 

yapması gerektiği iddiasını savunmak mümkün 
değildir. 1964 yılında hatırlıyacaksınız, ihtiya
cın dışında ve imkânların üstünde üniversite 
öğrencisi okutmanın zorlukları karşısında Mil
lî Eğitim Bakanlığı bir tedbir almıştı; liselerde
ki öğrenci sayısını ihtiyaca göre dondurmuş
tu, her yıl yeni kontenjanlar tâyin etme yolu
na gidilmişti. Bu usule karşı çıkıldı, onu hatır-
lıyalım. Yani, meseleyi o zaman halletmek için 
çalışan arkadaşlara yardımcı olunmadı. 

Öte yandan, yine o yıllarda ortaokulu bi
tiren öğrencilerin liselere imtihanla alınması 
istenmişti; çocuk kabiliyetine göre akademik 
öğretime gidecekti, kabiliyeti sanat öğretimine 
yönelmesini gerektiriyorsa daha küçük yaşta 
sanata yönelecek, kısa yoldan üretici olacak, 
kısa yoldan hayatını kazanacak, boşu boşuna 
liselerde, özel okul sıralarında senelerini israf 
etmiyecekti. O zaman da bu sistemi getirmek 
istiyenlere yardımcı olunmadı. 

Ağırlığın sanat okullarına verilmesi iste
nirken, akademik öğrenim yapan öğrenci sa
yısı büsbütün arttı, denge büsbütün bozuldu. 

Muhterem arkadaşlarım, 
ingiltere'de üniversiteye girmek için bir lise 

mezunun liseyi bitirdikten sonra bâzan 1 yıl, 
2 yıl hazırlık kurslarına devam etmesi gerekir. 
Tokyo Üniversitesine hazırlık için 3 yıl oku
yan öğrenciler vardır, ileri memleketler, yöne
tildikleri siyasal rejim ne olursa olsun, dün-
ye coğrafyasındaki yerleri ne olursa olsun, is
ter Japonya gibi Doğu'da olsun, ister İngiltere 
gibi Batı'da olsun hepsinin üzerinde İsrarla dur
dukları bir ilke var; kaliteli adam yetiştirmek 
ilkesi. Özellikle elit sınıfın, «intelligence» de
nen sınıfın her seviyede, her alanda birinci 
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smıf yetenekli kişilerden meydana gelmesi lâ
zımdır. Biz bunu yapmazsak, memleketin her 
alandaki yönetimini ele alacak olan kişilerin ye
tişmesine önem vermez, titizlik göstermezsek 
o zaman bugünkü duruma düşer ve kalkınma 
umudumuzu yitiririz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Buruk bir aciyle bugün hatırlıyorum. İkin

ci Beş Yıllık Plân burada görüşülürken, «Özel 
okullara alınacak olan öğreciler de.bir seviye 
imtihanına tabi tutulsun» demiş ve bir öner
ge ile teklifte bulunmuştum, «üniversite sevi
yesinde değil fakat asgari bir seviye şarttır» 
demiştim. Meclis çoğunluğunca bu teklifimiz 
reddedildi ve parayı veren özel okula girdi, iş
te şimdi bugün halledilmez bu problemle karşı 
karşıya kaldık. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Özel okulların resmileştirilmesi halinde bu

raya paralı öğrenci almanın tehlikesinden bah
settim. Bu arada Sayın Bakanın ileride bütün 
yüksek öğretim kurumlarının paralı olacağına 
dair bir beyanı varsa, bunu büyük bir endişe 
ile karşıladığımı ve bu mantıkla bir gün orta
okulların ve liselerin de paralı olmasına gidile
ceğini düşünerek endişe ettiğimi belirterek Sa
yın Bakana bu konu üzerinde tekrar düşünme
sini tavsiye etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, özel okulların bağ
landığı okullar meselesine de temas etmek isti
yorum; 

Üniversiteler özerktir, bu okulları bâzı üni
versiteler almak istememiştir; meselenin çözüm 
yolu aranırken bâzı üniversiteler çekinser kal
mışlardır. itiraf edeyim ki, ben bu davranı
şı, kalkınma ihtiyacında olan geri kalmış bir 
ülkenin üniversitelerine yakıştıramadım. Özerk
liği ben bu şekilde anlamıyorum. Bir yerde bir 
mesele var, büyük bir yurt sorunu var, eğitim 
sorunu var. Bu sorunu halletme görevi meclis
lere, Hükümete düştüğü kadar, belki ondan 
daha önce, o memleketin en önde gelen kül
tür kurumlarına düşer. Üniversitelere hükü
metler görev verebilir, üniversitelere meclisle
rimiz de görev verebilir.. Müddetim dolduğu 
için konuşmamı kısa kesmek zorundayım. Bu 
konuda bir önerge takdim etmiş bulunuyorum 
ve bu önergemle, bâzı üniversitelerin arzulan-
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na rağmen, bendeniz, bir kısım özel okulların 
bu kanuna göre konulariyle hiç ilgisi olmıyan 
akademilere değil, o konularla ilgili üniversite
lere bağlanmasını teklif ediyorum. 

Meselâ; istanbul Eczacılık Özel Yüksek Oku
lunun, istanbul iktisadi ve Ticari ilimler Aka
demisine değil, istanbul üniversitesine bağlan
masını teklif ediyorum. Meselâ; Ankara Ecza
cılık Yüksek Okulunun da Hacettepe Üniversite
sine bağlanmasını istiyorum. Çünkü Hacette
pe Üniversitesinde eczacılık öğrenimi vardır, 
Ankara Üniversitesinde eczacılık öğrenimi var
dır. Ankara iktisadi ve Ticari. İlimler Akade
misine bağlanmasını ben şahsan anlamlı bul
muyorum. 

Denebilir ki; «Bu akademileri de bu okul
larla birlikte ileride üniversite yapacağız, on
lar bu yeni üniversitelerin fakülteleri olacak
tır..» 

Muhterem arkadaşlarım, bir kentte, benim 
bildiğim bir üniversite olur. Hacettepe Üniver
sitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi, bir de bunlara kurulacak yeni üni
versite eklenecek. Ben dünyanın hiçbir yerin
de, hatırlıyabildiğim kadariyle, bir şehirde bir
den fazla üniversite bilmiyorum. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (0. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde 11 sayın 
üye konuşmuştur. Bu arada yeterlik önergesi-
de gelmiştir. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Yeterlik 
önergesinin aleyhinde söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Ba
kan haber göndermiş konuşmak istiyorlarmış, 
ondan sonra size söz vereyim. (A. P. sıraların
da, «Meclis bekler mi?» sesleri.) 

Bir dakika efendim, her şeyin bir haddi var, 
tabiatiyle ilânihaye beklemiyeceğiz; bir dakika 
sabrınızı rica edeceğim. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Yeter
lik önergesini okutun, Bakan da gelince konu
şur.. Sayın Bakanın müzakereleri takibetmesi 
lâzım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Takdir edersiniz M, kifayet 
kabul edildikten sonra kimse konuşamaz. 

Kifayet önergesini okutuyorum efendim: 
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Meclis Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Ankara 

Mustafa Maden 

BAŞKAN — İkinci bir önerge vardır, onu 
da okutuyorum:-

Görüşülmekte olan 1 nci madde üzerinde ye
teri kadar sayın üye konuşmuştur. Bu itibarla 
müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Burdur 
Ahmet Çiloğlu 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ ÖREL — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Esas mevzuya geçmeden evvel, «Bin Temel 

Eser» hakkında bir milletvekiH arkadaşımızın 
yaptığı beyana karşı açıklamada bulunmak is
terim. 

«Bin Temel Eser» konusu, aslında hakikaten 
yurda yararlı bir fikrin mümessilidir. 

GEV AT ÖNDER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, bu husus usule aykıdıdır. 

BAŞKAN —-Sayın Bakan, demin yapılan 
gündem dışı konuşma üzerine aynı konuda söz 
isteseydiniz, rahatlıkla konuşabilecektiniz. Bu
nu önümüzdeki birleşimde gündem dışı olarak 
cevaplandırabilirsiniz. Onun için şimdi 1 nci 
madde üzerinde ıgörüşmenizi rica edyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL 
(Devamla) — Peki efendim. 

Özel yüksek okullar sorunu Hükümetin vazi
feye başladığı zaman ele aldığı ilk konulardan 
birisidir. 

Bu (konu, 50 bin öğrencinin istikbali ile ilgili 
bir konuydu. Vakit gayet dardı, fakat buna 
rağmen üzerinde yoğun bir çalışma yapıldı ve 
7 Nisan günü Yüce Meclise sevk ettiğimiz Hü
kümet programı içinde özel yüksek okulların, 
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ve gerek
çesi doğrultusunda halledileceğini beyan etmiş 
ve güven oyu almış bulunuyorduk. 

İptal kararı Anayasa Mahkemesince çoğun
lukla verilmiş olan bir karardır. Bu karara kar
şı olan fikirler de vardır ve karar her zaman 
için tartışılabilir. Ama Hükümetimiz, bu ka
rarın gerekçesindeki fikirleri benimsemiş ve 
buna ek olarak da şu gerekçeleri ortaya koy
muştu: 
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Evvelâ, özel yüksek okullar bütün Batı ül
kelerinde olmakla beraber, hiçbir Batı ülkesin
de kâra yönelmiş iktisadi işletmeler halinde de
ğillerdir. 

Bundan başka, özel yüksek okulların en faz
la kullandığı kaynak ve esasen kârına olumlu 
bir memba olan husus öğretim üyeleridir. Öğre
tim üyeleri yetiştirmek gayet güç ve pahalı 
olan bir meseledir. Eğer özel yüksek okullar 
kendi kanunlarında belirtildiği şekilde bu yöne 
yönelmiş olsalardı, bu kârlılık olanağı ortadan 
kalkacaktı, özel yüksek okullar, başka bir 
deyimle, Devletin kullanamadığı öğretim üye
leri kapasitesini kendileri cazip şartlar yarat
mak suretiyle kullanmışlardır. 

Başka bir husus: Acaba özel yüksek okul
lar vakıf müesseseleri olarak yaşatılamaz tmı 
idi? 

Filhakika Batı memleketlerinde bunun bir
çok örnekleri vardır, fakat Batıdaki bu vakıf
ların (kuruluşu ile dayandıkları zengin kaynak
lar mukayese edilirse, bMm memleketimizde 
bunların var olacağını sanmak gerçekten uzak
tır. 

özel yüksek okullar meselesi, gerçekte, Dev
letin görev alanına giren bir sahada yapılması 
gerekli görülen plânlı kapasite artışının yapıl
mamışından doğmuştur. Diğer bir husus, özel 
yüksek okullar meselesi eğitim sistemimizin bü
tününün aksaklıkları dolayısi ile ortaya çıkmış 
bir meseledir. 

Bugünkü eğitim sistemimizdeki bozuk yer
ler nelerdir, neden böyle (konuşyoruz 

Bunun iki tane unsuru vardır. Birincisi; 
bugünkü eğitim sistemimiz dikey kuruluşlar 
halindedir. Yapılan verimlilik hesaplarına gö
re, ilkokulu bitiren her yüz çocuktan beş tanesi1 

ancak lise ve dengi okulları bitirmekte ve bun
lardan dördü yüksek öğretimin önüne gelmek
te ve sadece bir tanesi de hayata atılabilmekte* 
dir. 

O halde, öğretim sistemimizde daima birbi
rine doğru giden, ilkokulun ortaokula, orta
okulun liseye, lisenin üniversiteye sağladığı bir 
talebe akımı vardır. Bunlardan yana çıkış ve 
çocuğun kendisine bir is bulabilme olanağını 
sağhyan bilginin kendisine verilmediği gözük
mektedir. Ayrıca yüz çocuktan beş tanesinin bu 
mertebeye kadar çıkabilmesi verimliliğin de sağ
lanamadığını göstermektedir. 
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Başkan bir husus: Eğitim sistemimizin dikey 
kuruluşlar halinde oluşu, ferdi kabiliyetleri en-
gelliyen bir husustur. 

Şöyle ki : 
Sınıf geçme mecburiyeti dikey bir çıkışın 

lüzumudur, üniversite ve yüksek tahsil mües
seselerinde de aynı şey vardır. Farzımuhal bir-
çocuk tıbbiyeye girer, birinci senesinde muvaf
fak olamazsa ya dönüp tekrar bir yüksek tahsil 
dalma gidecek ya da tahsili terkedecektir. Eğer 
gerek orta öğretim müesseselerinde gerek yük
sek öğretim müesseselerinde yatay geçiş imkân
ları olsa, çocuğun kabiliyetine göre saha seçil
mesi imkân dâhiline girebilecektir. 

Bu iki husus, eğitim sistemimizde görülen 
bünyevü arızalardır. Bunları biran için bir ya
na bıraksak ve bugünkü eğitim sistemimize şöy
le bir göz atsak, yani bugünkü eğitimimiz bu 
sistem içerisinde hakikaten işlemekte midir? 
Bilhassa, plânlı devre eğitimimizi inkaşafa gö
türen bir merhaleye bizi ulaştırmış mıdır? Kısa
ca birkaç rakam arz ediyorum : 

Bu seneye kadar plânlı devre içerisinde Millî 
Eğitim Bakanlığına verilmesi icabeden yatırım
ların (Yüzde olarak ifade ediyorum) ilkokulda 
sadece % 71 i verilmiştir, ortaokulda % 60,3 ü 
verilmiştir, öğretmen okullarında % 101,4 veril
miştir, kız enstitülerinde % 267,7 si verilmiştir. 

Şu halde verilen şu yatırımlarla görüyoruz 
ki, plânın tesbit ettiği yatırım hedeflerinin çok 
gerisindeyiz. Bu, şu demektir: Plânla program 
arasında ve program bütçe arasında hiçbir ilişki 
yoktur. 

ilk öğretimde acaba verimlilik nasıldır? 
Durum şöyledir : ilköğretim yatırımlarının, 

biraz evvel arz ettiğim gibi, sadece % 71 i ve
rilmiştir. Bugün ilköğretimde 9 707 çift tedri
sat yapan, 72 de üçlü tedrisat yapan okul var
dır. Bir yıllık nüfus artışının çağdaki öğrenci 
sayısı 900 bin dir. Her yıl ilkokullardan mezun 
olanların sayısı da 700 bin dir. O halde biz her 
yıl artan nüufsa paralel olarak 200 bin çocuğa 
derslik yapmak zorunluğundayız, Bunun malî 
portesi yılda 500 milyon lira eder. Eğer bu 
ikili ve üçlü tedrisatı da normale çevirmek is
tersek, bunun da malî portesi 6 200 000 000 li
radır. Bunu on yılda yapabileceğimizi kabul 
etsek yılda 1 200 000 000 lirayı sadece ilköğre
tim yatırımına tahsis etmemiz gerekir. 
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Şimdi ortaokullardaki durumu arz ediyo
rum : 

1970 - 1971 de 27 170 öğretmene sahibolma-
mız gerekirken, bugün elimizde 16 923 öğretmen 
vardır. O halde öğretmen sayısının % 181 art
ması gerekirken sekiz yıllık ortalamada ancak 
% 21,5 artmıştır. 

öğrenci sayısı % 13,4 arttığı halde yeni ka
yıtlar % 16,6 dır. Gerekli yatırımın da ancak 
% 60,3 ü verilmiştir. 

Bu, şu demektir : Dersanelerdeki talebe 
mevcudu artmış, dolayısiyle eğitimin verimlili
ği düşmüştür. 

Liselerdeki durumu arz ediyorum : 
Liselerde öğretmen sayısı 13,8 artmış buna 

mukabil öğrenci sayısı % 16 artmıştır. Bu da, 
sınıfların gittikçe kalabalık olduğunu ve dola
yısiyle eğitimin kifayetlinin düştüğünü ortaya 
koymaktadır. Halbuki bu rakamların birbirine 
paralel olması icabeder. 

öğretmen sayısı 20 400 dür. Ortaokullarda 
21 saat, liselerde 18 saat normal tedris zamanı, 
yani bir öğretmene verilmesi gerekli zamandır. 
Eğer ek ders verilmez ve sadece öğretmenlere 
düşen bu saat üzerinde kalırsak, bizim öğretmen 
ihtiyacımız 17 000 dir. Ve maalesef bu öğret
men ihtiyacımız bilhassa fen ve matematik kol-
larmdadır. 

Bugün bilhassa liselerde 680 matematik öğ
retmenine, 248 biyoloji öğretmenine, 481 fizik 
öğretmenine, 529 kimya öğretmenine ihtiyaç 
vardır. Diğerlerini saymıyorum. 

Ortaokullarda da 990 matematik öğretme
nine, 943 fen grupu öğretmenine ihtiyacmız var
dır. Diğerlerini, yine saymıyorum. 

O halde dersler boş mu kalıyor? Hayır, boş 
kalmıyor; ek dersler vermek suretiyle temin 
ediyorum, civarından temin ediyoruz. Tabiîdir 
ki bu, eğitimin kalitesini düşürüyor. Yine, orta
okulda öğretmenlik eden hocayı liseye de devam 
ettirmek suretiyle, burada da kaliteyi düşürmüş 
oluyoruz. 

Ayrıca şurada bir noktayı daha arz edeyim: 
Bugün elimizde 380 tane coğrafya öğretmeni, 
80 tane de tarih öğretmeni fazladır. Mütemadi
yen de bu fakültelerden çıkanlar gelir ve bizden 
öğretmenlik isterler. 

Meslekî okullarda durum nedir? 
öğretmen sayısı 11,1 artmıştır, öğrenci sa

yısı 18,3 artmıştır. O halde meslekî okullarda 
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da dersanelerde bir genişleme vardır ve dolayı-
siyle öğretimin kalitesi düşmektedir. 

Genel olarak eğitim yatırımlarında 7,6 artışa 
mukabil, meslek okullarının yeni öğrenci kay-
dındaki durumu 18,8 bir artı? kaydetmiştir. 

Lise ve dengi okullardaki durum : Öğret
men sayısı 3,6 artmış, buna mukabil öğrenci za
yisi 22,3 •artmıştır. Bu da dersanelerin ne ka
dar şişmekte olduğunu ve öğretimin kalitesinin 
düştüğüne bir delildir. 

Yüksek öğretmen okullarında durum şöyle
dir : Öğretmen sayısı % 8,3. artmış, öğrenci sayı
sı % 17 artmıştır. 

Bütün bu verdiğim rakamlar plânlı devre 
içerisindeki 8 yıllık ortalama rakamlardır. 

Eğitim enstitülerinin plânda öngörülen top
lam öğrenci kapasitesinin 23 bin olması gere
kirken, çok gerilerde kalınmıştır. Bugün an
cak 6 700 e ulaşılabilmiştir. Keza, liselere öğ
retmen yetiştiren yüksek öğretmen okullarında 
da toplam öğrenci kapasitesinin 7 bin olması 
lâzım gelirken 1 707 ye ulaşabilmiştir. 

Üniversitelerde durum nedir? 
Muhtar ve muhtar olmıyan üniversiteler : 
öğretim üyesi, yani öğretim elemanı sayısı 

- son 8 yıllık yüzde olarak - % 20,5 artmıştır; 
öğrenci sayısı ise % 7,7 artmıştır. Yeni kayıt, 
yani kapasite artışı % 2,8 dir. Bu % 2,8 kapa
site artışına mukabil, bütçeleri 1963 ten bu ya
na % 213 artmıştır. Yatırım ödeneklerinin bu 
dönemdeki artışı ise % 500 dür. 

Her kademedeki öğrencinin yüzde miktarı 
da şöyledir: İlkokullarımızda öğrencilerimizin 
% 77,7 si; orta birinci devrede % 13,1 i, ikin
ci devrede % 3,6 sı; meslek ikinci devre okul
larda % 1,7 si bulunmaktadır. Lise seviyesin
deki teknik okullarda binde 8; yüksek öğrenim
de 1,6, üniversitelerimizde de 1,5 tur. O halde, 
yüksek öğretimle üniversiteyi topîarsak, bizde 
yüksek öğretimde bulunanların yüzdesi 3,1 olur. 
Eğer bunu çağ nüfusuna göre düşünürsek, ya
ni 19 ilâ 22 yaş arasında bulunan çocuklarımı
zın yüksek öğrenimdeki durumları Türkiye'de 
% 6,5, Batı ülkelerinde % 15, Amerika Birleşik 
Devletlerinde % 45 tir. 

Buraya kadar bugünkü eğitim sistemimiz
deki, gerek yapı bakımından gerekse kifayet 
bakımından, durumu beyan etmeye çalıştık. Ay
rıca bir nokta üzerinde durmak istedim. Plânlı 

devre eğitime ne getirmiştir? Buradaki rakam
lar ve yatırım nisbetleri plânlı devrenin eğiti
me büyük bir katkı getirmediği sonucuna var
dırmaktadır bizi. 

O halde eğitim reformundan neyi kastedi
yoruz? Diyoruz ki, eğitim reformu, ekonomik 
kalkınmayı, sosyal gelişmeyi hızlandıracak, mil
lî birlik ve beraberlik ruhu içerisinde eğitim 
sistemimize bir yapı ve muhteva kazandırmak
tır. Yani, sosyal adalet, fırsat eşitliği ve fertle
rin kabiliyeti ölçüsünde, kalkınma plânımızın 
öngördüğü insan gücü hedeflerini tahakkuk et
tirebilmek için, fertlerin kabiliyetine göre bu 
insangücü hedeflerine varmaktır. Eğer bu 
prensip, bu politika kabul olunursa, bunun mâ
nası şudur: Biz, eldeki kaynakları kendi ihti
yaçlarımıza göre en verimli şekilde, israf etmek
sizin kullanmak durumundayız. Neye göre? İn
sangücü hedeflerine yetiştireceğimiz nitelik ve 
nicelik bakımından bu iki unsuru hesaba kata
cağız, buna en elverişli kabiliyette olan çocuk
larımızı sevk edeceğiz. Ancak bu suretle kendi 
potansiyelimizden azami ölçüde faydalanaca
ğa. 

O halde yapılacak iş; ilkokuldan itibaren 
eğitimin bütün kademelerinde çocuğu hayata 
hazırlayan, eğitimin kademelerinin her birinden 
çıktığı zaman kendisine iş bulabilecek, çevreye 
ekonomik katkıda bulunabilecek ve onların eko
nomisini artırabilecek bir güc kazandırmaya ça
lışacağız. Bu, nasıl olacak? ilk eğretimi sekiz 
yıllık bir devreye çıkarmak, belki ilk dört yılda 
klâsik bilgileri, fakat ikinci dört yılda çevrenin 
ekonomisine yardımcı bilgileri vermek ve çocu
ğa, bu sekiz senelik eğitimin sonunda hayata 
atılabilme imkânını sağlamak suretiyle olacak. 
Ailesi de görsün ki, bu çocuk faydalı malûmat 
elde etmekte ve yarın kendisine, çevresine eko
nomik bir katkıda bulunabilecektir. Böylece 
onu daha çok teşvik etsin, daha çok mektebe 
göndersin ve bu suretle hem aile, hem fert ve 
hem de yurt kazansın. 

Orta öğretim de aynıdır. Orta öğretim de 
bugün yine dikey kuruluşlar halindedir. Orta 
öğretimin bilhassa birinci devresinden sonra 
çocuk ikinci devreye geçtiği zaman bir oriyan-
tasyon sınıfına girmesi ve sonra çocuğun kendi 
kabiliyetlerine göre yatay kuruluşlara kayabil-
me imkânının sağlanması ve eğer çocuk ileride 
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üniversite gibi yüksek bir tahsile devam etmek 
isterse, ona da bu kapının açık bulundurulması 
lâzımdır. 

Bu husus, sayın selefim tarafından da benim
senmiş, 7 nci ve 8 nci eğitim şûralarında uzun-
boylu tartışılmış, gerekli hazırlıkları yapılmış
tır. Biz, 9 ncu Eğitim (Şûrasını Eylül ayı içeri
sinde toplıyarak 7 nci ve 8 nci eğittim, şûrasın
da münakaşa edilen 'hususları son bir karara 
bağlamak niyetindeyiz. Ancak, bu işi bugün 
yapmış olsak, belki gelecek yıldan itibaren tat
bik edebileceğiz. O halde 'orta öğretim müesse
selerimiz, üniversitelerimize ve yüksek okulla
rımıza mütemadiyen öğrenci göndermeye daha 
hiç olmazsa dört, (beş yıl devam edeceklerdir. 

Yüksek öğretimde ne yapmak istiyoruz?... 
Biraz evvel arz ettiğim tgibi, yüksek öğretimi 
orta öğretim ile (beraber bir (bütünlük ilerisinde 
mütalâa etmek 'zorundayız. Nasıl ki, orta öğre
timde yatay geçişlere imkân verecek >bir Sistem 
arıyorsak, yüksek öğr&tim içerisinde de bu sis
temi aramak 'mecburiyetindeyiz. 

Yüksek öğretimi bir bütünlük içerisinde 
toplamak düşüncesindeyiz. Şöyle ki; (bugün 
Türkiye'deki yüksek öğretim müesseseleri ihti
yaca ıgöre peyderpey çıkmış ve ayrı ayrı kuru
luşlar halinde bulunmaktadır. Bunları bir ara-
rada okuyan çocukların istikbali bakımından 
da çok faydalı olacaktır. Nitekim bu husus, Al
manya'ya /gönderdiğim mütehassıs arkadaşla
rım tarafından da incelendi ve Almanların (bu 
işe giriştikleri görüldü. Amerika'da da öyledir; 
Amerika'da yüksek öğretim müesseselerine, ya
ni üniversitelere bağlı kolejler vardır. Bu kolej
ler iki yıllıktır, hayata kısa yoldan adam yetiş
tirir ve çevrenin ihtiyacına göre adam yetiştirir. 
Çocuk bir müddet sonra dönüp tekrar üniversi
teyi bitirmek isterse, ona da kapılar açıktır. 

Meselâ, Kentucky Üniversitesinde (böyle ye
di tane kolej vardır. Bütün Amerika'da ise böy
le 800 tane kolej vardır. Şu 'halde bunları böyle 
bir üniversiter çatı altında toplarsak, gerek 
öğretim üyesinin kifayeti 'bakımından, gerekse 
ya getirmek ve bir bütün içerisinde bir kurulu
şa bağlamak çok daha ekonomik olacak ve fou-
çocuğu kısa yoldan hayata ve mesleke atma ba
kımından ve yine gerekse çocuğu istikbalde 
ilerleme imkânını (temin etme (bakımından 'Çok 
daha faydalı olacaktır. 

Yüksek öğretim, muhakkak surette (toplu
mun ihtiyaçlarına yönelmiş olmalıdır. Eğer bu
gün bizim bu kadar matematik öğretmenine ih
tiyacımız varsa, mütemadiyen coğrafya öğret
meni yetiştireceğimiz yerde matematik öğret
meni yetiştirmeye yönelmiş olmalıyız. 

Çocuklara fırsat ve imkân eşitliği muhak
kak verilmelidir. Bugün aynı çocukları liseler
den alıyoruz, aynı şekilde imtihanlara tabi tut
mak suretiyle üniversitelerimize (gönderiyoruz. 
Bunda evvelâ haksızız, (biraz evvel de arz etti
ğim gibi, ©ocuklara aynı seviyede öğretim vere
memekteyiz. O halde, ilerde (bunu tamamlamak, 
çocuklara hakikaten belirli 'seviyede üniversite 
imtihanı kazanabilecek ehliyette bir imkân ve
rebilmek için (bâzı tedlbirlere eğilmek lâzımdır. 
Bu 'tedbirlerin (başında üniversitelerde foedava 
yaz kursları açtırmak Ve evvelâ çocukların nok
sanlarını bu yaz kurslarında telâfi ettikten son
ra üniversite imtihanına sokmak en başta gelen 
düşüncelerden biridir. Ama, bugün bunu yapa
cak durumda değiliz, fakat sıkı bir çalışma ile 
eğer reformu gerçekleştirebilirsek, gelecek se
neden itibaren bunu gerçekleştirmeye belki im
kân bulabileceğiz. 

Çocuklara kabiliyetlerine göre imkân ver
mekten bahsettim; başarılı öğrencilere muhak
kak (burs temin etmeliyiz, yoksul öğrenciye mu
hakkak kredi imkânları bulmalıyız ve başarı
sız öğrenciyi de üniversitede, gittikçe biriken 
bir ortamda, bırakmamalı, bunu bir müeyyide
ye bağlamalıyız. 

Ayrıca, bugün yüksek öğretimin yönetimine, 
bütün diğer memleketlerde olduğu gibi, öğren
cilerin. 'de (bir ölçüde, Ibâzı belli konularda katıl
ması (sağlanmış olmalıdır. 

(Bu arz ettiğim (hususlar, yüksek öğretimin 
bütünlüğü içerisinde düşünülen, Bakanlar Ku
ruluna sunulan, Bakanlar Kurulunun tasvibin
den geçen (hususlardır. Buları (bir anket halinde 
hazırladık, üniversitelerimiz ve yüksek okulla
rımız nasıl düşünürler» diye kendilerine 'gön
derdik, bu ayın sonuna kadar 'cevap bekliyoruz. 
Bu cevabı aldıktan sonra (hazırladığımız 17 ki
şilik 'bir özel çalışma (grupunda meseleleri tet
kik ettireceğiz. 

