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İÇİNDEKİLER 

I - Geçen tutanak özeti 

IX - Gelen kâğıtlar 

III - Yoklamalar 

ıSayfa 
44 

44:45 

45,93 

IV - Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 45 

1. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü-
oğlu'nun, Adana'da vukubulan sel felâketi 
konusunda gündem dışı demeci ve Tarım 
Bakanı Ahmet Nusret Tuna'mn cevabı '45:46 

2. — Adana Milletvekili Cavit O rai'in, 
Adana'da vukubulan sel felâketi lıakkında 
gündem dışı demeci 46 

3. — Denizi Milletvekili Sami Arslan'ın, 
tütün müstahsilinin elinde kalan tütünler 
hakkında gündem dışı demeci 46:47 

4. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğaıı' 
m, İstanbul'un fethinin 520 nci yıldönümü 
hakkında gündem dışı demeci 47:48 

V - Görüşülen işler 48 
1. — Millî Eğitim Temel kanun tasarısı 

ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/754* (S, Sayısı : 893) 48:95 

VI - Sorular ve cevaular 
•Sayfa 

95 

95 A) Yazılı sorular ve cevaplan 
1. — Ameşya Milletvekili Vehbi Meş-

hur'un, Amasya ili ile bu ile bağlı bâzı ilçe
lerdeki Hükümet binalarmnı tamirine dair 
soru önergesi ve İçişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/470) 95:96 

2. — Sakarya Milletvekili Barbaros Tur
gut Boztepe'nin, Devlet Memurları Kanu
nu kapsamına alınan çarşı ve mahalle bek
çilerine dair soru önergesi ve Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğkı'nun yazılı cevabı (7/999) 96:97 

3. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi' 
nin, Ti'mothy Davey adlı bir genç için İn
giliz 'basın, radyo ve televizyonu tarafın
dan yapılan yayma dair soru önergesi ve 
Dışişleri Bakanı Halûk Bavulken'in yazılı 
cevabı (7/1020) 97:99 

4. — İçel Milletvekili Celâl KargüVnm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ha
yat pahalılığının gösterdiği yükseliş oranı
na dair.soru önergesi ve Ticaret Bakanı Na-
im Talû'nun yazılı cevabı (6/1053) 99:101 
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Sayfa 
5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 

Cumhuriyetin ilânından^ bugüne kadar ev
lenme ve boşanma miktarına dair soru öner
gesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubatın ya
zılı ceva'bı (7/1054) 101:102 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kuzu kesimi ile, yurt dışına 'kuzu kaçakçılı
ğının önlenmesi için tedbir alınıp alınmadı
ğına dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Naim Talû'nun yazılı cevabı (7/1168) 102:103 

7. — İqel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin i!ânından bugüne kadar üre
tilen ve ihraç edilen fındık miktarına dair 
soru önergesi ve Tarım Bakanı İlyas Ka-
raöz'ün yazılı cevabı (7/1127 103.105 

8. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Sel felâketine uğrayan bölgelerdeki 
Devlet personeline, birikmiş maaş farkları
nın acele ödenmesinin mümkün olup olma
dığına dair soru önergesi ve Devlet Bakanı 
ve Malîye Bakan Vekili Zeyyat Baykara' 
nm yazılı cevabı (7/1173) 106 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Vergi kaybı v? kaçakçılığını önlemek için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzin-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1229) 106=108 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım üreticisinin mağdur olmaması için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru 
önergesi ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sön
mez ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun ya
zılı cevapları (7/1234) 108112 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi 
için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair so
ru önergesi ve Tarım Bakanı İlyas Karaöz 
vo Ticaret Bakanı Naim Talû'nun yazılı ce

napları (7/1235) 112:116 

12. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, Muhtaç çocuklar, malûl ve yaşlıların 
korunması için ne gibi çalışmalar yapıldığı
na dair soru rinergesi ve Sağlık ve 'Sosyal 
Yardım Bakanı Kemal Demirin yazılı ceva
bı (7/1236) . 116118 

30 . 5 . 1973 0 : 1 

j Sayfa 
13. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 

nın, Tarım arazisi kullanma plânlaması ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine da
ir soru önergesi ve Tarım Bakanı İlyas Ka
raöz ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez'in 
yazılı cevaplan (7/1239) 118.119 

14. — Diyarbakır Milletvekili Sabahat
tin Savcı'nın, Ev ekonomisi ve el sanatları
nı değerlendirmek için Diyarbakır'da bir 
bölge müdürlüğünün kurulmasına dair so
ru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mesut Erez'in yazılı cevabı (7/1243) 119120 

J 15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı' 
| nın, Gebze - Cayırova bölgesinde kurulan 
! Elektro - Fer Çelik Sanayii Anonim Şirke-
i tının makine ve malzemelerinin gümrükten 

almış 'durumuna dair soru Önergesi ve Ti
caret Bakanı Naim Talû'nun yazılı ceva
bî (7/1271) 120:122 

16. — İçe! Milletvekili Celâl Kargılı' 
nın, Türkiye'ye gümrüksüz hurda gemi itha-

• line dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı 
Naim Talû, Gümrük ve Tekel Bakanı Hay-

; dar Özalp ve Ulaştırma Bakanı liıi'kı Danış
man'm yazılı cevapları (7/1272) 122:126 

17. — Erzurum Milletvekili Cevat Ön
der'İn, Türk T^rih Kurumunun Türk Tica
ret Kanunu hükümlerine aykırı çalıştığına 

, dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Baka
nı Mesut Erez'in yazılı cevapları (7/1462) 126: 

130 
18. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder' 

in, Türk Tarih Kurumunun, Dernekler Ka
nunu ile Anatüzüğüne aykırı çalıştığına 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Baka
nı Sabahattiı Özbek'in yazılı cevabı 

; (7/1463) 130132 
19. — Erzurum Millet vekili Cevat Ön-

der'in, Türk Tarih Kurumu Basımevinin 
Kurumlar Vergisine tabi olmamasının se-
;bebine dair soru önergesi ve Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Mesut Erez ve Millî Eğitim Bakanı 
Sabahattin Özbek'in yazılı cevapları 
(7/1467) 133141 

20. — Erzurum Milletvekili Cevat ön
der'in, Türk Tarih Kurumunun iktisadî ga-

42 — 
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Sayfa 
yo güderek ticaret yaptığına dair soru 
önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mesut Erez ile Millî Eğitim Bakanı Saba
hattin Özbek'in yazılı cevapları (7/1468) 141: 

143 
21. — Burdur Milletvekili Melanet Öz-

bey'in, İzmir'de kurulan Atatürk ormanı 
ile bu orman içerisinde dikilecek 9 Eylül 
Kurtuluş Anıtına dair soru önergesi ve Köy 
İşleri Bakanı Neemi Sönmez; Gençlik vo 
Spor Bakanı Adnan Karaküçük; Millî Eği
tini Bakanı Sabahattin Özbek; Ulaştırma 
Bakanı liıfkı Danışman; İmar ve İskân Ba
kanı Turgut Toker; Bayındırlık Bakanı Mu
kadder Öztekin; Orman Bakanı Salâhattin 
İnal; Tarım Bakanı llyas Karaöz; Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez; Maliye Ba
kanı Sadık Tekin Müftüoğlu; Turizm ve 
Tanıtma Bakacı Erol Yılmaz Akçal ve Dev
let Bakanı İsmail Arar'm yazılı cevapları 
(7/1476) 443:150 

22. — Erzurum Milletvekili Cevat Ön
der'in, Bursa İl Özel İdaresine ait binanın 
satışına dair soru önergesi ve İmar ve İskân 
Bakanı Turgut Toker ve İçişleri Bakanı Fe
rit Kubat'm yazılı cevapları (7/1518) ,150:153 

23. —• İzmir Milletvekili Şinasi Osma' 
um, Almanya'da çalışan işçilerimizin ku
mar iptilâsmdan kurtarılmasına dair soru 
önergesi ve Os.hşma Bakanı Ali Hıza Uzun-
er'in yazılı cevabı (7/1520) 153:154 

24. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, . çeşi'f i nedenlerle haklarında ta
kibat yapılıp bakanlık emrine alman öğret
menlere dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı 
(7/1523) 154:156 

Sayfa 
25. — Sakırya Milletvekili Barbaros* 

Turgut Boztefc'nin, Yurt dışında çalışan 
işçilerimize yakılan vergi iadesine dair soru 
önergesi ve M?liyc Bakanı Ziya Müezziıroğ-
lıvnun yazılı cevabı (7/1532) 156:158 

26. — Sak'ırya Milletvekili Turgu t Boz-
•tepe'nin, Sakarya ilinde selden zarar gören
lerin işçi olarak y u r t dışına gönderilmeleri
ne dair soru önergesi vo İmar ve İskân Ba
kanı Turgu t Toker ve f-alışma Bakanı Ali 
Rıza Uzuner ' in yazılı cevapları (7/1539) 158: 

1G0~ 

27. — Kahraman Maraş Milletvekili İb
rahim Öztürk'ün, Kahraman Maraş ilinde 
fakülte açılmasına dair soru önergesi vo 
Millî Eğitim Bakam. Sabahattin Özbek'in 
yazılı cevabı (7/1580) 160:161 

28. — Kahraman Maraş Milletvekili İb
rahim Öztürk'ün, Kahraman Maraş Beledi
ye Meclisinin Gecekondu Kanununa aykırı 
olarak aldığı karara dair soru önergesi ve 
İmar ve İskân Bakanı Turgut Toker ve 
İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı 
cevapları (7/1582) 161:163 

29. — İçel Milletvekili Turhan Özgüne r' 
in, Erdemli ilçesinde yapılan Çanakkale Şe
hitlerini Anma Töreni esnasında bir li>:e öğ
retmeni tarafından meydana getirilen olay
lara dair soru önergesi ve Adalet Bakanı 
Havri Mumeuoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1599) 163:164 

30 — Kahraman Maraş Milletvekili İb
rahim Öztürk'ün, Kahraman Maraş ilinde 
bir Millî Park kurulmasına dair soru öner
gesi ve Orman Bakanı- İsa H. Bingöl'ün ya
zılı cevabı (7/1600) 164 
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I. „ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gençlik ye Spor Bakanı Celâlettin Coşkun, 
Traibaon Milletvekili Ahmet Şener'in, 28. 5. 1973 
.tanihli 116 ncı Birleşimdeki gündem dışı deme-
oine cevap verdi. 

Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya Er
zincan İli sulama sorunlarıyle il ihtiyaçları ve, 

Anitalya Milletvekili İhsan Ataöv de, Antal
ya'nın köy sorunları konularında gündem dışı 
birer demeçte bulundular. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle, izin ve
rilmesi kabul olundu. 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 
aydan fazla izin'alan Kars Milletvekili Veyis 
Koçulu ve, 

Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 
aydan fazla "izin alan İzmir Milletvekili Şükrü 
Aklkan'a ödeneklerinin verilmesine dair Başkan
lık tezkereleri ile, 

Millî Savunma Bakanı İlhami Sancar'm, 
Kıyı ve Karasularımızın Korunması ve güven

liğinin sağlanması görevinin Türk Silâhlı Kuv
vetlerine devrine ilişkin kanun tasarısının ha
vale edildiği komisyonlardan seçilecek üçer üye
nin kaitıknasıyle kurulacak bir geçici komisyonda 
görüşükriıesine dair önergesi kabul olundu. 

Millî Eğitim Temel kanun tasarısı (1/754) 
(S. Sayısı : 893) nın tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanarak maddelere geçilmesi onaylan
dı ve maddeler üzerinde bir süre görüşüldü. 

İslam üzerine yapılan yoklama sonucunda 
Genel Kurulda çoğunluk kalmadığı anlaşıldı
ğından; 

30. 5. 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te" 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19 ,15^ son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 

Âbdülkadir Kermooğlu Mustafa Orhan Daut 
Kâtip 

Tunceli 
Hüseyin Yeiıipmar 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

1. — Nevşehir Milletvekili Hüsaın ettin Ba-
şer ve 3 arkadaşının, 1136 sayılı Avukat]ık Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında ikamın teklifi (2/890; (Adalet Komisyo
nuna) 

2. — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ve 16 
arkadaşının, Çukurova Üniversitesi Kuruluş 'ka
nun teklifi (2/891) (Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarına) 

3. --- Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı 
ve 62 arkadaşının Çiftçilerin Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Mankası ve Tarım Kredi Kooperatif
lerine olan borçlarının taksiti endiriknesi hak
kında (kanun teklifi (2/892) (Tarım, Ticaret ve 
Plân komisyonlarına). 

4. —• Sakarya Milletvekili Vedat Önsal'ın, 
Seçimlerle ilgili Ikaınunların bâzı hükümlerinin 
dıeğiştiriknösıi ve bu kanunlara bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/893) (İç
işleri, Adalet ve Anayasa komisyonlarına.) 

5. — Eskişehir Milletvekilleri Orhan Oğuz 
ve ıSeyfi Öztürk'ün, Anadolu Üniversitesi Kanu

nu Teklifi (2/894) (Millî Eğitim ve Plân 
misyonlarına). 

Ko-

Tezkereler 
6. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 

1969 bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygun
luk ibildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi (3/1068) (Sayıştay Komis
yonuna). 

7. — İstanbul Üniversitesinin 1969 bütçe yılı 
kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/1069) (Sayıştay Komisyonuna) 

Raporlar 

8. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, 1680 
sayılı Belediye Kanununa ek kanun teklifi ve 
İçişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/60) (S. Sayısı : 885) (Dağıtma tarihi : 
29. 5. 1973) (Gündeme) 

9. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ile Or
du Milletvekili Memdüh Ekşi'nin, 1598 sayılı 
Malî Denge Vergisi Kanununun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun 'teklifi ve Ada-
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let, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
6'şar üyeden kurulu 59 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/873) (S. Sayısı : 896) (Dağıtma ta
rihi : 29. 5.1973) Gündeme) 

10. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Ku
ruluş ve İşleyişi, Görev ve yetkileri ve yargıla
tma usulleri hakkında kanun tasarısı ve Anayasa, 
Millî Savunma ve Adalet komisyonlarından 4'er 
üyeden kurulu 114 No. lu Geçici Komisyon ra

poru (1/831) (S. Sayısı : 897) (Dağıtma ta
rihi : 30. 5.1973) (Gündeme) 

€. Senatosundan Bonen îş 

11. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
İle Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü maddesi
nin son fıkrasının kaldırılması hakkında kanun 
teklifi (2/745). (Plân Komisyonuna). 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma SarJti : 15.00 

BAŞKAN —' Başkanvetkili Nermin Neftçi 

ıKÂTÎPLER : Mustafa Orhain BaUt (Mamliisa), H'üıseiyiiıS Yeniipnıairi (TuncSeM) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 118 nci Birleşimini açıyorum. 

III. —, YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır. Sayın Milletvekillerinin anahtarları çe
virerek ıbeyaz düğmelere basmalarını rica ede
rim.,. Sonradan gelen sayın milletvekille^min de 

beyaz düğmelere basmalarını rica ederim. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, çalış

malarımıza ibaşlıyoruz. 

IV. — (BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu' 
nun, Adana'da vuku bulan sel felâketi konusun
da gündem dışı demeci ve Tanm Bakanı Ahmet 
Nusi'ei Tuna'nın cevabı. 

BAŞKAN — Adana'da vuku bulan sel felâ
keti dolayısiyle Adana Milletvekili Sayın Ali Rı
za Güllüoğlu söz istemişlerdir. 

Sayın Güllüoğlu, buyurunuz efendim. 

ALİ RIZA GÜLLÜOĞLU (Adana) — Sayın 
Başkan, Muhterem milletvekilleri; 

Adana'da dün gece anî olarak vuku bulan sel 
ıbaskmı sebebiyle gündem dışı söz almış bulun-
anaiktayım. 

Dünden itibaren Toroslara yağan şiddetli 
yağmurlar nedeniyle, «Sarıcam Deresi» tabir 
edilen derenin anî olarak taşmasından dolayı, 
Adana Şehri'nin 150 000 nüfuslu Karşıyaka 

Semtini sel basmıştır. Evvelâ sel baskınını öğ
renir öğrenmez, mahalline hareket eden İmar ve 
İskân Bakanına huzurunuzda teşddûirlerimizi 
arz ederiz. 

Sel felâketinde 6 vatandaşımız hayatlarını 
kaybettikleri gibi, maddî zarar milyonları ibul-
muştur. Hayatlarını kaybeden vatandaşlara hu
zurunuzda Yüce Tanrıdan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı dilerim. 

Sel baskınına uğrayan şehrin bu kesiminde 
oturan vatandaşların çoğunluğu fakir vatandaş
lardır' gecekondularda oturmaktadırlar. Sanayi 
atölyelerinin çoğunluğu yine bu ifcesimde bulun
maktadır. Bu sebepten dolayı hasar nispeti çok 
yüksek olmuştur. 

Yine civar köylerde, Adana'nm merkezine 
bağlı köylerde ve Kozan'm Imamoğlu Nahiyesi 
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ımıntlkaisında, üreticiler zarar görmüşlerdir. Hıer 
ne kadar İmar ve İskân Bakanı TRT'ye verdiği 
beyanda., «Zararın zannedildiği kadar fazla ol-
ımaıdığını» beyan .etmiş ise de, sabahleyin yaptı
ğımız (telefon görüşmelerinden öğrendiğimize gö
re, sararın miktarı gazetelere intikal ettiğinden 
çok daılıa yüksek, buluranakıtadır. Birçok vatan
daşın evleri yıkıldığı gibi, bir kısmı da oturul
maz bale gelmiştir. Yine öğrendiğimize göre; d'lık 
parti olarak gönderilen 50 000.— liralık yardım, 
böyle bir felâket karşısında gülüne derecere az
dır. Şehrin bu kesimlinde oturan vatandaşların 
'birçoğunun küçük çiftçi olması sebebiyle zirai 
kazançlarıııun borçlarının .tecili ile kendilerine 
'Acil olarak kredi yardımı yapılması gerekmek
tedir. Zarara uğrayan esnaf' vatandaşlara Halk 
Banik.asniida.il kredi yardımı ve borçlarının (tecili 
.gerekmektedir. Evleri yıkılan vatandaşlara ko
nut kredisi ve yardımı yapılmasını sayın Hükü
metten âcil olarak islininim ve talep etmekteyiz. 

Yüce (Meclisi saygı ile selâmlarım. 
(BAŞKAN —• Teşekkür ederim sayın hatip. 

• Buyurun sayın Tuna. 
TARIM BAKANI AHMET NUSRET TUNA 

(C. Senatosu Kaistaınonu Üyesi) •— Pek muhte
rem arkadaşlarım; 

'Adana Milletvekili Sayın Ali Rıza Güllüoğlu' 
nıın bahis ıbuyurduikları sel felâketi hakkında kı
saca malûm alt arz etmek istiyorum. 

(Muhterem arkadaşlar, 29 Mayıs günü Kadir
li ve Kozan istikam etine yağan fazla 'miktardaki 
yağmurdan Sarıçam deresi feyezan etmiş ve 
Adan a'm izm Karşıyaka. scımtinde bâzı binala
rın yık ılın lasına, ibâzı dükkânların hasar görme
sine sebebiret vermiştir. 

Bu sel felâketi Birasında maalesef biri çocuk, 
biri kaldın olmak üzere altı vatandaşımızın ha
yatlarını kaylböttiıklcıi öğrenilmiştir. 

Hasar teıslbit (komisyonları derhal mahallinde 
kurulmuş, zararların tesbitine başlanmıştır. 

İmar ve İskân Bakanımız mahallinde tetiklik
ler yapmak üzere hareket etmiş bulunmaktadır
lar. 

'Tarıinı Bakanlığı olarak, mahallinde gerekli 
tespitleri yapma, ımahallindcki emilirleri verime ve 
diğer alınacak tedbirleri Bakanlığımıza bildir
mek üzere bir heyet teşkil edilmiş, Adana'ya mü
teveccihen gönderilmiştir. 

Şunu huzununuzda arz etmek isterim, ölen 
vatandaşlaî'imıza 'tanrıdan mağfiret diliyoruz; 

r fakat husule gelen zararların telâfisi için Hükü
metiniz elden gelen çabayı gösterecek ve vartan-' 
dağlarımızın yanında olacaktır. 

Saygılarımla arz 'ediyorum, (alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ©deriz' Sayın-Bakan. 
2. — Adana Milletvekili Cavit Oral'ın, Ada

nanda vuku bulan sel felâketi hakkında gündem 
dı§ı demeci. 

CAVİT ORAL (Adana) — Sayın Başkan, 
(izin verirseniz Adanadakli sel ve seylâp hakkın
da bir ilki kelime söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Oral. 

CAVİT ORAL (Adana) — Sayın Başkan, 
Sayın Milletvekilleri; 

Dün Adana'da vuku bulan sel ve seylâp do-
layıısiyle 6 vatandaşımızın hayatını kaybetmiş 
olmaısı, birçok vatandaşlarımızın da evinden, 
barkından olması, perişan ibir durumla karşı kar
şıya, kalması hepimizin içini yakmış, hepimizde 
teessür uyandırmıştır. 

Böyle bir vaziyet karşısında hiç şüphe yok 
ki, ilk akla 'gelen şey, Hükümetimizin bir an ev
vel huraya âcil ve esaslı tedbirlerle müdahale et
mesi ve bundan zarar ve ziyan gören insanların 
bu zararlarını telâfi etmek suretiyle acılarını 
gidermeye çalışmasıdır. 

Bugün öğle ıhaıberleri, Sayın imar ve îslkân 
Balkanının Adana'da bulunduğunu ve bu isey-
lâp felâketiyle doğrudan doğruya meşgul bulun
duğunu 'açıklamış bulunuyor. Bu, bizi gerçekten 
sevindirmiştir. Ancak bu kadarcık bir tedbir her
halde .kâfi olmasa gerektir. Bunun esaslı olarak 
devamını ister, vatandaşlarımıza şahsım ve arka
daşlarım adına ıtaıziyette bulunur, Sayın Başkanı 
ve Yüce Meclisi 'hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — 'Teşekkür ederim Sayın Oral. 
3. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'tn, tü

tün müstahsilinin elinde kalan tütünler hakkın
da gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Sami Ara
lan tütün müstahsilinin elinde tütünlerinin kai
ni asiyle ilgili gündem dışı ısöz istemişlerdir. 

(Jok kısa olma*ı dileğiyle, buyurun efendim. 
SAMI ARŞLA N (Denizli) - Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
Denlizli ve Ege Bölgesi tütün müstahsıilınin 

! dunumu yürekler acısıdır. Seçmen vatandaşların 
. dertlerini gördükten sonra, durumlarını huzur-
| larmızda açılklamamı vicdanım emretti. 
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1972 yılı tütün ekicisi 6 ay önce Hükümetin 
parlak ııutıuklariyle tütünlerini sattı Tüccar bü
yük bir (hızla piyasaya girdi. Ancak daha evvel
ki yıllarda vatandaşa yaptığı eza ve cefa yönün
den, maddî bakımdan, parası olmadığı halde pi
yasaya .girerek vatandaşı perişan ettiğinden do
layı tüccarlık: belgesi iptal edilen, vatandaşa «Bu 
adama tütün satmayın» diye tebligat yapıldığı 
halde tütün piyasası arefesinde yine bu şahısla
rın bir yolunu bularak, Hükümetin, Bakanın 
gönlünü yaparak piyasaya girdiği vakıadır. 

Hal t>u olunca, aradan 6 ay geçtiği, 1973 yılı 
tütünleri tarlaya dikilip şu anda sulama çapa
sı yapılmaya (başladığı halde hâlâ vatandaşın 
1972 yılı tütünleri elinde ıkalmıştır. Tüccar işa
reti koymuş, «aldım» demiş, bir daha dönüp bak-' 
mamıştır. Hükümet de 6 aydan beri, «Tüccar ne 
yapıyorsun, vatandaş durumun nedir?» diye sor-
•maımıştır. 