Şimdi müsaadenizle üniversite reformu için 
düşündüklerimizi arz ediyorum : 

Üniversitede ortak bir çerçeve içerisinde 
hepsini bir seviyeye ulaştırmamız icabeder. Bu-
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nunla bütün üniversitelerin tek bir kanuna tabi 
olmalarını kastetmiyorum. Ama, (bütün üniver
sitelerde, üniversite reformundan kastedilen il
kelerin bir ortak ilkeler manzumesi içerisinde, 
sayın selefim tarafından da düşünüldüğü gibi, 
hazırlanmasını ve founun dışında her üniversite
nin kendisine öz ve onun dinamizmini temin 
edecek şekilde bir kanun yapılmasını düşünüyo
ruz. 

Üniversitelerimizin çalışma alanlarının mu
hakkak ki, (toplum yararına yönelmesini öngör
mekteyiz. Üniversitelerimiz artık sadece bilim 
adamı yetiştiren müesseseler değil, fakat mesle-
ke insan yetiştiren, idareye insan yetiştiren mü
esseselerdir. üniversitelerdeki araştırmalar fou-
gün daha 'çok lisans üstü ve doktora eğitiminde 
olmaktadır. 

Yinl3 üniversitelilerde açılacak özel kurslarla 
idarede ve ekonomide bütün havat boyunca 
yürüyen şahısların munzam eğitim alma husus
larını bir kaideye, bir nizama bağlamayı ve bu
nu bîr müeyyide halime getirmeyi düşünüyoruz. 

Demirperde hariç, bütün dünyada olduğu 
gibi, yüksek öğretime paraflı bir-sistem getir
mek ffelâyoruz. Bu paralı sistemi hemen yapa
bilecek durumda değiliz. Bunun bir geçiş dev
resi olacaktır. Bu paralı sistemden kaısteddiği-
mıiz mâna bugünkü sembolik harçlar değildir. 
Bununda şunu sağlamak istiyoruz: Sosyal ada
leti temim edeceğiz, öğrencide sorumluluk 
duygusunu artıracağız ve nihayet öğrencinin 
yüksek okullarda' birikmesini önlemiş oliacağız. 

Sosyal adaletten kasteddiğimiz mâna ise şu
dur: Başarılı, çok vfcıtün başarılı talebeye burs 
vereceğiz. Bunun altında bulunan taCıebeye, 
yoksul talebelerle kredi ısağkyaeağız ve onun 
altındaki, muayyen tür seviyenin altımda bulu
nan talebeler bir müddet okulda kaldıktan son
ra, para da verseler aynı okula devam edemi-
yecekler, diğer Batı memleketlerinde olduğu 
gibi, mektuplaşma eğitim sistemi ile veya
hut daha |küçük kolejlerde eğitimlini tamam
layarak tekrar ümiversıiıteye gelme şansına sa-
bibolabileoeklerdir; Ama, üniversitede sıra iş
gal etnıiyeoeklerdir. 

Asistanlar ve öğrencilerin belli bir ölçüde 
yönetime kaitılmalan, Batı memleketlerimde ol
duğu gibi, belli mevzu ve belli ölçülerde ka
tılmaları arzumuzdur. 

Kaynaklarımızın etkin bir şekilde kuHanııl-
msını plânlayacağız. Bu plândan kastetti-
ğimıiz mâna şudur: 

Öğretini üyeleri etkin bir şekilde kuliamıl-
malıdır. Bu etkinlik içenisinde kastettiğimiz 
unsunlar şunlardır: Tam gün ülkesi, normal 
akademik yük, mukabil maaş vermek ve fazla 
çalışma saati iğin belki bir ek ücret vermek, 
değişik üniversitelerde görevlendlirme|k. 

Biz burada tam çalışma ilkesi derken bu
nu, bütün fakültelerde aynı esaslara islinadem 
düşünmüyoruz. Her fakültenin kendisine gö
re husı^diyeti olacaktır, değerli öğretim üye
lerinden faydalanmak, ondan ancak belki gün
de t ir saat, belki haftada İM. saat istifade et
mek mümkün olabilecektir ama, bunun esası 
tesbit edilecek ve çoğunlukla tam gün esası uy
gulanacaktır. 

Ayrıca, öğriatim üyelerinim sayısını artıran 
tedbirleıe de yöneleceğiz. Bundan şunu jklasfce-
diyoruz; doktora yapmış asistanlar, öğretim 
üyesi vasfını haiz olarak ders verebilme! ve 
ama, doktora eğitimi kendine has, kendisine 
lâyık bir şekilde yaptırılmalıdır. Sözleşmeli 
öğretim üyesi kullanabilmeliyiz. Öğretim gö
revliliğini cazip kılabilmeliyiz. Bundan, mâada 
en mühim nokta da, öğretim üyelerinim ro
tasyonunu yurt sathında temin edebilmeCıiyiz. 
Bugün İstanbul, Ankara gfibi belli merkezler
de büyük ölçüde bir öğretim üyesi yığılması 
vardır. Buna mukabil Erzurum Atatürk Üni
versitesi hâlâ kendisini toparlayamamıştır, 
Trabzon üniversitemiz hâlâ kendisini toparlaya-
mamıştıi'. 

Mevcut tesislerden daha etkin t i r şekilde 
istifade etmek zarureti vardır. Bundan da şu
nu kastediyoruz; bugün üniversitelerimizde bu
lunan kürsü sistemi yerine bölüm sistemlini ge
tirmeyi, sınıf geçme yerime kredi sistemi getir
meyi ve paralel öğretim yapmayı, öğretim sa
yışınım artırılmasını, gece eğitimi giibi kapa
site artırıcı tedbirler düşünülmektedir. Bunun 
için de özel bir komisyon kurulmuştur, üniver
sitelerimizde bu unisurlar düşünülerek «nasıl ka
pasite artışı yapılabilir» diye çalışmaya başla
mış bulunuyoruz. 

Ayrıca, yine bu minvalden olmak üzere, bi
raz evvel arz ettiğim gibi, başarısız öğrencimin 
birikmesini de önliyeceğiz. 
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Bıı reform liçinde şimdi en mühim unsura 
gıe!ûyorum; bu da, plânlaıma örgütlerinin kuırul-
masudır. Bununla şunu kasdediyorum; bugün 
üniversiteler kendi muhtar durumları içerisinde 
ûsitedjkleri şekilde enstitü, okul, fakülte açmıak-
taıdırDar. Bizim hunııara müessiriyetimliz, malî 
öseıkllklieri olmadıkSarı için ancak bütçe yolun
da oluyor. Ama, hiçbir fakülteye biz bor kon
tenjan veremeyiz ve hiçlbir fakülteye «büze şu 
kıratta, şu kalitede, şu mliktıarda iadam yetiştir» 
diye söyldyeimeyiz. Belki rica edikibülir, ama 
rica is'at edilmezse. 

O halde insan gücü hedeflerine hakikaten 
salıilboöaibillmıek, Plânlamanın arzu ettiği kal
kınmayı geırçekle§)iirebilmek için üniversite, 
Devlöt Plânlama Teşkilâtı ve Millî Eğitim Ba
kanlığının plânlama ünitelerinin ortak bir ça
lışma esasına göre düzenlenmesi şarttır. Bu, sağ
landığı takdirde kopukluk olmıyaeak ve insan 
gücü hedeflerini yetiştirmeye imkân bulacağız. 
IBiras evvel arz ettiğim gihd, 380 tane coğrafya 
öğretmenim artık bulunmıyacak, onun yerine 
matemaltik öğretmeni bulmak imkânını bağlıya
cağız. 

Akademiler ve diğer yüksek kurumlar hak-
lanida da düşüncellerimiz şunlardır : özel yüksek 
okullar kanunu tasarısının gerekçesinde de be-
lirtitiğimiız giıbi, özel yüksek okulları bünyesine 
alan akademileri bir üniversite haline getirme
yi düşünüyoruz. Bundan maksadımız, «İktisadi 
ve Teknik Bilimler Üniversitesi» adı altında bir 
üniversite kurmaktır. Aslında bu müesseseler, 
üniversitenin verdiği 'diplomaya eş değerde dip
loma verecek ve idarenin kilit noktalarına per
sonel yetiştirecektir. O halde, böyle bir tahsil 
yapan müesseseye, Anayasa Maıskemeisinin iptal 
karlarının gerekçesinde de belirtildiği gifbi, ismi 
sadece «üniversite» değildir. O halde «üniver
site» ismini vermek ve ibunian «üniversiter ni
zam» adı altında toplamak çok daha yararlı 
olacak, hem eğitimin bünyesi bakımından, hetm 
de iktisadi olmaları bakımından ve yan geçişler 
bulunması bakımından çok daha faydalı ola
caktır. Ancak, hu çalışmayı bitiremedik. Bu ça
lışmalar üzerindeyiz ve tahmin ediyorum, tatil 
devresinden sonra bu konudaki kanun tasarımızı 
Yüksek Huzurunuza getirmiş bulunacağız. 

!Bu konudaki hazırladığımız kanun tasarıla
rını ıhem üniversitelere, hem de akademilere 
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sunduk. Onların mütalâalarını bu aym sonuna 
kadar alacağız. 

Şimdi, özel yüksek okullar problemine geçi
yorum. özel yüksek okulların, özel okullar prob
leminin iki tarafı vardır. Birisi, bir âcil tarafı 
vardı, yani 9 Temmuzda hukukî varlıklarını 
kayfoeden ibu okulların 50 bin çocuğumu sokakta 
(bırakmamak, onları (biran evvel ecnniyeıt altında 
(bir akademiye, (bir yüksek müesseseye bağla
maktı. 

Denelbilir İki, «madem ki akademileri üniver
site yapıyorsunuz, o kanun daha evvel gelseydi 
ve ibu çocukları o kanunun içerisinde düşünsey
diniz.» 

'Biraz evvel arz eliğim gilbi, ona raılkâ'n yok
tu. Çünkü, 'bütün yüksek öğretim müesseseleri 
üzerinde esaslı 'bir tetkik yapmadan, araştırma 
yapmadan 'böyle bir kanun tasarısının çıkarıl
masına muktedir değildik. Bu itibarla ilk sorun, 
bu 50 bin çocuğun durumunu halletmekti. Bu
nun için muhtelif temaslar yaptık. Zaten 28 
Marttan itibaren özel y u t a k okullarla uzaktan -
yakından ne kadar müessese vaatea, hepsi ile te
mas ettıilk ve hepsini dinledik. Ve nihayet ancak 
bunları akademilere bağlamaktan ib&şka da bir 
çare (bulamadık. İsterdik ki, üniversitelere bağ
lanmış olsun ve hugünikü münakafalarm birço
ğu olmasın. Ama sayın arkadaşlarımın da ifade 
ettikleri gilbi, bu imkânı bulamadık ve akade
milere bağladık. Ama, akademilere bağlarken, 
biraz evvel iarz ettiğim yükselk öğretimdeki re
form düşüncelerini hesaba kattık ve ona göre 
akademilere ıbağladık. 

Şimdi, mühim olan hususlardan birisi, gerek 
Millî Eğitim Komisyonumda ve gerekse Plân Ko
misyonunda üzerinde durulan nokta, kanunun 
1 nci maddesidir. 1 nci maddesinde diyoruz ki, 
ıbu okullar geçici olacaklardır. Yani, geçici ma
hiyette olacaklardır. Maksat, kanun ruhu özel 
yüksek okullarda bulunan çocukların tahsillerini 
bitirinceye kadar yüksek öğretim kurumu içeri
sinde talhsillerini bitirmektir. Yani, bu özel yük
sek okulları üniversitelere, yahut akademilere 
bağlayıp devamlaştıramazdık. Şayet devamlaş-
tırırsaik, hunun iki mânası vardı, birincisi bu 
okullar her hal ve kârda devam edecekler. Ha
sıl devam edecekler? Bugünkü 'sistem içerisinde, 
yani paralı sistem içerisinde devam edecekler. O 
halde, farz edelim ki, bunu bugün böyle yaptık, 

422 — 



M. Meclisi B : 130 14 . 7 . 1971 O : 1 

özel yüksek okulların birinci sınıflarına talebe 
alacağız. Onun bağlı olduğu kuruluşa da talebe 
alacağız. Çünkü, demim de arz etiğim gibi, bir 
ısscıelik bir geçiş devresi var. Bunlar, merkezî 
sistem içerisinde girecekler ve 'bedava olarak 
tahsillerine devana edecekler. Buna mukabil ora
daki çocuklar merkezî sisteme girmeden para 
vernıdk suretiyle tahsillerine devam edecekler. 

Bu, ilelebet böyle gidecek. Eğer böyle gi
derse, orta yerde üniversite reformu olmaz, ya
ni yüksek öğretimin reformu kalmaz. O halde 
bizim istediğimiz ne, arkadaşlarımızın üzerinde 
durduğu nokta ne? Boş kapasite zayi olmasın. 
Şüphesiz boş kapasite zayi olmasın, bu, hepimi
zin istediği husustur. Nasıl kullanacağız, bu boş 
kapasiteyi? Diyoruz ki, bu boş kapasiteyi eğer 
akademi meselâ, bu sene bin talebe alacak idiy
se, buradan da 50 kişi boşatıyorsa 1 000 + 50 
alacak. Ama kendi statüsü içerisinde alacak. 
Kendi bünyesi, merkezî sistem içerisinde talebe 
alaeaık ve bu aldıkları talebeler bedava olarak 
bu yıl okuyacaklar. 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü sını
fında olan ve özel yüksek okullar dolayısiyle 
akademiye bağlanmış olan talebeler kendi statü
leri içerisinde ve akademiye bağlı olarak tahsil
lerine devam edecekler, fakat her yıl boşalan 
kapasite bağlandığı okulun kapasitesine ek ola
rak devam edecek. 

Her okul için böyle mi olacak? Şüphesiz de
ğil. Çünkü eczacılık, dişçilik ve gazetecilik, bun
lara insan gücü hedefleri bakımımdan Plânlama 
lüzum görmemektedir. O halde bu gibi okulların 
bir kısmı birleştirilecek ve fakat teknik sahada 
olan okullar kendi bünyesi içerisinde talebeyi 
(kademi, yahut bağlandığı mimarlık ve mühen
dislik akademileri içerisinde ek kapasite olarak 
talebe alacaklar ve yürüyecekler. 

Sanıyorum ki, Sayın Uğrasızoğlu'nun üze
rinde durduğu ve benim burada beyan etmemi 
istedikleri nokta da budur. Bir daha arz ediyo
rum, insan gücü hedeflerine tabi olarak boşalan 
kapasiteyi kullanmak üzere bu okulların bağ
landığı müesseseler kendi kontenjanlarına ilâve 
olarak munzam talebe alacaklardır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika, Sayın 

Uğrasızoğlu sual soracaklar. 
ıSaym Uğrasızoğlu, buyurun sorun, 
FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, Sayın Balkan buyurdular ki, «özel yük

sek okullar akademilere bağlandıktan sonra 
merkezî sisteme göre bu akademilere kendi kon
tenjanları dışımda özel okuHaHi boşalan kapasite 
kadar parasız öğrenci alntacktısr» ve «bu özel 
yüksek okul öğrencileri resmî nitelik kazandık
tan sonra öğrenimlerine kendi statüleri içerisin
de mezun oluncaya kadar devam edeceklerdir» 
noktasına işaret ettiler. 

Şimdi tasarının 6 ncı maddesini okuyorum, 
ki bu madde hem Millî Eğitim, hem de Plân ko
misyonlarında aynen kabul edilmiştir : 

«Yeni yönetmelik ve programlar yürürlüğe 
girinceye kadar özel yüksek okulların Millî Eği
tim Bakanlığınca onaylanmış bulunan mevcut 
yönetmelik ve programları uygulanır.» 

Yani, bu yöneiîmelik uygulanacak ve akade
miler bu öğrencileri aldıktan sonra, bunların 
durumuna uygun olarak resmî yönetmelik ve 
programlar derhal hazırlanacak: ve bu çocukla
rımız bu program ve yönetmeliklere uygun c*a-
rak özel nitelikten resmî niteliğe geçeceklerdir. 

Yani, ISayın Bakanın buyurdulu husus ile 
€ ncı madde katiyen birbirine uymamakta dır. 
(Gürültüler ve «onun, 6 ncı madde ile alâkaisı 
yolk» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, sorunuza 
devam edin. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Yani, 
sayın bakan diyor ki, «Bu çocuklar resmî nite
lik içerisine girinceye kadar özel program uy
gulanır.» 

Şimdi bu hususta bir çelişme vardır, bunu 
nasıl izah buyururlar, bir. 

İkinci sorum... 

BAŞKAN — Kısaca lütfen. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Madem

ki bunlar akademi ve üniversitelerin kendi kon
tenjanları dışında boşalan kapasite kadar mer
kezî sisteme göre öğrenci alacaklardır. Bu hu
susun bir fıkra halinde tedvinini lüzumlu gör
mezler mi? 

BAŞKAN — Buyurun, ıSayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL 

(Devamla) — 'Sayın Başkanım, sayın milletve
killeri; Sayın Uğrasızoğlu, «6 ncı maddede yö
netmelikler, nasıl olsa bağlanmış bulunan aka
demiler tarafından yapılacak, onlar da tasdik 
edilecek, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış 
bulunacak ve böylece bu okullar resmî mahiyet 
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kazanacaklar» dedi. Bu okullar resmî mahiyet 
kazanacaklar, tabiî, onun için bu akademilere 
•bağlıyoruz. Ama, bu demek değilki, bu öğren
ciler, bugün 3 ncü sınıfta, 4 ncü sınıfta, ve 5 ne i 
sınıfta aldıkları derslerle, bu akademinin mua
dili bulunan okullardaki dersler birbirinin ay
nı olacaktır. Yok, ıbayle bir şey. Böyle bir şeyin 
olması temenni edilir. Ama, birden bke çocuk
ları buna zorlarsanız belki yapamazlar. Bina
enaleyh, bu hususlar belki kademeli olarak ya 
pılacak. Yani, aynı statü içerisinde olmasına 
imkân yok. 

Şöyle arz edeyim; Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisine istanbul'daki bir özel mimarlık 
yüksek ckulu bağlandı. Bunun bir programı 
var. Ama, okul, bu çocukları aldığı zaman de» 
neyecek, bakacak statülerine; acaba, kendi ta-
lebeleriyle bir paralellik var mı, yok mu. Yok
sa, bunları ne ölçüde kendi talebeleri paraleli
me getirebilir? Belki bir senede, belki iki sene
de, belki üç senede. 

Binaenaleyh, bu çocukları aynı statü içeri
sinde kabul edemezsiniz, buna imkân yok. Ama, 
çocuklar mektebi biritinceye kadar, onlara res
mî hüviyeti verecek nitelikte bir öğretim mu
hakkak sağlanacaktır. Akademi veyahut bağ
landığı müessese, bu yükümlülüğün altındadır. 
Burada aynı eşit hakları verir dediğimize göre 
diplomaları, o akademi, o müessese !bu yüküm
lülüğün altındadır. Bunu nasıl yapacağını ken
disi tâyin edecektir. 

Ayrıca, eğer biz bu okulları «devamlı» der 
isek, halen mevcu dolan 39 okulda tümü devam 
edecek demektir. Halhuki, bunlardan bir kısmı
na ihtiyaç yoktur. Bunların bir kısmı bir araya 
getirilecek, yeni bir grup yapılacak, belki iki 
mektebin ikinci sınıfları birleştirilecek yeni bir 
grup yapılacak, bir kısmı hiç açılmıyacak. An
cak, talebeleri devam edecektir, meselâ, gazete
cilik okulunda olduğu gibi. 

10 halde, «devamlı» diyemeyiz. Muhakkak 
geçici olmaları şarttır. 

İBaşka bir sualiniz var mı efendim. 
FAHRİ UĞEASIZOĞLU (Uşak) — Yani 

buyurdukları gibi, sisteme ığöre, öğrenci alınma
sına devam edileceğini ifade buyurduklarına 
göre, bunun kanun metninde yer alması iktiza 
eder kanısındayız. 

IMÎILî EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL — 
Para meselesinde değil mi efendim? 

FAHRİ UĞBAjSIZÛĞLU (Uşak) — Hayır 
efendim, öğrenci alınmasında. Akademilerin ka
pasiteleri dışında bu okulların boşalan kapasi
teleri kadar öğrenci alınmasına merkezî siste
me gere devam edileceğini... 

BAŞKAN — Sayın İBakan, Millî Eğitim Ko
misyonunun metnindeki hüküm neden burada 
yer almıyor, kısaca bunu demek istiyorsunuz. 

FAHRİ UĞRAİSIZOĞLU (Uşak) — Hayır 
ıSayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ayrıca hüküm istiyorsunuz. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Bakanın şifahen izah buyurduğu hususun me
tinde yer almasını lüzumlu -görmüyorlar mı? 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL — 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; şimdi 
23 ncü maddeyi aynen ıttılaınıza arz ediyorum: 
«Bu kanunla geçici mahiyetteki okullardan bo
şalan kapasiteye istihdam politikasına uygun 
ve insan gücü ihtiyaçlarını karşılamak amaciy-
le alınacak öğrencilerin, öğrenimlerind temin 
maksadiyle...» (gidiyoruz aşağıya doğru. 

Şu üç satır zannediyorum ki, maksadınızı 
temin edebilir ve sizin sorduğunuz suali cevap
landırabilir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Öktem. 
İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Ba

kandan bir konu hakkında bilgi rica ediyo
rum. 

Müzakere konu'su olan birinci madde, üniver
site fakültelerine ve Yüksek okullara kendi sta
tüleri içinde yüksek okullar açma hakkı tanı
yor. Bir de çizelgeden (bahsediliyor. Hazırlan
mış olan bu çizelge, üniversitelere, yalnız Ege 
Üniversitesi hariç, imkân vermiyor. 

Filhakika, yapılan konuşmalarda üniversite 
rektörleri kendi senatolarını temsil eden istan
bul Üniversitesi, Teknik Üniversite, Ankara Üni
versitesi, senatolarının bu cins okullar açmaya 
lüzum görmediğini beyan ettiler ve istinkâf et
mişlerdir. 

Yalnız, bunun yanı başında Hecettepe üni
versitesi rektörü buraya geldi, yalnız Ankara-
daki teknik ve fen dalındaki yüksek okullara 
değil, Eskişehir'deki okullara da taliboldu. 
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Şimdi görebildiğim kadar, kendisi ile de yap
tığım temasta ne bakanlık, ne de Plân Komis
yonu bunu dikkate almamış görünüyor. Şimdi, 
bu cins talepler vukulbulduğu takdirde, bu Yük-
yek okullar üniversite fakültelerine bağlanacak 
mıdır ve Hacettepe üniversitesinin de bu isteği 
bizzat sizin de bulunduğunuz toplantıda rek
törleri tarafından dile getirildiğine göre, bu 
üniversiteye bu okullar bağlanacak mıdır? Bu
nu rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL — 
Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; sayın 
arkadaşımızın sorduğu sualin iki yanı var. Bi
rincisi; üniversiteler kendi bünyeleri içerisinde 
okul açarlar, ama akademilerin kendi bünyeleri 
içerisinde okul açma hususu burada zikredil
memiş. O halde açabilirler mi? Sualin bir yanı 
bu zannediyorum. 

İkinci yanı; Hacettepe Üniversitesi taliıbol-
muştu bâzı fakültelere, ileride belki üniversi
teler de diğerlerine taülbolur. O vakit ne düşü
nüyorsunuz, neden Hacettepe Üniversitesinin 
talebini kabul etmediniz? Zannediyorum doğru 
anladım suali. 

Şimdi birinci suale cevap vereyim. 
Burada iki nokta var. Akademiler, özel 

yüksek okulları bünyesine alıyorlar ve bunlar 
muvakkat olarak devam ediyor. Eğer, o özel 
yüksek okulun muadil branşı, o akademide yok 
ise, bu takdirde o akademi, bir yüksek okul aç
ma zorundadır. Akademilerin bir hafta evvel 
senatodan çıkan, kanunlaşan hükmüne göre, 
akademiler de yüksek okul açmak salâhiyetine 
sahiptirler. Onun için buraya koymadık. 

ikinci husus; Plân Komisyonumda Hacette
pe üniversitesinin sayın rektörü teşrif ettiler, 
Ankara'da bulunan sadece bir dişçi ve bir de 
eczacı okulu ile Eskişehir'de bulunan iki tane 
müesseseye, özel yüksek okula taliboldular. 
Kendilerine teşekkür ettik ve dedik ki; Eskişe-
Ihir'dekileri müsaade ederseniz oraya bırakalım, 
madem ki, mecmuu dört ediyor, burada da dört 
tane var, bu dört taneyi lütfen alın. Bunu ka
bul etmediler. Etmeyince, Ankara İktisadi ve 
Ticari ilimler Başkanı, - ki, kendisine bağla
nacaktı bu okullar - «Ben bu okulları tekeffül 
ediyorum, eğer Yüce Komisyon müsaade eder-
»9, ben evveliyetle bunları bünyeme alırım ve 
çalıştırırım.» buyurdular ve Yüce Komisyon da 
böyle tensiıbettiler. 

ileride bu okulların durumu ne olacaktır? 
Biraz evvel arz ettiğim şekilde yüksek öğretim 
reformu içerisinde bunlar yerlerini alacaklar
dır, şimdi bir araştırma, bir geliştirme içerisin
deyiz. Yakında kanun tasarısını huzurunuza ge
tirmiş bulunacağız. 

Saygılarımı sunarım. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Bir sualim 

var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aygün. Lütfen 
kısa olsun. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başka
nım, okulun iki kademeli olacağı anlaşılmakta
dır. Eski öğrencilerden... (Duymuyoruz sesle
ri) 

BAŞKAN — Biraz yüksek sesle lütfen. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Gerekçenin 

ikinci sayfasında; «Yüksek öğretimin paralı ol
masının temin ve tesis edecek, eğitim reformu 
kanunlarına başlangıç olmak üzere, bu okulla
ra intikal edecek olan öğrencilerden ücret alın
ması ve benzeri gibi hususlarda belirtilmekte
dir.» denilmek suretiyle, özel okullardan intikal 
edecek olan talebelerden para alınacak mıdır? 
Bir. 

İkincisi, yüksek okul mahiyetinde olan yük
sek okullarda öğretim kapasitesi devam edece
ğine göre, tekrar bunlardan para alınacak mı
dır, yoksa merkezi sistemdeki esaslara göre, 
hare alınmasına mı devam edilecektir? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Anlaşıldı mı efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL 

— Evet efendim. 
Efendim, özel yüksek okullardan, bağlandık

ları akedemilerde bu öğrenciler, tedrislerini bi
tirinceye kadar, yani mezun oluncaya kadar pa
ra vereceklerdir. Boşalan kapasite bağlandığı 
akademinin statüsü içerisinde mütalâa edildiği
ne göre ve bu akademi de merkezi sistemden ala
cağına göre, bu çocuklar, yani artmış bulunan 
kapasite çocukları, bugünkü gibi normal hare 
ödiyeceklerdir. Yani, o akademinin bünyesine 
verilen para ne ise. 

Bunu neden böyle yapıyoruz? Şunun için. 
Gelecek seneden itibaren paralı öğretim mev-
zuubahsolabilir. Henüz, paralı öğretimin bir ka
nun haline gelmediğini biliyoruz. Sadece Ba
kanlar Kurulunun tasvibidir, ileride huzurunu-
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za getireceğiz. Eğer, paralı eğitim sistemi çı
karsa, o takdirde özel yüksek okullarda, yani 
bağlandıkları müesseselerde tahsillerine devam 
eden bu çocuklara paralel olarak, diğer çocuk
lar da para vermeye bağlıyacaklardır. Eğer, 
yüksek okulların paralı olması kabul edilmez 
ise, bu takdirde bu özel yüksek okullarda bulu
nan talebeler bitinceye kadar sadece paralı ola
rak devam edeceklerdir. Arz ederim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Bir soru 
soracağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ZEKÎYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 

Başkanım, Sayın Bakan bundan sonraki eğitim, 
özel okullardan gelenlerin eğitimi kademeli ola
rak yapılacağını buyurdular. Bu kademeli eği
tim, acaba çocukların eğitim sürelerine yıl ek-
liyecek midir, yoksa aynı yıl içerisinde, bölün
müş eğitim plânları içerisinde, yıl kaybı olma
dan, aynı seviyede yetiştirilmeleri temin edile
cek midir? Eğer, bu böyle temin edilecek ise, 
üniversiteler öğretime başlıyacağı güne kadar 
bu faaliyeti nasıl gerçekleştirebileceklerdir? 
Rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL 

— Efendim, kademeli eğitimden kasıt, yani 
kendi bünyesindeki çocuk günde beş saat oku
yorsa, belki buna yedi saat, sekiz saat yaptıra
cak, bunu bilmiyoruz. Noksan tarafları ne de
rece, ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ama, bi
zim gönlümüz ister ki, aynı yıllar içerisinde 
mezun olsunlar. Bizim istediğimiz bu. Ama, 
bu üniversitenin kendi bünyesine taallûk eden 
bir mesele. Bunu onlar plânlıyacaktır. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Ye
terlik önergesi sorulara da şamildir. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — So

ru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun (Sayın Hanağası. 
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — özel 

yüksek okulların birer kâr müessesesi olarak 
kuruldukları ve işlemelrte bulundukları malûm 
Bu nedenle yüksek bir ücret tabanı vardır, içe
risinde kâr zihniyeti bulunduğu için. 

Şimdi, bir resmî kademeye, bölüme intikal 
ettiklerine göre, meselâ bugün için 2 500 lira 
ödemekte olan, gündüz çalışıp, gece bu okula 

devam eden, nafakasından kesip veren bu öğ
rencinin ödemekte olduğu 2 500 lira gibi bir ra
kamın resmî iktisadi ve ticari ilimlere intikal 
etmesi suretiyle ancak bir maddi masraf karşı
lığı olarak 500; 1 000; 1 500 gibi bir rakam tek
lifi ile sınırlamak mümkün değil midir? 

BAŞKAN — indirmek. 
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Ya

ni indirmek mümkün değil midir? Bunu arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL — 

Efendim, bugün özel yüksek okulların aldık
ları ücretlerin içerisinde bir kâr vardır. Fakat, 
bu kârın nisbetini tâyin etmeye bizim için im
kân yoktur. Ancak, kanunun metninde de mü
şahede olunacağı veçhile, özel yüksek okullar
dan akademilere intikal eden talebelerin vere
cekleri harçlar, koordinasyon komisyonunca tes-
bit edilecektir. Evvelâ, bütün bu harçlarda, tâ
biri caizse, bir tevhidi mahreç yapılacaktır. Ve 
şüphesiz, Hükümetin kurumu olduğuna göre, 
kâr esasını düşünmiyeeeğiz. 

Ancak, bu döner sermaye içerisinde öğretim 
üyelerinin, müstahdeminin v. s. nin bakım mas
raflarını karşılıyacağımızı hesabedeceğiz. Şüp
hesiz, Hükümet özel yüksek okulları devraldık
tan sonra bir de kâr müessesesini düşünecek de
ğildir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, tamam 
efendim. 

MİLLÎ EĞfflM IBAKANIŞÎNASİ OREL — 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — ıSayın Oğuz. A. P. Grupu adı
na buyurun. (A. P. sıralarından alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA ORHAN OĞUZ (Es
kişehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri, 

Çok acele görüşülmesi icabeden fbir kanun 
münasebetiyle ikinci defa söz aldığım için özür 
dilerim. 

Ancak, kanun yürürlüğe girdikten sonra, 
bir eğitimci olarak, bâzı sıkıntıların ortaya çık
ması ve bu kanunda bâzı aksaklıklarla beraber 
gelmesini arzu etmediğimiz içindir ki, bu mü
dahaleleri yapıyoruz. Hoş görüyle karştfıyaca-
cağmızdan emin bulunuyoruz. 

Evvelâ bir meseleyi açıklığa kavuşturmak 
lâzımdır. Bugün çalışmakta olan özel okullar 
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tamamen dengi resmî okullar statüsünde kurul
muştur ve hattâ o kadar birbirine benzer mües
seseler olarak kurulmuştur ki, Millî Eğitim Ba
kanlığı izin vermeden önce frang! resmî yüksek 
okulu emsal aldığını özel okul yöneticilerinden 
sorar. Bu örnek olan resmî yüksek «okulun bü
tün yönetmelikleri, dersleri, ders saatleri aynen 
özel okulda da tatbik edilir. Şu halde, resmî 
yüksek okulla, özel okul arasında intibak ko
nusunda bir farklılık 'ortaya çıkmıyacaktır. 

Bu hususu açıklığa kavuşturduktan sonra 
bir endişemizi belirtmek istiyoruz. 

Tasarının geçiciliği ve devamlılığı üzerinde 
uzun tartışmalar yapıldı komisyonda ve Umu
mi Heyette. Burada bir endişe vardı; sayın Ba
kan şimdi (huzurunuzda açıkça bu hususu dile 
getirdi. Yani, bir kapasite daraltılması, yüksek 
öğretime karşı olan talepte artış bulunmasına 
rağmen bir daralma endişesi izhar edildi. Ba
kanda, plân hedeflerine uygun »olarak resmî sta
tüdeki bu kuruluşlara öğrenci alınacağını be
yan etti. Yani, gazetecilik alanında fazla kapa
site vardır, özel gazetecilik okullarından bâzı
ları kapatılacaktır, devam etnüyecektir. Sade
ce mezun olana kadar çocukları okutulacaktır. 
Diğer taraftan eczacılıkta fazla kapasite var
dır. Buna mukabil mühendislik dallarında yeni
den öğrenci alınacaktır. 

Şimdi, burada bir sorun ortaya çıkıyor : Bu 
çocukları masıl okutacağız? Resmî statüde oku
tacağımıza göre, binlerce, yani 14 bin talebeyi 
okutacak öğretim üyeleri için resmî okullara 
yeniden öğretim üyesi tâyin etmek zarureti var
dır. Yeniden öğretim üyesi tâyin etmek için 
7334 sayılı Kanuna yeni kadroların ilâve edil
mesi lâzımdır. 7334 sayılı Kanuna yeni kadrola
rın ilâvesini bu tasarı beraberinde getirmemek
tedir. Şu halde, bu müesseselerin birinci sınıf
lan açılmış olsa dahi, öğrenci alınmış olsa dahi 
öğretime açılamıyacaktır. Çünkü hoca tâyin et
me imkânı yoktur. 

Şu halde, önümüzde peyda olacak sıkıntıyı 
şimdiden gidermek amaciyle mutlaka bu tasarı
ya bir madde veya bir ek madde ilâve etmek 
zarureti vardır. 

PLÂN KOMİSYONU 8ÖZ0ÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — 23 ncü madde 
var. 

ORHAN OĞUZ (Devamla) — 23 ncü mad
de, gece öğretiminde uygulanan ücret sistemini 
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I resmî nitelik kazanan öğretim kurumlarına ge
tiriyor. Yalnız, 23 ncü maddedeki ücret siste
minin işliyebilmesi için bâzı tahditler var. O 
tahditler de, bir hoca namütenahi, gece öğreti
minde olduğu gibi ücret alamaz. Kendi okuttu
ğu ders saatinin yarısı kadar ücretli ders oku
tabilir. Bu, kendi ana statülerinde vardır. 

Şu halde buraya bir fıkra ilâve etmek mec
buriyeti vardır. Ben şöyle formüle ediyorum : 
«Akademilere bağlı açılan yüksek okulların 
kadroları yeni kadro kanunu çıkıncaya kadar 
Millî Eğitim Bakanlığınca temin edilir.» şeklin
de bir fıkra eklenirse, tahmin ediyorum bu fık
ranın buraya eklenmesi yeni resmî nitelikte öğ
retime başlıyan okullar için bir sıkıntı tevlidet-
miyecektir. Aksi halde bir sıkıntının varidola-
bileceği endişesini taşıyorum. Sadece bu kanu
nu iyileştirmek amacı ile bu römarkı yapmış 
oluyorum. 

Diğer taraftan bir - iki küçük mesele vardı, 
arkadaşlarımız itiraz etmişlerdi. 'Sayın Reşit 
Ülker bu nokta üzerinde bilhassa durmuştu. 
Anayasa Mahkemesinin kararında resmî yüksek 
okulların açılamıyacağı açıkça beyan edilmiş
tir, ama aynı Anayasa Mahkemesinin gerekçe
sinde, İktisadi ve Ticari İlimler Akademileriyle, 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri 
tamamen üniversiter seviyede denk öğretim 
verdikleri için, «adları ne olursa olsun» ibare
sini koymuştur, bunlar üniversite kabul edil
mişlerdir. 

Şu halde, akademilerin çahşamıyacağı ve 
Anayasanın gerekçesine ters düşeceği noktayı 
nazarı doğru değildir. Tetkik edildiğinde bu 
mesele bütün açıklığı ile ortaya çıkacaktır. 

Bir arkadaşım geçen günkü konuşmasında 
benim sözlerime temas ettiler. Türlüye 'da 150 
bin kişilik bir kapasite vardır. 247 bin olması 
lâzım... Zannediyorlar ki, bu 247 bin kişilik ka
pasiteyi biz kendi kafamızda kendimiz yarattık. 
Bu kapasiteyi Devlet Plânlama Teşkilâtı he-
sabetmiştir. Bugünkü Türkiye'nin ekonomik ge
lişmesi ve kalkınması için İkinci Beş Yıllık Plân 
sonuna kadar tüm yüksek öğretim kuruluşla
rında 247 bin kişinin okuması lâzımdır ki, eko
nominin ihtiyacı karşılanabilsin. Yoksa bakan
ların kendi kafalarında kurdukları hesap de
ğildir ve bunun orta kademe şevki idarecilerle 

I alâkası da yoktur. 
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Beyan eder, saygılar sunarım. (Â. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, görüşmek isti
yor musunuz efendim?.. Buyurun. 

MtLLî EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Sayın Oğuz Özel yüksek okulların bağlan
dıkları akademilerde boşalan kapasiteyi kullan
malarında ortaya çıkacak eğitim görevlisi kifa
yetsizliğinin nasıl giderileceği üzerinde durdu
lar ve kanunda böyle bir hükmün olmadığını 
beyan ettiler. Kanunun 23 ncü maddesini ay
nen ıttılaınıza arz ediyorum: 

«Bu kanunla kurulan geçici mahiyetteki 
okullardan boşalan kapasiteye istihdam politi
kasına uygun ve insangücü ihtiyaçlarını karşı
lamak amacı ile alınacak öğrencilerin öğrenim
lerini temin maksadı ile 8 . 4 .1969 tarih ve 1143 
sayılı Kanunun 2 nci maddesindeki ücretler 
esas alınarak profesörler için gece öğretimi ya
panlara ders saati basma 100, gündüz öğretimi 
yapanlara 75 lira, doçentlerden gece öğretimi 
yapanlara ders saati başına 75, gündüz öğreti
mi yapanlara 60, öğretim görevlilerine gece 
öğretimi yapanlara ders saati başına 60, gün
düz öğretimi yapanlara, 50, öğretmen, asistan ve 
okutmanlar için gece öğretimi yapanlara ders 
saati başına 50, gündüz öğretimi yapanlara 40 
lira ders ücreti ödenir. Bu suretle ödenecek üc
retler diğer malı haklara halel getirmez. Bu 
ücretler hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükmü uygulanmaz.» 

Buraya kadar kasdedilen mâna, akademinin 
kendi bünyesi içerisinde kullanabileceği, öğre
tim üyesini âzami elastikiyetle kullanabilme im
kânını vermektir. Şayet bu olmaz ise, altındaki 
fıkraya devam ediyorum: 

«Böylece temin edilen öğretim elemanları 
ihtiyacı karşılanmazsa geçici mahiyetteki bu 
kanunun 7 nci maddesinden de faydalanılabi
lir.» 

Şimdi 7 nci maddeyi ıttılaınıza arz ediyo
rum: 

«Bu kanun hükümlerine göre açılan resmî 
yüksekokullarda, bunların yönetnıelilderJnde 
belirtilen şartları taşıyan resmî öğretkı ku
rumları öğretim üyeleri ve yardımcıları ile öğ
retmenler, sözleşme ile görevlendirilebilecek
leri gibi, bunların dışında emeklilik ve ya,ş had-
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dine bakılmaksızın, diğer şartları tanıyan kim
seler de geçici olarak sözleşmeli istihdam edile
bilirler. 

Bu şartları taşıyan yönetim ve öğretim per
soneli sağlanıncaya kadar, halen Özel yüksek 
okullarda çalışmaları Millî Eğiitim Bakanlığın
ca onaylanmış bulunan yöneticilerle, öğretim 
üye ve yardımcıları, öğretmenler ve diğer çeşit 
personelden sözleşme ile istihdam edilmek su
retiyle yararlanılabilir.» 

O halde, biz evvelâ akademinin imkânlarını 
23 ncü maddeye göre kullanacağız ve onun son 
fıkrasında eğer yine imkânsızlık içerisinde ka
lırsak bu 7 nci maddenin ahkâmını tatbik ede
ceğim. 

Binaenaleyh, gerek Hazine, gerekse işin ica
bı bir arada düşünülerek bu madde tedvin edil
miştir. Ittılaınıza arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner. Buyu
run elendim. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Bakandan 
bir sual soracaktım. 

BAŞKAN — Görüşme yapılsın ondan son
ra,. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Çolk Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

Üç celsedir, özür diliyerek ifade edeyim, 
arkadaşlarım tâbirimi mazur görsünler, millî 
eğitim hayatımızdaki bir hastalığı temizlemek 
maksadı ile yapılmak istenen operasyonun 1 nci 
maddesini dahi görüşme imkânını bulamadık. 

Çok değerli Millî Eğitim Bakanımız, gerek 
komisyonlarda ve gerekse burada büyük bir 
vukufla meselenin önemi üzerinde izahta bu
lundular. Hattâ bu kanun tasarısının çerçeve
sini aşan üniversite reformu tasarısı görüşülü-
yormuşcasına, yüksek öğretim reformu tasarısı 
görüşülüyormuşcasına yapılan tenkidleri de sa
bırla dinlediler, vukufla cevaplandırdılar. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 
Ben, Anayasa Mahkemesinin kararını ve 

Senato tarafından yapılan araştırmayı bir yana 
bırakıyorum. Değerli Millî Eğitim Bakanınızın 
da ifade eittiklierıi gıM, rnıüUı eğitimimizin bdr bü
tün haline gelmesi ilkesinden hareketle, tatbi
katta özel yüksek okulların plân ve program 
dışı nasıl uygulamaya tâbi tutulduğu ve so
rumluluk taşıyan Bakan arkadaşlarımızın bü
tün çabalarına rağmen, bu müesseselerin ıslah 
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edilemediği gerçeğini teferruatiyle arz etmiye-
ceğim. Plânlaki bâzı sayfaları işaret etmekle 
yetineceğim. Çünkü, bu kanunun biran önce 
görüşülmesi bakımından zamanınızı israf et
mek istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, «933 ve 202 sayılı ka
nunların uygulanmasında yatırımlar teşvik esas
ları» başlığını taşıyan hükümlerin uygulanma
sında plân ve programın, bu müesseselerin za
rarlı gelişmesi karşısında ve tedavi olarak bun
ların teşvik edilmemesi şartı karşısında teş
vik edildiği vakıaları var. Şimdi bu statüyü yi
ne Devlet kesiminde devam ettirmek için, de
ğerli arkadaşım beni mazur görsünler, bir 
önerge vererek bu geçici nitelik vasfını çıkart
mak isterler. O zaman değişen ne olur? Bir pat
ron değişikliği olur ve bu hastalıklar yine de
vam eder. Eğitimin bütünlüğü bir yana yatı
rım indirimi yönündeki aksaklıklar da devam 
eder. 

Şimdi 1968 yılı uygulama plânı sayfa 159, 
bize tevzi edilenin başlıklarını veriyorum,, say
fa 176 da 3 ncü maddenin c fıkrası : «özel yük
sek okulların, öğrencilerin okuması yönünden 
bâzı imkânlar getirdiğini ancak, bu özel öğre
tim kurumlarının düşük nitelikte hizmet sağ
lamaları, kamu öğretim kurumlarının niteliği
ni düşürücü yönde gelişmeleri ve özellikle yük
sek öğretim kademesinde insangüeü politikası
nı bozucu ve sonunda istihdam sorunları do
ğuracak kapasiteler yaratmaları, tüm eğitim 
sistemini bozucu bir sorundur.» demek suretiyle 
programlara geçmiş bir husustu. 

Şimdi 9 Temmuz 1971 de hukukî statüsü 
biten bir müesseseyi kurmak için Hükümet baş
ka bir çare bulamıyarak yani, eğitim reformunu 
buna takdimen görüşme imkânını sağlıyamadı-
ğ için ve yüksek öğretim reformu ile üniversi
teler reformunu bozmıyacak nitelikte, Saym 
Bakanın ifadelerine göre ellibin öğrencinin 
mağdur olmaması bakımından geçici nitelikte, 
başlığı geçici zaten arkadaşlar, «Özel yüksek 
okulda okuyan öğrenciler.» diyor. 9 Temmuz 
1971 de statüleri bitiyor, yeniden özel yüksek 
okul öğrencisi mevzuu bahis değil, Devlet oku
lu bahis konusudur. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Başlığın hapsi
ni okur musunuz. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — «Özel 
yüksek okul öğrencilerinin öğrenimlerinin de
vam edebilmeleri için.» 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Devamım oku
madınız. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Özel yük
sek okul öğrencileri, tahsisen 9 Temmuz 1971 
de biteri öğrencilerdir, devamları da muayyen 
bir tarihte bitecek olan öğrencilerdir. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Olmaz. 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmiye-

lim efendim, lütfen. 
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Bu yö

nüyle de geçici niteliği ortalıktadır. 
Arkadaşlar, niteliğine ne dersek diyelim; 

biz eğitimi bir bütün kabul edeceksek, çok de
ğerli Bakan arkadaşınızın burada ifade buyur
dukları bir bütünlük içinde üniversite re
formunu, yüksek öğretim reformunu kabul 
edeceksek, bunu, bu haliyle kabul etmak du
rumundayız Millî Eğitim Komisyonunun met
ninin görüşmelere esas alınmasını teklif eden 
arkadaşımız esasen geçici niteliği kaldırmak 
bakımından bu teklifi yapmıştır. Temelde fark 
da budur. Yüksek Meclis anlayışla bu mevzuu 
kapatmışken bu madde münasebetiyle görü
şülmüş olan, karara bağlanmış olan bir husu
sun bir nevi tekriri müzakere ile sahnaye ko
nulması doğru olmasa gerektir. Bu kanunun 
önemi ortadadır, müstacelen görüşülmesi za
rureti ortadadır. 

Bu yönden istirham ediyorum arkadaşlar, 
bu kanunun çerçevesi içinde kalmak şartiyle 
maddelerini güçlendirecek teklifler üzerinde 
dikkatli olalım. Plân Komisyonu esasen bu ko
nuda fazlasiyle enerji sarf etmi'j bir komisyon 
olarak huzurunuzdadır ve Sayın Bakanın gö
rüşünü teyiden de burada görüşlerini ifade bu
yurmuşlardır. Diğer maddeler üzerinde görüş
ler, önergeler halinde verilir, süratle görüşü
lür ise bu kanun zamanında çıkmış olur, ya
rarlı olmuş olur. Yok 1 nci maddesinin müza
keresi üç gün devam ederse 24 - 25 maddelik 
bir kanunun müzakeresinin bu dönem tamamla
nacağından şüphe ederim. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Çiloğlu ve Sayın Maden 
tarafından verilen yeterlik önergelerini biraz 
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önce takdim etmiştik. Bu önergeler aleyhinde 
söa istiyen sayın üye.. 

Buyurun Sayın Öktem, aleyhinde. (C. H. P. 
ve M. G. P. sıralarından; «Ne lüzum var..» ses
leri) 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Anlaşılan arkadaşlarımızın sabırları tüken
di ; biran evvel bu madde geçilsin ve diğer mad
delerin müzakeresi yürüsün istiyorlar. 

Şimdi, bu noktaya gelişimizin nedenlerini 
bilhassa arkadaşlarıma hatırlatmak isterim. 
625 sayılı Kanun, onsekiz oturum bu Yüce Mec
lisi işgal etti ama, eksik tutulan noktaları ol
duğu için bugün bir çıkmasın içinde, hepimiz 
birlikte, bocalamaktayız. Yine bir başka çık
maza girme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı
mızı biran düşünürseniz o zaman bu acelecilik
ten lütfen vazgeçersiniz. 

Sayın arkadaşlarım, müzakeresi yapılan 1 
nci madde, Sayın Bakanın da izahatını dinle
dikten sonra, çelişkiyle malûl bulunuyor. Şim
di «kanun tasarısı» adiyle, Anayasa Mahkeme
sinin tasfiyesini gerekli gördüğü özel okulla
rın öğrencilerinin, kanun himayesinde girdik
leri bu özel okul rejiminden, resmî yollarla 
öğrenimlerini tamamlamayı amaç bilmektedir. 
ismi üstünde. Kanunun 1 nci maddesi de bu dü
şünce ile yazılmış bulunuyor. Halbuki Sayın 
Bakan buradaki beyanatında «Özel okullardan 
devredilecek olan öğrenciler öğretimlerini bi-
tirseler dahi bu okullar devam edecektir.» bu
yuruyor. 

Şimdi arkadaşlar biran düşünür müsünüz; 
aynı sırada para veren öğrenciyle parasız oku
yan öğrenci yanyana oturacak. Bunun psikolo
jik tepkileri olmıyacak mı? Şu dakikada,, 12 
Mart olayına eğitim sorunlarının ciddî olarak 
çözülmediğinden, çözümlenemediğinden dolayı 
geldiğimiz bir noktadır. Şimdi biz yeni yeni 
buhranlara yol açan bir tutumun içine giri
yoruz. 

1 nci maddenin vuzuha kavuşması lâzım, 
bu çelişkiden kurtulması lâzım. Ya bu bir tas
fiye kanunudur; o zaman devralman özel okul 
öğrencilerinin öğretimlerini bitirinceye kadar 
bu rejim devam eder, veyahut da Sayın Bakanın 
uzun uzun dile getirdiği eğitim reformları ger
çekleştirilir, onun bütünü içinde bu konu, yük

sek öğretim konusu ele alınır. O bir kenarda 
dururken, henüz daha reformun no olacağı, 
ilkelerin ne olduğu belli değil, sistemin ne ola
cağı belli değil, biz muhtemel bir görüşle bun
dan böyle yüksek öğretim ve üniversite öğre
tim paralı olacaktır... Bakalım bu meclisler pa-
rak yüksek öğretimi kabul edecek mi, etmiye-
cek mi? Bu belli değil.. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ede
ceğim. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — «Edece
ğiz» diyen insanların uğrıyacakiarı baskıdan 
ilk defa sizin vazgeçeceğinize eminim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) - • Beda
vacılığı kaldıracağız memleketten. 

• İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Yapmayın 
bunu. 

BAŞKAN — Sayın Öktem, lütfen önerge 
üzerinde efendim, lütfen önerge üzerinde. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Türkiye 
fakir bir memlekettir. Eğer siz eğitim v© öğre
timi yaygın' olarak gerçekleştirmek istiyorsa
nız o saman bunu parasız yapmaya mecbursu
nuz. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, bu çelişkiler bu 
1 nci maddede aynen kaldı mı, siz yeniden bir 
çıkmazın içine bu memleketi sarüklüyeceksi-
ili..-!. 

SÜLEİMAH ÇAĞLAR (Manioa) — O sizin 
maharetiniz., Sayın öktem. 

BAŞKAN — Sayın Çağlar, lütfen müdahale 
etmeyin efendim. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla Benim 
maharetinim ne olduğunu eğer vakit müsait olsa 
burada izah ederdim. 

BAŞKAN — Sayın Öktem, lütfen karşılıklı 
koııuşmıyalım efendim. 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Ne olacak? 
Çocuklar sokakta kalacak.. 

BAŞKAN — Çok istirham ederim efendim, 
müdahale etmeyin. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Çocuk
lar sokakta kalıyorsa eğer, o sizin marifetiniz-
dendir? Çünkü, 1963 ders yılında başlıyan 
1964 - 1965 ders yılında uygulanan iki dönem, 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının hedefleri
ne uygun olarak.. 

BAŞKAN — Sayın Öktem, önerge üzerinde 
söz aldınız karşılıklı konuşmıyalım efendim, ce-
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vap vermeyin lütfen. Sayın Öktem önerge üze
rinde söz aldınız. : 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Genel eği
timi kısıtlıyan, meslekî ve teknik öğretime yay
gınlık veren bir politika izliyorduk, siz onu bı
raktınız, gecekondu üniversiteleri açarak bugün 
yığmaklar haline getirdiniz. 

BAŞKAM — Sayın Öktem... Sayın Öktem.. 
İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Kendini

zi suçlu görmüyorsunuz, suçlu arıyorsunuz. (O. 
H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bunu söylemek istemiyorum, su dakikada.. 
BAŞKAN — Sayın Öktem, sadede gelin efen

dim. 
İBEAIIİH ÖKTEM (Devamla) — Sadede 

geliyorum Sayıp. Başkanım. 
BAŞKAN' — E, karşılıklı görüşme olmaz 

efendim. 
İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Bu daki

kada biz yargılarımızı, bundan evvelki karşılık
lı itişme - kakışma ortamı içindeki yargılarımı
za benzetmiyelim. 12 Martta geldiğimiz nokta, 
hepimizin suçlu bulunduğumuz bir noktadır. 
(ö. H. P. sıralarından gürültüler, sıra kapakla
rına vurmalar) 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Müsaade 
buyur un. 

BAŞKAN — Sayın Öktem, önerge ile bun
ların bir ilgisi yoktur efendim. Lütfen efendim. 

TURHAN ÖSGÜNER (İçel) — Yok öyle bir 
şey, siz kendi adınıza konuşunuz. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Şimdi aziz 
arkadaşlarım.. 

BAŞKAN — Sayın Öktem, sözünüzü kesmek 
mecburiyetinde kalacağım. Yapmayın efendim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Kes sözünü 
kes.. (O. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Sayın Öktem, lütfen önerge üzerinde görü

şün. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Siz ancak 

kendi adınıza konuşabilirsiniz, kendi adınıza 
konuşunuz. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) —: Şu dakika
da, kendi adıma konuştuğumu gayet iyi biliyo
rum Özgüner, bekleşeniz, eğer imkân bulsam 
bunun nedenleri üzerinde dururum. O zaman.. 

BAŞKAN — Sayın Öktem, karşılıklı görüş
meyiniz lütfen efendim. 
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İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Ee, Sayın 

Başkan siz müdahale.. 
BAŞKAN — Efendim, esasen önergenin hu

dutları içinde kalmıyorsunuz, taşınca mukabele 
görüyorsunuz, fırsat vermiyorsunuz. Çok istir
ham ederim efendim. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Bu müza
kerenin devam edebilmesi için mucip sebepleri
mi ileri sürerken eğer o arkadaşlar benim bu 
görüşlerimi.. 

BAŞKAN — Efendim, bunun da bir hududu 
var; her şey girmez tabiî onun içine. 

İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Anlatıyo
rum Sayın Başkan, 

Sözüm şu: Korkarım 625 sayılı Kanunun 
beş - altı yıl uygulandıran sonra geldiği bu
nalım noktasına, çıkmaz noktaya; eğer bu ta
sarıya gerekli ışığı getirmezseniz, çelişkileri 
gidermezseniz - ki, 1 nci madderi bunun özü
dür ruhudur - aynı çıkmaza, hem bu defa beş 
- altı sene beklemeden geleceksiniz. Onun için 
yeterliği kabul etmemenizi; uygun görürseniz, 
sorumluluk sizindir, bu ışığa kavuşmasına im
kân vermenizi dilerim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum, kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci madde üzerinde tadil teklifleri vardır, 
sırasiyle arz ediyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 1 nci maddesinin Hükümet teklifi 

olan metnin oya konmasını öneririm. 
istanbul 

Reşit Ülker 
Sayın Başkanlığa 

özel yüksek okullar hakkındaki tasarının 
1 nci maddesi yerine Millî Eğitim Komisyonu 
1 nci maddesi metninin kabulünü, 

Ancak, 1 nci maddenin 3 ncü fıkrası sonun
daki «edilebilirler» kelimesinin de «ederler» 
şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Adıyaman 
Zeki Adıyaman 

Sayın Başkanlığa 
Özel yüksek okullar kanun tasarısının 1 nci 

maddesindeki «Geçici nitelikte» deyiminin çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 
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Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 nei maddesinin ilk fıkrasının 

aşağıdaki biçimde değiştirilmesini öneriyorum. 
Saygılarımla. 

içel 
Turhan Özgüner 

Madde 1. — Özel yüksek okul öğrencilerinin 
öğrenimlerine devamlarını sağlamak amaciyle, 
bu okullar, kendi kanunları hükümleri uya
rınca üniversite fakültelerine, üniversite sevi
yesinde öğrenim yapan diğer resmî kuruluşlara 
bağlı olarak bu kanun hükümlerine göre geçici 
nitelikte resmî yüksek okul durumuna getirilir. 

Sayın Başkanlığa 
Özel okullar tasarısının 1 nei maddesinin bi

rinci cümlesi sonuna aşağıdaki cümlenin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Çorum 
Kemal Demdrer 

Eklenecek cümle : 
Bu okullara 1971 - 1972 ders yılından itiba

ren yönetmeliklerine göre öğrenci almaya de
vam olunur. 

Sayın Başkanlığa 
1 nei maddede sözü edilen ve tasarının 33 ve 

34 ncü sayfalarında bulunan cetvellerin aşağı
daki şekilde 'değiştirilmesini saygı ile arz ede
rim. 