Daiha daha basiti; bir tüccar nevi de tütünle
ri teslim almış, Tekel memurlariyle anlaşarak 
yalnız vatandaşın bankaya olan borcunu öde
miş, vatandaşın eline bir kuruş vermeden tütün
lerini nakletmiştir. 

Şu anda Denizli havalisinde gördüğüm ka-
dariyle, tütün 'müstahsili «benim derdime der
man olacak, bu ıtüccardan hesap soracak Hükü
met var mı, yok mu?» 'diye merak ediyor. Ben de, 
kürsüye vardır diyerek çıktım, Hükümetin var
lığını ispat edeceği inancındayım. 

Bu nedenle Hükümete ilgililere diyorum ki; 
tüccar parayı vermez, Hükümet derdin nedir di
ye 'Sormam, Tekel Bakanları her nedense faydalı 
olmaz, bu tüccar kime güveniyor ki vatandaşa 
bu ezayı, cefayı yapıyor, bu Hükümet kimden 
(korkuyor ki tüccarın üzerine yürüyemiyor? Bir 
tüccar malı teslim alacak, para vermeyecek, Tür
kiye Cumhuriyetinin 'kanunları bulunacak, va
tandaşın 'bu derdine derman olacak bir Hükümet 
vazife ıbaşmda ^bulunacak, vatandaş iki yıllık 
mahsulle karşı karşıya bulunacak, inlemeye de
vam edecek... 

Aldığı yarım kilo çiviye işletme vergisi koya
caksın, aldığı tel dolabına işletme vergisi koya
caksın, 10 dönüm tarlasına emlâk vergisi koya
caksın, sonra vatandaşın tarladan kaldırdığı tü
tününü tüccarın elinde oyuncak yaptıracaksın.. 
Böyle Hükümet ötme olmaz. 

Saiym milletvekilleri, işte Hükümetin bu acı 
derde bir çare bulması için ilginizi çekiyorum. 
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En aminim tor konu hemşehrilerim, (Gülüş
meler) son günlerde çıkan bir şayia.. 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — «Hem
şehrilerim» değil, «sayın üyeler» 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — 1965 yılından 
beri Kale - Muğla, Çameli - Fethiye yolunun 
yapım işlemi Bayındırlık Bakanlığında yıllardan 
beri (hikâye edilir. 6 yıl tek basma, 2 yıl koalis
yonlarla Hükümet etmiş bulunan bir parti 8 
yıldan beri İra iki yolu yapmadığı yetmiyormuş 
gibi, son (günlerde siyaset meydanında bezirgân
lığa çıkarak sanki Kale - Muğla yolunu, Cam eli -
Fethiye yolunu yaıptırmayan .Sami Aralan ve Ha
san Korfcmazcan'mış, gibi, böyle söyleyerek yay
garaya (başlamışlardır. 

Şimdi söylüyorum, siyasî yatırımı da sizin 
olsun, hizmet zevki de sizin olsun; Bayındırlık 
Balkanı da A. P. dendir, 6 yıl yapmadığınız yet-
aniıyor, S yıldır da baktığınız yetmiyormuş gibi, 
eğer vicdanınız sızlıyorsa istirham ediyorum, 
Kale - Muğla, Çamöli - Fethiye yolunu yaparsa
nız ben sizden ineninim olurum. Ama yapmadı-
dığmız yetmiyormuş gibi meydanlarda şu yapı
yor, bu yapıyor derseniz ısizin yakanızı bırakım ı-
yacağım. 

Saygılar sunarım (D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

4. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
İstanbul'un fethinin 520 nci yıldönümü hakkın
da gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — İstanbul'un fethinin 520 mci 
yıldönümü münasebetiyle Saym Nuri Eroğan 
gündem dışı söz istemiştir, buyurun efendim. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Saym Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri. 

BAŞKAN — Çok İnşa olmasını rica ediyo
rum... 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Bir görev 
yapmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Esasında bu vazifenin dün İfâsı icahediyordu. 
Ben de öyle hasırlanmış, teşebbüslerimi öyle yap
mıştım, Maalesef birtakım ters tesadüfler bu (gö
revin dün yerine getirilmesini engellediler. Ta
lih bu neticeyi o şekilde hazırlamış bulunuyor 
ki ortada kalbahatli bir kimse yok. Dünün ica
bı olan bu konuşmanın buıgün yapılması îbelki 
de yadırganacaktır. Ancak bu aksiliklere boyun 
eğmeyi ve bu suretle bir şükran borcunun yeri-
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ne .geîtirilmesinden vaz geçmeyi bize bu mutlu ıgü-
nü armağan ©den büyük hükümdar Fatih Sul
tan Mehmet Un ve bu uğurda hayatlarını feda et
miş kahramanların aziz hatırasına bir saygısız
lık saydım ve bir günlük gecikme gibi basit bir 
ısebep yüzünden vaz geçmeyi onların mensubu 
'Olduğu büyük ibir milletin bir evlâdı, bir temsil
cisi olarak kendime yakıştıramadım. 

Muhterem arkadaşlar, tarih bir bütün ola
rak akıp gider. Arada öyle olaylar \ ardır ki bu 
sakin ve muntazam akışta büyük çalkantılar vü-
cude getirir. Bunun ..neticesinde de devirler ka
panır, yeni devirler açılır. Bunlardan birisi Ro
ma İmparatorluğu üzerine Türk Hakanı Atila-
nın yürümesi, biri de aynı soydan gelen 21 ya
şında genç Osmanlı Hükümdarı II . Sultan 
Mehmet'in İstanbul'un fethidir. 

'Tarih şöyle yazıyor: Medine'de bir 'mecliste 
toplanıldığı sırada «Acaba Kostamtkıiye'nin fet
hi müyesser olur mu?» diye bir sual zihinlerde 
dolaşıyordu. Peygamberimiz Hazreti Muhammed 
•de bu itoplanttııda hazır bulunuyorlardı. Bir mu
cize ıgöstererek zihinlerde ıgeçeni ayan etti. «El-
hette, elbette Kostantiniye fetholunacaktır. Onu 
Fethetmeye muvaffak olan emir ne güzel hüküm
dar, o asker ne 'güzel askerdir.» 

Bundan 520 yıl evvel 29 Mayıs 1453 te Os
manlıların 7 nci hükümdarı II. Sultan Mehmet 
53 gün süren çetin ve .meşakkatli bir muhasara
dan sonra Büyük Atatürk'ün; İki büyük ciha
nın mültekasında Türk vatanının ziyneti, Türk 
tarihinin serveti, Türk milletinin göz bebeği» di
ye tavsif ettiği İstanbul'u almış ve İslâmm Pey
gamberi Hazireti Muhammedin müjdesini ger
çekleştirmiştir. 

•14'51 de tahta çıkan Sultan Mehmet kararını 
vermiş, İstanbul'u mutlaka ve behemahal fethe
decektir. Durmadan, dinlenmeden bu yolda ça
lışmaktadır. Sadrazamı Halil Paşa'mn Bizams'lı-

larla gizlice anlaştığı, bu fethi önlemek için rüş
vet aldığı yolunda bir rivayet kendisine duyuru
lur. Çandarlı Halil Paşa bir baba yadigârı kud
retli bir devlet adamıdır. Böyle bir şey söz konu
su olamaz, ama gene de bu söylenti Sultan'm 
zihnini bulandırmıştır. Bir gece yarısı Halil Pa-
şa'yı çağırtır. Böyle münasebetsiz bir zamanda 
çağırtılın anın hayra yorulmayacağım bilen Sad
razam elinde Bizanslılardan hediye olarak al
mış olduğu altınla dolu fevkalâde kıymetli bir 
tepsi ile huzura çıkar ve Padişahın ayaklarına 
kapanır, Sultan Mehmet tortop olmuş yatağım 
işaretle; «Kalk Lala kalk, şu yatağıma bak. Kaç 
gecedir içinde çırpındıan durdum, uyuyamıyo
rum. Şu emrî aziz rüyalarıma giriyor. Sakım 
Kumlara aldanma, yakında cenk başlayacaktır, 
Cenabı Hak şahittir ki başka bir düşüncem yok.. 
Bu beldeyi düşmanlarımızın elinden alacağız.» 

Şüphe yok ki Sultan II . Mehmet Sadrazamı
na söylediği bu sözlerle devlet makamlarının 
menfaat temini yeri değil; millete hizmet yeri ol
duğunu anlatmak istemiştir. Pek çok maddî zor
luklar yanında Sadrazamın ihaneti ihtimali gibi 
manevî üzüntüleri de silkip atan genç Padişah 
nihayet şehri kuşatır. Karadan gemi yürütmek 
gibi insan aklına durgunluk veren azimle sür
dürülen 53 igünlük bir muhasara sonunda 29 Ma
yıs 1453 Salı günü şehir alınır. Türk'lere tarihin 
bu şanlı sayfalarını armağan eden Fatih Sultan 
Mehmet ve başta Ulubatb Hasan olmak üzere 
onun cengâverlerine ne mutlu. Kendilerine min
net ve ebedî şükranlar, aziz ruhları şâd olsun. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Diğer gündem dışı söz isteyen arkadaşlarım
dan özür dilerim. Talepler o kadar çoktu ki, 
millî bir felâket de o zaman ortalıkta yoktu, 
ama şu anda öne millî felâketimizi aldık, özür 
'dilerim kendi! erinden. 

V. - GÖRÜŞÜLENİ İŞLER 

1. — Millî Eğitim Temel kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/754) (S. Sayısı : 893) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

ı(l) 893 S. Sayılı basmayazı 28. 5. 1973 tarih
li 116 ncı Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

Millî Eğitim Temel kanun tasarısının görü
şülmesine kalındığı yerden devam edilecektir. 10 
ucu madde ile ilgili bir önerge vardı, önergeyi 
tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, dün Sakarya Milletvekili Sayın Güngör 
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Hun yaptığı 'konuşması esnasında şahsıma ko
münistlik ithamında bulundular. 

BAŞKAN — Şöyle öne gelir misiniz efen
dim, sizi işitemiyorum, affedersiniz. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, dünkü celsede Sakarya Milletvekili Sa
yın Güngör Hun yaptığı konuşması esnasında 
şahsıma komünistlik ithamında bulundular. Siz
den evvelki celseyi idare eden Sayın Balkan za
bıtları tetkik buyuracaklarını söylemişlerdi, bu 
zabıtlar tetkik edildi mi? Şahsıma sataşma vuku 
bulduğu için de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz tetkik im
kânını bulamadım, müsaade buyurun sayın Do
lun, bir tetkik edeyim durumu.. Zabıtlar getiril
miş hazırmış, fakat ben tetkik edemedim, bana 
bahsettiler, müsaade buyurun bir tetkik edeyim. 
Bir müsait zamanda kanaatim hasıl olursa size 
söz veririm efendim. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Efendim, 
10 ncu madde ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Bir dakika siz lütfedin; anla
dım, 10 ncu madde ile ilgili olmaısı illâki 10 ncu 
maddede görüşülmesi şart değildir, biliyorsunuz, 
bir. İkincisi; bir Birleşim önce... (C. H. P. sırala
rından gürültüler). Bir dakika ' efendim, hiç te
lâş buyurmayın bendeniz tetkik edeceğim kararı
mı vereceğim. 

Şimdi bir oylamada kalınmıştı, tekrar öner
geyi okutup, oylarınıza sunacağım. İkisi aynı 
mealde olmak üzere önergeler imiş, okutup oyla
yacağım. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 10 ncu 

maddesinin Hükümet teklifindeki şekliyle kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Öner
gem üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylamaya geçilmiş Sayın Üs
tündağ, müzakereler bitmiş. (C. H. P. sırala
rından gürültüler.) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Bi
temez Sayın Başkan. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim Temel Kanun Tasarısının 10 

ncu maddesinin (Hükümetten geldiği şekli ile) 
kabulünü saygı ile öneririm. 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
Çankırı 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Söz-
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim bir dakika, Sayın Üs
tündağ', oylamaya geçilmişti, bendeniz yoktum 
geçen Birleşimdeki Başkanlık mevkiinde, şim
di sordum kendilerinden, okunmuş, önce Ko
misyondan, sonra Hükümetten sorulmuş ve oyla
maya geçilmiş, özür dilerim efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Mü
saade eder misiniz arz edeyim? 

BAŞKAN — Yerinizden kısaca söyleyiniz 
efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Estağfirullah efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Saym 
Başkan, dünkü celsede önergem okunmuş, söz is
temişim. 5 kişi ayağa kalkarak yoklama istedi. 
Dünkü celse aynen böyle bitti. Teamüle ıgöre, 
önerge okunur, önerge sahibi önergesi üzerinde 
oylamadan önce söz ister. Şimdiye kadarki tea
mül böyledir. Teamülü bir defa değiştirirseniz 
ne olur ne olmaz... 

BAŞKAN — Evet, sayın Üstündağ, bendeni
zin yapmış bulunduğum bir işlem değildir efen
dim. Onun için, oylamaya geçilmiş bulunuyor; 
bundan sonra sizin söylemiş olduğunuz hususa 
dikkat edeceğim. Teşekkür ederim uyarınıza. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, istirham ederim, oylanmamış önergem, 
okunmuştu, önergem üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bendeniz za
bıtlara baktım; yoklama istenmiş. Oylamaya ge
çilmiş bulunmasaydı yoklama istenmezdi. De
mek ki oylamaya geçilmiş. Bundan sonra sizin 
söylemiş olduğunuz hususa dikkat edeceğim efen
dim. Teşekkür ederim. 

Efendim okunmuş bulunan iki önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 'et
meyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 
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10 ucu 'maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kaıbııl edilmiştıir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 
NURİ ÇELİK YAZICIOnLU (Çanları) Sa

yın Başkan, usul hakkında bir h ait ırlatın ada 
bulunacağım. 

BAŞKAN — Lütfen oturun, efendim, madde 
bitsin ondan sonra, lütfen, 

NURİ ÇİĞLİK YAZICIOfiLU (Çankırı) — 
Hayır. 

BAŞKAN — Lütfen. 
NURİ ÇELİK YAZICIOr.LU (Çankırı) — 

'Sayın Başkam 10 ucu maddeyi oikutmaida.il- oyla
dınız, usule aykırıdır. 

BAŞKAN — 10 nen madde evvelce okun
muş efendim. Üzerinde müzakere açılmış ve 
maddeyle ilgili olarak verilen önergeler okun
muş, oylanmaya sıra gelmiş. 

NURİ ÇELİK. YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Oylarken okutacaksınız efendim. 

BAŞKAN — Lütfen. 11 nci maddeyi okutu
yorum . 

VIII — Demokrasi eğitimi: 
Madde 11. — Güçlü ye istikrarlı, hür ve de

mokratik bii' toplum, düzeninin gerçekleşmesi ve 
devamı için yurttaşların salı ip olmaları gereken 
demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, 
anlayış ve davranışlarla, sorumluluk duygusu-
munş ve manevî değerlere saygının, her türlü 
eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp 
'geliştirilmeşine çalışılır; ancak, eğitim kurumla
rında Anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçi
liğine aykırı siyasî ve ideolojik telkinler yapıl
masına ve bu nitelikteki günlük siyasî olay ve 
tartışmalara, .•karışılmasına hiçbir şekilde meydan 
verilmez; 

'BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz is
teyen var mı?.. 

©uyurun Sayın Üstün dağ.. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAfi (Konya) — Sayın 
Başkan, Sayın Milletvekilleri; 

11 nci maddede de ıbu kanun tasarısı, Üni
versite Kanun Tasarısında olduğu gibi, bir tep
ki tasarısı hüviyeti taşıdığını göstermektedir. 11 
nci madde ön kısımları yi e gayet güzel organize 
edilirken, son kısmında tepki tasarısı hüviyetin
de bir cümle ile sonuçlanmıştır. Bu cümleyi ay
nen bilgilerinize sunmak isterim. 
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Tasarının maddesi aynen şöyle gelişiyor: 
«(riiçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir top
lum düzeninin ıgerç ekleşmesi ve devamı için yurt
taşların sahip olmaları gereken denıakrasi bilin
cinin yurt yönetimine ait bilgi anlayış ve davra
nışlarla sorumluluk duygusunun ve manevî de
ğerlere saygının her türlü eğitim, çalışmalarında 
öğrencilere kapandırılıp geliştirilmesine çalışılır.» 
denildikten slonra... 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, biraz daha 
mikrofona yanaşınız efendim, zabıtlardan sesiniz 
duyulmuyormuş, lütfediniz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAfi (Devamla) — Hay 
hay. 

«Ancak- eğitim kurumlarında Anayasada ifa
desini bulan T ürik milliyetçiliğine aykırı siyasî 
ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelik
teki günlük siyasî olay ve tartışmalara karşıla-
aııasma hiçbir şekilde meydan verilmez..» 

Değerli arkadaşlarım, «Günlük siyasî olay 
ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde 
meydan verilmez.» deniyor burada. Dün de bir 
konuda belirlediğim gibi, bu nevi konuşmala
rın, tartışmaların, kriterlerini kim tayin ede
cek? Neye göre bu Anayasamızdaki milliyetçi
lik maddesini zedeliyor, neye göre zedelemiyor 
ölçüsünü kim koyacak? Bu konuda sanki millî 
eğitimimize yeni bir nifak kaynağını sokmak 
üzere bir kanun getirmek üzereyiz gibi gelir 
bana. Eğer müsaade buyurursanız, «ancak» ke
limesinden sonraki cümlelerin kanun tasarısın
dan çıkarılması bu tasarıya hiçbir şey kaybet
tirmeyeceği kanısındayım. 

Tasarının getirdiği özde yüzde yüz berabe
rim. Ancak, bu nevi tepki cümleleriyle, bugün 
yönetimin başındaki bulunan Millî Eğitim Ba
kanı olan arkadaşım ve diğer arkadaşlarım 
çok iyi niyetli olabilirler, bunu istismar etmeye 
müsaade etmezler, ama yönetimin başına gele
cekler devamlı ve sürekli olarak değişecekle
rinden bir gün herhangi birisi istismar etme 
durumuna girebilir ve o zaman belki de biz 
kendi çocuğumuzun yapacağı bir hareketle bun
dan rahatsız oluruz; belki de kendimizin bir 
yerde, bir gün politikayı bırakır gideriz, öğret
men olduğumuz bir okulda girdiğimiz bir tar
tışmada maddenin son kısmındaki bu cümle ile 
başımızı hiıç istemediğimiz halde derde sokmuş 
olalbiliriz. Memleketin içerisinde hepimizin iste-
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'eliği, inanıyorum ve güveniyorum, bütünlük, 
birlik ve beraberliktir. Bu maddenin son kıs
miyle bu yasa da tepki niteliğini getiriyor. 
Tepki niteliğinde hazırlanan her madde, her 
tasarı, evvelce de arz ettiğim gibi, gelecek tep
kileri getirir. Biz, ülkede gelecek tepkileri de
ğil, sükûneti, birliği ve beraberliği, gelişmeyi 
istiyoruz. Bunun adı veyahut önerildiği gibi bu 
tasarı reform tasarısı olacak. Ülkemizin ko
şullarının üretiminin ve birçok meselelerinin 
iyi olması yolunda gelişmeler getirecek bu ta
sarı. Onun için yaptık sözde. 

Bu bakımdan, iyileşme yolunda gelişme ge
tireceğine inanmıyorum bu kısmın. Onun için 
(bu kısmın tasarının bu maddesinden çıkarılma
sını diliyorum, bu konuda önerge de vermiş bu
lunuyorum. İltifat buyurular tasvip görürse, 
tasarının bu maddesi memleketimiz gerçek
lerine daha uygun olur ve memleketimizin için
de bulunduğu koşullar içerisinden yaptığımız 
çalışmaların iyileştirme yönünde gelişmesine 
yardımcı olur kanısındayım. 

"Değerli milletvekilleri, bu arada, tasarının 
bu maddesiyle de birleştireceğim diğer bir mad
desinden alacağım bir örnekle bir konuyu da 
•görüşlerinize sunmak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ ,yalnız sözler 
10 dakika ile tahditli imiş, lütfedin efendim sa
dece madde ile ilgili görüşün; o ma'dde geldiği 
zaman size tekrar söz vereyim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Te
şekkür öderim ,Saym Başkanım. Madde ile ilgi
l i bir bağ kuracağım için arz edeceğim Sayın 
Başkanım. 

Dün kendisine çok değer verdiğim sayın 
Millî Eğitim Bakanı; «Sayın Üstündağ, siz bu
rada bir husus söylemek istediniz, fakat söy-
leyemediniz. Onu ben söyleyeceğim: Türk Dil 
Kurumunun yaptığı dili kullanınız, kullandırı
nız diyorsunuz veya herhangi bir kimsenin 
oturduğu yerden icadettiği kelimeleri kullan
maya mec'bursunuz diyorsunuz, diyeceksiniz 
veya demek istiyorsunuz» diye benim konuşma
larım üzerindeki görüşlerini serdettiler. Kendi
leri konuşmalarında son derece ha'klıdırlar. 
Yalnız şu kadarını arz edeyim, belki yeni bir 
politikacı olduğum için beni tanımazlar, ben 
açıklıktan çekinen birisi değilim sayın Baka
nım. O bakımdan, şimdi bu memleketin bakanı 

[ olarak değerli Bakanım, dün beraberce burada 
I münakaşasını yaptığımız bir konuda, bildiğiniz 

gibi, benim kullandığım bir kelimeye arkadaş
larım itirazda bulundular. Bu kelime «öğe» ke
limesi idi. Müsaade ederseniz «-öğe» kelimesini. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — Maddeyle ne ilgisi 
var? (A. P. sıralarından «Maddeyle ne ilgisi 
var» sesleri.) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Maddeyle ilgisi büyüktür değerli arkadaşlarım. 
Müsaade ederseniz hiç vaktinizi almayacağım. 
Öğe kelimesini sizin bana tasvilbettiniz 1969 yı
lında çıkmış olan Türk Dil Kurumunun hazır-

I ladığı Türkçe sözlükten aynen okuyurum Sa
yın Bakanım. 

«Öğe : İsim, felsefe, bileşik bir şeyi meyda-
| na getiren yalın şeylerden her biri. Unsur, ele-
j m an.ı» 

Ben bunu kullandım, değerli Adalet Partisi 
milletvekili arkadaşlarım sıralarından oldukça 
ekseriyet şeklinde buna'itiraz ettiler. Sayın Ba
kanım, bununla demek istediğim burada aynı 
sayfada arkadaşlarımızın itiraz edeceği beş tane 

I kelime var; işaretledim, zamanınızı almak iste
miyorum. 

Saym Başkanım, değerli arkadaşlarım; bu
nunla şunu demek istiyorum: Lütfen getirmek 

I istediğim mantığıma riayet etseydiniz, biraz 
I evvelki madde geçmeden evvel lütfedip söz ve

rilseydi kurtaracaktık birlikte... 

Değerli arkadaşlarım, 1969 sözlüğü çıktık
tan sonra, üniversitedeki arkadaşların çalışına-
lariyle bâzı kelimeler getirildi. Geçen gün de 

\ söylediğim gibi, dil yaşayan bir varlıktır. Bu 
I memleketin evlâdı olan herkes dilin gelişmesi 

üzerinde çalışma yapacaktır. Üniversitedeki ar
kadaşlarım uzun çalışmalardan sonra «komüni
kasyon» kelimesini «iletişim» olarak Türkçeye 
getirdiler. Sayın Bakanım, 1969 sözlüğüne he
nüz bu kelime girmedi; «iletişim» olarak bu ki
tapta bulamıyorsunuz. Ama «iletişim», bugün 
birçok kitaplarımızda yer almış basınımızda 
yer almış, birçoklarımızın kelime haznesine gir
miş son derece geçerli, işler bir kelime haline 
gelmiştir. İnanıyorum ve biliyorum; Türk 
Dil Kurumunun gelecekte bastıracağı sözlüğü 

\ bu «iletişim» kelimesi girecektir. 
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Değerli arkadaşlarım, mantık şu: Tabiî ki, 
bir yerde oturan bir bilim adamı, bir değerli 
eğitimci, bir hukukçu, bir doktor arkadaşım 
kendi sahasiyle ilgili yabancı bir kelimeyi Öz-
türkçemize çevirmek için gayret edecek ve bir 
kelime çıkaracaktır. 

Saym Bakanımın dünkü getirdiği değeri! 
mantık diyeyim; bu sözlüğün dışındaki, uydur
ma kelimelerin karşısında olduklarını söyle
mek istediler ve Üstündağ'a bunun için karşı 
olduklarını söylemek istediler; ama bütün keli
meler böyle gelişir demek istiyorum. Yarm Türk 
Dil Kurumu, üniversitelerdeki bu kelimeleri de
ğerli bulduğu için kapsayacaktır. Eğer bu ka
nun tasarısında bunu önlemeye çalışıyorsak 
- öyle buyurdular - dilin gelişmesini önlemeye 
çalışıyoruz. 

Şimdi madde üzerine geçiyorum değerli ar
kadaşlarım... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, zamanınızı da 
kullandınız. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Eğer tepki tasarısı olarak, kriterleri olmayan 
bu nevi görüşleri getirmeye kalkarsak, eğitim 
sistemini iyileştirmeye doğru götüremeyiz. 

Böyle durumlarda bana bir sorunuz olabi
lir. Diyeceksiniz ki ; «Peki, biz diyoruz ki, bi
zim dediğimiz doğru; siz diyosunuz ki, sizin 
dediğiniz doğru. Tutacağımız yol nedir? Orayı 
bulalım.» derseniz; müsaade ederseniz böyle 
münakaşalı konularda tutacağımız yolu arz et
meye çalışacağım. 

BAŞKAN —• Lütfen toparlayın Sayın Üs-
tündağ, çünkü on dakikayı çok geçti. Rica edi
yorum. Öbür maddelerde de göreşeceksiniz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sa
yın Başkanım, on dakikayı geçmişse, müsaade 

ederseniz sözümü burada keseyim. Önergem 
vardır, önergem üzerinde tekrar söz ister, de

vam ederim. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 

IMUİSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Te
şekkür ederim arkadaşlarım, kalan kısmına o 
zaman devam edeceğim. 

iSaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Üstün-

dağ. 
Sayın Hüseyin Dolun. Sözler on dakika ile 

kısıtlıdır. Yalnız, rica ediyorum, sâdece madde 

üzerinde görüşmenizi de hassaten rica ediyo
rum. Size söz vermek için diğer meseleyi de dü
şünüyorum çünkü. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Saygıde
ğer arkadaşlarım, Sayın Başkanımızın toleran
sına sığınarak, sayın Millî Eğitim Bakanımızın 
dünkü dil konusundaki cevabına bir tek cümle 
ile karşılık vermek istiyorum. 

«Hâkimiyet bilâ kaydü şart milletindir», 
sözünün «Egemenlik kayıtsız şartsız milletin
dir,» şekline dönüştüğünü dikkatlerine sunarak 
bu sözü kesiyorum burada. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, «Demokrasi eği
timi» başlığını taşıyan 11 nci maddede, değer
li arkadaşım Saym Üstandağ'm da belirttiği 
gibi, bir kriter tespit etmek zorundayız. 

Diğer maddelerde de arz ettiğimiz gibi, de
mokrasinin fikir özgürlüğü anlamına geldiğini 
Başöğretmen Atatürk'ün «'Öğretmen fikri hür, 
irfanı hür, vicdanı hür» cümlesinden anlıyoruz. 
Fikri hür bir öğretmenin demokrasiden neler 
anlamış olduğunu bu ülkede.. 

Geçmişte de olduğu gibi demokrasiyi deği
şik anlıyoruz. Bakın ben bir örnek vereyim 
size : 

Türkiye'de Milliyetçi Öğretmenler Birliği 
diye bir birlik vardır. Başında da Selâhattin 
Arıkan diye bir zat vardır. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Bir de TÖS 
var, TÖ,S var... 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bir Tür
kiye Öğretmenler Birliği vardır, bugün başında 
başka bir arkadaş vardır. 

Şimdi Sayın Selâhatin Arikan'a deseniz ki, 
- geçen gün burada yaptığımız eleştirilerde ol
duğu gibi- «Maden reformu tasarısını ben 
çocuklarıma anlatacağım. 

«Aaa... Anlatamazsın, politika yaparsın.» 
«Arkadaşım, köylü mahsulünün değerini 

alamıyor; ben bunu bu çocuğa söyleyeceğim, 
babasına intikal ettirsin.» dediğiniz zaman po
litika sayılır bu... 

Efendim petrol durumu... 
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Daha ilkokul 

çocuğu kardeşim... 

BAŞKAN —Müdahale etmeyelim, çok rica 
ederim efendim. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bu de
mokrasi efendim. , 
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Değerli arkadaşlarım, biz burada kumru 
kuşu gibi veya ne bileyim, susmaya, dili tutul
muş bülbül gibi oturmaya gelmedik. Elbette 
öğretmen neler öğretecek; özgür bir düşünceye 
sahip olan Türk öğretmeni, «İçinde hürriyet 
meşalesi tutuşsun,:» dediğiniz öğretmen elbette 
ki gerçekleri söyleyecek... Ne diyecek yani'? Ge
çen gün söylediğimiz gibi, «Uyu uyu, yat yat 
uyu» mu desin? Elbet de söyleyecek. Şimdi bu, 
bir Adalet Partili değerli arkadaşımın düşün
cesine göre politika sayılacak; demokrasiye ay
kırı bir düşünce sayılacak. Bu, başka bir par
tinin felsefesine uygun düşebilir. 

Bu kriteri tespit etmediğiniz sürece, siz öğ
retmenleri gelecekte büyük çıkmazların içine 
sokarsınız ve öğretmen, kaderi siyasilerin elin
de olan idare âmirlerinin pençesine düşecek, 
mukadderatı onun iki dudağının arasında veya 
ikaleminm ucuna terk edilmiş olacak. 

Sayın Komisyon Başkanından ve üyelerin
den istirham ediyorum; bu konuyu bu madde
de kalın çizgilerle kesinkes belirtsin : Demok
rasi eğitimi Ulusal açıdan nedir? 

Size örnek vereyim arkadaşlar : Dün bura
da arz ettiğim gibi, ben, Sultanahmet Camiinin 
dibinde bulunan eroin ve esrar yuvalarına, ço
cuklarımızı perişan eden langırt salonlarına, 
diskotek yuvalarına kesinkes karşı bir arkada
şınızım. İşte buyurun, bir eğitim ve millî bir 
eğitim ve demokratik düzenin gereği olan bir 
eğitim. Ama başka birisine sorun, «Hayır efen
dim, dokunamazsınız; bu keyif, bu sefa, bu bil
mem ne,» diyebilir... 

MUSA DOĞAN (Kars) — Diskotek... 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Sayın Mu
sa Bey, bu eroin, esrar ve diskotek yuvaları si
zin döneminizde çıktı; bizim geçmişimizde böy
le şeyler yatmaz. , 

BAŞKAN — Sayın Dolun, karşılıklı konuş
mayalım; objektif olarak fikirlerinizi Genel 
Kurula söyleyin ve beş dakikanız kaldı efen
dim, toparlayın. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bu konu
nun bir-şekle bağlanmasını, Türk öğretmeninin 
politikacıların keyfine göre değil, Atatürk ilke
leri ışığında - gerçek alanda - yani hakka, ada
lete, özgürlüğe, eşitliğe, insanlık haysiyetine 
değer veren bu demokratik düzenin şeklini tes
pit edeceğiz, koyacağız oraya ve öğretmenleri-
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j mize, «Buyurun, şu eğitimi işleyin, yürütün,» 
| diyeceğiz. 

Size saygılar sunarım. , 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Buldanlı, buyurun efendim. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, sa

taşma var, söz istiyorum. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; benden önce 
konuşan arkadaşlarımız 11 nci maddenin bir 
tepki maddesi olduğunu; dikkat ediniz, «tepki», 
«tepmek» filinden «tepki», Türkçeye bakınız, 
Allah, lillah aşkına söyleyiniz güzelim Türkçe-
de tepmek fiilî kullanılır mı Allahını severseniz, 
kim kime kullanır. Haa, bunu bir reaksiyon 
mânasında kullanıyorlarsa... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Reaksiyon Türkçe değil. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, lütfen fikirleri
nizi Genel Kurula ve objektif olarak söyleyiniz. 
Burada tilçik münakaşası yapmıyoruz. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Geçen 
akşam radyo - televizyonda bir açık 'oturum 
vardı, bir köylü vatandaş konuşuyordu. Karşı
sındaki gravatlı vatandaş, mütemadiyen, «özge, 
özgür» diye konuşurken, o da, köylü vatandaş 
da, «maddî, manevî» diyordu. Maddî ve manevî. 
«Hâkim» diyordu, «yargıç» demiyordu. İşte 
Türkçe budur. Konuşulan Türkçe budur. Bu, 
bir reaksiyon maddesi değildir.. Neyin reaksiyo
nu muhterem milletvekilleri, neyin reaksiyonu? 
Bir millî eğitimciye, Türk milletinin yarınlarını 
İnşa edecek Türk gençliğine bir ruh, bir espri 
vermek için milliyetçi olunuz demek bir rcaksi-
yonsa, ben bu reaksiyonun yatımdayım. Buna 
karşı çıkan çıksın. 

Ne diyoruz biz burada, millî eğitim, yarınki 
nesillere şunu, şunu şunu verecek. Bunun kri
teri nedir? Arkadaş, «kriter» diyor. Kriter 
Türkçe midir? Ölçü. Bakın Türkçe ne hale 
geldi. Yani uydurmaca müdafaa ederken, ken
disi kriter diye Fransızcasmı kullanıyor. 

Şimdi, bunun ölçüsü vardır, Anayasamız say
mıştır. Demokratik nizamı tadat etmiştir. Hür
riyetçi, insan haklarına dayalı, her türlü insan 
haklarını hukuken tanıyan, şartlarını kabul eden 
bir sistem. Ama bir eğitim sistemi, Che Gueve-
ra'ya hizmet edemeyecek. Bir eğitim sistemi mil
leti kanunlara karşı çıkarmayacak. Öğretmen 
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dahi olsa, haklanın almak için kalkınmaya ge
çemeyecek, ayaklanamayacak, anarşiye teşvik 
edemeyecek. İşte bu madde bunu getiriyor ar
kadaşlar. Aksine; bir reaksiyon maddesi değil, 
bu madde bugüne kadar ihmal edilmiş Türk mil
lî şuurunun, Türk tarih şuurunun kanunen bir 
hükme bağlanması demektir. Madde onu getiri
yor. Bunun neresi reaksiyon? Eğer siz milli
yetçilik kelimesini, millî kelimesini bu maddeler 
arasında fazla görüyorsanız, biz az görüyoruz. 
Bu, bir siyasî tercihtir. Siz miliyetçiliğc veya 
millîye karşı olursunuz, ama biz milliyetçiliğin 
ve mi]linin yanındayız. 

Bu madde ne bir reaksiyon gösteriyor, ne de 
kendi tabirinizle tepki gösteriyor, normal bir 
hüküm getiriyor, kabulünü istirham ederim. 

Saygılar sunanın. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Sayın 

Köseoğlu.. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — A. P. Grubu 

adına söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına İh
san Ataöv, buyurun efendim. 

TALAT KÖSEOĞLU (Hatay) — Beni ça
ğırmıştınız Sayın Başkan.. Ben de vazgeçerim 
o zaman. 

BAŞKAN — Gi'iıp bengeniz ?.... 

A. P. GRUBU ADINA İHSAN ATAÖV (An
talya) — ıSayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Aslında, İÜ ncıı maddede dil konusu etraflı 
olarak tartışıldı. .Sayın Bakan burada, hükümet 
görüşünü izah etti, Adalet Partisi Grubu dün, 
Sayın Bakanın dil konusunda yapmış olduğu 
izahla beraberdir, ona aynen iştirak eder. Ya
ni, bize göre; Dil Kurumunun bulup sözlüklere 
koymuş olduğu kelimenin Türkçcde, Türk eği
timinde kul'lanıLma mecburiyeti yoktur. Bünye
mize uyan ve kendisini ka/bul ettiren kelime
ler zaten 'kullanılıyor, 

Bu itibarla; dil konusu üzerinde yeniden 
tartışına açmak, bundan önce kabu'l ettiğimiz 
ncu maddeyi tekrar müzakereye açmak de
mek olur ki, bu doğru değildir. 

Burada üzerinde tartışmasını yaptığımız 
11 nci madde, demokratik eğitim konusunu taşı
maktadır. Bu konuda arkadaşlarımız, öğretmen
lerin, öğretimi vazifesini 'yaparken hangi ölçü
nün içinde hareket edeceği, onun vermiş oiduğu 
bir dersi bir tarafın uygun, diğer tarafın uy

gun 'bulmayacağı, ibunun ölçüsünün ne olacağı 
hususlarını merak ederler. 

(Sevgili arkadaşlarım, bu beyanlarda bulu
nan .kiyiier, sayın üyeler, asiuıda millî eğitim 
mesleğine mensübolan ve .okullarda çocuklara 
eğitim ve öğretim dersi veren kişilerdir. Yani, 
öğretmenlikten gelmiş olan kişilerdir. Öğret
menlikten gelmiş olan (kişilerin bu konuda .bil
diği çok şeyler vardır. Türk öğretmeni, Türkiye 
Millî Eğitim Şûrasının hazırlamış olduğu esas
lara göre, Bakanlık komisyonlarında ve Talim 
Terbiye Heyetinde programda.ştırılan konuları 
çocuklara öğretecektik. Türk öğretmeni, ders 
programlarında ne yazıyorsa., onu öğretecektir. 
Ders programında maden reformu diyorsa, ma
den reformu öğretilecektir. Ders programında 
toprak reformu diyorsa, toprak reformu öğreti
lecektir. Ders programında Murgu] Bakır ma-" 
deninden baihsediliyorsa, 'bakır madenini öğre
tecektir. Ama, bun'lardan bahsetmiyorsa, öğret
menleri, (mutlaka anarşistlerin ve aşırı/ solcula
rın Türk vatan sathında ve sokaklarda istis
mar konusu yaptığı .şeyleri, onların ağızı ile 
mini mini yavruların kafasına işletmek üzere 
burada kurmak, tahrik etmek hatadır. 

Adalet Partisi Grubu Tür/k öğretmenini böy
le bir zan altında görmekten katiyen memnun 
olmak. Ancak, Adalet Partisi Gru'bu, «Türkiye1» 
yi öğretmien mi idare edecek, politikacılar mı 
idare edecek?»' diye soran arkadaşlara hatırla
tır; Türkiye'yi politikacılar idare edecektir. 
Türkiye'yi politikacılardan müteşekkil olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı ka
nunlarla idare edecektir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çıkardığı kanun'lar, demokratik eği
timin icabı olan kanunlar, buradan çıktıktan 
sonra hiçbir öğretmenin onu, çocuklara; «iyi
dir, kötüdür, sömürüyor, batırıyor» diye izah 
etmesi ne hakkıdır, ne haddidir. Bu, mümkün 
değildir. Buradan çıkan kanunlar, hiç .kimse
nin, hattâ burada oturan sayın üyelerin dahi 
itiraz edemeyeceği .kesinlikte ve uygulama sa
hasına konmuş olan anakanunlardır, bunlara 
herkesin uymak mecburiyeti vardır. 

Bevgili arkadaşlarım; eğer biz hütün. mevzu
atımız içerisinde öğretmenin çocuğa neyi oku
tacağını bu kadar belirli olarak vaz'ettiğimdz, 
bunu yetkili kurullardan geçirdiğimiz halde, öğ
retmene, «her şeyi okutabilirsin, her şeyi söy-
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zımdır. İlkokul sıralarından çocukları, bizim öğ
retmen Ecevit'ei, bizim öğretmen falaneacı, de
dirtmeye hakkınız yoktur. Bu çocuklara orada 
ders öğretilecektir, ilim öğretilecektir, ahlâk 
öğretilecektir, tarih öğretilecektir, milliyetçilik 
öğretilecektir. Onun "dışında kalkıp da solcula
rın kullandığı, 'komünistlerin birinci silâhı olan 
anarşik mevzuları, anarşik konular Türk çocu
ğuna öğretilmeyecek ve talim terbiye heyetle
rinden, şuralardan geçmiş programın dışında 
hiçbir şey öğretilmeyecektir. Bunu, öğretme
nin öğretme hakkı da yoktur. Burada arkadaş
larım, ne kadar öğretmenlere bunları öğretsin
ler, bu demokratik sistemdir, bu gelen kanun 
bir nevi tepki kanunudur derlerse de bu kanun 
tepki kanunu değildir. Bu kanun vazifesinden 
taşırılimiış, vazifesinin dışında çocuklara bir şey
ler öğretmeye tahrik edilmiş öğretmenlere va
zifelerinin neler olduğunu bir kere daha çerçeve 
içerisine alan, aslında Millî Eğitim Çerçeve Ka
nunudur. 

Okul öncesi eğitimden, üniversite öğretimine 
kadar neler öğretileceğinin çerçevesi İm ka
nundur. Bu kanunun içerisinde, bu kanuna bağ
lı 14 tane daha kanun gelecektir. Öğretmenle
rin çocuklara ne öğreteceğini o zianum müna
kaşa edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, vaktiniz geçti; 
toparlayınız efendim. 10 dakikayı çok geçti. 

İHSAX ATAÖV (Devamla) — Bağlayayım 
•Sayın Başkan. 

ıSayın Başkan, şimdi, burada konuşan arka
daşlarımın «öğretmenler; kanun ve nizamların, 
yönetmeliklerin, ders programlarının dışında 
çocuklarımıza başka şey öğretmesinler» deme
lerini rica. ediyorum. Eğer, çocuklara her şeyin 
öğretilmesi yarışma girersek; o zaman bu kür
süye gelir, «Burilar bu çocuklara niçin öğretili
yor?» diye onlar ,da feryat ederler. 

Sevgili arkadaşlarım, bu itibarla Adalet 
Partisi Grubu, 11 nci maddeyi komisyonların 
cok güzel hazırladığına; bu mıaddenin geçme
siyle, demokratik eğitimin okullarda nasıl •ya
pılacağının en güzel direktifinin verildiğine 
kaani olarak bu maddenin kabulünü saygıyla 
arz eder ve sizleri selâmlar. 

letebilirsin» derseniz, o zaman sol tandanslı di- j 
ye kabul edilen ve birçok .misallerini gördüğü
müz» yeni Deniz Gezmiş'ler çıkacak»1 dediğiniz 
öğretmenler, çocuklara Deniz Gezmiş'i kahra
man olarak öğretirken, onun karşısındaki milli
yetçi olan öğretmenler de, onu vatan haini ola
rak ilân edecektir. 

Çocuklarımıza, Tü -k vatandaşlarından kim
lerin vatan haini, kimlerin vatan kahramanı ol
duğunu iza'h ederek, bütün eğitim ve öğretimi 
bir tarafa itmek suretiyle onları böyle, politi
kacıların kendi malzemeleriyle teçhiz edip sınıf
lara kokarsak, o zaman çocuklara hiçbir şey öğ
retenleyiz. Öğretmenlerde bâzı nitelikler vaz'et-
mişizdir, ilerdeki maddeler öğretmen nitelikle
rini gösterecektir. Öğretmenler, öğretmenlik 
vasfını kendisine tamı olarak aşılayacak olan öğ
retmen okulunu bitireceklerdir. Öğretmen oku
lunda, öğretmene ne öğretiliyorsa, çıkan öğret
men de çocuklara o ölçü içerisinde öğretecek
tir. Siz, buraya gelip, öğretmenlere, Petrol Ka
nunu, Maden Kanunu,. Toprak Reformu, bil
mem sömürü düzeni diye bahsederseniz, o za
m/an bu çocuklara daha ilkokul sıralarında 
Devlet ve Millete karşı nasıl anarşiye giriler, 
nasıl isyan edilir, başkaldrnlır; onların yolunu 
öğretmiş olursunuz. Böyle öğretmenler, aslında 
çocuklara ve memlekete hizmet değil, dâvaya 
karşı, öğretmenlik mesleğine karşı ihanet içinde 
bulunurlar. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; Ada'let Partisi 
Grubu ve Adalet Partisi olarak, Türk öğretme
nini, kendisine verilen programlar çerçevesi içe
risinde, öğretim ve eğitim görevini bütün, hu
dutsuz olarak kendisine verilen hürriyet içeri
sinde kul İlan m asın a taraftardır. 

Adalet Partisi Grubu, öğretmen arkadaşla
rımızın bu çerçeve içerisinde sanıfkırında gö
rev yapmasına taraftardır, ama, dün de bâzı 
•arkadaşlarımuzın bahsettiği gibi, öğretmeni, ge
len bütün siyasî partilerin toplantılarını din
ler, - dinlemek için köyden araba ile gelir baş
kadır - Türk çocuğu kendi öğretmenini bir 
parti liderinin karşılanışında fiilî vazifede gö
rürse, o çocuk kendi öğretmeninin o partiye 
mensup bir kişi olduğunu görür, 'öğretmiş ol
duğu bilgileri o parti zaviyesinden mütalâa 
eder. Küçücük çocuğun siz ne kadar geniş bir 
şuur içerisinde bulunduğuna dikkat etmeniz lâ-

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAÖ (Konya) — Grup 
I adına söz istiyorum. 
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HİLMİ İŞGÜZAR (ISinop) — Sayın Başkan, 
söz istiyorum. 

'BAŞKAN — Komisyon daha önce söz istedi. 
Müsaade edin, Komisyonu konuşturalım!, sonra 
grup adına size söz vereyim. 

Buyurunuz Sayın KomLyon. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Temel eğitim kanun tasarısının en mühim 
maddelerinden birisini müzakere ederken Sa-
ym Üstündağ ilk aldığı sözde «iSlanki, millî eği
time yeni bir nifak kaynağı sokmak üzere bir 
tasarı hazırlanmış gibi .geliyor bana»' sözünü 
sarf etmemiş olsaydı, Komisyon adına söz ala
rak vaktinizi almak istemiyordum. 

Değerli arkadaşlarım 11 nci madde, Tekel 
Eğitim Kanununun temelidir. Bugün, gençle ri-
,mdz ve öğretmenlerimiz arasında siyasî atmos
fer içerisinde yapılan bütün münakaşalar, millî 
eğitimin en mühim maddelerinden biri olan de
mokratik eğitimin nasıl yapılacağı hususunda
ki anlaşmazlıktan ve bunu herkesin, kendi gö
rüşüne göre değerlendirip kıymetlendirmesi ve 
ona göre muamele yapmasından doğmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, demokrasi bilincini 
kazandırmayı öngören bu madde; bu bilinci ka
zandırırken, çocukları demokratik sistemde eği
tirken nelerin yapılabilereğini, uzun müzakere
ler neticesinde madde sonuna eklenen fıkra ile 
tespit etmiştir. 

Ne diyor? «Ancak, eğitim kurumlarında; 
Anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliği
ne aykırı...» Demokrasiyi öğreteceksiniz, ama 
Türk milliyetçiliğine aykırı olarak o dersi vere
meyeceksiniz. «... Ve ideolojik telkinler yapıl
masına ve bu nitelikteki günlük siyasî ve tar
tışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan 
verilmeyecektir.» diyor. Sayın üyeler, zaten, 
sıkıntımızın başı bu : Şöyle bakınız, her mese
leyi ele alınız Türkiye'de bir sıkıntının başı şu
dur >ki, herkes kendi işinden 'başka her işle meş
gul olduğu için bu buhranlar, bu anlaşmazlık
lar, 'bu birhirine ters düşüşler oluyor. 