Aydın 
M. Kemal Yılmaz 

33 ncü sayfadaki cetvel : 
özel okulun adı (Bağlanacağı Kurum) 
6. istanbul Eczacılık Özel Yüksek Okulu 

(istanbul Üniversitesine) 
7. isîanbul Galatasaray Ecsacılık özel Yük

sek Olculu (istanbul Üniversitesine) 
8. istanbul Diş Hekimliği ö?M Yüksek Oku

lu (istanbul üniversitesine) 
34 ncü sayfadaki cetvel : 
Özel okulun adı (Bağlanacağı Kurum) 
4. Anadolu Eczaclık Yüksek Okulu (An

kara Üniversitesine) 
5. Ankara Eczacılık Yüksek Okulu (Ha

cettepe Üniversitesine) 
6. Ankara Diş Hekimliği Özel Yüksek Oku

lu (Hacettepe Üniversitesine) 
7. Ankara Başkent Diş Hekimliği özel 

Yüksek Okuru (Ankara Üniversitesine) 

8. Zafer Mühendislik ve Mimarlık özel 
Yüköak Okulu (Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesine) 

9. Ankara Yükseliş Mühendislik ve Mimar
lık özel Yüksek Okulu (Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesine) 

10. Ankara Anadolu Kimya Mühendisliği 
özel Yüksek Okulu (Ankara Üniversitesine) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunan 
bu önergelerden ayrı olarak Sayın Uzuner ve 
Sayın Gktem tarafından, 1 nei maddeye «Ge
çici nitelikte» tâbirinin konulması şeklinde ve
rilmiş takrir var. Malûm; daha önce Komisyo
nun tezkeresi ile bunun bir tab'ı hatası olduğu 
ileri süıiümüş ve müzakereye, «geçici nitelik
te» tâbiri de dâhil olmak üzere metin esas tu
tulmuştur. 

Bundan ayrı olarak Sayın Mustafa Rona ta
rafından, Millî Eğitim Komisyonunun metninin 
tadili, «edebilirler» kelimesi yerine «ederler» 
şeklinde değiştirilmesi teklif edilmektedir. Mü
zakereye esas olan metin Plân Komisyonu met
ni olduğu için bu önergeyi de işleme koymıya-
eağım. 

Ayrıca Sayın Mehmet Zeki Adıyaman tara
fından verilen önergenin iki hususu kapsadığı 
ve birisinin, müzakereye esas tuttuğumuz metin 
üzerinde değişiklik talebini ihtiva ettiği için 
muameleye konulacağı, diğerinin de aynen Sa
yın Mustafa Rona'nm ki gibi Millî Eğitim Ko
misyonu metninde bulunan bir tâbirin değişti
rilmesine matuf bulunduğu için bunu da işleme 
koymıyacağımı arz ederim. 

Şimdi en aykırı teklif olarak Sayın Reşit 
Ülker'in, «Tasarının 1 nei maddesinin Hükümet 
teklifi olan metnin oya (konulması» şeklinde öne
risi vardır. Bunu tekrar okutacağım. (0. H. P. 
sıralarından «geri alsın» sesleri) Sayın Ülker .. 
Yok. 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Ben tekab-
bül ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ülker bulunmadığı için 
zaten geri alma diye bir durum mevzuu bahis 
değil. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz, 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Sayın 
Reşit Ülker "in önergesini tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

İlıünci önerge Mehmet Zeki Adıyaman tara
fından verilmiştir, okutuyorum. 

(Adıyaman Milletvekili Mehmet Zelıi Adı
yaman'ın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Yalnız önerge, demin arz etti
ğim gibi iki hususu ihtiva etmektedir, yalnız 
birinci kısmı muamele görecektir. 

Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Üçüncü önergeyi okutuyorum. 
(Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon kakılıyor mu?. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
(G. H. P. sıralarından «aynı şey» sesleri) . 
BAŞKAN — Hayır efendim, burada yalnız 

«geçici nitelikte» tâbirinin çıkarılması isteni
yor. 

Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Özgüner sizin önergenizde sadece ifa
de değişiiMliği var; geçici nitelikte tabiri. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Değişiktir 
efendim, lütfen okunsun. 

BAŞKAN — Takdim ediyorum efendim. 
(içel Milletvekili! Turhan Özgüllerin öner

gesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu?. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
TURHAN ÖZGÜNER (içsl) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Sabrınızı tüketmeden kısaca arz edeceğim. 

1 nci maddenin getiriliş kaıtı ve esprisi şu : 
özel okullar resmî okul haline inkılâbedecektir. 
Yeniden resmî yüksek okul açılacak 'değil, as
lında mevcudolan okullar resmiyete inkılâbede

cektir. O bakımdan kanunun getirÜiş esprisine 
uygun bir deyim kullanılması için, özel yilfesek 
okulların resmî okul haline inkılâb ettiğini be
lirten bir deyim kullandım, iltifat 'edilmesini 
rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bii' diğer önergeyi arz ediyorum. 
(Çorum Milletvekili Kemal Demirer'in öner

gesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu,? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi tasviplerimize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha var, arz ediyorum. 
(Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'in 

önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye ka

tılıyor mu?. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Bu teklif 

Anayasaya aykırıdır efendim, 

BAŞKAN — Önergeyi tasviplerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

1 nci maddeyi tasviplerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

ikinci maddeye geçiyoruz. 
Madde 2. — ilişik cetvelde gösterilen res

mî kuruluşların yetkili organları, 
a) Kendi kurumlarına ayrılan özel okul öğ

rencilerine mahsus olmak üzere çeşitli alanlar
da yüksek okullar açmakla; 

b) Bu okulların ilmî, idari ve malî yön
lerden tabi tutulacakları esaslara ilişkin yö
netmelikleri ve programları yetkili organlarına 
hasırlatılarak incelemek üzere Koordinasyon 
Kuruluna sunmakla; 

c) Bu okulların rasyonel bir şekilde iş
lemelerini sağlamak için gerekli bütün tedbir
leri almakla; 

Görevli ve yetkili kılınmışlardır. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-

ye,n sayın üye?.. Yok. 2 nci maddeyi oyları-
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niza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Koordinasyon Kurulu : 
Koordinasyon Kurulu : 
(Madde 3. — Bu kanun hükümlerine göre 

akademilere bağlı olarak açılan yüksek okul-
lararasj. ortak esasları kararlaştırmk üzere 
merkezi bir Koordinsyon Kurulu teşkil edi
lir. Bu Kurul, Millî Eğitim Bakanının Baş
kanlığında, yüksek okulların bağlı bulun
duğu akademi başkanları ve ilgili her akade
minin yetkili organlarınca kendi öğretim üye
leri arasından çoğunlukla, iki yıl için seçile-
-eek ikişer öğretim üyesinden kurulur. Koor
dinasyon Kurulu toplantılarına Millî Eğitim 
Bakanlığı müsteşarları, Talim ve Terbiye Ku
rulu Başkanı veya seçeceği bir üye, Y a t a k 
öğretim Genel Müdürü, Genel Meslekî ve 
'Teknik Yükss öğretim Genel müdürleri ve Ma
liye Bakanlığından iki temsilci tabiî üye ola
rak kaatılırlar. 

Koordinasyon Kurulu, Millî Eğitim Baka
nının daveti ile yılda en az bir defa olmak 
üaere, lüzumlu gördüğü zamanlarda ve ten
sibedeceği yerde toplanır. Ayrıca başkanlardan 
birinin teklifi ib de Millî Eğitim Bakanı, 
Kurulu toplantıya çağırabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Buyurun Sayın ösgünor. 

PLÂN" KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS
TAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) —Sayın 
Başkan Orada bir yanlışlık var efendim : «Tek
nik Yüksek öğretim Cfsııel Müdürü» olacak. Ge
mi değil efendim, genel müdür bir tanedir. 

BAŞKAN — «Genel Müdürleri» değil, yal
nız «Genel Müdürü..» 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS
TAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın ©z&iinsr. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Bir deyim üzerinde durmak ve Yüce Mec

lisin dikkatini çekmek için söz almış bulunu
yorum. Hükümetin teklifinde 3 ncü maddenin 
sondan bir evvelki paragrafında kullanılan 
«uygun göreceği» deyimi,, Millî Eğitim Komis
yonunda «tensibedeceği» seklinde değiştirge 
görmüş ve keza Bütçe ve Plân komisyonu da 
aynı şekilde «tonsibsdeceği» şeklinde bu deyi
mi kullanmıştır. 
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Şimdi arkadaşlarım, şüphesiz «Bu kanunun 
her sözcüsü an Türkçe ile yazılmış da bu 
mu kaldı?» diyebilirsiniz. Ama mümkün olduğu 
kadar, bu tasarı Millî Eğitimle ilgili olduğu 
için, gereken dikkat 'hakikaten fazlaca göste
rilmiş, biraz arı Türkçeye yakın çıkarılmış 
bir kanun tasarısı iken, «tensibedeceği» gibi 
yama gibi durduğunu gördüğümüz bir söz
cüğün bu tasarıdan çıkarılması yararlı olur 
kanısındayız. 

Arkadaşlarım, şüp'hesiz Millî Eğitim Komis
yonunun, ya da Bütçe ve Plân Komisyonu
nun, burada bu maddenin bu kelimesi üzerin
de uzunca durmaya vakti olmamış ve her 
hanigi bir kastı olmamıştır. Oldukça arı Türk-
çeyi taşıyan şu tasarıdan «tensibedeceği» 
gibi diğer sözcüklere, deyimlere uymıyan bu 
çok ağdalı ve hakikaten günümüzde anlaşılsa 
dahi yarınlar için 'hazırladığımız bir kanunda 
anlaşılması güç olan deyimin tercih edilme
mesini ve Hükümet teklifinde olduğu gibi 
«Uygun görüleceği» şeklinde değiştirilmesini 
rica ediyorum. Bunun için de bir önerire ver
dim. iltifat etmenizi saygılarımla rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Söz istiyen başka sayın üye... 
Yok. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZGÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — 'Sayın Başka
nım, ISayın öziğüner'in yapmış olduğu teklif, 
Bütçe ve Plân 'Romiisyonunun metninde yok 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz son fıkrada Var 
efendim. «.. zamanlarda ve tensibedeceği yer
lerde toplanır» tarzındadır. Var efendim. 

Üçüncü madde üzerinde bir önerige var, 
okutuyorum. 

(Sayın Başkanlığa 
3 ncü madenin son fıkrasındaki (tenlsibede-

ceği) deyiminin (uygun görüleceği) biçiminde 
ıdeğiş'tirilme'sini öneriyorum. 

'Saygılarımla. 
içel 

Turhan özgüner 

BAŞKAN — Sayın (Komisyon katılıyorlar 
mı efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
fKEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
ISayın Başkanım. 
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BAŞKAN — Katılmıyorlar, önergeyi tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... KaJbul edilmemiştir. 

Şimdi üçüncü maddede bulunan «Genel Mes
lekî ve Teknik Yüksek öğretim Genel Müdür
leri» tâbirinin «Genel Meslekî ve Teknik Yük
sek öğretim Genel Müdürü» olarak üçüncü 
maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kaibul eden
ler... Efcmiy enler... Kaibul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Koordinasyon Kurulunun görev

leri şunlardır : 
a) Yüksek 'okulların, bağlı bulundukları 

akademilerce hazırlanacak çeşitli yönetmelik 
ve program taslaklarını incelemek; 

b) Bu okullarda görevlendirilecek yöneti
ciler, öğretim üye ve yardımcıları, öğretim gö
revlileri ve diğer personele ödenecek ücretlere 
ilişkin esasları incelemek; 

c) Bu okullarla ilgi! bütçe tekliflerini in
celemek; 

d) Bu okulların 'birleştirilmesi, kapatıl
ması ve devredilmesi ile ilgili 'teklifleri incele
me ve Millî Eğitim Bakanının onayına sunmak; 

Koordinasyon Kurulu gündemi, Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanır ve her türlü sekreterlik 
işleri Meslekî ve Teknik Yüksek öğretim Ge
nel Müdürlüğünce yürütülür. 

BlAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde Sa
yın 'Salih Aygün söz istemişlerdir. 

SALÎH AYGÜN (Amasya) — Vaz geçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Vaz geçtiler. Dördüncü madde 
üzerinde bir «önerge var, takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan taşanının madde 4 ün 

(b) fıkrasının; «yöneticiler» den sonra «öğre
tim üye» yerine «öğretim üyeleri» olmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
!Eftnya 

Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — Sayın Müdderrisoğlu, burada 
«üye ve yardımcıları» tabiriyle dediğiniz anlam 
zaten kasdediliyor. 

BAHA MüDMRRflSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, bâzı yerlerde «üye ve yardımcı
ları» deniliyor, bâzı yerlerde «üyeleri ve yar
dımcıları» deniliyor. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu 
efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — 'Katılmıyorlar, önergeyi tas
viplerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

4 ncü maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 
öğrencilerin kazanılmış hakları : 
Madde 5. — Bu kanuna göre açılan yük

sek okullara intikal edecek olan öğrencilerin 
özel yüksek lokuliarda kazanmış oldukları hak
lar saklıdır. 

özel yüksek okulların kurucuları veya 
temsilcileri ile müdürleri yönetici, öğretmen 
ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini dosya
larını ve diğer evrakı, ilgili resmî öğretim ku
rumlarınca görevlendirilecek yetkililere en geç 
15 Ağustos 1971 tarihine kadar devir ve tes
lim etmeye mecburdurlar. Devir ve teslimden 
kaçman veya bu görevi savsaklıyan özel okul 
kurucu veya temsilcileri ile müdürleri hakkın
da üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir; 
bu ceza paraya çevrilmez ve tecil edilmez. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Sayın Suna 
Tural söz istemişlerdir. Buyurun Sayın Tural. 

SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan 
ve muhterem milletvekilleri; 

özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimleri
ne devam edebilmeleri için açılacak resmî yük
sek okullar hakkında kanun tasarısının 5 nci 
maddesi, bu kanunla açılacak resmî yüksek 
okullara intikal etmesi gereken özel yüksek 
okul öğrencilerinin kazanmış oldukları hakla
rını saklı tutmaktadır. Aslında bu öğrenciler 
zaten resmî öğretim kurumlarının program ve 
yönetmeliklerine göre öğrenim görmüşlerdir. 

Şunu da ilâve edelim ki, kazanılmış hakları 
saklı tutan beşinci madde tarihimizde görülme
miş bir ölçüde öğrenmek ve aydınlanmak ar
zusunun hâkim olduğu bir genç nesle, vazifesi, 
ve fedakârlığı karşılığı bir hak tanımıştır. Şu
rası da muhakkak ki, özel yüksek okullarda 
okuyan öğrenciler çok defa bu konuda yapılan 
menfi propagandanın tam tersine sadece zen
gin çocukları değildir. Yapılan bâzı anketler 
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zengin çocuklarının Devlet resmî kuramlarında 
daha fazla olduğunu göstermiştir, özel yüksek 
okul öğrencilerinden ailesinin durumu iyi olan
lar % 15 kadardır. Diğerleri çoğu zaman me
mur, küçük tacir, esnaf (gibi orta halli ailelerin, 
çok defa tarlasını satmış çiftçilerin çocukları, 
umumiyetle zor hayat şartları ile pençeleşen, 
işte ve okulda iki taraflı çalışan, öğretim fır
satlarını almterleri ile temin eden çocuklardır. 
Haklarının mahfuz kalmasında maddi olduğu 
kadar mânevi bakımdan da büyük faydalar ola
caktır. 

İSayın milletvekilleri, nüfusun şiddetle art
ması, memleketin iktisadi kalkınması için zaru
ri olan ve devlet eliyle yapılması gereken yatı
rımların artırılması lüzumlu, eğitim ve öğre
time tahsis olunacak malî imkânların kısılması
na sebebolmuştur. Yüksek eğitim ve öğretim 
müesseselerinin imkânları böylece daralınca bu 
imkânları sağlıyan müesseselere öğrenci kendi 
imkânlarını da katmak suretiyle bir okuma ve 
öğrenme yarışma girmiştir. Gece tedrisatı yap
mak imkânını bulan okullarda okuyan çocuk
lar da memleketimizde öteden beri bedelini öde
mek pahasına da olsa, elde edilemiyen bir eği
tim müessesesine ve sistemine kavuşmuş oluyor
lardı. Paralı eğitim ve öğretim batı dünyasın
da sosyal adalet ilkelerine en çok sâdık kalmış 
toplumlarda bile değişmez bir ahlâk kuralı ha
linde tatbik edilegelmektedir. 

;Bu bakımdan öğrencilerin haklarının tanın
mış olması da bir adaletin yerine getirildiğinin 
en kuvvetli örneğidir. Belki Devlet yüksek okul
larından diploma alanlar, özel yüksek okulların 
verdiği diplomayı kendi imtihan ölçülerinin uy
gulanmadığı hiçbir şartta kabul etmiyecekler-
dir. Ama bu hakkı yalnız kendisi için kabul 
edenlerin yanlış telâkkileri olarak kalmakta de
vam edecektir. 

Muhterem milletvekilleri, özel yüksek okul
larda Devletin yüksek okullarında uygulanan 
program aynen uygulanmaktadır. Üniversiteler 
de ders veren öğretim üyelerinin özel yüksek 
okullarda değişik, hele gevşek bir ders statüsü 
uygulamalarına imkân ve ihtimal yoktur. Yük
sek öğretim üyelerinin ders, program ve ölçüle
ri resmî veya özel her yüksek okulda aynıdır 
ve öğrenciler bu dereceler ve imtihan ölçüleri 
neticesinde diploma almaya hak kazanıyor. Ni
tekim 8 nci madde, diplomayı da eşıit şartlarda 

geçerli saymak imkân ve haklarını getiren mu
teber maddelerden birisi olarak müzakere edi
lecektir. 

5 nci maddenin lehinde oy kullanacağımızı 
bilgilerinize saygılarımızla sunarız. 

BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner, buyu
runuz efendim. 

TURHAN ÖZGÜNEH (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; bu 5 nci maddenin son 
fıkrası, üzerinde durmayı gerektiren bir fık
radır. 

Maddenin bu fıkrasında deniliyor ki; «De
vir ve teslimden kaçman veya bu görevi sav-
saklıyan özel okul kurucu veya temsilcileri ile 
müdürleri 'hakkında üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezası verilir; bu ceza paraya çevrilmez 
ve tecil edilmez.» 

Arkadaşlarım, maddenin getiriliş esprisi ha
kikaten desteklenecek durumdadır. Bu 15 Ağus
tos 1971 tarihine kadar teslim etmesi gerekli ev
rakı, defterleri, kayıtlan teslim etmiyen hüküm 
giymelidir, mahkûm olmalıdır. Ancak evvelâ 
şuna işaret edelim; bu maddenin birinci fıkrası 
ile ikinci fıkrası ayn ayrı hükümler taşımakta
dır ve birinci fıkrası bir madde> ikinci fıkrası 
ikinci bir madde olarak tedvin edilebilir. Şim
di bunu ayrıca verdiğimiz bir önergede bahis 
mevzuu edeceğimiz için onun üzerinde fazla 
durmuyorum. Yani bu birinci fıkra ile ikinci 
fıkra aynı madde içerisinde şüphesiz kanunlaş-
mamalıdır. Ayrı bir teklifim olarak onun üzerin
de tartışacağım. 

Fakat bu ikinci fıkra esas itibariyle bu mad
denin içinde kalsa dahi, devir ve teslimden ka
çman veya bu görevi savsaklıyanlann mahkû
miyeti, hele tecil edilememesi ve paraya çevril-
memesi, üzerinde şüphesiz uzunca duracağımız 
ibir konudur. Şöyle ki: 

Evvelâ, «Devir ve teslim etmekten kaçınmak 
ve savsaklamak» suçun cezayı gerektiren un-
surlandır. Bir suçtan bahsedebilmek için un-
surlann tamam olması lâzımdır. Burada suçlu
luğu tekemmül etmiş saymak için devir ve tes
lim edilecek bir şeyler olacak ve bunlan tes
limden kaçınmak birinci unsur veya savsakla
mak ikinci unsur olacak. 

Arkadaşlanm, şimdi, «kaçınmak» deyimini 
ele alırsak, kaçınmak iradi olduğu için kasıt ih
tiva eden bir unsurdur. «iSavsaklamak» gayri-
hukukî bir tâbirdir. Şüphesiz bunu ihmal deyi-
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mi ile ancak ifade edebiliriz. «Savsaklamak» 
eğer «ihmal» ise, kasıt ile ihmali aynı maddede, 
aynı ceza ile cezalandırmak, şüphesiz hukuk 
mantığına, cezalandırma tekniğine uymaz ar
kadaşlarım. 

Şimdi, devir ve teslimden kaçınmak, iradî 
bir harekettir, kastidir. Kastın karşılığı olan bir 
ceza, eğer getirilmek istendiği gibi üç aydan bir 
yıla kadar ise; «savsaklamak» şüphesiz gayri-
hukukidir, ki Yüce Meclisin de buna iltifadet-
miyeceği kanısındayım; onu, «ihmal» olarak de
ğiştirmek gerekir. Diyeceksiniz M, «savsakla
mak» daha arı Türkçedir; ama hukuM tâbir
lerin bazılarının karşılığını hukukta bulamayın
ca mecburi kullanırız. Çünkü tatbikatçı zorluk 
çeker. Arkadaşlarım, «savsaklamak» diye ceza 
kanununda bir deyim bulamazsınız, o bakımdan 
«ihmali» kullanmak lâzım burada. 

Şimdi, kastın karşılığı bir aydan başlıyan 
üç aya kadar bir ceza ve ihmalin karşılığı gene 
aynı; olmaz bu arkadaşlarım. İhmal, gayriira-
didir. Şüphesiz gayriiradi bir hareketin cezası 
başka türlü bir anlayış içinde Yüce Meclise ge
tirilmek gerekir. Bu, birinci işaret edeceğimiz 
noktadır. 

Gene bir hususta daha Yüce Meclisin dikka
tini çekmek isterim: 

Arkadaşlarım, üç aydan bir yıla kadarmış. 
Benim gözümden kaçmış, bir aydan üç aya ka
dar ben okuyorum. Üç aydan bir yıla kadar
mış, bir hayli de ağır maddenin getirdiği ceza. 
E, ihmali üç aydan bir yıla kadar mahkûm ede
ceksiniz, hapsedeceksiniz. Ancak, arkadaşlarım 
şimdi son kısımda; «Bu ceza paraya çevrilmez 
ve tecil edilmez.» denildiği zaman üzerinde Yü
ce Meclisin hakikaten dikkatini çekmek istedi
ğimiz şu sonuncu husus gelir. Şöyle M... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sonun
cu hususu geçelim. 

TURHAN ÖZGtîNER (Devamla) — Siz ge
çebilirsiniz Tosyalı. Burada bütün s'Mn sebebi 
vücudunuz gürültü yapmatır, haklı konuşan
ları susturmaya çalışmaktır. Neyi geçelim kar
deşim, neyi geçelim? Anladınız mı şu konuştuk
larımı? 

BAŞKAN — Sayın Öagüner, lütfen karşılıklı 
görüşmiyelim. 

TURHAN ÖZGttNER (Devamla) — Yani, 
müdahale ederken de biraz ciddî müdahale edi
niz, 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı görüşmiye
lim. 

TURHAN Ö2GÜNER (Devamla) — Biraz 
dinle de anla, biraz dinle de anla. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, devam etme
yin lütfen. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — 647 sa
yılı Kanun var. Dinle Tosyalı, 89 ncu madde 
var Türk Ceza Kanununda, bunu da dinle on
dan sonra konuşalım. 

Arkadaşlarım', 647 sayılı Kanun, para ceza
sına çevirme yetkisini hâkime verir, takdir hâ
kimindir, çevirmiyebilir de. 647 sayılı Kanunun 
bu yetkiyi hâkime vermiş olmasiyle şüphesiz bu 
keyfî kullanılmaz. Takdir keyfilikle muallel 
addedildiği zaman şüphesiz temyizin bozmasını 
gerektirir. Takdir, takdirsizlikle meluf olmama
lıdır denir hukukta. 

Şimdi arkadaşlarım, 89 ncu madde var, tecil
dir. Para cezası verir veya vermez, verse dahi 
para cezasını, 647 den sonra Türk Ceza Kanu
nunun 89 ncu maddesini de tatbik edebilir. Kim
lere tatbik edilir bu? Şüphesiz hâkimin takdiri 
ölçüsünde buna lâyik olana tatbik edilir. 

Arkadaşlarım, ihmal gibi bir fiilî işlemiş olan 
ve bunun karşılığında tedbirsizlik, dikkatsizlik 
ve ihmalinden dolayı Ceza Kanununda öngörü
len bir ceza ile mahkûm olan şahsın çok defa 
Türk Kanununun 89 ncu maddesi gereğince bir 
atıfet kabilinden de olsa cezası tescil edilmesi 
bahis mevzuu olur ve bazan da Türk Ceza Ka
nununun o maddesinin tatbik edilmesi bahis 
mevzuu olmıyan halde, yakından çıkmış oldu
ğunu bildiğiniz tatbikatta çokça kullanılan 
647 sayılı Kanun tatbik edilir ve para cezası 
olarak uygulama yapılır. 

O halde, ihmal gibi gayriiradi, kasıtlı olmı
yan bir fiilî siz getirip üç aydan bir yıla kadar 
mahkûmiyet cezası ile cezalandıracaksınız. As
garisi üç aydır; ama asgari ceza miktarı eski
den maznunlar için bir hak idi, şimdi maznun
lar için asgari ceza miktarı hak değildir. Yani 
hâkim azamisini verdiği zaman Temyiz Mah
kemesi «Neden dolayı asgariden azamiye^ doğru 
çıktın, teşdit sebebini neden göstermedin» de
mez, tasdik eder. Son içtihatlar böyledir arka
daşlarım. 

O halde, üç aydan bir yıla kadar olan bir ce
zayı, hâkim bir yıl olarak takdir edebilir. Bu 
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madde böyle geçerse, hâkim bunu ihmalen dahi 
yapmış olanı bir yıla mahkûm ettikten sonra, 
647 yi de tatbik edip paraya çevirmediği gibi, 
Türk Ceza Kanununun 89 ncu maddesi gereği 
ile de keza tescil etmiyebilir. 

Arkadaşlarım, suç, ceza ile müsavi olmadığı 
takdirde, ceza eşittir suç fiilî; bu müsavat ol
madıktan sonra cezanın şüphesiz ağırlığı kar
şısında hâkim çok defa ceza vermek ile beraat 
ettirmek arasında, mahkûmiyetle beraat ettir
mek arasında çok oynıyan bir durumu maznu
nun lehine tefsir ile beraate götürür. Oysa ki, 
kanun koyucusunun kasdı bu değildir; «Haki
katen suç işliyen cezasını çekmelidir.» esprisi 
de burada tatbik edilmez olur. Bir tokatın kar
şılığı. ceza eğer ona onbeş tokat olur ise, bir to
kat vurmuş olanın suçu sabit dahi olsa, hâkim 
mümkün olduğu kadar tefsiri maznun lehine 
yapar. Çünkü bir tokatm cezası bir tokat ölçü
sünde olmalıdır; onbeş tokat ölçüsünde bir ağır
lık, mahkûmiyete değil, mahkemeyi beraate gö
türür. 

Burada da sadece bir defteri, kayıtları de
vir ve teslim etmekte ihmali olan, kasdı değil, 
ihmali olan şahsı asgari üç ay; ama âzamisi 
olan miktarı da verebilir hâkim, bir sene ile 
mahkûm edecek hâkim ve ondan sonra 647 yi 
de tatbik edip para cezasına çevirmiyecek, men 
ediyoruz bunu ve 89 ncu maddeyi de kullanıp 
tecsil etmiyecek, bunu da men ediyoruz. 

Arkadaşlarım, bu çok ağır bir hükümdür. 
Buna, Yüce Meclisin dikkat nazarlarını çekmek 
istiyorum. Ayrıca önergelerim üzerinde de ko
nuşacağım, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Maddeler üzerindeki konuşmaların beşer da

kika ile sınırlanmasını arz ve teklif ederim. 
Amasya Milletvekili 

Salih Aygün 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Tümüne aid-
olmasın efendim. 

BAŞKAN — Efendim? 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — ıSayın Baş

kan, bütün maddeler dâhil mi olacak, zira öyle 
maddeler var ki, üzerinıde daha uzun müddet 
konuşmalar yapılabilir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bütün madde
ler dâhildir efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Salih Aygün. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bu özel yüksek olsuları, hem akademilerin 

bünyesine sokarız, bu akademilere büyük bir 
külfet yükletiriz, diğer taraftan bir döner ser
maye kuranz, bu döner sermayesinin muntazam 
çalışmasını isteriz. Müddet de daralmıştır, ço
cuklarımız ikmal imtihanına girecektir. Evrak
larının biracı önce yetkililerin eline geçmesi ge
rektir. Bu evrakların derlenip toparlanıp yetkili 
şahısların eline geçmesi için tedbirler düşünü
rüz. İBu arada hiçbir kimsenin şu veya bu şekilde 
zarara uğraması arzusundan mütevellit değil; bu 
konu Millî Eğitim Komisyonunda enine boyuna 
müzakere edildi; iyiniyet sahibi özel yüksek 
okul açan arkadaşlarımızın elbette evrakları 
vardır, bütün resmî kayıtları... 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Evrak zaten 
çoğul bir keüimedir. 

SALİH AYGÜN (Devamla) — Evrak cemi 
ise düzeltiyorum, tashih ediyorum. Evrakın ge
rekli şekilde ilgili arkadaşlara teslimi gerekmez 
mli Ben hukuk açısı bakımından arkadaşıma 
hak veriyorum; fakat bir de işin zamanında gö
rülmesi, düzgün yürümesi bakımından buna ih
tiyaç hissettik. 