Sayın Üstündağ zaten, gaye olan, temel eği
tinin 8 yıla çıkarılmasının karşısında olduğunu 
söylemek suretiyle de, kendi partisinin seçim 
beyannamesinin 12 nci maddesindeki ifadeyle 
de ters düşmektedir. Programlarına, bunu «İlk

okulla orta okulun zamanla birleştirilerek 7 
veya. 8 yıllık temel eğitim veren okullar duru
muna getirilmesini,.» şeklinde alıyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, esasen benim merak 
ettiğim bir mesele de var. Bu kanun tasarısı
nın, ihtisas komisyonlarında ve Plân Komisyo
nunda uzun uzun münakaşası yapılmıştır. Ka
nun tasarısının hazırlanmasında da diyebilirim 
ki, hiçbir kanun tasarı veya teklifinde olma
yan derecede derin araştırmaya, dokümanların 
topanmasma başvurulmuştur; Tasarı, Millî Eği
tini Bakanlığının, ta ilköğretim müdürleriyle, 
müfettişleriyle yaptığı bölge toplantılarından' 
alın da; komisyonların, ilim - adamlarının ve 
8 nci Maarif Şûrasının yaptığı çalışmaları da 
bunun içerisine almak suretiyle çok geniş, keli
menin tam m'ânasıyle bilinçli bir hazırlıkla, ger
çeklere ve bizim bünyemize uygun olarak ha
zırlanmıştır. 

Bu itibarla, benden evvel, Grup adına konu
şan değerli arkadaşım Ataöv'ün dediği gibi, 
öğretmeni ve okulu; bir nifak yuvası haline ge
lip, fikir ayrılığında münakaşa ve mücadele 
ederken, öğretmenleri birbirinin aleyhine tah
rik edecek bir nifak kaynağı olmasına mâni ol
mak için getirilen bir kanun tasarısının, aksi
ne bir tarzda -nitelendirilinesindeki haksızlığı 
belirtmek için söz aldım. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Komis
yon. 

O. H. P. Grubu adına Sayın Üstündağ, bu
yurunuz. 

C..H. P. GRUBU ADINA MUSTAFA ÜS
TÜNDAĞ (Konya) — 'Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Sayın Komisyon sözcüsünün açıklamalarını 
birlikte dinledik. Benim konuşmalarımla ilgili 
olarak, Partimin bildirgesinin 12 nci maddesin
den, görüşümüzü okudular. 

Değerli arkadaşlarım, evvelki günkü konuş
mamda «Türkiye'de hangi bilim adamı, hangi 
düşünür, hangi memleketsever istemez ki, 5 yıl
lık ilkokullarımızı bütün vatandaşlarımız için 
8 yıl yapabilelim? Hepimiz bunun yanındayız. 
Ancak, içinde bulunduğumuz koşullar içerisin
de, özellikle ekonomik koşullar içerisinde he
nüz 5 yıllik okul sistemimizi tam mânasıyıe iş
letemediğimiz, henüz oküİMiz köylerimizin bu-
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lunduğu, henüz okula alamadığımız çocuklarım 
bulunduğu bir dönemde, fizibilitesini hiç dik
kate almadığımız bir dönemde bu fantaziyi ne
reden getirdiniz?»1 diye sordum. 

C. H. P. programının, lütfen bütününü oku
sunlar. C. H. P. programının bütünü şunu öne
rir ve «Memleketin üretim ilişkilerinde gerek
li değişiklikleri yaparak; memleketin, içinde 
bulunduğu gider kaynaklarındaki israfatı önle
yerek asıl ekonomik reformları yerine getirip 
böylece, eğitime yeterli katkıda bulunarak eği
tim reformlarını tam mânasıyle gerçekleştirdiği
miz gün, 7 - 8 yıllık temel eğitimi sağladığımız 
gün biz kendimizi mutlu hissedeceğiz.» der. 

Değerli arkadaşlarım bakın, 8 yıllık okulun 
altında yatan oyun nedir ? Bunu, geçen ,gün 
sözlerimde açık açık söyledim, lütfetsinler, söy
lerim tahrif edilmesin. «8 yıllık okul» adı altm-
"-1 su oynanacaktır :' 

Henüz binlerce köyümüzde ikokul yokken. 
o ilkokulların tamamılanması durdurulurken: 
yine; belli, varlıklı bölgelerin merkezlerinde 
8 yıllık okullar yapılacaktır. Henüz bir çok 
okullarımızda öğretmeni tamamlayıp, 5 yıllık 
ilkokullarımızı doğru dürüst 2 - 3 dersanev1 

kavuşturanıannsTZ. Bir çoklarınız gözlerinizle 
görmiüssünü/dür; okul diye inleyen k ö y l ü k . 
dersane yokluğundan yakamıza yapışan köylü
ler; ama bütçeden verdiğimiz 20Ö milyonla ye-
tişemeyen vilâyetler ve va'Uler... 5 yıllık okul
ların dersanelerini tamamlayamıyoruz, Yaln^' 
benim, ilimde busrün bana soru açan en az 3'0 
küsur köy, «Bizim okulumuzu tamamla» div« 
yalvarıyor. Üç gün evvel Karapınar'da idim. Bir 
okula götürdüler; 500 küsur talebe için iki der
sane var. 5 dersane istemişler; taşını, kumunu 
çekmişler; 45 bin lira yatırmışlar, '«Ne olursu
nuz, yanın»1 diyorlar. «3 dersane veririz. 5 dpr-
sane yananlayız» diyor devlet. «.Ama. na^avı 8° 
bine tamamlarsanız 5 dersaneyi yaparız» di
yorlar. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 11 
nci madde ile ne alâkası var? 

C. H. P. GRUBU ADINA MUSTAFA ÜİS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 
bizim üzerinde çırpındığımız konu nedir? Yap
mayın. 

8 yıllık okul bir fantazi idi, geldi. 8 yıllık' 
okulu hangimiz, kim istemez? Hepimiz isteriz, 

Ancak, bugünkü gerçeklerimiz içerisinde bunu 
gerçekleştiremeyeceğiz: ama deneme mahiye
tinde, yavaş yavaş yapma mahiyetinde, Devle-
lin bugünkü kısır imkânlarını belli merkezle
re 8 yıl .adı altında kullanacağız. Henüz tamam;-
lanmamış; bir çok kimsesizlerin, varlıksızların 
5 yıllık okulları, yıkık dökük dersanesi terk 
cdileeck. İşte buna karşıyız ve karşı olmaya da 
devam ediyoruz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 11 
nci madde ile alâkası ne ? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Lüt
fen! Sözlerimizin böyle anlaşılmasında büyük 
yarar vardır değerli arkadaşım. 

'Saym milletvekilleri, Adalet Partisi sözcüsü 
arkadaşım bakın ne diyor; «Türkiye'yi öğret
men mi, politikacı mı idare edecek» Türkiye'yi 
politikacı idare edecek. Hiçbir öğretmen politi
kacı olarak, politikacıların memileketi sömür
düğü hakkında söz söyleyemeyecek, bu sözü 
söyleyemeye ne haddi vardır, ne de hakkı var
dır. Bu memlekette anarşistler ve komünistle
rin görüşleri .şunlar; bunlar yapılmayacak; 
ders programları ne söylüyorsa o yapılacak, bu
nun dışında, programların dışındaki öğretim 
olmayacak.;»' 

Bilim böyle demiyor değerli arkadaşlarım'. 
«Politik sistemle eğitim sisteminin ilişkileri» 
konusunda bir zamanlar üniversitede iken yap
tığım bir hazırlığımın ıbâzı kısımlarını size arz 
edeyim: 

Değerli arkadaşlarım yönetim nedir, demok
rasi nedir? Lütfen, bu kavramı!arın temelinde
ki prensiplere inelim. Demokrasi katiyen, sure
ta, yüzde göründüğü gibi şöyle bir idare filân 
değildir. Demokrasinin altında yatan prensip
ler vardır. Bu prensipleri yerine getirtmezseniz, 
onun adına demokrasi denmez. Demokrasinin 
altında sosyal adalet prensibi vardır; demokra
sinin altında insan haysiyetine saygı gösterme 
prensibi vardır; demokrasinin altında fırsat 
eşitliği prensibi vardır. Eğer, getirdiğiniz de
mokrasi yönetiminde bu prensipleri gerçekleş
tirmezseniz, onun adına demokrasi denmez, 
onun adma demokrasi oyunu denir. 

Klâsik demokrasinin uygulandığı 19 ncu 
asır Avrupasında; demokrasi adma, işçi hakla
rının patronlar tarafından nasıl sömürüldüğü
nü, tarih kitapları sayfa sayfa yazmaktadır : O 
zaman işçi hakları yoktur, işçi sırtından mil-
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yarderler, milyonerler türer; işçinin kolu kesil
diği zaman, işçi hasta olduğu zaman hiçbir hak 
verilmeden dışarıya atılırdı. Bugünkü demokra
side böyle bir şey var mı? Bugünkü demokrasi
nin adı «Çağdaş demokrasi» dir; klâsik demok
rasi büyük aşamalara uğramıştır. 

Demokraside baskı grupları vardır; öğret
men, demokrasinin en önemli baskı grupların
dan birisidir; işçiler, demokrasinin en önemli 
baskı gruplarından birisidir; bunlar düpedüz. 
bizi yöneteceklerdir. Baskı grubu olarak, mem
leket içindeki olayları bize aksettirecekler, ge
tirecekler; biz bunlara kulak vereceğiz; bu ver
diğimiz kulakla milleti yöneteceğiz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kanunların 
dışına çıkmadan. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bun
ları yapmadığınız zaman, onun âdına demokra
si denmez. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Burası, yeri ; 
değil. / 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efen
dim. 

C. H. P. GRUBU ADINA MUSTAFA Ü1S-
TÜNDAĞ (Devamla) — Eğer, bu memlekette 
sömürü varsa; öğretmen bu sömürüyü üniversi
te kürsülerinde dile getirecektir; eğer, bu mem
lekette gelir dağılımında adaletsizlik varsa, üni
versite profesörü bunu dersinde dile getirecek
tir. Bir üniversite profesörü bunu dile getirmez
se o memleketten ne'beklersiniz? Bakın, dış 
dünya ne konuşuyor : 

.«•İdarenin davranışı üzerinde etkide bulu
nan politik güçler arasında üyelerin maddî 
çıkarlarını savunma, ya da bâzı fikirleri kabul 
ettirme amacını güden çeşitli baskı grupları 
vardır ve olacaktır. Baskı gruplarının yöneti
cileri, bakanların ve memurların günlük muha
tapları haline gelmişlerdir. Hattâ bu baskı grup
ları son yıllarda idarenin bünyesinin değiştiril
mesine bâzı katkılarda bulunmuşlardır» Bunu 
söyleyen, Gournay Bernard, «İntraductlon to 
Administration; Yönetim Bilimine Giriş»' adlı 
eserinde bu adam ne diyor, tekrar ediyorum. : ! 
«Baskı gruplarının yöneticileri, bakanların ve I 
memurların günlük muhatapları haline gelmiş
lerdir. Hattâ bu baskı grupları son yıllarda ida
renin bünyesinin değiştirilmesine bâzı katkılar- I 
da bulunmuşlardır» Bunu, Adalet Partisinin | 

Sayın Genel Başkanı (inanırım) gayet güzel 
tahmin ederler ve anlarlar. Türkiye'deki halk 
baskı grubu olarak onun üzerine zaman zaman 
etki etmiştir ve o da yönetimin ona göre reor-
ganize etmiştir ve edecektir de. 

Değerli arkadaşlarım, diğer bir husus : Bun-
-•el H. Pohn, «Pressur Groups in Politics and 
Education» isimli eserinde diyor ki; «Modern 
devletin yeni görevler yüklenmesinde, bu bas
kıların bütün dünyadaki payı büyüktür» Bun
zel, eğitim ve politikadaki baskı gruplarının 
rolünün, kamunun iyiliği rolü ile aynıl eştiğini 
belirterek Medison teorisiyle görüşünü pekişti
rir : Medison teorisi; toplumlarda hiziplerden 
kaçınılamayacağma, «arkadaşlarım, dikkatinizi 
çekerim, Amerika'da bu sahada en önemli teo
rilerden birisidir) bunlarsız hürriyetin olama
yacağına işaret eder. 

Öğretmen, istemeseniz de görüşlerini söyle
yecektir, toplumlarda çeşitli baskı grupları ola
caktır; öğretmenler gibi, işçiler gibi, üretici 
kurultayı toplayan çiftçiler gibi... Hürriyet 
için, bu farklı görüşlere sahip hizipler esas ol
makla birlikte; bu hiziplerin etkileri kontrol 
edilmek zorundadır. Bunun için hükümet, karı
şık" mienfaatleri tanzim etme fonksiyonunda bir 
örgüt olarak hareket eder. Bunzel, okullar üze
rinde çeşitli baskı gruplarının etkin oluşları
nı ; eğitimin, politika ile, içinden çıkılmaz şe
kilde (arkadaşlarum, dikkatinizi çekerim, ben 
söylemiyorum) sarmaş dolaş olduklarına ve po
litikanın, eğitimi istilâ etmiş olduğuna işaret 
etmektedir. 

Bunzel; okul programlarının, yalnız siyasal 
sistemin kararları sonucu değil; kompleks bir 
ilişki içinde kamu görevlilerinin, eğitim idare
si yöneticilerinin, öğretmen gruplarının, komışu 
grupların ve azınlık örgütlerinin etkisi sonu
cunda oluştuğunu, söylemekte ve eğitim siste
mindeki yöneticilerin, politik sistem içindeki 
çeşitli grupların .görüşlerinden yapıcı ve de-
mlokratik bir yönde yararlanması gereğini öner
mektedir. 

Türk politikacıları tarafından okunmasında 
çok büyük yarar bulunan ve çok popüler bir 
kitap olan «The Power Elite»1 eserinin yazarı 
Mills W. şöyle diyor... 

BAŞKAN — Sayın hatip, iki dakikanız kal
dı. 
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MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkanım, hemen topluyo
rum. 

Mills, toplumların, elit bir kurul tarafından 
yöneltildiğini belirterek, Amerikan toplumun
daki kuvvet yapısını etkileyen sınıfın; «politi
kacı, iş adamı, asker» den meydana geldiğini, 
önemli merkezleri bu elit sınıfın elinde tuttuğu
nu savunur. Mills, ortaya attığı bu elit grubun 
bu üç öğesinden, eğitimli en çok etkileyen ve 
eğitim tarafından en çok etkilenen öğenin poli
tikacı olduğuna değinerek, politik sistemi, eği
tim ve okul yöneticisinin genellikle, kendisin
den kültürsüz gördüğü politikayı küçümseme 
yolunu, davranışını değiştirmesinin yolunu bul
malıdır diye öneride bulunuyor. 

Eğitim yöneticileri üzerindeki etkileri ba
kımından, Öğretmenler Derneği gibi meslekî ku
ruluşların baskı grubu rolü oynadıklarını, bu 
tip kuruluşların... 

SADÎ BÎNAY (Bilecik) — Demokraside 
baskı olur mu? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Ger
çek görevinin, değişik politik ortamlarda üye
lerin yararlarının savunma ve artırma; bakan
lık, politika ve yürütme organlarının çalışma
ları üzerinde bilimsel incelme, eleştirme ve ya
yınlar yaparak eğitim politikamıiza katkıda bu
lunma; eğitim sorunlarımız konusunda vatan
daşı aydınlatma olduğuna işaret edilmektedir. 
Eğitim sistemindeki, (bu kısım oldukça önemli 
Türkiye'de) özellikle bugünün merkez sistemin
deki yetkili yöneticiler, baskı gruplarına gerek
li anlayışı göstererek yardımcı olmiahdırlar. 
Eğer, demokrasiyi işleteceksek, onları önleme
ye, durdurmaya çahşmaımalıdırlar. 

Öğretmen, bu anlayışı göstermeyenlere inan
maz. Öğretmen boykotuna girenlerin idarî gö
revlere tayin edilmemesi konusunda Bakanlık 
Müdürler Encümeni kararı ve bu kararın halen 
yürürlükte olması, öğretmen mesleğine karşı 
yapılan anlayışsızlıkların en büyük örneklerin
den birisidir. 

Değerli arkadaşlarım, eğer demokrasinin bü
tün kuralları ile işlemesini istiyorsak; eğer, bu 
kürsüde bu maddeleri münakaaş etmek istiyor
sak, A. P. li arkadaş1 arumdan bir şey istirham 
ediyorum : 

Birbirimize (bâzı noktalarda) hiç hazırlık
sız sataşmayı bırakalım, bu konuda maddelerin 
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üzerinde konuşalım. Bu memlekette siz de, biz 
de anarşizmin, komünizmin rol oynamasını is
temiyoruz. Anarşizmi; bırakın biz, komünist 
ülkeler bile istemez. Anarşizmin başlıca gayesi; 
düzenli gelen parlamenter rejimi devirmek, ye
rine geçmektir. 

Biz, halkın oylarıyla buraya gelmiş, düzenli 
bir sistem içerisinde memleketi yönetmek iste
yen parlamenterleriz. Hep beraber ve hep bir
likte bunun karşısındayız. Niçin, bunun istis
marını durmadan (bildiğiniz ve inandığınız 
halde) devam ettirmek istersiniz? Bunun üzeri
ne gelmeyin. Bırakın bunu, bu konuların üze
rinde birlikte ve beraberce münakaşa edelim, 
oluşturalım ve bir yerde birbirimize katkımız 
olursa bu, .memlekete hizm.etimiz olur. 

Teş'ekkür eder, saygılar sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uaşk) — 'Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ E ÎİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Sayın Başkan, çok muhterem arka
daşlarım ; 

Sayın Üstündağ'm, 10 dakikalık konuşması 
ile, sonda söylediği bir cümle arasında büyük 
bir tezat gördüğüm için huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. 

«Anarşizmi ve komünizmi müdafaa etmiyo
ruz» diye konuşmasının sonunda bir cümle söy
lediler. Bu cümlesi için şüphesiz, Üstündağ'a, 
aynı düşünce paralelinde olduğumuz için teşek
kür ederim. Yalnız, 9,5 dakika yatığı konuşma, 
bunun tezadı şeklinde ortada durmaktadır. Bu
nu izah edeceğim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Bü
tün misâllerimi Amerika'dan verdim. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Allahtan kork. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Bağlamanız mümkün değildir. 
9 dakikalık konuşmanızı son 1 dakikalık konuş
manızla bağlamanız mümkün değildir, izah ede
ceğim. 

Maddede; «demokrasi bilincinin güçlü ve 
istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeni
nin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların 
sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, 



M. Meclisi B : 118 30 . 5' . 1973 0 : 1 

yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlar
la sorumluluk duygusunun ve manevî değerlere 
saygının her türlü eğitim çalışmalarında öğren
cilere kazandırılıp, geliştirilmesine çalışılır» elen
mek suretiyle ;.öğrencilerin, demokratik düzeni
miz için uygun kişiler olarak yetiştirilmesinin 
Millî Eğitim Bakanlığınca bu kanunun sınırları 
içerisinde bir programa bağlanacağı ve bu yol
da bir çalışma yapılacağı ifade edilmiştir. 

Şimdi burada ayrılman bir nokta var. Ayrı
lman nokta şudur: «Öğretmenler derslerinde 
öğrencileri; memleketin siyasî ve sosyal mese
lelerini enine boyuna münakaşa edebilecek bir 
atmosfere getirebilmelidirler» diye anlaşılabi
len, hattâ yer yer bu şekilde ifade edilen bir 
konuşma yapılmıştır. Bu şekilde yapılan bir 
öğretim ve eğitim, ile öğrencilerin, demokrasiye 
daha çok intibak etmelerinin mümkün olacağı 
savunulmak istenmiştir. İşte ayrıldığımız nok
ta burasıdır. Ayrıldığımız nokta, bunun ölçü
sünü bulamamaktır. Öyçüsü bulunabilse, belki 
Sayın Üstündağ'm haklı tarafları olabilir; ama 
ölçüsü bulunamamakta ve dozu kaçmaktadır. 

Size bir misal vereceğim; 1959 yılında Ame
rika'da 4 ay, orta ve ilk dereceli 42 adet okul 
gezdim. Bu okullarda öğretmenlik yapanların 
hepsinin bir partiye kayıtlı olabildiklerini gör
düm. Öğretmenlerden yerini de söyleyeyim, 
Baltimor şehrindeki ikinci devre bir lise seviye
sinde bir okulda öğretmenler odasında 15 - 20 
öğretmen vardı). «Siz bir partiye kayıtlı mısı
nız?» diye sordum. «Evet.» dediler. Üç - beş 
tanesi bir partiye, 5 - 10 tanesi de bir partiye 
'kayıtlı olduklarını söylediler. «Peki, siz sınıfa 
gibdiğiniiz zaman, ıbağlı olduğunuz particilik 
anlayışınızı çocuklara söylüyor musunuz?» de
dim, «Nemünaısebet! Söylemeye vaktimiz yok
tur, söylemeye hakkımız da yoktur. Çünkü 
ben, çocuğa öğretmekle .mükellef olduğum müf
redat programının muhteviyatını öğretmeye 
mecburum, ben bu işlerle meşgul olamam. Ben 
bir partiye kayıtlıyım, dört seouede bir, gider 
oyuimu kullanırım; şunu yaparım, bunu yapa
rım; ara sıra da toplantılara iştirak eder, fi
kirlerimi de söylerim; ama okul bahçesinin ka
pısından içeriye hiç bir surette siyasî düşünce
lerimi sokmam ve ifadesini kullanmam» demaş-
'lerdir. 

Şimdi, bu çok önemli bir noktadır. Bir öğ
retmenin herhangi bir siyasî düşüne esli yok mu-

| dur? Vardır. Ama, bu siyasî düşüncesini kafa
sında muhafaza etmesi mecburidir. Okulda 
öğrencilere bunları anlatmaya, söylemeye 
hakkı yoktur. 

Bendeniz Demokrat Parti milletvekilliği 
yaptım. 1960dan sonra da beş sene, Atatürk 
Lisesinde öğretmenlik yaptım. Belki içinizde 
çocuklarını okuttuğum kimseler de vardır. O 
tarihte D. P. li ve bilâhara A. P. Ofi bir siyasî 
düşünceye sahip olduğum halde, sınıfta, öğret
menler odasında ve müdür odasında veya her 
hangi bir yerde, bir tek politik kelime söyle-
memişiimdir, konuşmamışımdır. Öğretmenin vas-

j fi bu olmalıdır. Bizim müdafaa: ettiğimiz me
selle budur, vasfı bu olmalıdır. 

Şimdi1, Sayın Ustündağ öğretmenlerin boy
kot yaprnaılarmı uygun, ımıübah görüyor. Bu
nu anlamak ve kabul etmek mümkün değil
dir. Öğretmenlerin boykot yapmasını nasıl izah 
edebilirsiniz, nasıl hoş görebilirsiniz? Bir öğ
retmen olarak bunu, (zatıâlinizi araştırıcı bir 
arkadaş olarak tanıdım) nasıl kabul edebili
yorsunuz ? Bir öğretmen olarak bunu nasıl dü
şünebiliyorsunuz? Ben de bir öğretmem olarak 
bunu (kabul edemiyor, izah edemiyorum. 

Burada gayet tabiî, ayrıldığımız noktalar 
var. Öğretmenin şu veya bu istikamette bir 
arzusu olabilir. Grayet tabiî, bu arzu mesleği 
ile alâkalı olabilir, şahsî gelirleriyle alâkalı 
olabilir, kanuna aykırı bâzı tutum ve davra
nışlarla alâkalı olabilir; ama hunlarm söylene
cek, duyurulacak ayrı yenleri vardır. Öğret-
ımen kitlesinin, 220 000 öğretmenin «Boykot ya
pıyoruz Devlete karşı» diye sokağa çıkıp di
renme yapması, kanaatimce bar şey elde etmek 

i maksadına ımâtuf değildir. Mesleği ile alâka
lı, işi ile alâkalı bir netice elde etmek maksa
dına matuf değil, bir başka istikamette bir 
harekete matuf bir olaydır. Bunu kabul et/mek 
katiyen mümkün değil. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım burada şunu 
söylemek istiyorum; üniversitede okurken, ho
camızla kıra çıktığımız zaman fosil arardık. 
Hamjgi fosili ararsak o fosili bulurduk. Veya-
hutlta hangi şekli ararsak, o şekli bulmaya ça
lışırdık. Sayın Ustündağ okuduğu kitaplarda, 
muhakkak ıkafasmdaki mevcut şekli bulma gay-

] reti içerisindedir. Başka hususları da aramalı 
I vie bulmaya çalışmalıdır. (A. P. sıralarından 
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«İBravo» sesleri) İnsan daima fcafasındakıini, 
aramak istediğini, bulmak istediğini değil, 
(gayet tabiî onu da bulmalıdır; ama onu bu
lurken) yolunda başka şeyler de bulunuyorsa, 
omu da dikkate almalı ve değerlendirmelidir. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Üni
versite notlarım Sayın Bakan. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Şimdi... Öğretmenden bah
sediyorum. | 

MUSTAFA-ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Hoca 
ilken üniversitede kullandığım notlar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Olabilir. 

BAŞKAN — Karşılıklı »konuşmayalım efen
dim. Daha sonra Bakamdan soru sormaya hak
kımız var. 

MiLLî E Ğ I T I M B A K A N I O R H A N D E N 
G I Z (Devamla) — Efendim, bir konuya daha 
temas etmek işitiyorum. 

Sayım Üstündağ burada, hakikaten dikkati
mizi çeken çök güzel bir cümleyi heyecanla söy
lediler; «Okul okul diye inleyen köylüler...» 
«Okul okul» diyen köylüler, acaba şimdi inli
yorlar mı; yoksa, yıllarca inlediler. de, şimdi 
okul köylerine gidiyor da «Niye bana çabuk 
gelmiyor?» diye mü bağırıyorlar? İkisi arasın
da fark vardır. (A. P. ve C. G. P. sıralarımdan 
«Bravo» sesleri1) 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Eski defterleri karıştırma. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — «Okul okul» diye inleyen 
köylülerin okulu, kendi sırtlarında taşınan 
taşlarla, toprakla, ağaçla yapıldığı zamanlar
da o inleyişi niçin duymadılar? Niçin duyma
dınız da bugün duymaya başladınız? Bu güzel 
bir neticedir, güzel bir ulaşmadır. Fâl-i ha
yırdır, çok güzel bir uuetioedir. 

Simidi muhterem arkadaşlarım, «Okul okul» 
diye inleyen köylüler vardır ve bu mutlu bir 
neticedir. Okul isteyen millet en .medenî mil
let demektir. Devletin buna yetişmesi lâzım
dır ve yetişme gayreti içerisindedir. Yalnız, 
bu noktadan hareketle ıSaym Üstündağ bir yan
lış "izah yaptılar. Geçen güm yaptığı feomuşma-
sımda da (ben yoktum), böyle bir neticeye ulaş-
ımışlar, ona dikkat çekmek istiyorum. Bu, se
kiz sınıflı öğretimi «fantazi» olarak nitelendi

riyorlar ve sekiz sınıflı öğretimim, ibeş sınıflı 
öğretime mâni olacağını ve beş sınıflı öğretilme 
kavuşmayan köylerim de, .artık bumdan sonra 
kavuşmasının hayal olacağını ifade ediyorlar. 
O takdirde, Sayın Üstündağ Temel "Eğitim Ka
nununun esasını mutlak mânada kavramamış 
diyemeyeceğim; çünlkü, 'kavramamış olması 
mümkün değildir, bâzı açık taraflarının kal
dığını görüyorum, omu izah edeceğim. 

Sekiz sınıf sistemi; son zamanlarda kasaba
larımızda fazla miktarda açılmasına lüzuım his
sedilen ve açılması zarurî olan ortaokulların; 
bir önceki beş sınıfla birleşmek suretiyle mer
kez köylerde yeni bi'r statüye talbi tutularak 
öğrencileri bayata yaklaştırmak, uydurmak 
maksadiyle uzun müzakerelerden sonra, plân 
gereğince ve şûralarea alummış kararlara isti
naden tatbiki düşünülen bir sistemdir. Bu sis
tem 1995 yılıma kadar % 75 olarak gerçekleşe-
ibilece'ktir. Yüzde yüzü 7 bin merkezî köyde 
tahakkuk edecektir. Öbür tarafta 40 bin köyü
müz, 60 bin de dağınık merkezlerimiz vardır. 
Bunlarda okul ihtiyacı mevcuttur; bu beş sınıf
lı okullar için de ayrıca, bütçelere ödeneik ko
nacak ve okullar yapılacaktır. Okul yapılama
yan çok küçük merkezlerin çocu'kları da, bölge 
okullarıma getirilmek ve toplanmak suretiyle 
o'kutulaeaktır. Hattâ, bu sekiz sınıflı okullar
da okutulacaktır. 

Burada mühim mesele zaten bu safhadan 
itibaren başlamaktadır. Bunu Sayın Üstün
dağ pekâlâ bilirler. Nüfusu 150 veya daha az 
yerler olduğu için okul yapılamamaktadır: 
Buralar çök sarp veya dağınık yerlerde bulun
duğu ve oraya ıkadar malzeme taşıma güçlüğü 
olduğu; bir dersane ovada 50 bin liraya, ora
da ise 150 bin liraya imal olup Devlet bu yükü 
'kaldıramadığı için bölge okulları sistemi de 
tercih edilmiş bir sistemdir. Bu da malûmdur. 

O takdirde, «sekiz sınıflı sistemin, beş sınıf
lı köy okulu yapılması lâzımgelem; yerlere fay
dası olmayacak; bilâkis zararı olacak» şeklin
deki bir ifade tarzı katiyen doğru değildir, 
eğer, yanlış amlamaımışsam tabiî. «Fantazi» 
'kelimesinden bunu çıkarıyorum, çümlkü başka 
türlü izah etmek: mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, ancak 1995 sene
sinde 7 bin okulun % 75'i yapılabilecek bir du
rumda olacağına göre; bütün köylerimiz beş 
sınıflı ilkokula kavuştuktan sonra bu köy ço-
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cuklarmı (orada bırakarak) bildikleri, öğren- I 
dikleri şeyleri unutmaya terk etmektense, hiç 
olmazsa bunları üç sene daha eğitim ve öğre
time tabi tutarak, bâzı ateiye çalışmaları yap- j 
tırarak ve ondan sonra da bunların bu seviye
de kabiliyetlerini tespit ederek; daha yukarı 
sınıflara kimlerin gidebileceğini, rehberler altın
da gidebilecek onları tespit etmek suretiyle da
ha yukarı sınıflara götürme yollarını ve imkân
larını aramak suretiyle yeni bir eğitim temeli 
meydana getirmek: düşünülmüştür. 

Şunu da ifade 'edeyim ki, bu sistem şehirler
de değil; kasabalarda uygulanacak bir sistemi
dir ve öyle uygulanması lâ.zımdır. Eğer bunun 
tersi yapılacaksa, bu tarafa dönmesi zarurî
dir. O kanaatteyim. Çünkü bu, köylü çocuk
larının yetişmesini temin edecek bir sistem ola
rak düşünülmelidir. Başkasını düşünmek ka
tiyen doğru değildir, hatalı olur. Ama, şehir
lerde de bu sisıtemi uygulamak (şüphesiz kenar 
.mahallelerde de olabilir, merkezde de) müm
kündür; her yerde tatbik edilebilecek bir sis
temdir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, biraz önce 
Sayın Komisyon Başkam bir noktaya temas et
tiler, bendeniz o noktaya temas etmeyeceğim. 
Yalnız, şunu söyleyerek inmek istiyorum; 
«Boykota iştirak eden öğretmenler hakkında 
alman Müdürler Encümeni kararı öğretmen 
mesleğine karşı yapılan anlayışsızlıkların bir 
örneğidir.» ifadesi vardır. Tabiî, Müdürler 
Encümeni karar aldığına, göre Bakanlık, mes
leğe karşı bir anlayışsızlık içinde bulunuyor! 
Bakanlığın, öğretmenlere ve öğretmen mesle
ğine karşı bir anlayışsızlık iç erişinde bulundu
ğunu burada ifade etmek, Bakanlığı inkâr et
mek demektir. Bakanlık öğretmenle vazife gö
ren bir müessesedir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — İyi bir man
tık. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Bir şey mi buyurdunuz? 
Duymadım. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Doğru di
yorsunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Bakanlık öğretmıenle bera
ber çalışan bir müessesedir. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — 90 bin 
kişi. 

BAŞKAN — Karşılıklı 'konuşmayalım efen
dim. Sual sormak hakkınız var Sayın Bakan
dan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Bu 'müessesede eğer, mü
essesenin mıormal çalışmasını engelleyen kişiler 
varsa ve bu engelleme usulleri kanuna, nizama 
aykırı ise, gayet tabiîdir ki bunun hakkında 
karar alınacaktır. Bu ne zamana kadar devam 
eder? Bu, 'bir müddet devam eder, bu; öğret
menlerin, kendilerini hakikî öğretmen olarak 
ispat ettikleri güme kadar devam eder: Etmeye 
de mecburdurlar, başka yolu yoktur. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — 90 bin 
kişi bunlar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Devamla) — Sicil alırlar: Müfettişler 
vardır, sicil alırlar; âmirleri vardır, başarı 
gösterirler, takdirname alır, teşekkürname alır
lar. Mesleğinde iyi bir kişi olduğunu ispat 
eder, ondan sonra bu Müdürler Encümeni ka
rarı, bu gibiler için tatbik edilmez. Yoksa, bu 
Müdürler Encümeni kararı duracaktır, durma
sı da lâzımdır, bu tabiî bir şeydir. 

Sayın arkadaşlarım sizi meşgul ettim, çok 
teşekkür ederim. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. ve C. G. P. 
sıralarıından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Demokratik Parti Grubu adına Sayın Ero-

ğan, buyurun. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Sayın 
Baışkan, bana ne zaman söz vereceksiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Kifayet 
önergesi gelmiştir, grup adına istenmiş bir söz 
daha var; onun dışında maalesef. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Sayın 
Başjkan, siz Tüzüğü ınrü uygulayacaksınız, 
yoksa keyfinize göre mi hareket edeceksiniz? 

BAŞKAN — Ben Tüzüğü uygulayacağiim 
efendim. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Tüzüğün 
95 nci maddesini aynen okuyorum. 

BAŞKAN — Okuyun efendim, okuyun. 
Neyle ilgili? Burnunla ilgili değil söylediğiniz. 
Madde bitsin, ondan sonra müzakeresini ya
pacağız. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Şahsıma 
ait bir sataşma var. 
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BAŞKAN — Anlıyorum 'efendim-. Ben burada 
tetkik ettim. Buyurun oturun, madde bitsin 
ondan sonra görüşeceğiz; madde ile ilgili de
ğildir. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Başta söy
ledik, yine mi söyleyeceğiz1? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nuri Eroğan. 
D. P. GRUBU ADINA NURİ EROĞAN (İs

tanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

11 nci madde; tasarının mühim maddelerin
den biridir. Bir kelime ile; bir istikamet mad
desi: Eğitimde vazifıelileriin yarm yetişecek 
oılan gençleri hangi yolda, hangi istikamette 
eğiteceklerini tespit ediyor. Güzel, doğru bir 
madde; ancak gönül ister ki, ıbu maddeye 
göre eğitilecek dlianılaır şu sıralara gddiMerimde 
bu kanun tasarısının müzakeresinde takip edi
len yola sapmasınlar. 

Millî Eğitim Komisyonunda Hasan Âli Yü-
cel'den sonra en uzun görev almış Orhan Oğuz 
ve İbrahim öktem'in «Söz hakkım mahfuzdur» 
şeklinde imzaladıkları; 21 kişilik Komisyonda 
ancak 12 kişinin tam tasvip ettiği bir tasarı; 
Plân Komisyonunda 35 kişilik bir heyette an
cak 15 kişi tasvip etmiş tam olarak. Biz bu
rada, maddeler üzerinde değiştirge önergesi 
verilmemişler hakkında katiyen söz söyleme
den geçiştiriyoruz. (O. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Arkadaşlar bu, Parlâmentoyu inkâr olur. 
Parlâmentonun haysiyeti biraz da böyle koru
nur. Komisyonda her şey olup bitmez. Bura
ya gelen arkadaşlar, tasarının değiştirge öner
gesi verilmemiş maddeleri üzerinde konuşurlar 
ve bazan Komisyon hattâ Hükümet, yanlışlığı
nı anlar; o değiştirge önergesi yerine kendisi 
öınerge verir bu 'konuşma üzerine. Ama, biz bu 
tasarı üzerimde bundan mahrum olduk. 

Sonra, gayet garip bir hal; değiştirge 
iönergesi verilmemiş olan maddeler sırayla geç
ti, ondan sonrakiler bilâhara müzakere edile
cek. Peki, ya ileride bir maddeye atıf yapıla
cak olursa ne olacak? O maddede değişiklik 
gelmemişse', ımadde numıarası değişecek olursa 
ne olacak? Yeni kanunlar getirmek, yeni tâdil
ler ıgetirmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti ka
mımı adedini yükseltmek yoluna sapıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu hususu belirtmek 
üzere söz almış ıbulunuyorum. Gayet sakim bir 

yoldayız, bundan dönmek mümkün değil: 
Alınmış karar, Umumî Heyetin malıdır; ama 
şunu tescil etmek için söylüyorum ki bu tasa
rı, sakıncalı bir kanun olarak doğmaktadır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurul'un al
mış olduğu karara göre usûl, prosedür uygu
lanıyor. Bu fo.aki/mdan tekrar tescil ettirmeyi 
faydalı buldum. 

Altı kişi konuştu ve son konuşma da Ba
kandan sonraya rastgeldi. Öztür dilerim Sayın 
Tosyalı'dan; kifayet önergesinin mevcudiyetini 
ilân etmiş bulundum. Bumdan sonraki madde
lerde sözleri bakidir efendim, 

Kifayet önergesini okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz 11 nci madde aydın
lanmıştır. Kifayeti arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Kifayet önergesini kaibul eden
ler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler işaret 
buyursunlar... 11 nci madde ile ilgili kifayet 
önergesi kabul edilmiştir. 

Şimdi önergeleri okutuyorum efendim. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAÖ (Konya) — Sayın 

Başkan, önergem üzerinde söz istiyorum, şim
diden söylüyorum. 

BAŞKAN — Önce önergeler okunacak, ay
kırılık sırasına göre sıralanacak ve önergeler 
görüşülmeye başlanacaktır efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 11 nci 

maddesinin 8 nci satırındaki «çalışılır» kelime
sinden sonra gelen kısmın tasarı metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

BAŞKAN — önerge bir tane imiş. Sayın 
Komisyon önerge hakkında görüşmek istiyor 
ımu?.. önergeye katılıyor mu Komisyon?.. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. Katılmamamızın sebebini de konuşma
mızda arz ettik. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın Hükümet?.. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üstündağ. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakanımın verdiği cevapların çoğuy

la birleşiyorum. Bir konuda kendimi daha iyi 
anlatmak istiyorum. 

8 yıllık okul meselesini hepimiz isteriz. 8 
yıllık okul üzerinde Hacettepe Üniversitesi'nde 
8 kişilik bir grupla bir sömestrlik çalışma yap
tık. Bu çalışmamız Millî Eğitim Bakanlığınca 
basıldı. İnşallah en kısa zamanda bu çalışmayı 
Sayın Bakanıma takdim edeceğim. 

8 yıllık okul konusunun bir tek arızalı tara
fı var; o da; İçinde bulunduğumuz ekonomik 
koşullar içerisinde (tekrar ediyorum) bunun 
fizibilitesi hiç düşünülmediği için, tatbiki zor 
olacaktır. Denemelerini dikkatle tetkik ettik. 
O, meydana getirdiğimiz çalışma dikkatle okun
duğu zaman görülecektir ki, 8 yıllıkla, ilkokul 
ve ortaokulların hedeflerinde farklılık yok, il
kelerde en ufak farklılık yok. Ee? Ben burada
ki orta okulla ilkokulu birleştirerek, adma 8 
yıllık okul diyeceğim... 

Sayın Bakanım, geçen gün de arz ettim; 
Türkiye'de, normal 5 yıllık okul için 60 bin der-
saneye ihtiyacımız var. Millî Eğitim Bakanlığı
nın dersane fiyatlarına göre bunu 75 er bin li
radan hesaplarsak 5 milyarın üstünde para tu
tar. Normal bir 5 yıllık ilköğretimi henüz Tür
kiye'nin tamamına götüremezken, böyle bir şe
yin içine girmenin fantazi olacağını; onun için 
5 yıllık okuldan «mahrum birçok yerler kalaca
ğını söylemek istedim. Verdiklerinizi dikkatle 
tetkik ettim, küçük köyler, grup köyler için, 
son derece haklısınız; o gibi faydalan olacak 
bunun. Ancak bu gün (inanmanızı isterim) 30 
senedir, 40 senedir ilkokulu bulunan köyde, 
okul maili inhidam haline gelmiş; evde okutu
yorlar. 

Bunlar belki sizin de tecrübeleriniz arasın
dadır. İmkânlarımız elvermediği için, bütçeden 
yeterli ödenek ayıramadığımız için bunu götü-
remiyoruz. O halde, bu konuyu şöyle bağlaya
yım müsaade ederseniz; 8 yıllık okula (her dü
şünür gibi, her memleketsever gibi) ben de si
zinle beraber, gönülden katılıyorum, bunun 
yüzde yüz yanındayım. Ancak, bugünkü ko
şullarımız içerisinde, bugünkü ekonomik duru

mumuz içinde bunun gerçekleşemeyeceğini bi
liyorum. O bakımdan bu fantazi içerisinde, bâ
zı yerlerde; 8 yıllık okul kuruyoruz diye bâzı 
geliştirmelerin yapılması, öbür tarafın, (uygu
lamalarda bugün görüldüğü gibi yarın da gö
receğiz) ihmali olacaktır. Değerli Bakanım, bu, 
sizin de dediğiniz gibi, (benim sözümü tekrar 
etmeye çalıştınız) o fakir köylünün, o kimsesiz 
köylünün ihmâli olacaktır. 

Bir sözünüze de cevap verip geçmek isterim, 
müsaade ederseniz : Geçmişin hesabını benden 
sordunuz; teşekkür elerim. O zamanlar siz, bel
ki ilköğretim müfettişi veya bir eğitici idiniz; 
ben talebeydim; bilmiyorum, yani o zamanları 
hatırlıyorum. Yalnız şu kadarını arz edeyim, o 
zaman memleket bir toplum kalkınma seferber
liğine girmiş, okul yapmıştı. Bu, iyi, kötü ta-
raflarıyla tenkide uğrayabilir. Yalnız, bu mem
leketin Millî Eğitim Bakanlığında bulunduğu
nuz için bilginize arz etmek isterim, gittiğim 
köylerde bana «Mustafa Bey siz Ankara'da, 
çocuklarınızı gönderdiğiniz okul binasına yar
dım parası veriyor musunuz1? Taş çekiyor mu
sunuz, kum çekiyor musunuz? Ama, biz taş çe
kiyoruz, kum çekiyoruz, para veriyoruz» diyor 
köylüler bugün. Sayın Bakanım, sayın arka
daşlarım, aynı şey bugün yine; kimsesiz, fakir 
köylerde aynen devam etmektedir Taşı onlar 
çeker, kumu onlar çeker, parayı onlar, köylü
ler verir, ve buna rağmen okulları yapılmaz; 
ama bizim gibi ayda 9 - 10 bin lira maaş alan 
arkadaşların, çocuklarım okuttukları okul Dev
let tarafından yapılır; Devlet tarafından ılıtı
lır ; araçları Devlet tarafından alınır; a.'na o 
3 - 5 bin liralık yıllık geliriyle çocuklarını oku
tanlar, bütün ihtiyaçlarını kendileri giderirler. 

Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz 
maddenin üzerine geçmeye çalışayım. Madde 
üzerinde ilk aldığım sözde şunu arz etmeye ça
lışmıştım : Madde, gerçekten önemli maddeler
den birisidir. Ancak, maddenin sonundaki kı
sım bu maddeden çıkartılmazsa şu arızalar olur 
dedim. Sayın Bakan'm da bu konuda beni dik
katle anlamalarım isterim, müsaade ederlerse. 

Bu kanun tasarısı, bildiğiniz gibi, yüksek 
öğretim kurumlarını da kapsat. Ben özellikle, 
«öğretmenler bâzı sosyal problemleri sınırlarıma 
getirecekler ve münakaşa edeceklerdir» derken, 
tasrih ederek, «bir üniversite hocası bilim kür-
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süsünde bu konuları münakaşa etmezse çok şey I 
kaybederiz» dedim. 

Değerli Bakanım, yine bildiğiniz gibi üni
versitede programları öğretim üyesi kendisi ya
par. Aksi takdirde onun adına üniversite den
mez, onun 'adına orta okul denir, lise denir ve
ya yüksek okul denir. Üniversitede bir öğretim 
üyesine, «şu programı okut» diye program em
poze edilmez. Üniversite öğretim üyesi bir di
siplin dalını alır, o disiplin dalındaki programı 
kendisi hazırlar. Bütün kaynakları tarar. Biraz 
evvel beni taraflı buldunuz; ama verdiğim isim
ler hepsi Amerika'dandı. Hepsi, Amerika'da bu 
sahada, Zntraduction to administration saha
sında özellikle isim yapmış büyük simalardır. 
Onu size, tamamen, üniversitede okuttuğum 
dersler arasında kullandığım notlardan arz et
tim. O bakımdan, evvelce de arz ettiğim gibi 
düşünmenizi isterim. Diyelim ki, iktidarda siz
ler değilsiniz, iktidarda başka bir parti. Parti, 
bütün işlemleriyle memleketteki gelir dağılımı
nı daha kötüye götürüyor, memleketteki idarî 
yönetimdeki bozukluklar daha kötüye gidiyor; 
kısacası memleketin müesseselerinde bariz arı
zalar meydana geliyor. Ekseriyet grubu bura- I 
da hâkim, politikacı olarak hiçbir şey yapamı- I 
yoruz. 

Kamuoyunu kim hazırlayacaktır? 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Mu

halefet hazırlar. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Di
yelim ki muhalefet küçük. , 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım arka
daşlar. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz ben bil
gimi arz edeceğim. Biraz sonra da, bu nevi gö
rüşmeler karşısındaki tutumumuzu bir yöntem 
olarak buraya getireceğim. 

işte bu durumda, bir üniversite hocası; 
memleketin kültürünü oluşturan müesseseler 
üzerindeki arızaları bilim süzgecinden geçire-
rerek üniversite kürsüsüne getirip münakaşa 
etme ve geleceğin doktoru, avukatı, mühendisi 
olacak öğrencilerini buna göre hazırlamazsa, o 
üniversitede memleket gerçeklerine yabancıla
şan öğrenciler yetişir. Memleket gerçeklerine 
yabancılaşarak yetişen o avukatlar, doktorlar, 
mühendisler, öğretmenler sonra bu kürsülere j 
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gelirlerse, memleket gerçeklerine uygun işler 
yapamazlar. Beyin göçü böyle. memleketlerde 
hızlanır; elimizde örnekleri var. Bu nevi sıkış
tırılan; demokrasiyi böyle kıskaç içine almış, 
üniversite özerkliğini kaldırmış, yüksek öğre
tim bilim özgürlüğünü kaldırmış ülkelerde bu
na rastlanır. 