Yalnız, benim üzerinde duracağım bir tek 
nokta var : Başlangıç olarak okulların kapan
ma tarihini 9 Temmuz olarak kabul etmiştik. 
Şimdi, bu kanunun ne zaman çıkacağı belli de
ğil; «15 Ağustos 1971 e kadar» dedik. Geçici 
bir madde ile kanunun çıkış tarM hesıaJbedilmek 
suretiyle bu müddeti biraz daha geniş tutmak 
suretiyle iyiniyetimizi göstermek ve müddet (ba
kımından da cezanın ağırlığını göz önünde tuta
rak .arkadaşlarımın bu konu üzerinde durmama
larını, bilhassa iyiniyet sahibi olan müessese sa
hiplerinin.... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — İhmalin ağır
lığı üzerinde durmadım ben. 

BAŞKAN — Sayın Öagüner, lütfen. 
SALİH AYGÜN (Devamla) — Ben o zavi

yeden almıyorum konuyu; çocuklarımızın, bu 
memleketin çocuklarının biran önce imtihana 
ginmesi ibakımından ©vraiklannın ilgili makam-
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lara intikalini teminat altına almak için getiril
miştir bu madde. Bu bakımdan aynen geçmesini 
saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Aytuğ, buyurun. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, sayın üyeler; görüşülmekte olan madde 
metni dikkatle tetkik edilirse görülecektir ki, 
burada istihsal edilen gaye yönünden, sevk edi
len hükmü iM bakımdan sevk etmek yerinde ol
sa \gerektir. 

Şöyle ki : 
özel okulların kurucuları veya temsilcileri 

veya müdürleri, yönetici, öğretmen ve öğrenci
lerle ilgili bütün def terleri, dosyaları, evrakı il
gili öğretim (kurumlarınca görevlendirilecek yet
kililere vermekle yükümlü tutuluyor. Maddenin 
temel esası bu. 

Bununla yetinilmemiş, madde metninde bir 
de süre taşıyor : «15 Ağustos 1971 tarihine ka
dar devir ve teslim etmeye meburdurlar.» kay
dı getiriliyor. Bununla dıa yetinilmiyor; madde 
hemen altında bir de cezai bir yükümlülük, bir 
sorumluluk getiriyor. Bu devir ve teslim esna
sında, biraz evvel zikrettiğim defterleri, evrfakı 
ve dosyalan vermiyenler hakkında gerek tem
silciler, gerek 'okul kurucuları, gerekse müdür
leri hakkında üç aydan bir yıla kadar olmak 
kayıt ve şartiyle bir de cezai müeyyide getiri
yor. 

Şimdi, düşünün arkadaşlarım; bir okul se
nelerden beri devam etmiş, kanunun mer'i bu
lunduğu yıllara ait bir sürü evrakı vardır, dos
yası vardır, gerek yöneticilerine, gerek öğret
menlerine ve gerekse öğrencilerine ilişkin bir
çok kayıt ve evrakları vardır. 15 Ağustos 1971 
tarihi bir kere azdır. Bu itibarla işin icabı, mu
amelenin hacmi ve bu devir ve teslime esas ola
cak evrakın, dosyanın, muamelenin genişliği 
nazarı itibara alınarak hiç olmazsa hüsnüniyet 
kurallarının gerektirdiği normal bir sürenin ve
rilmesini öneriyorum. 

İkinci husus; biraz evvel konuşan sayın ar-
kaadşım Turhan özgüner'in de işaret ettikleri 
gibi, bu maddenin 'getirdiği cezai müeyyide üze
rinde de bir iki kelime söylemek mecburiyetin
deyim. 

Şöyle ki : öeza, bir gayenin zımnında geti
rilir. Tâyin edilen müeyyide bir maksat için ge
tirilir. Niçin getiriliyor bu müeyyide, bu ceza 
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maddenin metnine niçin konulmuştur, niçin it
hal edilmiştir? Üç aydan bir yıla kadar, yani 
aşağı haddi ile yukarı haddi belirtilip gösterilen. 
bu ceza, basit bir defterin, bir dosyanın veya-
hutta buna mümasil hiç lüzumlu olmıyan 'bir 
evrakın verilmemesi zımnında getiriliyor. İn
saflı olalım arkadaşlar. Yüce Meclis olarak her 
önümüze 'getirilen maddenin hemen gereğine 
oylarımızı vermiyelim. Bu müeyyide yerine baş
ka türlü bir usul düşünülebilir. Bu saydığım 
defterleri, dosyaları, evrakları almanın yolları 
vardır. En basitini söylemek isterim. Mesela 
hemen kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren 
3 ncü maddedeki kurula yetki verilir; bu kurul 
noterler marifetiyle gider okullarda gerekli 
tetkikatı yapar ve bu defterler muhtevası ile, 
metni ile hıfzedilmek suretiyle derhal noterlere 
teslim edilebilir. Bu bir alternatiftir, bir hal 
şeklidir. 

İkinci bir usul; mahkeme yolu ile yapılabi
lir. Mahkeme yolu ile nasıl yapılabilir? Mahke
me, yine bu 3 ncü maddede zikredilen, «Bu ka
nun hükümlerine göre akademilere bağlı olarak 
açılan yüksek 'okullar arası ortak esasları ka
rarlaştırmak üzere merkezî bir koordinasyon 
kurulu teşkil edilir.» Bütün okulların her türlü 
devir ve teslimini esas alabilecek, intikal şek
linden resmî şekle geçinceye kadar yetkili ola
cak olan bir kurul kuruyorsunuz. Bu kurul bu 
işleri cezasız, müeyyidesiz yapabilir. Adamın 
elinden okulunu alıyorsun, üstelik de adama 
ceza veriyorsun. Bu, hakkaniyetle, hüsnüniyet
le kabili telif bir husus değildir. Hükümet ve 
Komisyon bu hükmü bu maddeye neden koy
muştur bilemiyorum. Biraz evvel dediğim gibi, 
bu kurul mahkemelere müracaat eder; adlî ta
tile giriyoruz, ama nöbetçi mahkemeler vardır. 
Sulh hâkimleri daima vazifeli ve görevlidirler. 
Binaenaleyh, her hangi bir mahallî sulh hâki
mini götürmek suretiyle 'aslında miktarı çok az 
olan bu okulların dosyalarına, evrakına derhal 
talep ve tasfiye etmek ve tesbit yapmak sure
tiyle bu kurul el koyabilir. 

Binaenaleyh, ben bu maddenin cezai müey
yide getiren bu fıkrasını hem keyfî, hem de lü
zumsuz görmekteyim. Daha münasip tedbirler 
varken cezai bir müeyyideye gitmek suretiyle 
bir eğitim kanunu içerisinde böyle bir hüküm 
getirilmesini zait görüyorum, çıkarılmasını tek
lif ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyurun. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Benden önce konuşan bâzı arkadaşlarım bu 

5 nci maddede özel yüksek okulların kurucuları 
ve müdürleri tarafından resmi »okullara intikal 
ettirilen öğrenciler ve öğretmenlerle ilgili dos
yaların, evrakların devir ve teslimine mütedair 
kısmının cezai bükümlerle ilgili hükmünü eleş
tirmek suretiyle tenkid ettiler. 

Muhterem arkadaşlar, her şeyden evvel suç 
ve ceza arasında bir irtibatın, bir adaletin ol
ması tabiîdir. Ama şunu hemen ifadeye mecbu
ruz ki, bu madde bizim kanımıza göre geçici
dir. Esasında 5 nci madde olarak gösterilmekte
dir, ama geçicilik vasfı taşımaktadır. Yani, özel 
yüksek okullarda bulunan bütün dosyaların, 
arşivlerin kurucuları veya müdürleri tarafından 
yeniden görevlendirilecek kişilere verilmesini 
öngörmüştür. Bu teslim işlemi yerine getirildik
ten sonra bu maddenin hükmü kalmıyacaktır. 
Bu bakımdan bu müddet içerisinde bel
ki de müdürler ve kurucular kendi gö
rüşlerine göre bu dosyaları evrakları vermi-
yeceklerse, burada arkadaşlarımın beyan ettik
leri gibi, ceza kolay kolay verilemiyecektir. 
Hâkimin evvelâ, kaçınma var mıdır - yok mu
dur, savsaklama var mıdır - yok mudur, bunun 
tesbit edilmesi lâzımdır. Kaçınma yoksa, sav
saklama yoksa zaten vazifesini yapacaktır, dos
yalan, evrakları zamanında teslim edecektir ve 
bu suretle vazifesini yapan şahsa da ceza veri
lemez, arkadaşlarım. Ama, kasden kaçınıyor, 
savsaklıyorsa bu gibi şahıslara da ceza vermek 
mecburiyetindesiniz. 

Verilen hapis cezasını para cezasına çevirir
seniz, gündelik 10 lira üzerinden para cezasını 
verir 0 milyoner insan, sizi tanımaz bile. Üç ay
lık hapis cezasını para cezasına çevirseniz, ay
da 300 liradan üç ayda 900 lira eder. Bu para
yı verir, dosyaları, evrakı vermez o insan. O 
bakımdan hüsnüniyetli insanlar varsa, vazife
den kaçınmıyor ve savsaklamıyorsa o süre için
de vazifesini ciddiyetle ele alır, dosyalarını tes
lim eder ve ceza görmez. Ceza ne zaman verile
cek? Vazifesini yerine getirmekten kaçındığı 
zaman, işi savsakladığı zaman. Hâkim kolay 
kolay ceza verebilir mi?... Evvelâ kaçındığını 
ve savsakladığını tesbit edecek, ondan sonra ce
zaya müstahaksa cezayı verecek. 

Bu ceza tescil edilemez, para cezasına çev
rilemez. Çünkü bu, suç unsuru olarak devemlı 
cemiyetin içinde yaşıyacak bir suç değil ki, bu 
gelip geçicidir, ondan sonra bu maddenin hük
mü işlemiyecektir arkadaşlarım. Hükümetin ve 
komisyonun bu maddeyi bu şekilde getirmesin-
deki esbabı mucibe bu geçicilik noktasmdan-
dır. Geçicidir; vazifesini yerine getirdikten son
ra cemiyette ikinci bir suç karşımıza çıkmıya-
caktır. 

Bu bakımdan bendeniz bunu hukuk açısın
dan, hukuka ve adalete gayet uygun olarak ha
zırlandığı kanısındayım. Esasında vazifesini 
savsaklamıyan ve vazifesini yapmaktan kaçmmı-
yana ceza verilemiyeceğine göre, ceza söz konu
su olamaz. Vazifeden kaçınma ve savsaklama 
söz konusu olduğu zaman patronlara ve zengin 
kişilere elbette üç ay ceza vereceksiniz. Bu ceza 
asgari üç ay, âzami bir yıldır, bunu takdir hak
kı da Türk mahkemesine aittir. Bunun temyiz 
edilme hakkı da vardır, temyiz de bunun temi
natıdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
istiyen sayın üye var mı? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, komisyondan bir sual sormak isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Bu 

madde ile getirilen ceza hükmü şekli bir suç mu
dur, yoksa kastı bir suç mudur, bunu açıklar
larsa tatbikatı bakımından faydalı olur kanaa
tindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun, sayın komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Kastidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti

yen olmadığına göre madde üzerinde verilmiş 
bulunan değişiklik önergelerini sırası ile tak
dim ediyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 5 nci maddesinin ikinci paragrafı

nın son fıkrasındaki (veya bu görevi savsaklı-
yan) deyiminin maddeden çıkafılmasmı öneri
yorum. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 
Turhan özgüner 
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Sayın Başkanlığa 
Tasarının 5 nci maddesinin ikinci paragra

fının son fıkrası ceza hükümleri getirmektedir. 
Bu niteliği ile bu son fıkranın müstakil bir 
madde olarak değerlendirilmesini, bu bakımdan 
bu fıkranın aşağıdaki değişik şekli ile tasarı
nın 25 nci maddesi olarak ve «Ceza hükümleri» 
matlâbı adı altında tasarının 24 ncü maddesiy
le 25 nci maddesi arasına yeni bir madde olarak 
yerleştirilmesini öneriyorum. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 
Turhan özgüner 

Ceza hükümleri : 
Madde 25. — Beşinci maddede bahis konu

su devir ve teslimi yapmıyan özel okul yetkili
leri bir aydan üç aya kadar hapis cezası ile ce
zalandırılır. 

Sayın Başkanlığa 
5 nci maddedeki «15 Ağustos 1971» tarihi 

kaldırılarak «kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren iki ay içinde devir ve teslime mecbur
lar.» şeklinde tadilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir Milletvekili 

Hüsamettin Başer 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 5 nci 

maddesinin «Bu ceza paraya çevrilmez ve tes
cil edilmez» cümlesinin çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
5 nci maddenin son cümlesi olan «bu ceza 

paraya çevrilmez ve tecil edilmez» deyiminin 
maddeden kaldırılmasını öneriyorum. 

Saygılarımla. 
içel 

Turhan özgüner 

BAŞKAN — Şimdi bu önergelerden Sayın 
Turhan özgüner'in, ceza hükmünü taşıyan pa
ragrafın çıkarılması ve 25 nci madde olarak 
tedvini şeklindeki talebini yalnız biz çıkarılma 
anlamında oya arz edeceğiz. Çıkarılması hak
kındaki talep kabul edildiği takdirde bilâhara 
önergeniz 25 nci madde teklifi olarak ayrıca mu
amele görecektir. 

En aykırı teklif bu önerge olduğu için tek
rar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(İçel Milletvekili Turhan özgüner'in ikinci 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın komisyon?... 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
bu okunan önergelerden «bu ceza paraya çevril
mez ve tecil edilemez» deyiminin maddeden çı
karılmasını öneren takrirlere katılıyoruz, diğer
lerine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Yani, buna, katılmıyorsunuz. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Evet, bu takri
re katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞlNASt OREL 

— Katılmıyoruz. 
TURHAN ÖZGÜNER (Iç2İ) — Önergemi 

izah etmek için ısöz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın 'arkadaşlarım; 
Kanun yapıyoruz, şüphesiz aceil'eye g&l-

miyeoek bâzı maddeleırde fazlaca konuşulduğu 
zaman bunu mazur görmemizi rica ederini. 

Şimdi durum şu: Yüce Mecliste aşağı - yu
karı olumlu karşılanacağını tahmin eıtttiğjmıiz 
bir cihet belirdi; hakikaten cezanın tecil edil
mez ve para cezasına çevrileme? gi!bi çok katı 
getirilişime Yüce Meclis karşı. Buna, Yüce 
Mecls gibi Komisyonun da iştirak eıLtiğlini gör
mekle mutluyum. 

Arkadaşlarım, şüphesiz bunu çıkarırsak ve 
maddeden böylece katılığı kaldırırsak tatbikat
çıya da kolaylık verir. Çünkü, hakikaten de
min bir ifade hatası olduğunu tahmin eıbtiğim 
Sayın işgüzar arkadaşım öyle demek âgitıetmıa-
mişıtir, ama zabıtlara öyle geçtiği için söyle
mek itiyorum; özel okulu sahibi çok zengin
dir, bunu yerine getirmedi ise üç ay mah
kûm olsun, dedi arkadaşımız. 

Arkadaşlar, ne olursa olsun, ühmal tecili ge
rektirir, ihmal para cezasına çevirmeyi gerek
tirir. Onun içlin bu anlayış içinde olmamak ge
rekir. Şüphesiz tkendlerinün de böylece yan
lış ifade ettiklerini zannettiğim ifadelerini 
tekrar ettim, özür dilerim. 
Şimdi, arkadaşlarım, bu katıliktan vazgeçtik

ten sonra geriye ne kalıyor? Ben bir önerge 
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verdim «veya bu görevi savsaklayan» deyimi
nin maddeden çikanlmıastnı talehettim.. «i&avsak-
lıamıa» hukukî bir deyim değil, buna da iştirak 
etmenizi rica 'ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, o ayrı bir 
önerge. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Şimdi, 
tamamı bakımından çıkarılması teklifimde ye
ni bir madde olanak tedvin ©dilmesi teiklllitm 
onu da ihata ediyor <Ia, onun için arz ediyorum. 

Şimdi, o teklifime iştirajk ettiğiniz tıakdiırde 
tatbikat bakımından kolaylık olacaktır. «Sav
saklama» hukukî bir tâbir değildir, t!atbi|kıaltçı 
«!savsıaklama» nedir diye Türk Ceza Kanununda 
bunun yenini arasa bulamaz. Bulunmayan 
bir şjeylin taitbikattıa nıe ölçüde bir değer taşıya
cağı bilinemez. Arkadaşlar, böyle olunca «Bu, 
ihmali midir .acaba?» Diye soruyoruz. îhmıal 
olduğunu zannedersek o halde ihmalin bu k> 
dar ağır bıir ceza ile Ikarşılanmaıması gerıekir. 
Bu bakımdan teklifime iltifat edilmesini iste-
dim. 

Şimdi, larkadaşlarım, bu şekilde meseleyi 
mütalâa «ittikten sonra şu husus îkarşımıaa çı
kıyor: Kanunlar, ceza hükümleri sevk eden 
maddelerini son Hasma müteferrik maddeler 
olarak alırlar. Bu, şüphesiz bir ceza hükmüdür. 
Bu ceza hükmü, elbette kanun yapma tekniği 
bakımından da burada hu madde içerisinde yer 
almamalıdır, bıir. 

İkincisi; Sayın îşgüzar'm işaret ettiği gibi, 
bu madde zaten geçicilik vasfı taşımaktadır. 
Bu madde 15 Ağustos 1971 talihinden sonna 
zaten işlemez halde olaoalktır. Geçicilik vaısfı 
İtibariyle die bu maddenin yine soma laıtüması 
gerekir. Yani, hem ceza hükmü faatamından, 
hem de geçiciliği bakımından bu maddenin ce
za ile ilgili fıkrası kaldırılarak 24 ncü madde 
düle 25 nci madde arasına yeni 25 nci madde 
olarak ve «ceza hükümleri» matlafbı 'altında 
geMrilmesi jkanun tekniğin© daha uygun olur 
kanısındayım, ütifıat buyurulmasını rica ede
rim. 

BAŞKAN — 5 nci maddemin ikinci fıkrası
nın çıkarılarak müstakil bir ceza hükmü mad
desi haline getirilimıesini talebeden Sayın Özgü
ner'in önergasiini oylarınıza sunuyorum. Kalbul 
ledenler... Kabul etmiyenler... KaJbul edilmemiş
tir. 

Sayın özgüner'in birinci önergesini tekrar 
okutuyorum ve oylarınıza sunacağım. 

(içel Milletvekili Turhan özgüner'in birin
ci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon biraz evvel 
bu önergeye katılmadığını beyan etmişti. 

TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, «savsaklayan» kelimesi hukukî değildir, 
bu kelimeye Ceza Kanunumuzda raslıyamayız. 
Yüce Meclis belM benim önergeme iltifat et
mez, bu madde böylece geçer. Tatbikatçılara 
kolaylık olması ve zapta geçmesi bakımından 
soruyorum; «Savsaklayan» kelimesi «ihmal» 
karşılığı mıdır? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz «savsaklayan» yerine «ih
mal eden» tâbirini koyalım. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kanım ikinci sualimi sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Şimdi, ih

mal olmadığını iddia eden arkadaşlarımıza 
açıklık getirdiler. Kasti suçlarla, ihmalle ceza
landırılması gereken suçlar aynı ölçüde değer
lendirilemez. Kasden hareket etmiş, cezası 3 ay
dan 1 seneye kadar; ihmal etmiş yine cezası 3 
aydan 1 seneye kadar.. Bunu nasıl bağdaştırır
lar, zabıtlara geçmesi bakımından cevaplandır
malarını rica ediyorum. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — O zaman «ih
mal» diyelim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bu madde ile ilgili diğer önergeyi tekrar 
okutuyorum. (Nevşehir Milletvekili Hüsamet
tin Başer'in önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu
sunuz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
bu kanunun 9 Temmuzda çıkacağını tahmin et
miştik, fakat müzakereler çok uzadı. Bu ba
kımdan «Yayımı tarihinden itibaren 1 ay için-
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de teslim edilir» tabiri konulursa yerinde olur; 
buna iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — önerge var mı efendim? 
HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-

sar) — Veriyorum Sayın Başkan. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Ben

deniz «1 ay» olarak düzeltiyorum. 
BAŞKAN — «Bu kanunun yayımı tarihin

den itibaren 1 ay içinde «olarak değiştirilmesi 
konusunda Sayın Hamdi Hamameıoğlu tarafın
dan verilmiş bir önerge vardır. Bu önerge de 
Sayın Başer'in önergesiyle aynı mahiyette... 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Sayın Başer'in önergesine iltihak ediyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim. 
Komisyon önergeye katılmaktadır, önergeyi 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu madde ile ilgili aynı mahiyette olan iki 
önergeyi tekrar okutuyorum. 

(İçel Milletvekili Turhan özgüner ve Kon
ya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun öner
geleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon okunmuş bulunan 
önergelere iltihak ettiklerini demin ifade etmiş
lerdi. önergeleri aynı mahiyette oldukları için 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

5 nci maddeyi değişik şekliyle okutuyorum. 
öğrencilerin kazanılmış hakları : 
Madde 5. — Bu kanuna göre açılan yük

sek okullara intikal edecek olan öğrencilerin 
özel yüksek okullarda kazanmış oldukları hak
lar saklıdır. 

özel yüksek okulların kurucuları veya 
temsilcileri ile müdürleri yönetici, öğretmen 
ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosya
larını ve diğer evrakı, ilgili resmî öğretim ku
rumlarınca görevlendirilecek yetkililere en geç 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 1 
ay içinde devir ve teslim etmeye mecburdurlar. 
Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi sav-
sakhyan özel okul kurucu veya temsilcileri ile 
müdürleri hakkında üç aydan bir yıla kadar 
hapis cezası verilir; bu ceza paraya çevrilmez 
ve tecil edilmez. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi değişik bu şek
liyle tasviplerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Yeni yönetmelik ve program

lar yürürlüğe girinceye kadar özel yüksek 
okulların Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış 
bulunan mevcut yönetmelik ve programları uy
gulanır. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

öğretim elemanları : 
Madde 7. — Bu kanun hükümlerine göre 

açılan resmî yüksek okullarda, bunların yönet
meliklerinde belirtilen şartlan taşıyan resmî 
öğretim kurumları öğretim üyeleri ve yardım
cıları ile öğretmenler, sözleşme ile görevlendi
rilebilecekleri gibi, bunlar dışında, emeklilik ve 
yaş haddine bakılmaksızın, diğer şartları taşı
yan kimseler de geçici olarak sözleşmeli istih
dam edilebilirler. 

Bu şartlan taşıyan yönetim ve öğretim per
soneli sağlanıncaya kadar, halen özel yüksek 
okullarda çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığın
ca onaylanmış bulunan yöneticilerle, öğretim 
üye ve yardımcılan, öğretmenler ve diğer çe
şitli personelden sözleşme ile istihdam edilmek 
suretiyle yararlanılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın İşgüzar, 
buyurunuz efendim, 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

öğretim üyeleriyle ilgili olan 7 nci madde, 
şimdiye kadar mevzuatımızda ender olarak yer 
alan sözleşmeli personel istihdamını öngörmek
tedir. Bundan önce çıkarılmış olan Askerî Per
sonel Kanununda bile, subayların sözleşmeli 
olarak ordu bünyesinde istihdam edilebilecek
lerini kabul etmiştik. Bu madde ile de, doğru
dan doğruya resmî kuruluşlara mensubolan öğ
retim üyeleri ve yardımcılarının dışında, 65 
yaşını doldurmuş olan kişilerin, yaş haddinden 
evvel emekli olmuş kimselerin bu müeesseseler-
de sözleşmeli olarak çalıştırılmak suretiyle fay
dalı olmaları hususu temin edilmektedir. Bu 
hususu biz, öteden beri ileri süren kişiler ola
rak yerinde buluyoruz. Tahmin ederim Hükü
met, memleketimizin birçok yerinde açılan yük-
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sek okullara öğretim üyesi bulamamanın sıkın
tısını duymuş olmasından dolayı bu maddeyi 
getirmiştir. 

Memleketimizde öğretim üyesi sıkıntısı ken
disini gerçekten göstermektedir. Bizim kanaa
timize göre bu şeklîdir. Millî Eğitim Bakanlığı 
görevini deruhde etmiş arkadaşlarımızın, millî 
eğitime ömürlerini vakfetmiş kişilerin bilecek
leri gibi, dışarda ihtisas yapmış, doktorasını 
vermiş, hattâ hattâ doçentlik tezini vermiş olan 
memleketimizde nice kıymetli insanlar vardır 
ki, üniversite camiasına kolay kolay giremezler. 
Bu, ayrı bir problem, ayrı bir meseledir. Biz, in
tikal döneminde sözleşmeli olarak istihdam 
edilmek suretiyle açılacak yüksek okullarda 
öğretim üyeliği, yardımcılığı görevlerinde bu 
arkadaşlarımızdan âzami ölçüde istifade edece
ğimiz kanaatini taşıyoruz. Açılacak olan yük
sek okulların, akademilerin idare heyetlerinin 
karariyle bunlar devamlı şekilde de istihdam 
edilebilirler; bunlardan bu yoldan faydalanmak 
da mümkündür. Çünkü bizim memleketimizde 
öğretim üyeleri daha ziyade büyük merkezler
de temerküz etmişlerdir, istanbul, Ankara, İz
mir gibi şehirlerin dışına üniversiteye intisa-
betmiş öğretim üyelerini göndermek mümkün 
değildir. Doçentliğini başka yerde vermiyen 
profesör büyük şehire gelemez şekli kabul edil
seydi bunları görmemek mümkün olabilirdi; 
ama bu idari özerklik meselesi daima karşımıza 
çıkacağı için hiçbir doçenti, hiçbir profesörü 
Diyarbakır'a, Erzurum'a Kayseri'ye Konya'ya, 
Sinop'a gönderemezsiniz. 

Üniversitenin dışında çok kabiliyetli öğre
tim üyeleri vardır. İşte bu madde ile bunların 
sözleşmeli olarak istihdamları suretiyle yüksek 
okullarda çalıştırmak mümkün olacaktır. Bu 
yol tercih edildiğinde hem kendilerinden fayda
lanılmış, hem de bir ihtiyacın giderilmesine yar
dımcı olunmuş olur. 

Saygılarımla. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Baş
kan Ööz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Bir meseleyi aydınlatmak amaciyle Sayın 

Bakana tekrar bir sual tevcih etmek istiyorum. 
Şimdi, iki statüde öğrenci bulunmaktadır: 

1. Halen özel yüksek okullara kayıtlı öğ
rencilerdir. Bunlar paralı olarak öğrenimlerini 
bitirecekler. 

2. önümüzdeki öğretim yılında yeni alı
nacak öğrenciler. Bunlar ücretsiz olarak öğre
nimlerine devam edecekler. 

Paralı okutulan öğrencilerin paraları döner 
sermayeya gelecek, öğretim üyeleri de döner ser
mayeden ücretlerini alacaklar, ücretsiz okuya
cak öğrencilerin hocaları ücretlerini nereden 
alacaklar meselesi çıkıyor. 

Ya Hazineden karşılık gösterilecek, resmî 
statüye tâibi olan öğretim üyeleri gibi para ala
caklar - aslî kadroya almacaklarsa bir kadro 
ihtiyacı doğuyor * veya 7 nci maddede sözleş
me yapılacağından bahsediliyor. Sözleşme yapı
lacak şahsın bareminin tesbit edilmesi icalbedi-
yor. Acaba, resmî sektördeki öğretim üyesini 
karşımıza almak suretiyle belli bir düzeyde üc
ret tâyin edebilir miyiz? Çünkü, resmî kuruluş
larda uzman istihdam ederken belli kadronun 
karşılığında olmalarına dikkat ederiz. 

Meselâ 2 000 liralık, 5 000 liralık ücret kad
rosu vardır, mukaveleye bağlanmıştır. Uzman
larla noter huzurunda mukavele yaparız ve o 
şekilde istihdam ederiz. Eğer böyle bir kadro 
ihtiyacı doğuyorsa bu maddeye sarahat vermek 
zarureti hâJsıl oluyor. Sayın Bakandan bu husu
su aydınlatmasını istirham ediyorum. Saygıla
rımla. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Yalnız Sayın Aygiin, 
konuşmanız kısa olsun, çünkü saat 19,00 a gel
miştir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Orhan Oğuz'un temas ettiği nokta ga
yet önemlidir. Biz Millî Eğitim Komisyonunda 
bu maddeyi müzakere ederken; okulun geçici 
olmayıp devam edeceği hususunu, bunun bir 
döner sermaye ile idare edileceğini, ücretlerin 
döner sermaye tarafımdan ödeneceğini düşüne
rek maddeyi tedvin etmiştik. 