Bunlar olacak; gelir dağılımındaki adalet
sizliği, bir üniversite hocası kürsüsüne getire
cek enine boyuna münakaşa edecek. 

Değerli arkadaşlarım ilk sözümde arz etmiş
tim ki; şayet birbirimizle fikirlerimiz yönün
den anlaşamadığımız bir duruma gelirsek ne 
yapacağız? Ben bir şey söylüyorum, siz kabul 
etmek istemiyorsunuz; siz bir şey söylüyorsu
nuz, ben kabul etmek istemiyorum. Böyle du
rumda kriterimiz ne olacaktır, ölçütümüz ne 
olacaktır? 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Anayasa... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — De
ğerli arkadaşım «Kriter» kelimesini kullandı
ğım için bana yine çattılar, «ölçüt» dedim, ona 
da çattılar. 

«ölçüt» öztürkçedir, «Kriter» fransızcadır, 
biliyorsunuz. Ne kullanayım dersiniz? Yani «öl
çüt» yerine ne kullanayım? Bildiğiniz bir ke
lime varsa... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Öl
çü ölçü... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — «öl
çü» ayrı efendim, rica ederim, «ölçü» ayrıdır, 
«Kriter» ayrıdır. Her ne ise bu konuya girme
yeyim. 

Arkadaşım da oradan söyledi; bu kriterle
ri, ölçütleri Anayasa genel mânada verir. De
ğerli arkadaşlarım, Anayasanın verdiği o ışık 
altında; (katılıyorum Sayın öztürk) bir de bü
tün dünyada beynelmilel olan bir yöntem var
dır, bunun adına «bilimsel yöntem» denir. Dik
katinizi çekerim değerli arkadaşlarım, «bilim» i 
bile, mutlak hakikat alamazsınız; bilimde olan 
buluşlar bile değişir, bilimi bile yöntem ala
mazsınız. Ya?.. Bilimsel yöntemi ancak kendi
nize düstur edinir yürürsünüz. Ne demek isti
yorum bununla?.. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Nedir o bil'msel yöntem; sosyalizm mi? 
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MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — arz 
etmeye çalışıyorum, arz edeceğim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — 10 ncu 
defadır dinliyoruz. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sana ne?.. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Biz senin «Kastamonu» nu milyon kere dinle
dik. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efen
dim, rica ediyorum. Mücmelen izah buyuracaksı-
nı.j sayın hatip. 
• MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bi
limsel yöntem şu : Her hangi bir konuda 'bir an
layışa varma'k istiyorsalk, gerçekten 'bilimselliğe 
uygun bir davranış 'göstermek istiyorsak, kendi 
seçtiğimiz yolu ve diğer bütün yolları, uygula
madaki işleyiş derecelerine göre değerlendirilme
si 'gereken denenceler, yani hipotezler gibi gör
meye ihtiyaç vardır. «Hipotez» e şimdi «Denen
ce» deniyor. Türk Dil Kurumu sözlüğü bunu 
almamıştır an:a «Hipotez» desem yabancı keli
me. Bulduğumuz yeni kelime «Denence». 

Değerli arkudaşlaıım, müsaade ederseniz de
vam ediyorum. 

Hangi kaynağa veya kaynaklara bağlanırsak 
bağlanalım, hakikatlerimizin mutlaklığmı ispat 
edebilme ve dolayısıyle de «nihaî» liginde İsrar 
durumunda olamıyoruz. Bugün şöyle diyoruz; 
yarın, yeni koşullar altında değişiyoruz. Hepimiz 
'böyleyiz; siz de, biz de. Tıpkı kendimiz gibi, ha
kikatlerimizin de değişmeye tabi ve hattâ muhtaç 
olduğunu kabul ediyoruz. İnsan yaşantısına gir
miş hakikatlerin mutlaklığmı öne sürmeyi haklı 
çıkaracak sağlam delilere sahip olmadığımızdan, 
mevcut hakikatleri, değişmez kıstaslar gibi kulla 
narak, onlara uymayan düşünceleri önceden red
detme hakkına da sahip olmamalıyız. Bu yaşantı
lar silsilesi, bir yandan ferdin inşa ettiği haki
katlerin mahiyetini tâyin eder, öte yandan o fer
din yeni bilgiler karşısındaki kabule hazır bulu
nuştuk seviyesini de tâyin eder. 

Değerli arkadaşlarım, öyleyse farklı düşünüş 
ve görüşlerin daha doğru olmasının (her zaman 
mevcut olduğunu düşünerek, - Anayasamızın ge
nel ilkeleri ışığında - farklı davranışlar karşısın
da, - birbirimize farklı davranıyoruz - katı bir 
tavır takınmaktan kaçınmalıyız, 

Şurası muhakkak ki, her ferdin bugünkü dün
ya görüşü, değerleri ve hakikatleri; geçirdiği ya
şantıların ayıklanıp, tertiplenerek birikmiş bir 
ürünüdür. Hepimiz ayrı yaşantılar geçiriyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, söz hakkınız 
müemelendir ve «Mücmelen» de beş dakikadır. 

v 

Toparlayın lütfen. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — He

men. bitiriyorum değerli Başkanım. 
Tamamen maddenin üzerine geliyorum değerli 

arkadaşlarım. 
Öyleyse, aynı yaşantılara gelmiş iki insan bu

lunmayacağı gibi, - ayrı ayrı yaşantılar geçirdik -
değer ve 'hakikatleri birbirinin kopyası olan iki 
insanın da bulunmaması gerekir. O bakımdan, 
bir insan, kendisi mükemmel olmadığı için, haki
katleri, yani söylediklerinin de mükemmel ol
mayacağını bilir. Yarın gelen yeni verilerin kar
şısında «Ben bu görüşlerimi değiştirmeye hazı
rım,» der. Bilimsel yöntemi 'kendisine yol ittihaz 
eden her değerli kişi, mükemmel olmayan bir ha
kikati, olduğu gibi muhafaza çabası, failini ister 
istemez daha münasibini aramaktan alık oyar de
ğerli arkadaşlarım. 

Değerli Sayın Bakan bana Amerika'dan mi
sal verdiler. Değerli arkadaşlarım, aynı Amerika' 
da öğrencilik yaptığım günlerde, Wietnam harbi 
vardı. "VVietnam harbi aleyhinde konuşan profe
sörleri ben çok dinledim. 

Değerli arkadaşlarım, buradaki ilkeleri verip 
sözlerimi bağlayacağım. Bu nevi münakaşalarda 
kriterler, ölçütler şunlar olmalıdır; bu sahadaki 
çalışıcılar üç yol teklif ediyor: 

1. Farklı fikirleri farklı yaşantıların ürünü 
olarak hürmetle karşılamak; - Anayasamızın ge
nel prensiplerinin ışığında - onlardan bir veya 
birkaçının kendi hakikatimizle daha hakikî olabil
me ihtimalini daima hesaba katmak. İllâ bu kötü 
konuşuyor, illâ bu (bilmiyor demek değil, bu daha, 
hakikî olabilir diye mutlaka açık bulunmak gere
kiyor. 

2, Bir yandan hakikatlerimizin, kendi kalite 
ve seviyelerimize göre - yani düşüncelerimizin de
mek istiyorum, hakikatlerimizin ve düşünceleri
mizin - ayarlı bulunduğu, öte yandan ise mükem
mel olmadığımız hususlarından hareketle, haki
katlerimizi yem delillerin ışığında yeniden göz
den geçirip değişikliğe uğratmaya hazır ve istefc-

66 — 
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li bulunmak anlamında açık fikirli olmak zorun
dayız; eğer anlaşıp bâzı şeyleri geliştirecekse'k. 

3. Bütün düşüncelerimizi, bütün görüşlerimi
zi, bütün sözlerimizi, bütün hakikatlerimizi kap
sa mlılık, gerçeğe uygunluk ve kendi içinde tutar
lılık gibi ölçütlere; onlar yanında- ve onlardan 
daha ağır basan bir ölçüt olarak da ne derece iş
ler bu bizim getirdiğimiz, tatbikatta getireceği 
neticelere göre hesap edip kendimizi devamlı ola
rak değişmeye ve gelişmeye açık tutmamız gerek
mektedir değe -li arkadaşlarım. 

Bütün bu görüşlerimden sonra bunları İsrar
la söylemekteki kastım şu : 

BAŞKAN — Toparlayın efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAÖ (Devamla) — Bu 
maddenin son kısmı eğer metinde aynen kalırsa, 
biraz evvel arz ettiğim gibi, bir yüksek okul ho-
casınm bâzı meseleleri, çok encLrekt bile olsa, sı
nıfa veya bir sohbet esnasında oraya getirdiği 
zaman bir tepki olarak getirdiğiniz anlaşılır. O 
zamanki söylediğim sözü bir daba tekrar edeyim; 
biz memlekette bütünlüğü, istikrarı, iyileştirme 
yolunda gelişmeyi istiyoruz. Halbuki, bu, iyileş
tirme yolunda bir gelişmeyi değil, aranmayı, 
ajanların teşvikini, «Aman bunu ihbar et», «Fa
lan ihbar etti» gibi bunların teşvikini getirir ve 
bize iyiliği get'rmez. O bakımdan biı nifak kayna
ğı olur kanısındayım Onun için o kelimeyi kul
landım, o seki1.";e 'tavzih etmiş olayım. 

Teşekkür .̂ der saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyla
rına sunuyorum- Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Önerge kabul edilmemiştir, efendim. 

11 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Meclisin çalışma mesaisi ile ilgili Sayın İh
san Ataöv'ün bir önergesi vardır; fakat, Genel 
Kurul çalışma durumunu tespit etmiştir. 

Ayrıca, diğer gündemle ilgili konular, Mecli
sin çalışması ile ilgili konular, Partilerarası Ko
misyonda ve Divanda tetkik edilip uygulanmak
tadır, Onun için bu önergeyi işlemeye koyamaya
cağım. Sayın İhsan Ataöv arkadaşımdan özür di
lerim efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Okunup zabıt
lara geçmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, okutamayacağım. Çün
kü işleme konmayan önerge okunmaz, biliyorsu
nuz 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Dolun, bir daki
ka. Ben tetkik etmekle meşgulüm, sizin dün sa
taşma ile ilgili iddianızı. Buraya zabıtları ge
tirttim; 95 nci maddenin gerekçelerini getirdim. 
Tâ ilk Meclisi Mebusandan kalma gerekçelerini 
getirdim. Çünkü, gerekçesi oraya dayanır. Hür
riyet Mücahidi Hüseyin Cahid'in bu konu ile il
gili encümendeki sözlerini okumakla meşgulüm. 
Biraz müsaade edin, kanaatim basıl olsun, ondan 
sonra efendim. Biraz müsaade buyurun. Başka
nın takdirlerindedir çünkü. Lütfen oturun. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, eğer bir kapalı konu olursa, Balkanın tak
dirlerindedir; ama kesin kez zabıtlarda vardır. 

BAŞKAN — Söz verme meselesi ve söz ver
menin zamanın?, takdir Başkanın yetkisindedir. 
Lütfen oturum; z. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
IX - Lâiklik : 
Madde 12. — Türk eğitiminde lâiklik esas-

tı.v 
Din eğitimi ve öğrenimi ancak kişilerin ken

di isteği ve küçüklerin de kanunî temsilcilerinin 
isteğine bağlı olarak verilir. Bu istek kayıt es
nasında veliler tarafından okul idaresine yazılı 
olarak bildirilir. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın Başkan, GÖZ istiyorum. 

BAŞKAN — Nuri Çelik Yazıcıoğlu, buyuru
nuz efendim. Daha. evvel Mehmet Yardımcı söz 
istemişler, özür dilerim, benim gözümden kaçtı, 
ikinci söz sizin 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) - Vazgeç
tim. 

BAŞKAN •-- Vazgeçtiler. Buyurun. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Sayın Başkan sayın arkadaşlarım; 
Din eğitinrnin gereğine inanıyoruz. Anayasa 

çerçevesi ve v u dan özgürlüğü içinde din eğitimi 
verilmelidir çocuklarımıza. Ancak, tasarının 12 
nci maddesi, Hükümetten gelen şekilden başka bir 
şekil almıştır. Hükümetten gelen şeklinde, Ana
yasamızın 19 ncu maddesinin 4 ncü fıkrası ay-
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nen yer almıştır. Komisyondaki sayın üye arka
daşlarımız!, bâzı endişelerle, çok iyi niyetlerle bu
raya bir hüküm getirmişlerdir. Aynen okuyo
rum : 

«Bu istek, kayıt esnasında veliler tarafından 
okul idaresine yazılı olarak bildirilir.» denilmek
te dL\ 

Sayın arkadaşlarım, bundan önceki uygulama
da, din eğitimini çocuğuna verdirmek istemeyen ve 
İller okul idaresine baş vururlardı, dilekçe ile ve 
baş vurmayan öğrencilerin, doğal olarak, bu der
si -okuyacakları anlamı çıkardı. 

Şimdi bu maddeyi koymakla, velileri büyük 
bir külfet altına sokuyoruz ve bir ölçüde din eği
timi almalarına çocukların engel oluyoruz sayın 
arkadaşlar. Bırakalım eski haliyle uygulansın; 
istemeyen kişi müracaat etsin. İstemeyen dilekçe 
versin; isteyen değil. Şimdi, yeni şeklinde, «bu 
istek kayıt esnasında,..» diyor. 

Şimdi arkadaşlar, ilkokulun dördüncü sınıfın
da din eğitim1 başlar, ikinci devrede. Birinci sı
nıfta çocuğunu okula kaydeden veli, çocuğuma 
din eğitimi verdirmeyeceğim diye, üç sene önce
den bir peşin bükme varmalı mıdır sayın arka
daşlarım? Çok: yanlış bir şey. 

Ayrıca ortaokulda, lisede bu çocuk öğrenim 
görecektir. Şöyle düşünün; bâzı okullarda olu
yor; çocuk bir suç işleyince, «Git velini al da 
gel.» Efendim, çocuk Ankara'da okuyor, Erzu
rum'dan veli getirecek. Bu, buna benzer. Mem
leketin poatahLnesi var, memleketin ulaşım ola
nakları var, araçları var bundan yararlanırsın. 

Şimdi çocuğa diyecek ki, oğlum din dersin gö-
'rüp görmeyeceğin hakkında velinden 'dilekçe ge
tir. Hangi veli Ankara'ya kadar gelip, Atatürk 
Lisesine çocuğunu kaydettirirken başında bulu
nur arkadaşlar? Ben altı çocuğunun beşini ilk-
öğrenimden geçirmiş bir arkadaş1 nızım; çocukla
rımın iki tanesi bariç, öbürlerinin okula kayıtla
rı sırasında gidemedim. Dün okul aile birliği top
lantısı vardı, katılamadım; burada görevim var. 
Nasıl bunu yaparsınız? Bu çalışma hayatı içinde, 
bu zor durumda, geçim sıkıntıları içinde veliye 
bunu söylersiniz, din eğitimi gören kişilerin sayı
larını azaltmış oluruz. 

Bu bakımdan Komisyonda eklenen «Bu istek 
kayıt esnasında veliler tarafından okul idaresine 
yazılı olarak bildirilir.» kaydının, bu maddeden 
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çıkarılmasında büyük yarar olduğunu arz eder, 
saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Dolun. Söz on 
dakika ile kısıtlıdır efendim; arz ederim. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, saygı değer arkadaşlarım; 

13 ncü maddedeki lâiklik konusuyle ilgili gö
rüşlerimi arza çalışacağım. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında, mevcut 
yasalarda, Türk millî ahlâkında hiç kimsenin di
nî düşüncesin'1 sansür konulamaz. Hiç kimsenin 
dinî inançları engellenemez. Düşünün ki, bir in
san bii' insanı değişik düşüncede, yani millî olma
yan bir ölçü açısı içerisinde görür; bir yerde tro
tuarla rda, başka bir dinî düşünceye mensup bir 
kişi ile bir arada görür ve aynı insan, gece rüya
sında kendi liderini Moskova'nın Kızıl Meydanın
daki Lenin'in mezarı başında görürse; acaba çıl
dırma olayı il o karşı karşıya gelir mi? Lâiklik il
kesi, Müslümanlığın ve diğer dinlere mensup 
kimselerin, mensubu bulunduğu dine olan say
gılarına her şahsın saygı göstermesi ölçüleri içe
risinde gerçekleşir. 

Bir insan ki, kalkar, kendi siyasî düşüncesin
de olmadığı cihetle onun dinî düşüncesine de te
cavüz eder, onun ahlâk düşüncesine tecavüz eder, 
onun ulusal varlığına, onun millî haysiyetine de 
tecavüz ederse o kişinin alacağı tek cevap; ahlâk 
ölçülerinden voksun oluşunun bir belirtisi olur. 

«Bu sözler' neden sarf ediyorsunuz» diyecek
ler çıkabilir. Bir vesile ile Sayın Başkanlık Diva
nından, şahsıma ait bir tecavüzün vukuu söz ko
nusu olduğu için söz rica etmiştim. İşte bunu bir 
cevap telâkki etsinler. Benim bir öğretmenlik mes
leğim var; biz, çok kusur işleyen çocuk affettik. 
Buraya kadar gelmekle insan kusurdan azade kı
lınmaz. Huy çıkmıyor; zaman zaman Mustafa Ke
mal Atatürk'e dahi dil uzatıp, komünist diyenler 
çıktı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Asla, 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — İnönü'ye 
komünist diyenler çıktı bu ülkede. Bülent Ece-
vit'e komünist diyenler çıktı, 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — O isim
lerin arasında Ecevit'in ne işi var. Ecevit kim, 
o isimler kim? 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Basın men
suplarına kom'i.nist diyenler çıktı. 
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BAŞKAN —• Lütfen madde hakkında sayın 
hatip. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Efendim, 
lâiklik konusunu işliyoruz; işte bu din, düşünce, 
13 ncü maddey; işliyoruz efendim, 13 ncü madde
yi. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

İHSAN ATAÜV (Antalya) — Lâiklik hak
kında böyle mi konuşulur? Lâiklik bu söyledik
lerin değil. 

BAŞKAN — Sayın hatip; söylemek istedikle
rinizi söylediniz. Lütfen madde hakkında görüşü
nü!,. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bu ülkede, 
ahlâktan yoksun olma, sadece sokaktaki adamın 
işi olmaz, onun meziyeti olmaz. Bir ölçüde Çer
kez E tem'e yakınlık itibariyle de 'bir insan dam
galanabilir ıtıi^ Bir ölçüde, biraz önce arz ettiğim 
gibi, Lenin'in mezarının başına gitmekle, bu ül
kenin Başbakanlığını yapmış bir msan taç olarak 
taşınır, o dönemde. Ama nasıl? Cumhuriyet Hü
kümetinin o andaki Başbakanı olduğu için. Onun 
millî düşüncesine, onun dinî inançlarına 'saygı
sızlık gösterilebilir :ni? 

Siz bir kin.se için, yanlış olmadığı halde, yani 
görülmediği halde, yani imkânı olmadığı halde; 
tutar burada l1 ayal kurarak, «Ben falanı, falan 
ile gördüm. Binaenaleyh, falan komünist» derse
niz, ki sadece bu madde ile ilişkili yönünü söylü
yorum... 

BAŞKAN — Lâiklik ile ilgili konuşun efen
dim, lütfen. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, sizden saygılarımla rica ediyorum; 
bu ulusun evlâtlarını, yani bizleri, birbirimizi, ki 
•bakınız, Adalet Partisinin bütün mensuplarına, 
özellikle 'bir ricada bulunuyorum; bugüne dek, 
Parlâmentoya geldiğim günden bu yana, tek tek 
hepinize saygıda kusur işlemiş bir arkadaşınız 
mıyım? Ama düşünceler ters; ama karşı koyacağız 
birbirimizin fikrine, siyasal ölçüler içerisinde bir
birimizle mücadele olacak. Ama kişisel, aile ha
yatınızla, teme1 varlığınızla, çoluk çocuğunuzla 
birlikte hiç birinize karşı ama şahsen, ferdan 
ferda saygıda kusur işlemiş miyim? 

BAŞKAN — 3 dakikanız kaldı sayın hatip. 
HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Hiç biri

nizin millî haysiyetiyle - ne bileyim yani - oyna
yabilecek, rencide edebilecek bir davranışım ol-

1 muş mudur? Siz kalkar da, Cumhuriyeti ilân et
miş, devrimler yaratmış, bir Türkiye var etmiş 
olan bir partinin mensubuna, komünist derseniz; 
alacağınız cevap hazin olur, acı olur, sadece esef 
verici olur. Bu girişimden sonra, lâiklik mad
desiyle ilgili düşüncelerimi arz edeyim. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Bu söyle
diklerinin madde ile ne ilgisi vardı? 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, ben Türk çocuklarının kesin bir din 
eğitimine tâbi tutulmasından yana bir insanım. 
Ahlâk, dinî ölçülerin üzerinde bina kurabilir; ama 
zoraki değil. Bugün işte teessüs ettirilen, orta öğ
retim seviyesine gelen bir çağdan sonra olmalı. 
Bu yönü ile, benden önce değerli düşüncelerini 
scrdeden Sayın Üstündağ'm görüşlerine katılıyo
rum. 

Sayın Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu Beyin, 'gerçekten sevdiğim, saygı duydu
ğum Güngör Hun Bey kardeşimin, benim hak
kımdaki kanaatlerini, hisleri iradelerine galip gel
diği için ileri sürdükleri inancı içindeyim. Değil
lerse... 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Bun
ları neye söylüyorsun, ne alâkası var? 

BAŞKAN — Toparlayınız sayın hatip. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Burada 
bir cümle sarf edeceğim Sayın Başkanım. Burada 
Türkiye Cumhuriyetinin bir Millî Eğitim Bakanı 
vardır; 18 yıl 18 tane tek bir orta dereceli raporu 
olmayan bir insan olarak, 18 tane iyi dereceli ra
poru olan bir bısan olarak, kendilerini davet edi
yorum; Millî Eğitim Bakanlığında benim sicilim 
vardır; en ufak bir uyarı işareti dahi varsa ve 
birçok raporlarımda, «Milliyetçiliğe son derece 
değer veren bir öğretmendir.» kaydına da rast
lamazlarsa; huzurunuzda millet vekilliğinden isti
fa edeceğim, kesin söylüyorum. 

ABDURRAHMAN GÜLER (Çorum) — Bun
ları. neye söylüyorsun? 

BAŞKAN — Tamam efendim, söz hakkınız 
bitti efendim. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Yine de 
söylüyorum. Bunu bir ihbar telâkki etsinler; sıkı
yönetim vardır Yine söylüyorum; Yüce Meclis 
dokunulmazlığımı kaldırsın. Bu ithamda ısrar 
ederlerse bu "ki arkadaşımı ispata davet edece
ğim. Israrlarında yürümezlerse, izin verirlerse, 
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namus ve fik'.r düşüncesi alanında ı'bir eksiklik
lerinin varlığına inanacağım. 

Saygılarımla. 
MUSTAFA OEHAN DAUT (Manisa) — Her 

şeyi istismar ediyorsun, yapmayın 'böyle. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — Komisyon adına söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Komisyon adına Sayın Angı söz 
istiyor; buyurunuz efendim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, değer
li üye arkadaşlarım; 

12 nci madde, yani Millî Eğitim Komisyonun
ca değiştirilen madde; Anayasaya uygun olarak, 
'bilhassa bir mecburiyeti değil, istekle, yani veli
lerinin isteği ile çocuklarının din dersi görmesini 
temin eden bir madde olarak hazırlanmıştır. Mad
deye hu ilâvenin konulmasının sebebi; istek ka
yıt esnasında, sene başında tespit edilmediği tak
dirde, ne kadar çocuğun okuyacağı ıbilineımediğin-
dendir. Sene fonunda terkler, tecrübe ile tespit 
edildiği için, 'evveliyatla ne kadar çocuğun oku
yacağını tespit etmeyi getiren (bu ilâve kısım, Ana
yasaya da uygundur. 

«İstek» kelimesinin <bir yasıiı dilekçe şeklinde 
kabul edilmemesi gerekir. Sene başında kaydo
lurken, isteğinin işaretle tespit edilmesi yeterli
dir ve Anayasada gösterildiği gibi, onun gayesi
ne uygun olarak, bir mecburiyeti ve zarureti gös
termemektedir. Arkadaşlarımızın yanlış anla
malarına meydan vermemesi için bu izahatı yap
mayı zorunlu dördüm. 

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

BAŞKAN ••— Teşekkür ederim 'Sayın Komis
yon. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Sami 
Arslan söz istemişlerdir; buyurunuz efendim. 

D. P. GRUBU ADINA SAMİ ARSLAN (De
nizli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

12 nci madde üzerinde, Grubum adına, görüş
lerimizi söyleyeceğim. 

Lâiklik, yüzyıllardır dünyada lâfı edilen, üze
rinde kavgalar yapılan bir kavramdır ve sırası 
geldiği zaman da herkesin lâiklik karşısında ve
ya yanında oMuğu çok görülmüştür. Bazen çı-
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karlar, «Cami.1 er açık, namaz kılmayın diyen var 
mı?» derler. Bazen de, camide namaz kılacak 
kıldıracak imamın çıktığı okulların köküne kib
rit suyu dökeri er. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yok ca
nım böyle şey. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — 'Sonra kalkar
lar, Anayasanın içine, çıkacak kanunlara, din eği
timini sınırlandırıcı maddeler korlar. Sonra, sıra
sı geldiği zaman da, din hürriyetinden bahseder
ler. Vakıa hudur. Lügatlarımızda «Lâiklik» in 
tarifi var, kanunlarımızda «lâiklik» in tarifi yok, 
Her hangi bir Devletin kanununda «var» diyen 
Bakan veya milletvekili varsa, kürsüye çıksın; 
«Filân kanunda' lâikliğin tarifi var» desinler. Ka
nunlarımızda «lâiklik» in tarifi yoktur, 

Yine ref o. m yapıyoruz. «Lâiklik» kelimesini 
-buraya koymuşuz, «Din Eğitimi Kanunu» nu koy
muşuz. Anayasadan (bir cümle; neymiş efendim? 
«Din eğitimi, nalkm isteğine, küçüklerin de ve
lilerinin talebine 'bağlıdır.» Lâiklik 'bu mudur? Lâ
ikliğin tarifini, 'böyle bir kanun yapılırken, lü-
gatlardan okurluğumuz, tarihte okuttuğumuz şe
kilde yapmak ve metne koymak durumundayız. 

Şimdi, yine lâiklik nedir? Din düşmanlığı de
ğildir. Lâiklik nedir? Din dersi değildir deniyor. 
Ya nediı? Yanma gelen yok. Lâikliğin içine girip 
de tarifini yapan yok. 

Türkiye'nin nüfusuna baktığınız zaman, % 
99'u Müslümandır; azınlık okulları da var. Hal 
böyle iken, Aaayasaca din eğitimi vatandaşın is
teğine hağlı iken, küçük yavrularımızı okula ve
rirken, varacağız, «Sayın Müdür. .» diyeceğiz!... 

Burası azınlık okulu değil. Burası yabancı 
diyar değil; Almanya, Fransa değil; burası Tür
kiye'dir. Benim Anadolu'mun insanı mezarında 
yatarken KıbVye dönmüş. Nüfusunda her şey 
yazılı çocuğuma, «Evlâdım, din dersi görecek mi
sin?» diye soracağız. O da, «göreceğim» diye di
lekçe verecek veyahut da beyanda (bulunacak... 

Arkadaşlarım, mevcut olan şey sorulmaz. Ol
madığını söyleyenler ispat etsinler. Bir hüküm 
konacaksa, şöyle konmalıdır : 

«Din dersi okutmak istemeyenler, dilekçe ile 
başvursunlar.» Okutanlar için böyle olmamalıdır, 
Çoğunluk itibariyle, memleketteki vatandaş oku
lunu yapmış, 80 tane imam - hatip okulu yapmış, 
hir müdürle biı mühür bekliyor. 500 tane Kur'an 
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kursu binası yapmış, müsaade istiyor. Ama, Dev
let diyor ki; «Her ne kadar 'binayı yaptmsa da 
benim açmaya niyetim yok. Açtıklarımın da or
ta kısmından, ben, Kur'an dersini ve Arapça der
sini kaldırıyorum; reform adı altında bunu ya
pıyorum diyor ama Anayasaya lâiklik koyuyor, 
kanunlara bunu koyuyor. 

Binaenaleyh arkadaşlar, 'birbirimizi nutuklar
la, buradaki beyanlarla avutmayalım. Yarınki ne
sillerimize bir nıefkûre verelim. Lâikliğin tarifi
ni 'bu kanuna koymadığınız 'takdirde, okul müdü
rünün şaılısî insiyatifine kalacak, öğretmenin şah
sî görüşüne kalacak; veli de «Okumasın canım, 
din dersine ne lüzum var; yarın sınıfta kalma 
tehlikesi olur.» diye beyanda bulunacak; zavallı 
veli de korktuğu için okumasın, ben evde veririm 
diyecek. Kendisi de bilmiyor, müşkül durumda 
kalacağız. 

Sayın Bakan Ibu işleri gayet iyi bilen kişidir; 
daha önce Bakanlık yapmıştır ve Bakanlığı zama
nında imam - 'hatip okullarının sayısını çok artır
mıştır. Saklamıyorum; ama kendileri grup baş-
kanvekili oldukları zaman da, aynı kürsüye çık
mış, imam - hatip okullarının kapanması babında, 
kapanmasını destekler vaziyette oy kullanma ta
rafını müdafaa etmiştir. 

Şimdi Bakanlık makamına gelmişlerdir. Bu ka
nun çıkıyor, kendilerinin inancından şüphe etmi
yorum; ama bunu, reform yapıyoruz, acele çı
karmak lâzım diye «Padişaha kelle götürür» gibi 
çıkarmayalım. Bu kanun üzerinde önerge vermek 
yasak, şu anda önerge vermek yasak. Beyanda 
bulunuyoruz, yalnız zabıtlarda kalacak arkadaş
lar. Her sahanın bir elemanı vardır, Bir mühen
dis bu sahayı 'bilmez, 'bu sahadaki bir adam da 
mühendisliği bilmez; ama söylüyorum, şu mem
lekette din eği'iimi Devletin tekelindedir arkadaş
lar. Tekel maddesini kullanmak, satmak, içmek 
vesikaya tabi değil; ama din eğitimi, maalesef 
vesikaya tabidir; Sayın Başbakanın, Sayın Hü
kümetin, Sayın Millî Eğitim Bakanının lütfuna 
bağlıdır. Ka.nui.lar ne kadar böyle yazsa da, yıl
lar böyle geçmiştir. 

Hal böyle dunca, şimdi yapılacak ne var? Bir 
kanun yapıyoruz. Bu kanun 1973 yılında yürür
lüğe gireceğine göre, 1'974 - 1975'te haklarımıza 
karşılık veremezse, ne olacak? O takdirde yeni 

bir kanun getirmek durumuyle kargı karşıya ka
lırız. 

İşte elimde Federal Almanya Cumhuriyeti 
Anayasası; Millet Meclisi Kütüphanesinden ge
tirttim. Bakın arkadaşlar ne yazıyor : 

«Madde 7. — (Eğitim) Din dersi lâik okullar 
dışındaki resmî okullarda mecburidir.» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak)—Nerede bu? 

SAMİ ARALAN (Devamla) — Almanya'da. 
«Din dersi lâik okullar dışındaki resmî okullarda 
mecburidir. Din dersi, Devletin denetim hakkı
na halel getirmeyecek şekilde, kiliselerin temel il
kelerde anlaşması suretiyle verilir, Hiçbir öğret
men arzusu hilâfına din dersi vermeye zorlana
maz.» diyor. 

Şimdi 'bakıyorsunuz, Almanya'da din dersi ve
rilecek; papaz'.-ırla Hükümet anlaşacak. Bizim 
memlekette Diyanet İşlerini tedvir eden Bakana 
sorulsun dendiği zaman da, Hükümet yolunu bi
lir diyorlar. Daha, sorulma, inceleme yapılmış 
değil. 

İşte bunun için Sayın Bakandan, Sayın Ko
misyondan, Yüce Meclisten istirham ediyorum; 
memlekette vatandaş Müslümanlığını öğrenmek 
için, dinini öğrenmek için, Hükümetin yardımı
nı, banka kapısında kredi bekler gibi (beklerken, 
bir de şu madde içine «Evlâdına din dersi okuta
cak mısın?» diye sual sorma usulünü, zahmetini 
sokmayın. 

BAŞKAN — 3 dakikanız var sayın hatip; 10 
dakika ile konuşmalar kısıtlı. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — 8 nci Millî 
Eğitim Şûrası ön hazırlığı yapılırken, Millî Eği
tim Bakanı ve Talim - Terbiye Dairesi Başkanı 
memleketin 10 bölgesinde toplantı yapmıştır. Bu 
toplantılarda vatandaşın din hislerini rencide et
memek için kurnazca bir kelime kullanmışlardır. 
Bu kelime şudar : 

Orta öğretimde ıslah, yapıyoruz diye, mahallin 
millî eğitim müdürleri tarafından uylanmak sure
tiyle raporlar çıkarılmış; o raporlarda din eğiti
mi değil, orta öğretimin ortaokula dayalı olması 
kabul edilmiştir. 

Bu rapor da, 8 nci Şûradan geçmiştir. Yalnız 
bir nokta vardır; kurnazca, imam - hatip okulla
rı. lâfı 'geçmemiştir. 
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Derler ki, «Efendim, orada 'bunun adı geçme
di.» Arkadaşlar, Millet Meclisi fesholdu denince, 
içinizden 'birinin adının geçmesine lüzum var mı? 
Okullar kapandı deyince, içinizden birinin oku
duğu okul aç1,1* kalacaktır denmesine lüzum var 
mı? Dolayısıyla, kurnazca, daha doğrusunu söy
leyeyim arkadaşlar, masonca ve komünistçe uy
durulan bir deyimin kurbanı olmuştur imam -
hatip okulları. 

BAŞKAN —• Toparlayın efendim, lütfen. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — İşte bundan 

dolayıdır ki, şimdi müşkül bir durumla karşı kar-
şıyayız. «Bu i-iiek kayıt esnasında veliler tarafın
dan okul idaresine yazılı olarak bildirir.» cüm
lesi, Türk Milletinin evlâdını okula getirdiği za
man, «Sende Müslümanlık bulaşığı kaldı mi; oğ
lunu hâlâ okutacak mısın?» diye sormak demek
tir. Bu millet-i hakarettir arkadaşlar, bu çıka
rılsın. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın hatip. 
Saym Bakan söz istemişlerdir. Biliyorsunuz 

ki, Bakan öncelik hakkına sahiptir. 
Bakandan sonra söz isteyenlerin sırası şöy

le : 
Sayın Tosyalı, Saym Abdulkadir Özmen, Sa

ym Enver Akova, Saym A. Şeref Lâç, Saym 
Mevlût Yılmaz. 

Grup adına söz isteyenler, grup belgeleriyle 
beraber, Divana lütfen yazılı işaret versinler 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Grup 
adına da olur Saym Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Saym Başkan, muhterem arkadaşla
rım; 

Benden evvel konuşan arkadaşım, yanlış te
mel üzerine sözlerini bina etmiş bulunuyor. Ana
yasanın 19 ncu maddesinde, «Din eğitim ve 
öğrenimi, ancak kişilerin kendi isteğine ve kü
çüklerin di kanunî temsilcilerinin isteğine bağ
lıdır.» cümlesi vardır ve sarihtir. 

Buraya alman madde, Hükümetten gelen 
madde, «Din eğitimi ve öğrenimi ancak kişile
rin kendi isteği ve küçüklerin de kanunî temsil
cilerinin isteğine bağlı olarak verilir.» şeklin
dedir. 
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Öyle ise, Hükümetten gelen metin Anayasaya 
mutlak uygundur. Bunu burada münakaşa et
mek mümkün değildir, doğru da değildir. Çün
kü, bunun dışında bir metin yapmak da müm
kün değildir. 

Komisyonda ilâve edilen nedir? Bu isteği 
kimin ifade edeceği ilâve edilmiştir. Buyurun; 
«Bu istek kayıt esnasında veliler tarafından okul 
idaresine yazılı olarak bildirilir.» deniyor., Me
sele bundan ibarettir. İsteğin, Anaysada belli 
olan isteğin, kimin tarafından yapılacağının ifa
de edilmesinden ibarettir. Eğer çocuk rüşte er-
memişse velisi tarafından, rüşte ermişse kendisi 
tarafından yapılacaktır anlamı vardır. O anlamı 
tasrih etmek için bu ifade kullanılmıştır. Bun
dan açık ve belli bir şey yoktur. 

Şimdi arkadaşım diyor ki, «istemeyenler di
lekçe versin.» İstemeyenler dilekçe versin de
mek, bir insanın, «ben çocuğuma din bilgisi ver
dirmek istemiyorum» demesi gibi garip bir du
rumu tespit etmek istikametine matuf bir hare
ket tarzıdır ve bunun altında birçok şeyler 
gizlidir. Çok enteresan bir istektir, katiyen 
makbul bir istek sayılamaz. Memleket birbirine 
girer Beyefendi, memleket birbirine girer. Mem
leketi birbirine mi sokmak istiyorsunuz? Olmaz 
böyle bir istek, olamaz. Lâik bir devletin okul
larında böyle tersine bir istek vâki olamaz, ya-
pılamaz. Bu bir. 

İkinci bir mesele; saym hatip zaman zaman 
benimle alâkalı cümleler söyler. Bir tarihte bir 
gensoru getirmişlerdi, imam - hatip okullarının 
orta kısımlarının kapatılmaması hakkında bir 
gensoru getirmişlerdi. O zaman ben grup baş-
kanvekiliydim, Adalet Partisi Grup Başkanve-
kili idim ve burada grubum adına bir konuşma 
yaptım. Bu konuşmada Tevhidi Tedrisat Kanu
nunu tahlil ettim, din eğitiminin, imam - hatip 
okullarının memleketimizdeki gelişmelerini an
lattım, geçirdiği safhaları anlattım. Bu durum 
karşısında, 1946 yılından beri, 1945 yılından beri 
başlanılan bu arzunun, hareketin, çalışmanın bu
gün şu safhaya geldiğini, bunun birden bire ka
patılmasını doğru olmadığını, bir araştırma ya
pılması lâzımgeldiğini ifade ettim ve bir önerge 
verdiğimi söyledim; Meclis Riyaset Divanına bir 
önerge verdiğimi söyledim. Bu mesele araştırıl
malıdır, araştırılmalı ve bir neticeye bağlanmalı, 
ondan sonra kapatılma kararı alınmalı veya 
alınmamalıdır şekilde bir beyanda bulundum. 
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Şimdi bundan önceki günlerde kulağıma bâzı I 
şeyler geldi. Politikacılar bu mevsimde çok şey 
söylerler, muhtelif yerlerde; bu da onlardan bi
risi. Kulağıma gelen şudur: «Orhan Dengiz 
var ya, yeniden Millî Eğitim Bakanı olan 
adam, bu zat imam - hatip okullarının orta kı
smımı kapatan adamdır.» J 

Bir defa, 1971 Nisan veya Kasımında kapa
tılmış okulu benim kapatmam mümkün değildir. 
Bu lâf söylenmektedir, politika insanı nerelere 
kadar götürüyor. 

Şimdi burada buna benzer bir cümle tekrar I 
edilmiş olduğuna göre, bu lâfların nereden çık
tığı anlaşılmaktadır; çok enteresandır. Şimdi, 
bağlamak istemiyor gönlüm, ama bağlamamak I 
mümkün değil, bağlamak icabediyor. «Bakan 
imam - hatip okullarının orta kısmının kapatıl
masını savunmuştur.» dedi burada. Şimdi, böy
le söyledi, aynen not ettim. Sayın hatip dedi ki; 
«Sayın Bakan filân zamanda imam - hatip okul- I 
kırının orta kısmının kapatılmasını savunmuş- I 
tur.» Beyefendi ben böyle bir vazife yapmadım, I 
yapmadım. Benim yaptığım vazife gayet sarih- I 
tir ve tekrar ediyorum; zabıtlarda vardır dik
katle okusunlar. Araştırma önergem vardır; I 
araştırma komisyonu kurulmuştur; kurulmuş ise 
oradadır, onların tetkikindedir; araştırılmalıdır 
diye Grubumuz adına grup başkanvekilimiz İb- I 
rahim Aytaç'la beraber imzalayarak bu önergeyi I 
verdik ve buradaki savunduğum nokta da bu- I 
dur; kapatılmasını savunmuş değilim. Ümit 
ederim ki, bundan sonra yanlış cümleler kullan
mak suretiyle, aleyhimde olacağını zannettiğiniz 
kelimeleri kullanmazsınız; teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurunuz Sayın Hasan Tosyalı. 

* i 

SAMİ ARSLAN (Denizli) Grup adına söz 
istiyorum. ' I 

BAŞKAN — Grup adına istiyorsunuz, çağır
dım hatibi artık kusura bakmayın. 

Sayın Tosyalı siz de grup adına mı istiyorsu- I 
nuz°L 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet 
Sayın Başkanını. I 

BAŞKAN — Grup adına söz isteyenler lüt
fen belgeleriyle Divana başvursunlar. 

C. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Yüce Meclisin Sayın Başkanı, 
çok değerli arkadaşlarım; I 

12 nci madde, lâiklik maddesi Hükümet tek
lifi olarak, Anayasamızın 19 ncıı maddesine tam 
mutabık olarak getirilmiştir. Millî Eğitim Ko
misyonunca, küçük yaşta olanlar], (ilk mektebin 
4 ııcü sınflndan itibaren din dersi başladığı için 
1 nci sınıfa başlayanları) velisi mektebe getir
diği zaman; «Yavruma din dersi yaptıracağım 
veya yaptırmayacağım.» demesi şeklini getirmiş
tir ve daha güzel olmuştur. Millî Eğitim Ko
misyonuna. teşekkür ederim. 

Sayın Millî Eğitim Bakanımızın, madde hak
kında çok güzel ve açıklayıcı ifadelerinden sonra 
uzun konuşmayacağım. 'Maddeye açıklık ve 
sarihlik verdiler. Yalnız kendime has üslûpla 
bir şeyi ifade edeceğim ki, o da şudur : 

Muhterem arkadaşlarım, bir millet millî ve 
dinî varlıklarından oluşur. Bir milleti teşkil 
eden iki unsur vardır; (Bir çimentoyu teşkil 
eden taşla kum gibi) Birisi din, birisi de milli
yet. Anayasamız da, Millî Eğitim Temel Kanu
numuz da Müslüman Türk milletine din eğitimi
ni serbest bırakmıştır ve hattâ Türk milletinin 
yavrularını okutan öğretmen okullarında din 
dersini mecburî kılmıştır. Bütün diğer okullar
da ihtiyarîdir ve fakat öğretmen okullarında 
din dersi mecburîdir, meslek dersidir. Denıek-
ki, gelip geç.en hükümetlerimiz din dersine ön.em 
vermiş; önümüzde müzakere ettiğimiz kanun da 
aynı önemi vermektedir. Bunun karşısına çık
maya hiç lüzum yoktur. Binaenaleyh, millî 
varlığımızı devam ettirebilmek için, bütün millî 
kültürel eğitimimiz ile birlikte, dinî eğtimi de 
okullarımızda devanı ettireceğiz. Türk milleti, 
Türk Müslüman milleti olarak gelmiştir, ebedi
yete kadar da böyle payidar olacaktır. Milleti
mizi temsil eden bu çatı altında, bu mukaddes 
çatı altında bunu hepimiz böyle isteriz, istiyo
ruz, isteyeceğiz. Maddenin böyle geçmesi lâ
zım; saygılar sunarım.. (O. G. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın hatip. 
Sayın Sami Arslan, grup belgeniz var buyu

run efendim. 
D. P. Grubu adına Sayın Sami Arslan, bu- • 

yurun efendim. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) Kifayet önergem 
vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN —- Kifayet takririniz bana henüz 
gelmedi efendim. 
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D. P. GRUBU ADINA SAMİ ARSLAN (De
nizli) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri ; 

Kürsüye tekrar gelişim, bir münakaşaya mey
dan vermek için değildir, bir hakikatin ortaya 
çıkması içindir. Sözlerimi bu mânada anlama
nızı istirham edeceğim. 

Şahsen Sayın Orhan Dengiz ile aramda hiçbir 
ihtilâf yoktur; seçim bölgemle de ilgili değildir. 
Denizli'de müftü iken imam - hatip okulunun 
açılmasında kendileri ile çok temaslar kurdum; 
açan da odur. Binaenaleyh; hiçbir bölgede Or
han Dengiz bunu yapmıştır diye bir cümle kul
lanmadım. Deminki cümlemde de, «kapanma
sını savunur şekilde konuşmuştur» demiştim. 

ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Senin 
arkanda namaz kılınmaz. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Yine şöyle 
söylüyorum; bir adamın kapısına fukara bir 
kişi gelir; adam çok zengin kârım gibi; para 
ister adam, ilâç alacak. Zengin başlar; «İş 
Bankasında bir milyon liram var, Ziraat Banka
sında 10 milyon liram var. Eğer bugün tatil 
olmasa idi, bankalar kapalı olmasa idi, cebimde 
olsa idi» diye yarım saat fukaraya nasihat çeker. 
Fukara bekler, acaba cebinden bir 100 lira çıka
cak nıı diye. Adam elini cebine sokmaz; «Ağam 
çok iyisin, hoşsun, ama sana verecek param 
yok» der. Yarım saatlik nasihattin mânası var 
mı1? Netice sıfırdır; yani açıkça kısa kesmek 
lâzım; «Sana para vermeyeceğim» demek ge
rekir. Sayın Orhan Dengiz, grup adına buraya 
çıktığı zaman da, burada 1,5 saate yakın konuş
tu. Dikkatle dinledim; 1,5 saat konuşmasının 
aşağı - yukarı 89 dakikasında imam - hatip okul
larını savundu; 89 dakikasında savundu. Savun
madı diyemem, zabıtlarda var, saklamam; ama 
sonunda işi bağladı. «Her ne kadar durumlar 
böyle ise de şu ortamda imam - hatip okulları 
kapanıyor mu, kapanmıyor mu diye verilen bir 
gensoru ile buna katılmak doğru değildir.» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
({Uşak) -— Ortam kelimesi yoktur. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — «Biz bu bap
ta gensoru önergesi yerine araştırma önergesi 
verdik, durum böyle olsun demiştik». 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sonra da 
gensoru önergesi... 

SAMI ARSLAN (Devamla) — Arkadaşlar, 
bir dakika sonra ona geleceğim. Araştırma öner-

— 74 

30 . 5 . 1973 0 : 1 

gesi nedir, gensoru önergesi nedir, soruşturma 
önergesi nedir? Sayın Orhan Dengiz ve sizler 
bunu benden daha iyi bilirsiniz. Araştırma bir 
kağnı saman içine ufak bir iğne atıp, yıllarca 
aramak demektir. Nitekim... (A. P. sıralarından 
gürültüler) Nitekim, 21 ay olmuştur araştırma 
önergesni verdiğimiz... 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşün lütfen 
Sayın hatip. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Evet lâikli
ğe geleceğim efendim. 21 ay olmuştur; 21 ay
dan beri imam - hatip okulları konusu hakkın
da araştırma yapılmadığı gibi, 21 aylık tatbikat
ta da imam - hatip okullarının orta kısmı, orta 
okul haline getirilmiştir. Hasta mezarlığa gö
mülmüş, ifadesi alınması için araştırma yapıla
cak; sırası gelecek sonra adamcağızın hakkı ve
rilecek!.. Mümkün değil bu? Bizim iddiamız bu? 
Ha, kim getirdi? 