Sayın Bakanın buradaki izahları muvacehe-
ısinde bu şekilde bir kadroya mutlak surette ihti-
yacolduğunu düşünüyoruz. Eğer yeni açtığımız 
yüksek okullarda para almaya devam edecek
sek ve bunun maddi külfetini döner sermaye 
karşılayacaksa mesele kalmıyor. Böyle bir kad
roya o zaman ihtiyaç yok. Fakat, Sayım Baka-
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mm biraz evvel; «Resmî okullar gibi harç tari
fesine uygun olarak para alacağız.» dediler. 
Eğer para almmıyacaksa, o takdirde mutlak 
surette bir kadro cetvelinin eklenmesine ihtiyaç 
vardır. Aksi halde, öğretim üyelerine ne para 
verilebilir, ne de mukavele yapılabilir. Biz bu 
madldeyi bu düşünce içerisinde hazırlamıştık. 
Durumu saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, saatin 
19,00 a gelmesi sebebiyle, müzakerelerin 7 nei 
maddendn müzakeresinin bitimine kadar devamı 
hususunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmryenler... Kabul edilmiştir. 

Sayım Bakan, buyurun efendim. 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Burada Sayın Oğuz, resmî bünyede artan 

kapasiteye öğretim üyesini temin etmek maksa-
diyle nasıl para vereceksiniz, diye bir hususu 
sordular. Hakikaten, bir kadro karşılığı olma
dan sözleşmeli dahi olarak personel alamıyaca-
ğımızı beyan ettiler. 

Bizim gerek 23 ncü maddede, gerekse bura
da söylediğimiz tarz; bütün imkânları kullan
maya çalışacağız. Acaba akademilerde fazla 
ders saati alabilecek kişiler var mıdır, yok mu

dur? Bunları mevcut hükümler dâhilinde kul
lanma imkânları bulunur mu, bulunmaz mı? 
Bütün bu hususları inceliyeceğiz ve bunlara im
kân bulunmadığı takdirde sözleşme cihetine gi
deceğiz. Sözleşme cihetine gittiğimiz zaman ne 
kadar kadroya ihtiyacımız olacak? Bunu daha 
henüz bilemiyoruz. Çünkü bu okulları bağladı
ğımız zaman bir koordinasyon kurulu teşkil. 
edilecek, koordinasyon kurulu gelecek talebe
lerin miktarını tesbit edecek, elinde ne kadar 
öğretim üyesi bulunduğunu araştıracak, elinde
ki öğretim üyelerinden ne kadarını buna tahsis 
edebileceğini inoeliyecek, ondan sonra bir karar 
verilecektir ve icabederse ondan sonra bir kad
ro çıkarmak gerekecektir. Ama bu an için buna 
karar verecek durumda değiliz. Saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — 7 nei maddeyi tasviplerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

'Saatin 19.00 olması, vaktin gecikmesi sebe
biyle 15 Temmuz 1971 Perşembe günü saat 15,00 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

' • a * ^ 

VI — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Adana Milletvekili Kemal Satır'tn, bir 
Rus uçağım Trabzon'a kaçıran kimselerin iadesi
ne dair soru önergesi ve Adalet Bakanı İsmail 
Arar ve Dışişleri Bakanı Osman Olcay'ın yazılı 
cevaplan (7/343) 

24 . 10 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İnsana ve insanlığa karşı işlenen suçların, 

hangi ulusu, hangi rejimi Ogilendirirse ilgilen
dirsin, hiçbir fark gözetilmeksizin mahkûm 
edilmesi, çağımızda bir insanlık özlemidir. 

Bunun içindir ki; insan hayatına kasteden 
hava korsanlıkları, totaliter veya demokratik 
hiçbir ülkede tasvip görmemektedir. 

'Geçen "hafta içinde bir Rus uçağı Trabzon 
ilimize mecburi inişe zorlanmış, bu meyanda 

bir kişinin öldürüldüğü ve üç kişinin de yara
lanmış olduğu açıklanmıştır. 

Gazetelerden öğrenildiğine göre yapılan ko
vuşturmada, olayın Rus semalarından başladı
ğından bahisle, asıl suç hakkında takipsizlik ka
ran verilmiş; aynı zamanda suçun siyasi vasıf 
taşıdığı belirtilmiştir. 

Atatürk Türkiye'sinde insana ve insanlığa 
karşı hiçbir davranışın tasvip görmiyeceği; ve 
bu gibi cürümlerin, mevzuat yetersizliği gibi se
beplerle takipsiz kalması halinde, Türk adale
tinin dünya kamu oyunda münakaşa konusu 
olabileceği aşikârdır. 

(Bu itibarla olayın biran önce açıklığa kavuş
turulması amaciyle, aşağıdaki sorularımın Ada
let ve Dışişleri bakanları tarafından yazılı ola-
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rak cevaplandırılmasına delâletinizi rica ede
rim. 

Adana Milletvekili 
Kemal Satır 

1. Olay ister siyasi, isterse âdi hir suç ka
bul edilsin faillerin iadesi konusunda Türk Hü
kümetinin takdiri ne yolda olacak ve faillere il
tica hakkı tanınacak mıdır 

2. Şayet takipsizlik karan gazetelerin yaz
dığı gibi, «Asıl suçun, Türk semalarında işlen
mediği, hu nedenle de ulusal yasalarımızın uy
gulanmaması» gerektiği yolunda alınmış ise, 
böyle bir karar; 

a) 1927 yılındaki Bozkurt - Lotus dâvasın
da savunulan ve Lahey Adalet Divanınca da 
kabul edilen görüşümüzle bağdaşabilecek mi
dir? 

h) Suçun bittiği değil başladığı ülkenin 
yargı yetkisi esas alınmış ise, Sovyetler Birliği
nin, faillerin iadesi yolunda bir isteği olmuş mu
dur? 

c) 'Suçlular iade edilmediği ve mahkemele-
rimizce de yargılanmadığı takdirde, ülkemizin 
sık sık uçak kaçırma olaylarına sahne olabile
ceği ve yaratılacak emsalden cesaret alan emri
vakilerle karşılaşılacağı aşikârdır. Bu tür em
rivakilerin diplomatik ilişkilerimizde olumsuz 
etkileri olacağı, ittifak ve dostluklarımızı zede-
liyebileceği, özellikle mukabelei bilmisil (misil
leme) teşkil edecek olaylara yol açabileceği dü
şünülmekte midir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İş Cr. Müdürlüğü 
Sayı : 30274 

26 . 0 . 1971 

Konu : Adana Milletvekili Kemal 
ISatıır'm soru önergesinin cevap-

landırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Genel Sekreterlik, Kanunlar Mü

dürlüğü ifadeli 12 .11.1970 güm ve 7-343-2499/ 
18396 sayılı yazılarına. 

b) 1 . 2 . 1971 gün ve 2493 sayılı yazımıza. 
Bir Rus Uçağını Trabzon'a kaçıranların iade

si konusunda, Adana Milletvekili Sayın Kemal 
Satır'ın Dışişleri Bakanlığına ve Bakanlığımıza 
yöneltmiş bulunduğu yazılı soru önergesinin, 

Bakanlığımıza taallûk eden kısımları hakkında 
gerekli bilgi aşağıda arz olunmuştur. 

15 . 10 . 1970 tarihinde, S. S. O. B. ne ait 
AN-24 sayılı uçağı 47 yolcusu ile birlikte kaçı
rıp, Trabzon Havalimanına mecburi iniş yaptı
ran IS. IS. C. B. uyruklu Brazinskas Pranas Sta-
sia (Koreyvo) ile oğlu Brazinskas Algirdas Pra
nas (Koreyvo) haklarında isnadolunan a) adam 
öldürmek, b) adam öldürmeğe tam derecede 
teşebbüs, c) silâhla tehdit, d) şahsi hürriyeti 
tahdit, e) Pasaport Kanununa muhalefet ve 
f) Ateşli Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Ka
nuna muhalefet suçlarının, Türk Havalarında 
vâki olup, Türk topraklarında devam ettiği so
nucuna varan Tramzon 0. Savcılığınca her iki 
sanığın 16 . 10 . 1970 tarihinde tevkiflerinin 
talebedildiği, ancak bu yer sorgu hâkimliğince 
sorgusu yapılan sanıkların Türkiye'ye iltica et
mek gayesiyle müsnet suçlarını işlediklerinin, 
evrak münderecatmdan anlaşıldığından bahisle. 
T. C. K. nun 6, 9 ve 49/3 maddeleri uyarınca tev
kiflerine mahal olmadığına karar verilerek bu 
kararın, Asliye Ceza Hâkimliğince aynı gün tas
dik edildiği, mezkûr karara karşı C. Savcılığın
ca yapılan itirazın da Ağır Ceza Mahkemesince 

reddolunduğu, öte yandan sanıkların S. S. C. B. 
tabiiyetinde olduklarına ve müsnet suçlarının 
siyasi ve ona murtabit cürüm mahiyetinde bu
lunduğuna dair verilen karara C. Savcılığınca 
itirazda bulunulmuşsa da, bu itirazın da Ağır 
Ceza Mahkemesince reddolunması üzerine, Ba
kanlığımızca yazılı emir. yoluna gidilerek, 
C. U. M. K. nun 343 ncü maddesi gereğince ke
sinleşen kararın bozulmasının istendiği, Yargı
tay I nci Ceza Dairesince verilen 21 . 12 . 1970 
günlü kararla (sanıkların müsnet uçak kaçırma 
ve mürettebatına saldırı fiillerini işlemeye sü-
rükliyen saik'in siyasi olup, meydana gelen cü
rümlerin ise murtabit siyasi suç mahiyetinde 
kaldığından) bahisle, yazılı emir yoluyla bozma 
talebinin reddedildiği, ancak bu karara da 'Cum
huriyet Başsavcılığınca Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu nezdinde itirazda bulunulduğu ve adı 
geçen Genel Kurulca (sanıklara isnadolunan cü
rümlerin siyasi ve ona murtabit cürümler vasıf 
ve mahiyetinde görülmediğine) dair ittihaz olu-
nan 8 . 3 . 1971 jrün ve 490/05 sayılı kararla, 
kanunun bu yönden nihai olarak çözümlendiği 
ve sanıklar hakkında T. C. K. nun 3 ncü mad
desi muvacehesinde gereğine tevessül olunmak 
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üzere, bu konudaki dosyanın Trabzon C. Savcı
lığına iade olunduğu ve adı geçen C. Savcılığın
ca intacedilen soruşturma sonunda, sanıklar 
hakkında yukarda işaret olunan müsmet suçlar
dan dolayı 16 . 6 . 1971 tarihinde bu yer Sor
gu Hâkimliğine kamu dâvası açılıp, işin bu yön
den de yargı organına intikal ettiği, Trabzon 
C. Savcılığının iş'arından ve ilgili dosyaların 
tetkikinden anlaşılmış bulunmaktadır. 

Adlî yönden bu işlemler yapılırken, S. S. O. B, 
tarafından Dışişleri Bakanlığımız nezdinde vu-
vubulan sanıkların iadeleri konusundaki talep 
ve ilgili evrak, adı geçen Bakanlık tarafından 
Bakanlığımıza da intikal ettirilmiş, ancak S. S. 
C. B. tarafından sanıkların iadeleri zımnında 
belirtilen suçlarının Türkiye'de işlenmiş olduğu 
Trabzon O. iSavcılığınca tesbit edilip, bunun so
nucu olarak da kamu dâvası açılmış bulunması
na göre, iade talebi ile ilgili olarak her hangi 
bir işlem yapılmasına ve iade talebinin tervici
ne kanuni imkân görülememiştir. Neticede, 
Türk Mahkemelerince verilecek karar mahiye
tine göre, bu konuda gereğine tevessül oluna
caktır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasım saygılarımla arz ederim. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 30 .11.1970 

BHMŞ - 70/432 Dairesi Gn. Md. 

Konu : Adana Milletvekili Kemal 
Satır'ın soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 12 .11.1970 

gün ve 2499/18396 - 7/343 sayılı yazıları. 
Adana Milletvekili Kemal Satır tarafından, 

bir Rus uçağını Trabzon'a kaçıran kimselerin 
iadesi konusu ile ilgili olarak, verilen soru öner
gesinde yer alan soruların cevapları iki nüsha 
olarak ilişikte takdim kılınmıştır. 

Arz ederim. 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 

Adana Milletvekili Kemal Satır'ın, bir Rus 
uçağını Trabzon'a kaçıran kimselerin iadesi ko
nusu ile ilgili soru önergesine Dışişleri Bakanı
nın yazılı cevabı. 

Soru : 1. — Olay ister siyasi, isterse âdi bir 
suç kabul edilsin f ailerin iadesi konusunda Türk 
Hükümetinin takdiri ne yolda olacak ve faillere 
iltica hakkı tanınacak mıdır? 

Cevap : 1. — Suçluların iadesini istiyen dev
letle, bu konuda milletlerarası bir andlaşma ol
madığı zaman iadeye Türk Ceza Kanununun 
9 ncu maddesi uygulanır. Bu madde suçluların 
iadesinde karma bir sistem kabul etmiştir. îlk 
önce yetkili mahkeme iadeye engel olup olma
dığını tesbit eder. Mahkeme iadeye engel ka
nuni bir unsur bulmazsa bu takdirde Hükümet 
suçun işlenişine göre her olayda takdir hakkını 
kullanır. Yetkili mahkemece bir karar verilme
den Hükümetin takdirini kullanması bahis ko
nusu olamaz. 

Mahkeme kesin bir karar vermeden Türk 
Hükümetinin takdirinin ne yolda olacağını şim
diden ifade de Türk hukuk sistemine aykırı 
olur. Suçluların iadesi ve iltica ayrı ayrı konu
lardır. Suçlular iade edilmezse haklarında ne 
işlem yapılacağı ve bu arada iltica isteklerinin 
kabul edilip edilmiyeceği daha ileriki safhalar
da kararlaştırılacak hususlardır. 

Soru : 2. — Şayet takipsizlik kararı gaze
telerin yazdığı gibi, «Asıl suçun, Türk semala
rında işlenmediği, bu nedenle de ulusal yasala
rımızın uygulanmaması» gerektiği yolunda alın
mış ise, böyle bir karar; 

a) 1927 yılındaki Bozkurt - Lotus dâvasın
da savunulan ve Lahey Adalet Divanınca da ka
bul edilen görüşümüzle bağdaşabilecek midir? 

b) Suçun bittiği değil başladığı ülkenin 
yargı yetkisi esas alınmış ise, Sovyetler Birli
ğinin, faillerin iadesi yolunda bir isteği olmuş 
mudur? 

c) Suçlular iade edilmediği ve mahkemele-
rimizce de yargılanmadığı takdirde, ülkemizin 
sık sık uçak kaçırma olaylarına sahne olabile
ceği ve yaratılacak emsalde cesaret alan emri
vakilerle karşılaşılacağı aşikârdır. Bu tür em
rivakilerin diplomatik ilişkilerimizde olumsuz 
etkileri olacağı, ittifak ve dostluklarımızı zede-
liyebileceği, özellikle mukaibele bilmisil (misil
leme) teşkil edecek olaylara yol açabileceği dü
şünülmekte midir? 

Cevap : 2. — Henüz yetkili mahkeme ve 
Türk Hükümeti suçluların iadesi veya Türki
ye'de cezai takibata uğramaları hususunda ke-
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sin bir karar almamışlardır. Bununla beraber ı 
sorunuza şimdiden şu cevapları verebilirim : 

A) Trabzon'a kaçırılan Sovyetler Birliği 
uçağında işlenen suçun Milletlerarası Daimî 
Adalet Divanınca 7 Eylül 1927 de karara bağ
lanan Bozkurt - Lotus dâvasında işlenmiş suçla 
bir benzerliği yoktur. Bu dâvada Fransız Lotus 
gemisi ile Türk Bozkurt gemisinin açık denizde 
çarpışmaları, Türk gemisinin batması ve bu bat
ma sırasında Türklerin hayatlarını kaybetme
leri dolayısiyle işlenmiş suçlar için Fransız ve 
Türk kaptanlarının İstanbul'da cezalandırılma
larının milletlerarası hukuka aykırı olmadığı 
tesbit edilmiştir. 

B) Sovyetler Birliği suçluların iadesini is
temiştir. Bu istek halen yetkili Türk mahkeme
since incelenmektedir. 

0) Henüz ne iade ne de cezalandırma yet
kili mercilerce kararlaştırılmadığından soruda 
işaret edilen durum ortaya çıkmamıştır. Bir 
hukuk devleti olan Türkiye'nin hukuku ve tu
tumu açıktır. 

Mamafih Türkiye, politik ilişkiler dışında 
uçak kaçırmalarının millî ve milletlerarası hava 
ulaştırmasının güvenliğini bozduğunu görmüş 
ve uçak kaçırmalarını önlemek için kendine 
düşeni yapmayı kararlaştırmıştır. Bu amaçla 
gerek milletlerarası alanda andlaşma yapılma
sına katılmak; gerek millî alanda mevzuatın 
eksikliklerini gidermek için olumlu çalışmalar 
yapmaktadır. 

2. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, 
Aydm'a bağlı Çine ilçesini Karpuzlu bucağına 
bağiıyan yolun asfaltlanmasına dair soru öner
gesi ve Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'ın ya
zılı cevabı (7/346) 

28 .10 .1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasının temi
nini rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

1. Aydın'm Çine ilçesinin Karpuzlu bucağı
nı Aydın - Çine anayoluna bağiıyan yolun ba
kımsız ve tozlu olması, çevredeki mahsule bü
yük ölçüde zarar vermektedir. Bu yolun asfalt
lanmasına ne zaman başlanacaktır. | 
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2. Aynı yol üzerindeki Ektirli deresi kışın 
taşarak yolu istilâ etmekte ve bu yüzden ulaşım 
günlerce durmaktadır. Çine Otomobilciler Der
neğinin Karpuzlu Şubesine kayıtlı yüz kadar 
minibüs, jip ve otobüs, Ektirli deresi üzerinde 
bir köprü bulunmaması yüzünden zaman zaman 
çalışamaz duruma düşmektedir. Derenin yolu 
istilâsı yüzünden bâzı haftalar Karpuzlu'da pa
zar kurulamamaktadır. Köylerin ilçe ile irti
batı kesilmektedir. Geçen yıl bu nedenle yaralı 
ve hastalarla, gebe kadınlardan ölenler olmuş
tur. 

Bu acıklı durum göz önüne alınarak biran 
önce Ektirli deresi üzerine bir köprü yapmayı 
düşünüyor musunuz? 

inşaat ne zaman başlıyacak ve ne zaman ta
mamlanacaktır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 8 . 7 . 1971 

Hususi Kalem 
Sayı : 323 

Konu : Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz'in yazılı 
sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 5 . 12 . 1970 gün ve 2517 - 18520 -

7/346 sayılı yasınız. 

Aydm'a bağlı Çine ilçesini Karpuzlu bucağı
na bağiıyan yolun asfaltlanmasına dair Aydın 
Milletvekili M. Kemal Yılmaz tarafından veri
len yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırıl
mıştır. 

1. Karpuzlu bucağını Aydın - Çine Devlet 
yoluna bağiıyan yolun asfaltlanması işi bütçe 
imkânsızlığı dolayısiyle 1971 program tasarısı
na ithal edilememiştir. Bu yol üzerinde inşa 
edilecek Karpuzlu Barajı nedeniyle yolun gü
zergâhının değiştirilmesi mevzuubahistir. 

2. (Aydın - Çine) ayrımı - Karpuzlu yolu
nun onarımı veya yapımı programlandığında bu 
yolun menfez ve köprüleri de yapılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
'OaJbit Karakaş 

Bayındırlık Bakanı 

3. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 
Zonguldak iline bağlı Karabük - Yenice yolunun 
halen yapılmayış sebebine dair soru önergesi ve 
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Bayındırlık Bakanı Cahit Karakaş'ın yazılı ceva
bı (7/358) 

6 .11.1970 

Saym Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yamk sorularımın Sayın Bayındırlık 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
malarını saygılarımla dilerim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 

1. Zonguldak - Ereğli yolu bugünkü güzer
gâhında mı kalacak? 

Halen 69 kilometrelik yolun iki saatte gidil
mesini önliyecek yol yapım, balam, onanını için 
hangi yıl plâna dâhil edilecektir? 

2. Zonguldak ilçeler ve bucaklar arasında
ki yollardan tek ele ahnmıyam Karabük - Yeni
ce arası yoludur. 

Orman işletmelerinin büyük katkıda bulun
malarına rağmen programa almamıyan bu yol 
gerçekleştiği takdirde, iktisadi büyük faydalar 
sağlanacaktır. 

Örneğin : 
Karabük - Ereğli arası kısalacak. 
Çaycuma - Devrek - Yenice fabrikalarının 

üretimleri daha kolaylıkla ve ucuz sevk edile
cek. 

Turistik olduğu kadar ormancılık bakımın
dan güçlü Yenice bucağı 14 köyü kalkınacak
tır. 

3. Bartın - Kuruca,şile yolu Kastamonu Ci
de ilçesinde sonuçlanıyor. 

Zonguldak il merkezine ve ilçelerine gelecek 
her iş adamı ile turistler, Cide'den geriye dön
meye mecbur kalarak hem maddi zarara hem de 
zaman israfına uğratılmaktadırlar. 

Üstelik; 
Ne Kurucaşile, ne Cide kalkmamamaktadır. 
Cide - İnebolu arasının yolu ne şekilde, ne 

zaman ele alınacağı düşünülüyor? 
4. Mengen - Devrek arasındaki şose inşaatı 

ağır tempo ile de olsa ilerletiliyor. 
Ancak : 

Devrek ilçesine yolun girişine siyasi güc sa
hiplerinin müdahale ederek güzergâhın değişti
rilmesini istediklerini haber aldım. Doğru mu
dur? Hakiki güzergâh nasıl olacaktır? 

5. Devrek - Zonguldak arası şosesinin ha
zırlık halindeki projesini gördüm. Bakanlıkla ve 

Müsteşarlıkla yakın ilişkileri olanların katiyet
le belirttikleri projeye uymamaktadır. 

Hakiki güzergâhın nereden, hangi iktisadi 
fayda düşünülerek yapılacağının açıklanması
nı? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 8 . 7 . 1971 

Hususi Kalem 
Sayı : 325 

Konu: Zonguldak Milletve
kili Ahmet Güner'in yazılı 
sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 5 . 12 . 1970 gün ve 7/358 - 2547/18866 
sayılı yazınız. 

Zonguldak iline bağlı Karabük - Yenice yo
lunun halen yapılmayış sebebine dair Zongul
dak Milletvekili Sayın Ahmet Güner tarafından 
verilen yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandı
rılmıştır. 

1. Zonguldak - Ereğli yolunun onarımı 
1972 program tasarısına konmuştur. 

2. Karabük - Yenice - Tefenni arasındaki 
güzergâhın etüt ve projesi yapılacaktır. 

3. Cide - İnebolu - Abana yolu çalışma 
programının Devlet yolları, devam eden emanet 
yol yapımı bölümünde yer almış olup inşaatı 
program gereğince 1974 yılında tamamlanarak 
geçite açılmış olacaktır. 

4. istimlâk bedelinin yüksek değerlere ba
liğ olacağı mülâhazası ile başlangıçta, Devrek 
kasabası geçişi mevcut Çaycuma yolunun üst 
tarafındaki yamaçlar boyunca gitmesi kararlaş
tırılmıştı. Ancak, Devrek Belediyesinin istim
lâk konusunda müzaharette bulunacağını bildir
mesi üzerine kasaba geçişinin Devrek Çayı bo
yunca yapılması uygun görülerek gerekli proje 
çalışmalarına başlanmıştır. 

5. Yeni Devrek - Zonguldak yolu Devrek'
ten itibaren mevcut Çaycuma yolunu takibede-
rek Pilyos Çayım iki defa kesip Karaman Dere
si boyunca Zonguldak şehrine girmektedir. 

6. Karabük - Bartın arası şose inşaatının 
başka bölgelere göre bitiminin uzatılma sebep
leri nedir? 
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Bu arada Beycuma ile Çaycuma'nın da yeni 
güzergâha bağlantıları ayrıca ele alınacaktır. 

Yeni Devlet yolu güzergâhı, Devrek'in Zon-
guldak'a meyilsiz bir şekilde bağlanmasını te
min ettiği gibi, ilerde Karabük'ten Filyos Çayı 
boyunca yapılacak anaistikamet yolu üzerine 
de düşecektir. 

6. Karabük - Bartın yeni yol yapımı 1972 
yılında bitirilmek üzere plânlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cahit Karakaş 

Bayındırlık Bakanı 

4. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, ba
kır fiyatlarının ucuzlatılmasına dair soru öner
gesi ve Sanayi ve Ticaret bakanı Ayhan Çilingir-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/442) 

14.12.1970 

Millet [Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi IBakanHic,a 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygiyle arz ederim. 

Vefa Tanır 
Konya Milletvekili 

'Bakır fiyatlarındaki artış, küçük sanayii bal
talıyor. Devletçe üretilen bakırın,, el sanatları 
ile çalışanlar güz önüne alınarak daha ucuz bir 
fiyat düşünebilir misiniz? 

T.C. 
Sanayi Bakanlığı 1.7.1971 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/211 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 16.1.1971 tarih ve 7/442, 2842/21174 
sayılı yazıları. 

tBakır fiyatlarının ucuzlatılmasına dair Kon-
yan Milletvekili Vefa Tanır tarafından verilen 
yazılı soru önergesine karşı cevabımız ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ayhan Çilingiroğlu 

(Sanayi ve Tiaret Bakanı 

Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın yazılı soru 
önergesine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ceva
bıdır : 

Ağustos 1970 ayında Hükümetçe Türk para
sının devalüe edilmesi sebebiyle ithalât, ihracat 
ve dahilî bakır satış fiyatlarının mukayesesinde 
dahilî satış fiyatımız aleyhinde husule gelen fark 
dolayısiyle bakır fiyatlarının yeniden ayarlan
ması düşünülmüş ise de henüz böyle bir karar 
istihsal edilememiştir. 

Bakırın stoka ve diğer bâzı yollara gitme
mesi için alınan ısıkı tedbirlere rağmen ihurida ba
kır fiyatlarının Etibankın satış fiyatının üstüne 
çıkması nedeniyle kap kaçak sanayii alümin
yumdan bakıra dönmeye başlamış bulunmakta
dır. 

Diğer madde ve metal fiyatları artarken ba
lkır fiyatlarının artınlmaması Kalkınma Plânı
mızda «bakırın kap kaçak sanayiinde kullanılı
şının azaltılması ve önlenmesi» şeklinde ifade
lenmiş bulunan tedbiri de zedelemektedir. Nite
kim 1970 yılında dalhilî piyasaya «bakırcı esnafı 
ve diğer küçük sanayie» 1 291 ton blister bakır 
satılmıştır. 1969 ve 1968 yıllarında adı geçen 
miktarlar 1 494 ton ve 568,5 tondur. 

Dahilî bakır sanayiine tahsisle balar satışı 
yapılmakta olmasına rağmen Etilbank fiyatının 
düşük olması nedeniyle (hurda kullananların hep
si blister kullanmaya başlamışlardır. Bu durumu 
dikkate alan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı ve Etibank Genel Müdürlüğü 20 Mayıs 1971 
tarihinden itibaren bakır fiyatlarını artırmıştır. 

Halen tatbik edilmekte olan satış usulü ye
rine serbest satıiş yapılmaya başlanması halin
de talep miktarının, bugünkü miktarın 2 - 3 mis
line çıkacağı şüphesiz olup, 1971 yılı için ihra
catı düşünülen 5 000 ton bakırın tamamı kap 
ü£acaj£ sanayii ve diğer sanayi tarafından yuıtu-
lacaktır. 

Yukarda iarz edilen durum muvacehesinde, 
blister bakır satış fiyatlarının indirilmesi değil 
'bilâkis artırılması yolu seçilmiştir. 

5. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
orta dereceli okullardaki kadro, öğretmen, ders 
araç ve gereç yetersizliğine dair soru önergesi 
ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in yazılı ce
vabı (7/471) 

— 450 — 



M. HS3İİ3İ B : İSO 

Millet Meclisi Bark ar lığıma 

Aşağıdaki 'sorumun sayın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yazılı olarak oeyapkndırrlma-
sma aracılığını saygı il3 rica c florini. 

11 . 1 . 1971 

Amasya Milletvekili 
Vefci Meşhur 

Kadro, öğretmen, ders araç vs gereç nok
sanlıkları söbebiyle orta dereceli okaîf arıla 
hayli sakıntı ve güçlük çekilmek t ;d ir. 

1971 yılı bütçesi hazırlık çalışmalarının ya
pıldığı bu günlerde orta dereceli okulların bu du
rumları hakkında her hangi bir tedbir akınmış 
mıdır? 

29 . 6 . 1971 

Millet •Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28.1.1971 tarih ve 7/471-2944/21819 
sayılı yazılarınıza; 

Amasya Milletvekili Vs&bi Ms'slııır'um, o.r-" 
ta dereceli ̂ okullardaki kadro, öğretmem, ders 
araç ve gereç yetersizliğine dair, yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişEkfie sunulmuştur. 

Bilgilerini saygılarımla arz ©derim. 
Şiııasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un, 
orta dereceli okullardaki kadro, öğretmen ders 
aracı ve gereci yetersizliğine dair yazılı soru 

önergesi ile ilgili cevabımız. 

1322 sayılı G-enel Kadro Kanunu ile intibak
tan artan kadrolar bloke edildiğinden, kadro 
ihtiyaçları karşılanamamış ve öğretmen tâyin
leri yapılamamıştır. Alman torba kadrolarla tâ
yinler yapılmaktadır. 

1971 malî yılı için kadro isteğimiz Maliye 
Bakanlığına intikal ettirilmiştir. Maliye Bakan
lığınca istenen kadrolar karşılandığı takdirde, 

14 . 7 . 1971 O : 1 

! okulların kadro ihtiyaçlarının giderilmesi müm-
] kün olacaktır. 

j Orta dereceli okulların öğretmen ihtiyaçları, 
I öğretmen yetiştiren müesseseler .mezunu olup 
i Bakanlığımız emrinde görev istiyenler arasın

dan, öncelik is t̂iyen şartlar göz önünde bulun-
I durularak, âdil ve dengeli dağıtım ilkelerine gö-
] re atamalar yapmak suretiyle karşılanmasına 
j çalışılmaktadır. 
i Orta dereceli okullarımızın ders araç ve ge-
j reo noksanlıklarını gidermek amaciyle Bakan-
1 lığımızea yapılan çalışmalar aşağıya kısaca alm-
i 

I mistir : 

j 1. Uzun vadeli hedefler : 

j a) Bütün orta dereceli okulların birinci 
• devrelerinin bugünkü kapasite ile 1982 yılı so-
î TitiTia kadar birer takım «fen bilgisi» fizik - kim-
l ya - tabiat bilgisi) ve «sosyal bilgiler» ders 
! araçlarına, işliği bulunan okulların da «iş dersi» 
j araklarına kavuşturulması. 
] b) Orta dereceli okulların ikinci devresin-

1. Liselerin birinci sınıfları (yöneltme sı
nıfları) için gerekli «fen bilgisi» araçlarının 
1D71, 

2. Lise ve dengi okulların ikinci sınıflan 
için gerekli olan «kimya - biyoloji» araç ve ge
renlerinin 1974. 

3. Orta dereceli okulların ikinci devreleri
nin üçüncü s sınıfları için gerekli olan «fizik» 
araçlarının 1974 malî yılları sonuna kadar ta
mamlanması, 

4. Orta dereceli okulların ikinci devreleri
nin tamamının ihtiyacı olan «sosyal bilgiler», 
ders araçlarına 1976 malî yılı sonuna kadar ka
vuşturulması hedef alınmıştır. 

II - Yukarda söz konusu ©dilen hedeflere 
ulaşmak için 1971 malî yılında orta dereceli 
okullar için sağlanacak ders araçları imalât 
programı ise şöyledir : 

.51 - , 
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A) Ders Aletleri Yapım ve Onarım Merkezi 

Aracm adı Takım sayısı Tk. Fiyat (TL.) Tutan (TL.) 

1. Modern fen aracı (Fizik - kimya 
2. Modern fen aracı (Fizik - kimya) 
3. Lise matematik aracı 
4. Lise sosyal bilgiler aracı 
5. Yöneltme sınıfı «fen bilgisi» aracı 
6. Ortaokul matematik aracı 
7. Ortaokul sosyal bilgiler aracı 

biyoloji) 76 
18 
126 
120 
670 
152 
116 

100 000 
50 000 
2 000 
4 000 
9 400 
1 500 
4 000 

7 600 000 
900 000 
252 000 
480 000 

6 298 000 
228 000 
460 000 

Toplam 16 218 000 

B) Filim - Radyo - Televizyonla Eğitim Merkezi : 

Aracın adı Konu adedi Kopya adedi Tutarı (TL.) 

1. Öğretici ve kültürel filim 
2. Öğretici ve kültürel filim, filim şeridi 
3. Slayt - Dia 
4. Ders levhası 

Bu araçların yanı sıra, orta dereceli okullar 
öğretmen ve Öğrenicilerine yardımcı olmak ama-
ciyle hazırlanan «350» eğitim programı Türki
ye radyolarından yayınlanacaktır. 

Ayrıca, uzun vadeli hedefler bölümünde 
gösterilen süreleri daha kısaltmak ve okullar
da bulunması gereken araçları sayıca artırmak 
için takribi maliyet tutarı 6 000 000 TL. olan 
«Ders Aletleri Yapım ve Onarım Merkezi» ek 
projesi hazırlanmış ve plâna alınmıştır. 

6. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı Birecik 
Köyü Öğretmeninin Atatürk'ü anma töreninde 
yapmış olduğu konuşmaya dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in yazılı ce
vabı. (7/474) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Millî Eğitim Ba
kam tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına tavassut buyrulmasmı saygı ile rica ede
rim. 15 . 1 . 1971 

M. Kemal Yılmaz 
Aydın Milletvekili 

30 
83 
72 

4 570 
150 000 
(14 500 

200 000 

1 600 000 
1 000 000 

850 000 
1 050 000 

Toplam 4 500 000 

Soru : Aydın'ın Yenipazar ilçesine bağlı Di-
recik köyü ilkokulu 3 ncü sınıf öğretmeni Nail 
Ocakoğlu'nun, 10 . 11 . 1970 tarihinde, Ata
türk'ü anma gününde öğrencilerine hitaben 
yaptığı konuşmada, tarihi gerçekleri tersine çe
virdiği, Atatürk'ü küçük düşürücü ifadeler kul
landığı, Yenipazar Cumhuriyet Savcılığına ve 
Aydm Millî Eğitim Müdürlüğüne ihbar edil
miştir. iddiaya göre, adı geçen öğretmen Ata
türk'ün babasının eşkiya Ahmet adında birisi 
olduğunu, Türk tarihinin gerçeklen aksettirme
diğini, 31 Mart irtica olaylarını karşı tarafın 
tertiplediğini ve bu hareketin bir irtica olmadı
ğını okulda ve kahvede halka karşı ısrarla ifa
de etmiş ve bu yüzden köyde huzursuzluğa se-
bebolmuştur. 

Adı geçen öğretmen hakkında derhal tahki
kata geçilerek gerekli işlemin yapılmamış ol
ması, büyük kurtarıcı ve devrimci Atatürk'e 
ve onun ilkelerine sahip çıkan köylüleri üzmüş
tür. 

iddiaya göre, bu öğretmenin, Millî Eğitim 
ilkelerine, müfredat programlarına, Atatürk 
devrimlerine aykırı hareketleri devam etmekte-
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dir. Görevini kötüye kullanan bu öğretmen hak
kında bir tahkikat yapılmış mıdır? Tahkikat 
ne zaman başlamıştır? Tahkikatı kim yürütmüş
tür? Tahkikat sırasında öğrenciler, çocuk ve
lileri, öğretmenler ve halktan D. Yeğit, Fuat 
Köse, Hakkı Gemici dinlenmiş midir? Sonuç 
ne olmuştur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 28 .1.1971 tarih ve 7/474 - 2949/21889 
sayılı yazılarınıza, 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, Ay
dın'm Yenipazar ilçesine bağlı Direcik köyü 
Öğretmeninin Atatürk'ü anma jreninde yap
mış olduğu konuşmaya dair yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Şinasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 

Aydm Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz'-
in, Aydm'm Yenipazar ilçesine bağlı Direcik 
Köyü öğretmeninin Atatürk'ü anma töreninde 
yapmış olduğu konuşmaya dair yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız. 

Aydın ili Yenipazar ilçesi Direcik Köyü 
ilkokulu Öğretmeni Nail Ocakoğrlu'nun, Ata
türk ile ilgili konuşması mezkûr il valiliğine in
celettirilmiştir. 

Adı geçen öğretmenin, öğretmenler odasında, 
Tercüman Gazetesinde «Bir Pehlivan Tefrika
sı» adlı yazıda, Atatürk'ün babasının Eşkiya 
Ahmet olarak belirtildiğini söylediği, sınıfta 
da öğrencilerine : «Bu gazeteyi siz de araştırıp 
okuyun, sonra konuşalım» dediği; 

öğretmen Nail Ocakoğlu'nun, tarihî bir ha
kikati tahrif ederek, Ali Rıza Beyin, Atatürk'
ün üvey babası olduğunu öğrencilerine söyle
mesinin öğretmenler arasında münakaşa edil
diği, ayrıca okul müdürü Hüseyin özçelik ile 
Öğretmen Nihat Korucu'nun olayı kahvede hal
ka intikal ettirdikleri; 

Bu olayla ilgili tahkikatı yürüten müfettiş 
tarafından düzenlenen fezleke ve dosyanın ti 
idare Kuruluna intikal ettirilerek lüzumu mu
hakeme kararı verildiği ve dosyanın Adliyeye 
gönderildiği, adliyece takibata geçilerek, öğ
retmen Nail Ocakoğlu'nun, 13 . 2 . 1971 günü 
tutuklandığı ve 4 . 3 . 1971 tarihinde yapılan 

duruşması sonunda, hakkında gerekli delillerin 
toplanması, maznunun memur olması dolayısiy-
le sabit ikâmet sahibi bulunması göz önüne alı
nıp, Cumhuriyet Savcılığının talebine uyularak 
tahliye edildiği; 

Ayrıca, bu konuda idari takibata geçilerek 
tahkikat raporunun il Millî Eğitim Disiplin 
Kuruluna yollandığı, bu Kurulun 23 . 1 . 1971 
tarihli ara toplantısında öğretmen Nail Ocak-
oğlu'na 4357 sayılı Kanunun 7/C maddesi uya
rınca kıdem indirme cezası verilmesine ve 5442' 
sayılı Kanunun 8/0 maddesine göre de ilçe dı
şına naklinin yapılmasına, olayın halk arasın
da yayılmasına sebebiyet veren Okul Müdürü 
Hüseyin Özçelik ile öğretmen Nihat Korucu'
nun 4357 sayılı Kanunun 7/A maddesi gereğin
ce işlerinde kusurlu sayılmalarına karar veril
diği, yukarda zikredilen kanun maddesi gere
ğince, adı geçenin Karacasu - Yenice Bucağı 
Okuluna naklinin yapıldığı; 

Disiplin yönünden ise, mahkeme sonuçlan
madan kesin karar alınamadığı; 

Aydın Valiliğinin 19 . 2 . 1971, 10 . 5 . 1971 
tarih ve 410. 2 - 06/2620, 410. 2 - 06/6769 sayılı 
yazılarından anlaşılmıştır. 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yıllık telefon ücretlerinin toptan tahsiline dair 
soru önergesi ve Ulaştırma Bakam Halûk Arık'-
%n yazılı cevabı (7/497) 

13 . 2 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun vazıh olarak Ulaştırma 
'Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica ede
rim: 

Reşit Ülker 
İstanbul Milletvekili 

Soru : 
Telefon bir lüks değil medeni bir ihtiyaçtır. 

Bu nedenle telefonun tüccar, memur, serbest 
meslek sahibi, işçi, köylü, esnaf, emekli, ihtiyar 
hasta her sınıf halk; iş, sağlık ve emniyet mü
lâhazaları ile kullanmaktadır. 

Yıllık telefon ücretleri bugüne kadar iki 
taksitle alınmakta iken, vergilerin dahi üç tak
sitle alınması düşünüldüğü ve zaman zaman 
taksit sürelerinin uzatıldığı bir sırada toptan 
yıllık olarak alınması doğru mudur? 
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Yıllık telefon bedelini ödemiyenlerin tele
fonları ellerinden alınacağına göre bu tutumla 
orta halli ve yoksulların ellerinden telefonları 
alınıp zenginlere verilmesi sonucunu doğurmı-
yacak mıdır? 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin Bütçe Kar
ma Komisyonunda görüşülmesi sırasında da 
sorduğum bu sorulara en kısa zamanda cevap 
verilmesini rica ediyorum. 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 26.6,1971 

Başmüşavirlik 
D -11/2156/8264 

Konu : Yıllık abonman ücretleri Hk. 

Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 
İlgi : a) 22 . 2 . 1971 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğünün 7/497 3123/23100 sayılı yazıları. 
b) 10 . 6 . 1971 gün ve Kanunlar Müdür

lüğünün 7/497 3123/23166 sayılı yazıları. 
c) 5 . 6 . 1971 vün ve Başmüşavirlik 

3 -1/1820 - 7049 sayılı yazınız. 

İlgi (a) da kayıtlı yazılariyle İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker tarafından yıllık telefon 
ücretlerinin toptan tahsiline dair verilen vazıh 
soru önergesi tetkik edilerek bu hususta gerekli 
cevap iki nüsha halinde sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Halûk Arık 

Ulaştırma Bakanı 

a) 876 sayılı Ankara Şehri Otomatik Tele
fon Kanununun 2304 sayılı Kanunla muaddel 
8, 9 ve 10 ncu maddeleri, 

b)' İstanbul telefon abonelerinin riayete 
mecbur oldukları hükümleri havi ve 3054 No. lu 
Kanuna dayanan talimatnamenin 10 ncu mad
desi, 

c) Ankara'dan gayri şehir ve kasabalarda
ki telefonlar hakkındaki 1379 sayılı Kanunun 
2164 sayılı Kanunla tadil edilmiş olan 1 nci 
maddesiyle telefon abonman ücretlerinin peşin 
olarak alınabileceği hükme bağlanmış bulun-
maıMadır. 

Ancak sözü edilen kanunlar, altı aylık abon
man mukavelesi yapılmasına da cevaz vermiş 
olduğundan abonelere kolaylık sağlamak bakı
mından abonman ücretleri Ocak ve Temmuz 
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aylarında olmak üzere iki taksitte tahsil olun
makta idi. 

Bugüne kadar iki taksitte ve peşin olarak 
alınan söz konusu abonman ücretlerinin, PTT 
Genel Müdürlüğünün finansman bakımından 
karşılaştığı güçlükler nedeniyle, 1963 yılından 
önceki gibi bir defada alınması zarureti hâsıl 
olmuş ve bu yolda uygulanmaya başlanmıştır. 

Arz ederim. 

8. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, köy yollarının yapımı ve ona
rımı için halktan toplanan paralara dair soru 
önergesi ve Köy İşleri Bakanı Cevdet Ayhan'ın 
yazılı cevabı (7/511) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki ısuaMierim Köy işleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasında de
lâletinizi saygı ile arz ederim. 

3 . 3 . 1971 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Süleyman Multiu 

illerde köy yollarının yapımı veya onarımı 
için her köyden tur miktar para YSE Mü
dürlüğünün emırdnde !bir hesafba yatırılarak o 
hesaptan ica'bettiğinde yolların yapımında mev
cut paradan sarf edilmektedir. Bu duruma gföre: 

1 — Köylere ait paraların tek hesapta top-
laöimasımı organize eden bir resmî emir veya 
kanuni hüküm var mıdır? 

2 — Afyon ili köy yöüarı için halen mev
cut para miktarı nedir? 

3 — Yapım, içim ve onarım için yattırılan 
paralarda, kilometre ıhaşına bir ölçü mdklbarı 
var mıdır? 

4 — Faizlerinin özel idare bütçesine akta
rıldığı doğru mudur? Sebelbi nedir? Belli bir 
müeyyideye dayanmakta mıdır? 

5 — Afyon ili köylerinden hangilerinin ne 
miktar paraları vardır? 

6 — 1971 yılı köy yolu yapım ve onarım 
programına hangi köyler alınmıştır? (Afyon 
iline ait) 

7 — Afyon YSE Müdürlüğünün mjafcto 
mevcudu ve cinsleri nedir? 

8 — 1969, 1970 yıllarında uzunluk oüarak 
Eskişehir, İsparta ve Afyon'da kaç kilometre 
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köy yolu yapılmış ve ne kadar onarıma alınmış
tır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 2035 

23 . 6 . 1971 

Konu: Afyon Milletvekili Sayın 
Süleyman Mutlu'ınun yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 11 . 3 . 1971 gün ve Kanunlar Md. 
7-511/3214-24310 sayılı yazı. 

Afyon Milletvekili Say;n Süleyman Mutlu 
tarafından Başkanllığınııza sunulup bir örneği 
Bakanlığıma tevdi ibuyurulan «Köy yollarının 
yapımı ve onarımı için halktan toplanan para
lara» dair 3 . 3 . 1971 tarihli yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Cevdet Aykan 
Köy işleri Bakam 

Afyon Milletvekili Sayın Süleyman Mut'la'-
nun «dKöy yollarının yapım ve onarımı için 
halktan toplanan paralara» dair, MilHet Mec
lisi Başkanlığının 11 . 3 . 1971 gün ve Ka
nunlar Md. 7-511/3214-24310 sayılı yazıları 
ekinde alınan 3 . 3 . 1971 tarihli yazılı soru 
önergelerinin cevaibıdır : 

1 — Köy yoları yapım ve lOnarım hizmetle
rinde köylü katılımlariyle ilgili işlemler Ba
kanlar Kurulunun 13 . 3 . 19C2 gün ve 6/279 
sayılı Kararı ile yürürlüğe konan Köy Yolları 
Yapım ve Bakım Yönetmeliği hükümleri çer
çevesinde yürütülmektedir. 

BaJhse konu yönetmeliğin 7/3 maddesi; köy 
yolları yapım ve bakımında çalıştırılacak ma-
kinalaran akaryakıt ihtiyacının tamamı veya 
hiç olmazsa % 50 miktarı, köy bütçelerinden 
temin edilir hükmünü derpiş etm'ekle beraber 
her köy için % 50 miktarda iştirak şartı na
zara alınmamakta, köyün imkânları göz önünde 
bulundurulmaktadır. 

Esasen 1971 yılından itibaren dağ vo orman 
köylerimden akaryakıt için köylüden yardım 
alınmaması kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Buna göre yol yapım ve bakımı için köylü
ce yapılan nakit yardımları özel idareler köy 
yolları emanet hesabına yatırılmakta yapım ve 
bakım hitamında bu hesabın aidolduğu faslına 
gelir kaydedilmektedir. 

2 — Afyon ilime 1971 yılı yol yapım pro
gramı için 2 150 000 TL. bakanlık yardımı ve 
195 900 TL. sı da mû. idare yardımı olarak 
toplam 2 345 900 TL. sı tahsis edilmiştir. Ha
len il Y. S. E. Müdürlüğü emanet hesabında 
104 048,10 TL. sı bulunmakta olup 1971 yılı 
köylü yardımları miktarı henüz tesbit olunma
mıştır. 

3 — Yapım ve onarım için, o yolda yapıla
cak kâzı, imlâ, sanat yapısı, stabilize kabloma 
işleri için çalışacak makama cins ve adedi tesbit 
edilmeki-e, tüm çalışma saatine göre hesalbedi-
lecek akaryakıt parasının köylü gücü nisbe-
tinde % 100 ilâ % 50 si köylüden talebediimek-
tedir. ' 

4 — Resmî daire hesaplarının T. C, Ziraat 
Bankasında toplanması bir kanuni zorunluluk 
olup resmî daire hesaplarında banka, faizli iş
lem yapmadığı cihetle bu paralar için tahak
kuk eitmiş faiz bahis konusu bulunmamaktadır. 

5 — Afyon ili köylerinden hangilerinin ne 
miktar parasının Y. S. E. emanet hesabında 
bulunduğu ilişik (1 No. lu) listede gösterilmiş
tir. 

6 — 1971 yılı köy yolları programlarına alı
nan yollar ilişik (2 No. lu) listede sunulmuştur. 
24 köy bu yıl tesviyesi yapılacak yoldan, 19 
köy kaplaması yapılacak yoldan istifade edecek
tir. 

7 — Afyon İli Y. IS. E. MüdürMğünün maki-
na mevcudu ve cinsleri ilişik (3 No. lu) listede 
bildirilmiştir. 

8 — 19G9 ve 1970 yıllarında Eskişehir, İs
parta ve Afyon illerinde yapılan işler tul ola
rak ilişik (3 No. lu) cetvelde gösterilmiştir. 

Not : Bu tezkereye ili§ik cetveller kesafeti 
sebebiyle Tutanak Dergisinde yaymılanamadı-
ğından, aslı dosyasına konulmuş olup, bir sure
ti de soru sahibine verilmiştir. 
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9. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 
Çatalağzı Elektrik Santralinde kullanılan yakıtta 
w Hisarönü Ate§ Tuğla Fdbrîkası mensupları 
tarafından kurulan Ekonomanm yaptığı satış
lara dair soru önergesi ve Sanmji ve Ticaret Ba
kanı Ayhan Çilingir-oğlu'nun yazılı cevabı 
(7/516) 

ISayın Millet Meclisi Başkanlığıma 

Aşağıda yazılı sorumun ISayın Sanayi Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla dilerim. 8.3.1071 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 

1. Çatalağzı Elektrik santralının işletili-
şinde kullanılan şilâm kömürünün yakılığından 
Sonra fabrika bacasından etrafa yayılan tozla
rın igerek insan sağlığındaki tesiri gerekse solu
num cilhazlannldaki tahribatı ve bitkilerin bü
yüme ve verimlerindeki zararı tesbit edilerek, 
fabrikada büyük malî yekûn tutan korunma te-
sisatı yaptırılmıştı. 

IBu tesisat çahştırılamadığından halkın şi
kâyeti devam etmektedir. 'Nihayi karar nedir? 
Halkın sağlığı ve sebze, hayvan üreticilerin du
rumları için ne düşünülüyor? 

2. IHisaroriü (Filyds) ateş tuğla fabrikası 
mensuplarının yararları 'için Ekononıa kurul
ması sağlanmış. Ancak Ekonomalar ne şartlar 
altında kurulacağı kanunlarimızca (belirtümiştir. 

Hal bu iken, kurulan Ekonöma fabrika sa-
Ihaisı dışında kurulmuş ve 'fabrika mensubu ol-
mıyanlara da satış yaparak mevcut esnafın ka
zancını baltalamaktadır. Esnaf vergi veren ve 
muhitinin hareketini temin eden kişidir. Böy
lesine (bir bucak merkezindeki esnaf, sadece iş-
içinin ve memurun yararı için kurulan ve ça
lışanların maaşları, sosyal haklan müessesece 
verilen ekonomaeılarla baltalanırsa, bunalımdan 
düzeni yürütenler sorumludurlar. Ekonomanm 
Ihalka; satış yapmasının önlenmesi ve fabrika 
dâJhilinde bir binaya taşınmasına imkân olup 
Olmadığının açıklanması. 

T. C. 
İSanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı işleri (Bürosu 
iSayı : 9/190" 17 . 6 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : (Genel ISekreterliği Kanunlar Müdürlü
ğü 15 . 3 . 1971 tarih ve 7/316 - 3226/24387 sa
yılı yazıları : 

'Çatalağzı Elektrik (Santralında kullanılan 
yakıta ve Hisarönü Ateş Tuğla Fabrikası men
supları tarafından kurulan Ekonomanm yap
tığı satışlara dair Zonguldak Milletvekili Ah
met 'Güner tarafından verilen yazılı soru öner
gesine dair cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

ISaygılarımla arz ederim. 
Ayhan Çilingiroğlu 

İSanayi ve Ticaret Bakanı 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in yazılı 
soru önergesine Sanayi ve 'Ticaret Bakanlığı 

cevabıdır 

Cevap : 1. — İlgisine binaen Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığından alınan bilgiye 
göre; 

Çatalağzı Termik Santralında kullanılan 
kömür, değirmenlerde toz haline getirilmekte 
ve bu ameliyeyi rnjütaakiip püskürtme sistemiyle 
ocaklarda yakılmaktadır. 

Ocakta yanmış olan kömür külünün bir kıs
mı 1967 yılına kadar siklonlarda tutulup, tutul-
mamıış olanı bacadan dumanla birlikte etrafa 
yayılmakta idi. 1967 yılında siklonlara ilâveten 
elektrofilitreler tesis edilmiş Ve kazanda yan
mış olan kömürün külü Ihem siklon hemde elekt
rof ilîtrelerde tutularak dumanın; içindeki kül 
miktarı asgariye indirilmek suretiyle bacaya 
gönderilmesi sağlanmıştır. 

iKönıür ile istihsalde bulunan 'Çatalağzı Ter
mik Santralının bugün için etrafa yaydığı kül 
miktarı (Dünya standartlarına uygundur. Ve 
kül tutma tesisleri arızasız çalışır durumdadır. 

Cevap 2. — Bakanlığımız ile ilgili Sümer-
bank Genel Müdürlüğünün Pilyos Ateş Tuğlası 
iSanayiıi Müessesesi İşveren Ekonoması Fabri
ka hudutları sahası içinde ve işiçi yatalklhane-
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si olarak kullanılan binanın Ibir bölümünde 1965 
yılından beri faaliyet göstermektedir. 

Ekonöma, 'halka satış yapmayıp, sadece mü
essesede çalışanlara hizmet etmektedir. Bunun
la 'beraber, her hangi ıbir yanlışlığa meydan 
vermemek ve mensupları dışındakilerin ekono-
madan alış - veriş yapmalarını önlemek ama-
ciyle, mensuplara - Ekonomaidan alış - veriş 
edeceklere mahsus kimlik kartı - verilmiş ve 
alış - veriş sırasında Iherkesten bu kartı gös
termesi mecburiyeti konulmuş bulunmaktadır. 

Diğer tarftan Ekonoma ilgili mevzuat çer
çevesinde çalıştırılmaktadır. 

10. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in 
Çaykara - Uzungöl dereboyu yolu güzergahı
nın yapımına dair soru önergesi ve Bayındırlık 
Bakanı Cahit Karakaş'ın yazılı cevabı (7/521) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta

rafından yazılı onamak cevaplandırılmasını arz 
ve teMif eiderim. 

27 . 3 . 1971 

Traibzon Milletvekilli 
Ahmet Şener 

1. Çaykara - Uzungöl dere boyu yolu gü
zergâhının yapımından vazgeçilmiş midir? 

2. Eu yol üzerimdeki 3 - 4 köprünün iha-
leleni yapılmış mıdır? Bir adedinin de ema
neten yapılmasına başlanıldığı halde, neden vaz
geçilmiştir? 

3. Bu yollun etüdü yapjlırken ekonomik 
ve isosyal hizmet yönleıri tetkik edilmiş midir? 
Edilmemiş ise sebeplen nedir? 

4. Bu tarihe kadar vazgeçilmiş olan Hadi 
köprüsünle ne kadar para sarf edilmiştir 

T. C. 
Bayındırh|k Bakanlığı 24 . 6 . 1971 

Hususi Kalem 
Sayı : 256 

Konu : Trabzon Milletvekili Ahmet 
Şener'in yazılı (sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına, 

tlgi : 5 . 4 . 1971 gün ve 7.521/3381-25463 
sayılı yazınız. 

Çaykara - Uzungöl dere boyu yolu güzer
gâhının, üzerindeki köprülerin yapımıma dair 
Trabzon (Milletvekili Sayın Ahmet Şener tara
fından verilen yazılı soru önergesi iaşağıda ce
vaplandırılmıştır. 

1. Çaykara - Uzungöl dereboyu yolu, bu
güne kadar programlarunızdıa yer almadığın
dan güzergâhının yapılmasından vazgeçilmesi 
bahis konusu olamaz. 

2. Bu yol üzerindejki 3 köprü ihale, bir ta
nesi de emanet olarak yapım programındadır. 
Emaneten yapılan Hadi köprüsünün yapımın
dan vazgeçümemiştir. 

3. Yol etütleri yapılırken sosyal ve ekono
mik balkımdan âzami fayda getirecek faktör
ler göz önünde bulundurulmaktadır. Bu yolun 
etütlerinde de aynı hususlar difekaite alınmak
tadır. 

4. înşaaltı devam etmekte olan Hadi köprü
süne şimdiye kadar 230 000 Mra harcanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Cahit Karakaş 

Bayındırlık Bakanı 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul İl Özel İdare Müdürlüğü Mahallî İda
reler Kontrol Kurulu Başkanlığına getirilen şah
sa dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hamdı 
Ömeroğlu'nun yazdı cevabı (7/528) 

31 . 3 . 1971 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun içişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 20 . 5 . 1970 gününde verdiğim bir 
yazılı soru ile, istanbul il özel idare Müdürü 
Hilmi Tolon'un hakkında bir süre önce «işe ya
ramaz» diye rapor yazdığı, ayrıca hakkında 
«Rüşvet, zimmet ve irtikâptan yapılan ihbarla
ra ait tahkilkatları 3 yıl geçtiği halde neticelen
dirmediğinden» ötürü ihtar cezası verilen ve 
bu sebeple ceza olarak mecburi tahvile tabi tu
tulması gereken Sedaıd özyörük'ün özel idare 
denetüminin beyni yerinde olan ve yaygın suiis
timal iddialarını ortaya çıkarmakla görevli Ma
hallî idareler Kontrol Kurulu Başkanlığına ge-
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tirdiği doğru mudur? Bu yazı ve bu sicile rağ- j 
men Sedad özyörük nasl terfi ettirilmiiştir? Ba
kanlık işe el koymuş mudur? Koymuşsa ne sa
man el koymuştur? Şeklinde soru sormuştum. 

Bu soruya verilen cevapta : «Sedad özy'6-
rük'ün İstanbul il Özel İdare Müdiirlügii! Ma
hallî idareler Kontrol Kurulu elemanları ara
sında en kıdemli kontrolör olması nedeni ile bu 
(kurulun başkanlığını tedvir görevi ile vazife-
lendirildiği, fakat kadroya henüz tâyin yapıl
madığı, 

Esasen bu konuda, Cumhuriyet, Dünya ve 
Ulus gazetelerinde yayınlanan bâzı yayınlar 
üzerine gerekli tetkik ve tahkikatın mahallinde 
yapılması için Bakanlığımız Teftiş Kurulu Baş
kanlığına gerekli talimatın 14.. 5 . 1970 tari
hinde verildiği ve halen soruşturmanın devam 
etmekte olduğu anlaşılmıştır» sekinde cevap 
verilmiştir. 

14 . 5 . 1970 tarihinde başlayan tahkikat 
sonucu nedir? Tahkikat sonuçîanmaımşsa sebe
bi nedir? Durumu yukarda açıklanan Sedad öz
yörük'ün kurul başkanlığını tedvirde ısrar edil
mesinin sebebi ve kanuni mesnedi nedir. 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Mahallî id. Gn. Md. 
Şb. Md. 1. Daire Bşk. Mua. 

Sayı : 611-102-18953 
25 . 6 . 1971 

Konu : istanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in yazılı soru önerge
si Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 15 . 4 . 1971 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7 - 528/3406 - 25747 sayılı 
yazınız. 

istanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker ta
rafından bu il özel idaresindeki kanunsuz iş
lemlerle kontrolör Sedad özyörük hakikmda 
14 . 5 . 1970 tarihinde başlayan soruşturma
nın sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı, sonuç
landırılmamış ise sehebdnin ne olduğu ve Sedad 
Özyörük'ün kural başkanlığını tedvirde ısrar 
edilmesinin sebep ve kanunî dayanağının açık
lanması hakkındaki yazılı soru önergesi üze
rine yaptırılan inceleme sonucunda : 
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istanbul Özel idaresindeki yolsuzluklar 
hakkında Cumhuriyet, Dünya ve Ulus ga
zetelerinde yapılan neşriyat ve ihbarlarla 
ilgili konular 14 . 5 . 1970 -12253, 30 . 5 .1970 
- 13300, 2 . 6 . 1970 - 14092, 14 . 6 . 1970 
15037 ve 19 . 9 . 1970 - 2455 tarihli onay-
la rb ' Mülkiye Müfettişine intikal ettiril
miş, «istanbul Özel idaresindeki yolsuzluklar» 
mevzuunda objektif hâdise ve örnekler üzerin
de duıulmaması, dinlenen şahitlerin iddiaları 
yaygınlaştırması, idari ve malî konuların derin
liğine incelemeye ihtiyaç gö'steranesnin tetkika-
tıa uzamasına sebebiyet verdiği, 

iddia olunan hususlarla ilgili olarak Mülkiye 
müfettişleri tarafından raporlar düzenlenmiş 
olup bu meyanda tahkik konusu yapılması ge
reken bir husus hakkında soruşturmanın neti
celendirilerek fezlekesinin kanunî merciine in
tikal ettirilmek üzere bulunduğunu, 

Adı geçen Sedad özyörük'ün istanbul Vali
liğinin 10 . 5 . 1971 tarifeli onayı ile Genel 
Meclh Raportörlüğüne tâyin edildiği anlaşıl
mış ve müfettiş raporlarında tavsiye edilen hu
susların ikmal ve ıslâhı için ilgili valiliğe ge
reken emir verilmiştir. 

Arz ederim. 
Hamdi ömeroğlu 
İçişleri Bakanı 

12. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mıdlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan yayımlanan Türk Ansiklopedisinin ve diğer 
eserlerin hazırlanış ve satış işlemlerine dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in 
yazılı cevabı (7/529) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi saygı ile arz ederim. 

31 . 3 . 1971 

Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

1. Millî Eğitim Bakanlığınca yayınlanan 
kitaplardan: Bilim eserleri, Klâsik eserler, tak
sitle ve indirimli olarak sadece İstanJbullda Dev
let kitapları mütedavil sermayesi Genel Müdür : 

lüğü tarafından satılmaktadır, Diğer Millî Eği-
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tim Bakanlığının yayın evlerinde, illerdeki şu
belerinde bu satış şekli niçin uygulanmamakta
dır? 

2. Türk Ansiklopedisi 24 yıldan beri ancak 
149 ncu fasikül çıkarılabilmiştir, bu kadar ya
vaş hazırlama ile bu eser kaç yılda tamamlana
bilir? 

3. Bilimin ve araştırmaların durmadan hız 
aldığı bir çağda bu Ansiklopedinin tamamlan
dığı sırada içindeki bilgilerin çoktan değişmiş 
olması ve bu eserin istifade edilmez duruma düş
müş olabileceği mümkün değil midir? 

T. C. 
Millî Eğitimi Bakanlığı 

Özel 
00134 

29 . 6 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi-. 15 . 4 . 1971 tarih ve 7/529-3415/25874 
sayılı yazılarınıza, 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu 'nun, 31 . 3 . 1971 tarihli yazüı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Şinasi Orel 

Millî Eğitim Bakam 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süley
man Mutlu 1nun, 31 . 3 . 1971 tarihli yazılı so
ru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Bakanlığımıza bağlı Devlet Kitaplıkları 
Müdürlüğü İstanbul'da bulunmaktadır. Müdür
lüğün, halen 19 ilde bulunan yayınevleri faali
yet halimdedir. Yayınevleri ile dışardan müra
caat eden vatandaşların her türlü dileklerine, 
istanbul Devlet Kitapları Müdürlüğü mulhatap 
bulunmaktadır. Müdürlük görevlerini, döner 
sermaye ile yürütmektedir. Sermayesi ise 15 
milyon liradır. Biz, Soru önergesinde de belir
tildiği üzere, 19 yayınevinde değil, yurdun he
men hemen bütün illerine bu faaliyetlerimizi 
yaymak ve gerekirse istanbul'da olduğu gibi 
(bütün vatanıdaslarımıza, mevcut yönetmeliklere 
uygun, taksitle satış yapmak azim ve kararın
dayız. Bu cümleden olmak üzere, ilk teşebbüsü

müz 15 milyon liralık döner sermayeyi 30 mil
yon liraya çıkarmak olmuş ve bu hususta ha
zırlanan kanun tasarısı, Millî Eğitim ve Maliye 
komisyonlarından geçirilerek, Millet Meclisme 
intikal ettirilmiştir. Sermaye 30 milyon liraya 
iblâğ edildikten sonra arzu edilen taksitli sa
tışlar, açılmış ve açılacak bütün yayınevlerimiz-
de yapılacaktır. 

2. Türk Ansiklopedisi 1943 yılında çıkarıl
maya başlanmış, takibeden yıllarda ancak, yıl
da 2 - 4 fasikül zor çıkarılabilmiştir. 1906 yılın
dan sonraki hummalı çalışmalarla yılda 12 fasi
kül çıkabilecek duruma gelmiştir. Bu çalışma
lar, geçmiş yıllarda da bu tempo ile devam et
seydi, bugün 280 - 300 fasikül ansiklopedi çık
mış olacaktı ki, bu da ansiklopedinin tamam
lanmasını sağlıyacaktı. Halbuki bugün, 149 fa-
sikülünü tamamladığımız Türk ansiklopedisi fa
aliyetleri, işçisi, matbaası ve redaksiyon heyet
leriyle birlikte koordine bir çalışmanın içinde 
olup bu hızla en kısa zamanda bitirilecektir. 

3. Ansiklopedi çalışmalarının hızlandırıl
ması suretiyle önergede belirtilen hususlar orta
dan kalkacaktır. 

13. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'-
un, askerlik görevini ifa ederken yaptığı tra
fik kazası sonucunda tazminat ödemeye mah
kûm olan bir şahsın yurt dışına işçi olarak git
mesinin mümkün olup olmadığına dair soru 
önergesi ve Çalışma Bakanı Atilâ Sav'ın yazılı 
cevabı. (7/546) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Çalışma Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına yük
sek delâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
28 . 4 . 1971 

Kâzım Ulusoy 
Amasya Milletvekili 

Çorum ilinin, Sungurlu ilçesine bağlı Evci 
köyü halkından Ahmetoğlu Emrullah Sanerik-
lioğlu isimli yurttaşımız, ekli dokümanların ince
lenmesinden de anlaşılacağı üzere, askerlik gö
revini yaptığı sırada bir trafik kazası sonucun
da mahkeme kararı ile Devlete 12 491,51 lira 
tazminat ödemeye hüküm giymiş ve adı geçen-
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den bu alacağın tahsili işi icra dairesine intikal 
ettirilmiştir. 

Yıllardan beri kendisine bir iş bulamıyan bu 
yurttaşımız, yine ekli dokümanların incelenme
sinden anlaşılacağı üzere, bir karış toprak ve em
lâk sahibi de değildir. Ömrü boyunca Devlete 
borçlu olarak yaşamak zorunluğunda olan bu 
şahsı, kıtlık, yangın, sel ve deprem felâketine 
duçar olan yurttaşlarımıza yapıldığı gibi önce
likle Batı ülkelerinden birine işçi olarak gön
dermek mümkün müdür? 

Not : Adı geçen şahıs, 12 . 3 . 1966 tarih ve 
768 sıra no. su ile Batı ülkelerine gitmek için 
sıradadır. 

Eki : 2 aded belge. 

T. O. 
Çorum Defterdarlığı 

iSungurlu Mal Müdürlüğü 
Servisi : Hazine Avukatlığı 

Sayı : 970/462-88 

8 . 3 . 1971 

Konu : Hazine ile olan ilişki
niz Hak. 

Emrullah Sarıerik 
Evci köyünden Ahmetoğlu 

Sungurlu 

Askerlik hizmetinizi ifa etmekte iken idare-
nizdeki askerî vasıtayı devirerek Astsubay Ali 
Tanır'm felç olmasına sebebiyet vermeniz ne
ticesi Millî Savunma Bakanlığı tarafından mağ
dura ödenen meblâğın tarafınıza rücu etmek 
amaciyle açılan tazminat dâvası neticesi Sun
gurlu Asliye Hukuk Hâkimliğinin 8 . 9 . 1969 
gün 1965/864 esas 1969/577 karar sayılı ilâmı 
gereğince 10 291,60 lira borç 310,25 lira masraf, 
1 029,16 ücreti vekâlet Hazineye verilmesine ka
rar verilmiş karar tarafınızdan temyiz 
edilmiş ise de Yargıtay 4 ncü Hukuk Dairesi
nin 3 . 3 . 1970 gün ve 1969/13135 esas 1775 ka
rar sayılı ilâmı gereğince hüküm onanmış 210,60 
lira Yargıtay masrafı ile 650 lira ücreti vekâ
let takdir edilmiştir. 

Borcunuz icra takibine tevessül edilmiş olup 
ioranm 1970/462 esasında takiptedir. Bu duru
ma göre ceman (icra masrafları ve faiz hariç) 
10 291,60 lira borç, 520,75 mahkeme masrafı, 
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1 679,16 lira ücreti vekâlet ki toplam olarak: 
Hazineye 12 491,51 lira borçlu bulunduğunuz 
8 . 3 . 1971 tarihli dilekçenize cevaben tebliğe 
olunur. 

Hakkı Kayalar 
Mal Müdürü 

Kaymakamlık Yüksek Katına 

Sungurlu 

Evci köyünden Ahmetoğlu ben Emrullah 
Sarıeriklioğlu adında kayıtlı gayrimenkul kay
dının olup olmadığına lüzum hâsıl olmuştur. 

Dilekçemin tapu sicil ve özel idare memurluk
larına havalesiyle adıma kayıtlı gayrimenkul 
bulunup bulunmadığının dilekçeme yazılmasına. 
müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

8 . 3 . 1971 

Sungurlu'nun Evci köyünden 
Ahmetoğlu Emrullah Sarıeriklioğlu 
Kaymakamlık Makamına 

Sungurlu 

Dilekçe sahibi ilçemizin Evci köyünden Ah
metoğlu Emrullah Sarıeriklioğlu adında 1937 
arazi tahrir kaydının aranmasında gayrimen
kul kaydı bulunmadığı bilginize saygı ile arz: 
olunur. 

8 . 3 . 1971 

Mehmet özsayın 
özel İdare Me. V. 

(İmza) 

T. O. 
Çalışma Bakanlığı 

Özel 
Sayı : 2029 

2 . 7 . 1971 

Kâzım Ulusoy 
Amasya Milletvekili 

Ankara 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 6 . 5 .1971 tarih ve 7 - 546 - 3557/26812; 
sayılı yazıları. 
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Askerlik görevi sırasında yaptığı bir trafik 
kazası sonucunda tazminat ödemeye hüküm gi
yen fakat ödeme gücü bulunmadığından söz 
ederek yurt dışına işçi olarak gönderilmesinde 
kişisel öncelik istenen Emrullah Sanerik'in du
rumu incelettirilmiştir. 

Yurt dışına işçi olarak gitmek için başvu
ranlar iş ve tşçi Bulma Kurumu şubelerince sı
raya konulmaktadır. Bunların gönderilmesi anı
lan kurumca tam bir tarafsızlık ve eşitlik için
de ve önceden belirlenmiş ilkelere göre yapıl
maktadır. Bu gönderme işlemlerinde hiçbir ki
şisel öncelik tanınmamaktadır. Çünkü bugün 
sırada bekliyenlerin sayısı bir milyonu geçmiş 
olup, bunların içinde sekiz yıldır sıra bekliyen-
ler bulunmaktadır. 

işçi istekleri kurumca başvuranların kayıt 
tarihi ve sırasına göre yapılmaktadır. Sıra bek-
liyenler arasında yerleşmiş bu inancın bozulma-
masına büyük çaba harcanmaktadır. Bâzı genel 
nitelikli (doğal âfetler, kalkınma kooperatifle
ri gibi) öncelikler bile sakıncalı sonuçlar ver
mekte olduğundan büyük bir dikkatle ve ihti
yatla uygulanmaktadır. 

Bu nedenlerle yurttaşların içinde bulunduk
ları özel şartlardan doğan kişisel önceliklerin 
uygulanan sıra esasını bozmasının yerinde ol
madığı öngörülmektedir. 

Saygılarımı arz ederim. 

Atilâ Sav 
Çalışma Bakanı 

14. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak ilinin köy - pazaryeri - bucak ve 
ilçelerinden geçen yolların asfaltlanmasına dair 
soru önergesi ve Köy îsleri Bakanı Cevdet Ay-
kan'm yazılı cevabı (7/534) 

14 . 4 . 1971 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Nedenleri aşağıda yazılı hususların Sayın 
Köy İşleri Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına müsaadelerinizi saygılarımla 
dilerim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 

1. Zonguldak ili Ereğli ilçesi Ormanlı bu
cağı Sofular köyünün elektriğe kavuşması için 
gereken etüt ve projeler yapılmış olmasına rağ
men, plâna alındığına dair mevcut bilgi yok
tur. Bu köyün elektriğe kavuşması mümkün 
müdür? Ne zaman yapılacak? 

2. Batı bölgesi illerimizin köy meydanları 
asfaltlanmış ve köy - pazaryeri - bucak ve ilçe
lerden geçen kara yolları asfaltlı değilse, toz 
kalkmaması ve sağlığın korunması için çok isa
betle 1Ö0 metrelik yol Köy İşleri Bakanlığının 
imkânı karayollarının yardımı ile asfaltlıdır. 
Ülkemizin her yerinde yaşıyan yurttaşlar ara
sındaki bu ayırımı görmek acıdır. 

Karayolları bakımından çok öksüz bırakıl
mış Zonguldak ilinin mahdut sayıdaki köy - pa
zaryeri - bucak ve ilçe içinden geçen yollarının 
en çok 100 metresinin asfaltlanmasının başlat-
tırılmasmı ve gelecek yıl çalışmalarında prog
rama alınmasının mümkün olup olmıyacağmın 
bildirilmesini. 

3. Safranbolu ilçesi yukarı ve aşağı Dana 
köylerine elektrik hattı yapıldı. Köylüler evle
rine ve meydanlarına tesisat yaptırdılar. Ancak, 
mukavele başlangıcında TEK ile belediyenin 
müsaadesi şart koşulmuş. Şimdi belediye köyün 
suyunun şehre alınmasına köylerce muvafakat 
edilmedikçe hattan bağlantıya müsaade etme
diği bundan evvel taraflı hükümetinin taraflı 
bakanına aksettirildi cevap verilemedi. Sayın 
tarafsız hükümetin tarafsız bakanının duruma 
çare bulup bulamıyacağının bildirilmesini. 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 19 . 6 1971 

Müsteşarlık 
Sayı : 1977/07451 

Konu : Zonguldak Milletvekili Ah
met Güner'in yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21. 4.1971 gün ve 7 - 534/3472 - 26367 
sayılı yazı. 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Güner 
tarafından Başkanlığınıza sunulup bir örneği de 
Bakanlığıma tevdi buyurulan «Zonguldak ilinin 
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bâzı köylerinin yollarına asfalt kaplama yapıl
ması ve elektrik getirilmesi» ne dair 14. 4.1971 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Köy işleri Bakanı 
Dr. Cevdet Aykan 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Güner'-
in «Zonguldak iline bağlı bâzı köylerin yolla
rına asfalt kaplama yapılması ve elektrik geti
rilmesi» ne dair, M. Meclisi Bşk. lığının 21.4.1971 
gün ve 7-534/3472-26367 sayılı yazıları ekin
de alman 14. 4.1971 tarihli yazılı soru önerge
lerinin cevabıdır : 

1. Zonguldak ili Ereğli ilçesine bağlı Sofu
lar köyünün elektrik işi 1971 bütçe yılı etüt ve 
proje programına alınmış olup, önergede bah
sedildiği gibi projeler hazırlanmış değildir. 

2. Zonguldak ti YSE Müdürlüğü bugünkü 
makina ve personel imkânlariyle asfalt kapla-

• • '»>»• •fl^« 
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ma yapamamaktadır. Bu itibarla köy yolları 
ile köy giriş ve çıkış kısımlarının asfaltlanması 
mümkün olamamaktadır. 

Esasen il, ilçe ve pazar yerlerinden geçen yol
lara asfalt kaplama yapılması Karayolları Genel 
Müdürlüğünün görevleri kapsamına girmekte
dir. 

3. Zonguldak - Safranbolu ilçesi Aşağıdana 
ve Yukarıdana köylerinin ikmal edilmiş bulu
nan elektrik şebekelerine enerji bağlanması ko
nusunda TEK ile belediyenin müsaadesi şartı 
taraflar arasında mukavele ile hükme bağlanmış 
bulunmaktadır. Belediye bu köylere ait içme 
suyu kaynaklarından vilâyete su tahsisi şartiy-
le enerji bağlanmasını öngörmekte ise de, kö
yün suyu şehre alınmadan elektrik şebekeleri
ne enerji bağlanması için müzaherette bulunul
ması hususu 11. 5 .1971 gün ve 1783 sayılı yazı 
ile Zonguldak Valiliğine yazılmıştır. 

..<.... 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

130 NCU BİKLBŞİM 

14 . 7 . 1971 Çarşamba 
Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 
,2. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 
3. — Bağcılığımızın modern şekilde gelişti

rilmesini, verimin artırılmasını, çiftçiye geniş 
kredi imkânı sağlanmasını temin etmek üzere 
kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye 
seçimi. (10/14) 

4. _ Hazine topraklarının dağıtımı konusun
daki aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri ay
dınlatmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere kurulan Meclis Araştırma Romis-
yonrna üye seçimi. (10/18) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
IH 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
2/13) (S. Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

3. — Asayişe 'müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 ve 12&. e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

X 4. — Özel Yüksek Okul öğrencilerinin 
öğrenimlerine devanı edebilmeleri için açılacak 

resmî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/483) (ıS. Sayısı: 376) (Dağıtma t a r i h i : 
3 .7 .1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-

oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
nci maddelerinin değiştir ilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sanear'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5 /3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kuralda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa-



yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Enıgiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (12/3183, 2/439, 2/482) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıitma tarihi : 15.6.1971) 

8. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, 
Nisan, Mayıs 19711 aylan hesaplarına ait Meclis 
Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı : 367) (Dağıtıma tarihi : 16.'6.1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu. İstanbul Üyesi 
Bilfat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiş'tirlmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(•2/9) (S. Sayısı : 3<6Ö) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6.1971) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

11 — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 
2 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiklik hakkında M. Meclisi 
Orman Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/22, C. 
Senatosu 2/294) (M. Meclisi S. Sayısı : 108 e 

1 nci ek, C. Senatosu S. Sayısı : 1148) (Dağıt
ma tarihi : 16.6.1971) 

12. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in,, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

13. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatiee-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'in affı. 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da-
ğıtaıa tarihi : 2 1 . «6 .1971) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

16. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 noi maddesinıkı 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

17. — Bundur Milletvekili Melhmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nei 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teküıifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 . 1971) 

19. — 31 . 7 . 1970 gün v e 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununa ekli (2) sayılı cetvelin kaldı
rılarak yerine bu kanuna ekli (2) sayılı cetve
lin konulması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/445; C. Senatosu 
1/1223) (M. Meclisi S. Sayısı : 371) C 
Senatosu S. Sayısı : 1578) (Dağıtma tarihi ^ 
2 1 . 6.1971) 



20. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifli ve Millî Savunmua Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

21. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1968 malî yılı Kesinhcsabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporları (5/13) (S. Sayısı : 373) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 7 . 1971) 

22. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1969 malî yılı Kesinhesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporları (5/14) (S. Sayısı : 374) (Da
ğıtma tarihıil : 3 . 7 . 1971) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nım Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 

24. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki; Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

X 25. — 1971 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/489; C. Senatosu : 1/1241) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 380; C. Senatosu S. Sa
yısı : 1590) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ndi maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalıik 'kamum 'teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 .1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
HI, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunum bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine: dair kamun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden k*urulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtıma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyomJıanindaoı seçilen 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 



9. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 iarfcadaşınm, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile 
tamir Milletvekili Burhanettim Asutay ve 4 ar
kadaşının, 606 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu-
0111011111 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanTiın teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon
larından 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çidi Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

10. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(IS. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

11. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında 'kanım tasarısı 
ile İstanbul Milletvekili Reşit Üiker'in, Millî 
kııyıd'ar kanunu teklifi ve İmar ve iskân, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
radan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

13. — TÜrk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
on)as(bedilenılere giyecek ve teçjhizat verümeısi 
'hakkında kanun tasarısı ile 'Tralbzon Milletve
kili Ahmet Şener ve 3 arkadaşımın, muvazzaf 
lastsuıbaylara verilecek elbise ve ıteejhizat haık-
kunida kanun teklifi ve İçişleri, MMî Savunma 
re Plân komisyonları raporları (1/209, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 14.5.1971) 

14. — Harb Okulları kanunu tasarısı ile İs
tanbul Milletvekilli İllhami Sancar ve 15 arkada
şının, Harb okulları kanunu teklifi ve Mil î Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/160, 2/142) (S. Sayısı : 323) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1971) 

15. — Harb Akademileri kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar ille 15 arka
daşının, Harb Akademileri kanun teklifi ve Ma
liye, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen !5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 
328) (Dağıtma tarihi : 25 . '5 . 1971) 

16. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay 
ve Kâzım Özeke ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 6 arkadaşı ile Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan ve 7 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Ka
nunla değiştirilen, 78 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân ko
misyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/463, 2/487, 2/512) 
(S. Sayısı : 337) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1971) 

X 17. —• Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) 

18. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
"1327 sayılı Kanunla ©klenen ek (geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rımı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma 'tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

19. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Cömlckpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1987 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/413) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 



20. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kaystlı Mehmetoğlu, Necibe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

21. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

22. —• Artbvin ilimlin Şavşat iilçesıinan merkeze 
'bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmefeoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 

15 . 6 . 1971) 
23. — Kastamonu ilime 'bağlı Devrekani ilçe

sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

24. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğum
lu Abidin Demiroağ'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

25.— İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi KodaPın 

ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

26. — Aykut Alpergün'ün, özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/375) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

X 27. — Afyon Milletvekili R m Çerce! ve 
Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayiimizin kurulması mıaksaıdiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçjlendirilmesine katılma payı 
hakkında kanun teklifi ve Millî Savunma, İçiş
leri, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 45 No.lu Geçici Komisyon 
raporu (2/462) (S. Sayısı : 354) (Dağıtma ta
rihi : 16.6.1971) 

28. — İbrahim Recep Ayışıfc'ım cezasının affı
na dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/369; (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tari
hi : 16.6.1971) 

X 29. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

30. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 31. — Nüfus kamunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se
çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçiei 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

32. — 7126 sayılı Sivil Savunana Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile içişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1971) 

(Millet Meclisi 130 ncu Birleşim) 
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dir. Görevini kötüye kullanan bu öğretmen hak
kında bir tahkikat yapılmış mıdır? Tahkikat 
ne zaman başlamıştır? Tahkikatı kim yürütmüş
tür? Tahkikat sırasında öğrenciler, çocuk ve
lileri, öğretmenler ve halktan D. Yeğit, Fuat 
Köse, Hakkı Gemici dinlenmiş midir? Sonuç 
ne olmuştur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 28 .1.1971 tarih ve 7/474 - 2949/21889 
sayılı yazılarınıza, 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, Ay
dın'm Yenipazar ilçesine bağlı Direcik köyü 
Öğretmeninin Atatürk'ü anma jreninde yap
mış olduğu konuşmaya dair yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Şinasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 

Aydm Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz'-
in, Aydm'm Yenipazar ilçesine bağlı Direcik 
Köyü öğretmeninin Atatürk'ü anma töreninde 
yapmış olduğu konuşmaya dair yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız. 

Aydın ili Yenipazar ilçesi Direcik Köyü 
ilkokulu Öğretmeni Nail Ocakoğrlu'nun, Ata
türk ile ilgili konuşması mezkûr il valiliğine in
celettirilmiştir. 

Adı geçen öğretmenin, öğretmenler odasında, 
Tercüman Gazetesinde «Bir Pehlivan Tefrika
sı» adlı yazıda, Atatürk'ün babasının Eşkiya 
Ahmet olarak belirtildiğini söylediği, sınıfta 
da öğrencilerine : «Bu gazeteyi siz de araştırıp 
okuyun, sonra konuşalım» dediği; 

öğretmen Nail Ocakoğlu'nun, tarihî bir ha
kikati tahrif ederek, Ali Rıza Beyin, Atatürk'
ün üvey babası olduğunu öğrencilerine söyle
mesinin öğretmenler arasında münakaşa edil
diği, ayrıca okul müdürü Hüseyin özçelik ile 
Öğretmen Nihat Korucu'nun olayı kahvede hal
ka intikal ettirdikleri; 

Bu olayla ilgili tahkikatı yürüten müfettiş 
tarafından düzenlenen fezleke ve dosyanın ti 
idare Kuruluna intikal ettirilerek lüzumu mu
hakeme kararı verildiği ve dosyanın Adliyeye 
gönderildiği, adliyece takibata geçilerek, öğ
retmen Nail Ocakoğlu'nun, 13 . 2 . 1971 günü 
tutuklandığı ve 4 . 3 . 1971 tarihinde yapılan 

duruşması sonunda, hakkında gerekli delillerin 
toplanması, maznunun memur olması dolayısiy-
le sabit ikâmet sahibi bulunması göz önüne alı
nıp, Cumhuriyet Savcılığının talebine uyularak 
tahliye edildiği; 

Ayrıca, bu konuda idari takibata geçilerek 
tahkikat raporunun il Millî Eğitim Disiplin 
Kuruluna yollandığı, bu Kurulun 23 . 1 . 1971 
tarihli ara toplantısında öğretmen Nail Ocak-
oğlu'na 4357 sayılı Kanunun 7/C maddesi uya
rınca kıdem indirme cezası verilmesine ve 5442' 
sayılı Kanunun 8/0 maddesine göre de ilçe dı
şına naklinin yapılmasına, olayın halk arasın
da yayılmasına sebebiyet veren Okul Müdürü 
Hüseyin Özçelik ile öğretmen Nihat Korucu'
nun 4357 sayılı Kanunun 7/A maddesi gereğin
ce işlerinde kusurlu sayılmalarına karar veril
diği, yukarda zikredilen kanun maddesi gere
ğince, adı geçenin Karacasu - Yenice Bucağı 
Okuluna naklinin yapıldığı; 

Disiplin yönünden ise, mahkeme sonuçlan
madan kesin karar alınamadığı; 

Aydın Valiliğinin 19 . 2 . 1971, 10 . 5 . 1971 
tarih ve 410. 2 - 06/2620, 410. 2 - 06/6769 sayılı 
yazılarından anlaşılmıştır. 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yıllık telefon ücretlerinin toptan tahsiline dair 
soru önergesi ve Ulaştırma Bakam Halûk Arık'-
%n yazılı cevabı (7/497) 

13 . 2 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun vazıh olarak Ulaştırma 
'Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica ede
rim: 

Reşit Ülker 
İstanbul Milletvekili 

Soru : 
Telefon bir lüks değil medeni bir ihtiyaçtır. 

Bu nedenle telefonun tüccar, memur, serbest 
meslek sahibi, işçi, köylü, esnaf, emekli, ihtiyar 
hasta her sınıf halk; iş, sağlık ve emniyet mü
lâhazaları ile kullanmaktadır. 

Yıllık telefon ücretleri bugüne kadar iki 
taksitle alınmakta iken, vergilerin dahi üç tak
sitle alınması düşünüldüğü ve zaman zaman 
taksit sürelerinin uzatıldığı bir sırada toptan 
yıllık olarak alınması doğru mudur? 
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