ORHAN CEMAL FERSOY (İstanbul) — 
Siz getirdiniz. 

SAMI ARSLAN (Devamla) — İmam -hatip 
okullarının kapanma kararını alan Millî Eğitim 
Bakanı Şinasi Orel, o zaman için, üç partinin 
desteği ile bakan olmuştur. (A. P. ve C. G. P. 
sıralarından «Yok» sesleri). 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Olmuş
sa ne olmuş? Parlâmentoya saygın yok mu? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efen
dim. Sayın hatip madde ile ilgili lütfen. 

SAMI ARSLAN (Devamla) — Bu üc parti
nin adını vereyim; C. H. P. den, M. G. P. den, 
A. P. den o hükümette bakanlar var idi. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Parlâ
mento kararı değil mi? Demokratik sisteme 
inancın yok mu? \ 

ABDÜLLÂTİF ENSARİOĞLU (Diyarbakır) 
Siz anlayamazsınız. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Cevap ver
meyeceğim; ne derseniz deyin cevap vermeyece
ğim, konuşmama devam edeceğim. 

21 aylık zaman geçmesine rağmen, imam - ha
tip okullarının, meslekî yönden sağlam, kültür 

yönünden mükemmel çıkması için her türlü gay
ret boşa geçmiş; maalesef Erim Hükümetinin 
Millî Eğitim Bakanının aldığı karar, o gün Par
lâmento aritmetiği; A. P. 224, O. II. P. 140, 
M. G. P. 14, D. P. 41 üyeyi}, sahip iken, A. P. İle 
C. II. P.'ııin katılmamasıyle, yani başka bir mâ-
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nada kapatma kararı karşısında; «Gensoru 
önergesine katılmıyorum.» demeleri suretiyle, 
Bakan buradan tezkiye almıştır. 

Vakıa bu iken, olayları değiştirerek, şöyle 
yapıyorlar demeye lüzum yok. Kapatan Baka
nın ismi Şinasi Orel, ama kapatma olayına ce
vaz veren A. P. ile C. H. P.'dir. 

Saygılar sunarım. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sahte hoca, sa

rık bağla başına. 
BAŞKAN — Abdülkadir Özmen, buyurun 

efendim. 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Ben senin 

Kars'ta müridlcrinden para aldığını da biliyo
rum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim lütfen, sözünüz 
bitti. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Terbiyesiz herif, 
sen A. P.'ııin reylerine ihanet ettin; sahtekâr. 

BAŞKAN — Sayın Musa Doğan, rica ediyo
rum oturun efendim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Terbiyesiz, iki de 
bir çıkıp burada dırlayacaksm. 

BAŞKAN — Sayın Abdülkadir Özmen. 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 

m terbiyesiz demiştir, sözünü geri alsın. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Terbiyesiz. 
BAŞKAN — Sayın Musa Doğan, lütfen ye

rinize oturunuz. 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 

duyuyorsunuz, terbiyesiz diyor; sözünü geri al
sın. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen yerinize oturu
nuz; lütfen yerinize oturunuz. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Hain. 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Hain sensin. 
BAŞKAN — Sükûneti muhafaza edelim efen

dim. Buyurun Sayın Hatip. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bana 5 dakikalık konuşma fırsatı veren Sa
yın Başkana çok teşekkür eder, Büyük Meclise 
saygılar sunarım. 

Muhterem ve çok kıymetli milletvekilleri; 
Millî Eğitim Temel kanun tasarısının 12 nci 

maddesinde getirilen hükme göre, ilkokullar
da okuyan küçük çocukların ebeveynlerinin, 
«Çocuğuma din dersi okutmafk istiyorum» diye1 

dilekçe vermesi lâzımgelir. Günkü, çocuk bunu 

anlayamaz. Halbuki, ben bu fikirde değilim. 
Bon, senede en aşağı 50 - 60 okula girip çıkı
yorum ve bu hususu şahsen inceliyorum, tet
kik ediyorum. Bütün arkadaşlarımdan rica 
ediyorum; her yönden, Millî Eğitim Bakanlı
ğının getirdiği her hususta kendisine camı gö
nülden destekçi olalım. Güdkü, bu Bakanlık, 
her sene bütçeden aldığı parayla büyük bir 
gelişme kaydetmektedir. Bunu kim inkâr 
ederse nankörlük yapıyor demektir. Şahsen 
1941 senesinde 3 okul yapmışım. Mardin'in 
720 köyünde, yalnız, Kızıltepe mmtakasmda 
iki okul vardı. Atatiiıjk zamanında bir okul 
yapılmıştı ve Mardin'in 720 köyünde 1950'ye 
kadar 5 okul yoktu. Uaka't bu hususta De
mokrat Parti iktidarı zamanında ve halkın 
büyük desteğiyle, işbaşına gelen A. P. iktidarı 
zamanında yalnız Mardin'de değil, bütün Tür
kiye sathında büyük bir başarıya ulaşılmış 
bulunmaktadır. Bunu söylemeyeıı, inkâr eden 
büyük bir haksızlık yapmış olur, Ben bir köy 
yocuğu olduğum ve halktan göeldiğim için' 
halkın dünkü ve bugünkü durumun biliyo
rum. 

Arkadaşlar, ben A. P. nin içinden de gel
miş değilim. Şunu biliniz |ki, ben hayatta ne 
dalkavukluk yapar, ne de böyle Jkavıık sal
larım; ben, hakikati söylüyorum. 19G5'te be
nim buraya gelmem için 21 800 «evet» nıü-
hürüyle, millet beni zorlamıştır. 'Atmıyorum, 
hakikati söylüyorum. 

Yeri gelmişken bir hususa da dokunmak 
istiyorum. Oradaki bağımsızlar, oy pusla la ri
na «evet» mühürü basıldığı zaman Meclise ge
lemez; ama partiler 1 000 oy aldığı zaman 
gelir. Bu bir adaletsizliktir. Ben Mardin'den 
21 000 oy alıyorum gelemiyorum; ama Komü
nist Partisi (İşçi Partisi) 1 000 oy, Millet 
Partisi 1 000 oy, Halk Partisi 3 000 oy, Yeni 
Türkiye Partisi de 10 000 oy alıp geliyorlar. 
Ben 21 000 oy aldığım halde gelemiyorum. 
Bu durumda ben Mardin Milletvejkili olamı
yorum da, benden çok daha az oy alanlar 
milletvekili oluyorlar. Mardin'den 3 millet
vekili çıkabiliyor, bana verilen oylar boşa gi
diyor ve bu suretle bana oy verenler öksüz 
hale geliyor; hakları olduğu halde, Büyük Mil
let Meclisine bir arkadaşımızı göndermekten 
mahrum kalıyorlar. Bir çiçekle bahar olmaz 
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arkadaşlar. İşte o kanunlar şimdi ölmüş ar
tık. Allah böyle büyüjktür ki, koca Adalet 
Partisi diniyle, inıaıııyle iş başına gelip bu 
engellerin hepsini aşmıştır. Tabiî milletin sa
yesinde, vatandaşın A. P.'nin rejimine, gidişi
ne inanması ve iktidarı eline vermesiyle ol
muştur bu ve daima da vereceğine eminim. 

Şimdi, Sayın Üstün dağ arkadaşıma hita-
bediyorm. Arkadaşımız bilimsel ve bilmeyim-
sel üzerine bir konuşma yaptı. Ben bir pro
fesör değilim, ama bunun mânasını tahmin 
edebilirim; 500 tane profesör, 50 tane general, 
500 paşa, birkaç tane hukukçu arkadaşla
rımla 11 yaşımdan beri bu işlere girmiş ve 
kendi kafaca muhterem ağabeylerimden, sev
gili kardeşlerimden bir şeyler öğrenmiş bu
lunuyorum. İnsanlar 4 çeşide ayrılmış : 

Bilen, bilen ve kendisini bilebilendir. Yani 
hem biliyor, hem bildiğini işe tatibik ederejk, 
bilerek işini yapıyor. Böyle bir adamın arka
sını takibeden millet daima refaha ve iyiliğe, 
büyük bir gelişmeye kavuşacaktır. Ama bâzı 
bilmeyenler vardır. Bunlar, bilmez ve bil
mediğini de bilmez. Bunlar bilmiyor ve yap
tığı isi de beceremiyor; fakat kendisini bili
yor sanıyor, bileni de bilmiyor. En nihayet 
şeytan böylelerinin kafasına giriyor, işte ben 
'böyle yapmışım, şöyle yapmışım diyerekten 
övündürüyor onları. İşte o insanlar; parti
ler olsun, ne kadar büyük kitle olursa ol
sun, o bilmeyen ve bileni de bilmeyenin arka
sından gittikleri zaman mahvolup giderler 
ve iki günde sıfıra düşüp ortadan yok olur
lar. 

BAŞKAN — İki dakikanız var, toparla
yın Sayın Özmen. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Devamla) — 
Sayın Başkan, arkadaşımız öyle bir noktaya 
temas etti ki; bilimsel ye bilmeyimsel mev
zuu... Ben de ilâve ediyorum; bunu tamam
layayım müsaade edin de. 

Mühtasaran bu ikisini söyledim; demek ki, 
memleketi refaha götüren, bilen cemiyetler 
ve onları tajkiibedenlerdir. Bu toplumun kim 
olduğu şimdi gözönüııde, bunu herkes biliyor. 
Bildiği için de gittikçe toplum ilerliyor. Nasıl 
anlıyorsun bunu, diyeceksiniz. Toplum git
tikçe refaha kavuşuyor ve bu şekilde muvaf
fak oluyor, İşte böyle anlıyorum. 
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Sayın Başkanımın ikazına teşekkür ede
rim. Ben bunu öbür yönden bitireyim. Benim 
fikrim bu. 

Bütün okulları dolaşıyorum, şahadetini bil-
ıineyen çocuklar var; yüzde 5'i anca|k bilebi
liyor. Yalnız, mademki, Müslümanız, benim 
çok kıymetli, değerli Orhan Dengiz'im, Sayın 
Bakanım, bir şey söyledi; Anayasa düzeyin
de bu maddeyi kanuna getirmiştir. Lâiklik 
doğrudur. Bu lâiklik ne zaman gelmiştir, belki 
birçokları bilmiyor. Sayın Demokratik Parti 
hatibi Sami Beye taş atmıyorum, hocadır; 
hoca olduğuna göre bilir jkendisi. «Elfitııetü 
eşeddü minelkatli» diyor. Kur'anda... Büyük 
konuşmuyor, bana gücenmiyor. Çünkü bildi
ğim için gücenmiyor. Ben ona taş atmıyo
rum; ama mademki, A. P. nin hakkını inkâr 
etmekte, bunları itham etmekte, o halde neden 
kendi adaylığını A.P. den koydu? Arkadaşım 
A. P. nin içinde olduğu zaman neden bir ka
nun tejkli.fi getirmedi? 

BAŞKAN — Toparlayın efendini, lütfen. 
ABDÜLKADİR ÖZMEN (Devamla) — To

parlayacağım. Şimdi rica edeyim, benim dü
şüncem bu. Benim anladığıma göre, lâiklik 
(iyice dinleyin arkadaşlar) Peygamber Efen
dimiz zamanında gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Özmen, toparlayın lüt
fen. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Devamla) — 
Çok teşekkür ederim. Bir dakika, bir dakika; 
ço'k mühim bir cümle. 

'Sayın Başkan, mühim bir noktadır bu. 
Evet lâiklik Peygamber Efendimizin zamanında 
gelmiştir. Bütün kâfirlerin, Peygamberimizin 
etrafını sardığı zaman Hz. Cibril - i Emin'i in
dirdiler; «Git Peygambere söyle, Muham-
med'e de ki; bu kâfirlerle başa çıkamıyor-
sun, azınlıktasın; siz kendi dininize göre âmel 
edin ve kendi dininize göre çalışın, ben de 
kendime göre âmel edip çalışayım; bu mem
lekette yaşayan insanların hepsi müsavi ola
rak istediğini yapacaktır.» 

ıBAŞKAN — Toparlayınız efendim. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Devamla) — Lâ
iklik şimdi taihrif ediliyor. Tahrif edile edile 
işte lâiklik bu hale gelmiş. 

Atatürk: o zaman doğru yolu seçmiştir. O 
zaman Rusya, İngiltere, İtalya, Fransa gilbi bü-
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tün devletler şu küçük kitlenin üzerine hücum 
ettiğinde, Atatürk; «Biz lâik bir devletiz» dedi. 
Şahsiyeti büyük, Türkiye'yi ve bu bayrağın al
tında yaşayan vatandaşları kurtaran ve şimdi 
de ilelebet yaşatan Atatürk'ü herkes alet etmek
tedir. Atatürk lâiklik konusunda Peygamber 
efendimizden ilham almıştır ve doğru yolu seç
miştir ve biz Atatürk'ün yolundayız. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

Yalnız' Sayın Cumihuıibaşkanından, Sayın 
Başbakandan ve Parti Genel Başkanlarından 
Ibirşey rica ediyorum: Her milletin anayasasın
da ya «protestan» ya «katolik», veya «şudur», 
diye var; «Türkiye lâik ve müsllümıaın biır devlet
tir», diye Anayasaya koysunlar. Din dersi al
fabesini küçük çocuklar öğrensin, buna müsaa
de etsinler. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim. 
ABDÜLKADİR ÖZMEN (Devamla) — Sa

yın Başkan, yarım dakika rica ediyorum. 
BAŞKAN — Peki, yarım dakika buyurun. 
ABDÜLKADİR ÖZMEN (Devamla) — Bü

yük Millet Meclisinden ve sayın parlamenterler
den rica ediyorum; amentübiliahi, kelimeî şa
hadet, fatiha küçük erkek çocukların kafasın
da yerleşsin ve bunlar, «ihen bir müslüman 
evlâdıyım» diyehilsin. 

Bir kusurum varsa özür diler, hepinizi canı 
gönülden sevgi ve saygılarımla selâmlarım efen
dim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın hatip. 
Efendim Sayın Abdülkadir Özmen beyle be

raber altı kişi konuşmuştur. İki adet yeterlik 
önerjge'si vardır, okutuyoruım. 

iSayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, kifayetin oylanmasını 

saygıyle arz ve teklif ederim. 
Bilecik 

Sadi Binay 

iSayın Başkanlığa 
Gıörüşülmekte olan madde aydınlığa kavuş

muştur, kâfi sayıda sayın üye konuşmuştur. Ki
fayeti müzakere kararı alınmasını arz ve tek
lif ederim. 

iSinop 
Hilmi Biçer 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— Aleyhinde. 

MEHMET SEDDIK AYDAR (Bingöl) — 
Aleyihinde. 

BAŞKAN — Evvelâ Sayın Şeref Lâe iste
diler efendim. 

Buyurun ıSaym Şeref Lâç. 
ABDURRAMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 

— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Haddizatında üzerinde belki hiç durulmam a-

sı iöaibeden bir madde müzakere edilirken çok 
deırin noktalara tamas edildi ve Adalet Partisi 
de suçlandı. Bu hakikaten üzücüdür-. Ben temen
ni ederdim, ki, bizim arkadaşımız bu kifayet 
takririni vermesin. Çünkü bu mesele üzerinde 
biraz dalha durursak fayda temin edilmiş olur
du. Neden fayda temin edilmiş olurdu? 

Madde haddizatında hükümetçe güzel ge
tirilmiş, Sayın Üstündağ'mda üzerinde durduğu 
bir nokta ile, bir nebze hakkı bulunduğu bu 
meselenin biraz ele alınması icaibediyordıı. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Ben 
bu madde üzerinde konuşmadım Sayın Hatip. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— öteki arkadaşınız konuştu; isminizi yan
lış söyledim. Yine sizin arkadaşınız. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

Lütfen yeterlik hakkında sayın hatip. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Deviaımla) 
— Şimdi, Hükümetin getirdiği şekliyle madde 
bir isteği tazammun ediyor: İstenecek... Komis
yondaki ilâve bu isteğin şeklini tespit etmiş. Na
sıl istenir? Beyanla.. Kayıt sırasında... Yalnız, 
buradaki mahzur şuydu': (Eğer takrir oylan-

I ımasaydı daha geniş izahat verirdik.) 
Bidayette kayıt sırasında, güzel; ama tasrih 

etmek icaJbeder: Kayıt sırasında istememiş de, 
sene ortasında dinî tedrisata talibolursia ne ola
cak? 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Mâni 
hali yok. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Bizce mâni hali yok. Ancak, maddede hü
küm yok. Mektep idaresi der ki, bidayette, so
ne başında kayıt yaparken, hattâ hattâ daha 
mühimi var; o da Talim Terbiye Dairesinin üze
rinde duracağı ehemmiyetli bir husustur, zanne
diyorum ilk mekteplerde 4 ncü sınıfta dinî ted
risat yapılıyor. Ama çocuk 1 nci sınıfa kayde
dilirken velisi böyle bir talepte bulunmamışsa 
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ne olacak? Mektep idaresi, «Vaktiyle bu talebi 
yapacaktınız» derse, bunun altından kalkmmaz. 
Onun için ya bu maddenin son fıkrasının, «Ka
yıt sırasında talep yapılır,» şeklindiiki hükmü 
kaldıralım; Komisyon muvafakat etsin veyahut 
altına, «Her zaman bu talep yapılabilir.» hük
münü ilâve edelim. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde konuşuyor
sunuz efendim. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— İste bu, kifayetle alâkalı. 

Eğer kifayeti kabul buyurmamış olsa idiniz, 
^ene bu lâiklik meselesi üzerinde bir nebze dur
mak ieabederdi. 

Yine arkadaşımız lâikliğe çattı; haklı olabi
lir, ama ne yapalım ki Anayasanın hükmü. Ka
nun Anayasa hükmünü getirmiş koymuş, bunun 
dışına çıkamıyoruz. Anayasada değişiklik ica-
beder mi, etmez mi? O ayrı düşünülecek mese
le. Yalnız benim üzerinde durmak istediğim 
nokta şu: Kifayeti kabul etmeyin ; hattâ müsa
maha buyurun (elinizdedir kifayete rağmen) 
biraz konuşalım. 

Lâiklik anlaşılmış mıdır, anlaşılmamış mı
dır? Anlaşılmıştır lâiklik. Lâik olan, devlet
tir, fert değildir. Cumhurbaşkanı da lâik değil
dir, Başbakan da lâik değildir, parlamenterler 
de lâik değildir. Fertler lâik olmaz, lâik olan 
devlettir. 

Cumhurbaşkanı Hristiyan olur, Musevi olur, 
Türk olur, Müslüman olur. Başvekil öyle olur... 
Fakat bizim Genel Başkanımız - ki elhamdüllil-
lâh Müslümandır - «Allah» dediği zaman, ca
mie gittiği zaman kıyamet kopar, «Lâikliğe ay
kırı» diye. Ne münasebet?... 

BAŞKAN — Sayın Lâç, lütfen kifayetle il
gili efendim. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Kifayetle alâkalıdır. 

Kimsenin rahatça sesi çıkamaz; korkar her
kes «Lâiklik» ten. Ne demek lâiklik? İşte lâ
iklik budur. Devlettir lâik; fert lâik olmaz, 
fert müslüman olur... 

Muhterem arkadaşlarım, üç sene evvel Fran
sa'da bu mesele yüzünden bir hükümet devril
miştir. 

Aslında bizim Anayasa sakattır. Hem Devlet 
lâik olacak, hem dinî tedrisatı Devlet eliyle sub-
vansiyonc edeceksiniz, hüküm getireceksiniz, pa-
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ra vereceksiniz... Olmaz. Ama böyle bizim Anâ* 
yasamız; buna ıttıbaa zaruret vardır. 

Fransa'da (Bilirsiniz) papaz okulları vardır t 
St. Beııoit, St. Joseph, St. Pulcherrie. Bizde 
de şubeleri var burada; bütün dünyada dal bu
dak salmışlardır. 

Fransız Maarif Vekili üç sene evvel bunlara 
devlet bütçesinden para vermeye kalktı. Dedi ki, 
«Senede bilmem kaç milyon Frank yardım vere
ceğim ; beanşart sizi kontrol, altına alacağım.» 
Bunlar özel okullardır. Resmî lâik okullar var
dır; orada dinî tedrisat yapılmaz. Devletin 
okulları lâiktir, karışmaz; «Git özel okulda din 
öğren,» der. Lâik devlet işte budur, karışmaz 
kimse; özel okulunu açar dinini tedris ettirir. 

Bu Hristiyan okulları kıyameti kopardılar. 
Dediler k i ; «Gölge etme, başka ihsan istemem. 
Senin yardımını istemiyorum; çünkü beni kont
rolün altına alacaksın, ezeceksin. Dinî tedrisat 
yapmama mâni olacaksın, istemiyorum!» ve 
Fransız Millî Eğitim Bakanı biraz ısrar ettiği 
için kıyamet koptu lâik Fransa'da, Millî Eğitim 
Bakanı istifa etti ve kabine değişti... Lâiklik bu
dur. Ama bizim Anayasamız böyle değil. Bina-
enaleyh, Anayasa hükmüne ıttıbaa mecburuz. 
Yalnız bu maddenin bu noktasının' bu şekilde 
tasrih edelim. Asıl mıühim mesele, (içimizde ta-
llim terbiyeciler vardır) ne demek 3 neü, 4 neü 
sınıfta dinî tedrisat? Niçin ben, ilkokulda Türk 
çocuğunun kıörpe dimağına «Allah, Peygam
ber, iman, ddn» fikrini 'koymaylayun? Dördüncü 
sınıfa gelinceye .kadar her türlü ahlâksızlığı, 
her türlü dinsizliği, her türlü imansızlığı o kör
pe dimağı alsın; dördündü sınıfta ona din derisi 
öğreteceğim ,de, .müslüman yapacağım. Olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, size bir hadise an
latayım. 

ıBAŞKAN — Sayın Şeref Lâç. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devaımla) 
— Bitiriyorum Sayın Başıkan. 

ıSene 1949, dinî tedrisat zaruretini aynı şe
kilde dördüncü sınıflarda hükümet kalbul et
miştir. Benim çocuklarım da Moda İlkoikülun-
da okuyorlardı. Bir gün kızım geldi, dedi k i ; 
'(ikinci sınıfta idi) «Hocamız bugün dedi ki, 
siz, o örümcek kafalıların tarif ve taibir etti
ği şdkilde din, Allah, cennet ve cehenneme 
inanmayın. Bir kimse bir iyilik yaparsa, kal-
'binde bir feralhlık duyar, cennet odur. Bir kim-
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se bir fenalık yaparsa ıstırap duyar, bu da 
cehennemdir.» Benim kafam döndü, ertesi gün 
okulla gittim, o hocayı çağırdım, itiraf etti; 
«Evet böyle» dedi. Müdüreye dedim ki : (Mü-
dire de M. Turhan Tan'm karısı idi.) Müdire ha
nım, benim çocuğumun körpe dimağına ben 
Kur'anı Azîmüşşan'ın tarif ve tabir ettiği, ba
na Allalhm gönderdiği dini, cenneti, cehennemi 
•sokuyorum. Stalin'in dinini, cennetini, cehenne
mini, .size kim emretti de, benim çocuğumun ka
fasına sokuyorsunuz ? Gelecek sene dördüncü sı
nıfta okuyacak..» 

IBAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 
olduğunuzu unutmayın lütfen efendim. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Davamla) 
— Bir dakika efendim, bir daikika. 

Lâiklik müsaadeyi emretmiştir. Müsaade ile 
din dersi okutac aksan iz; ben gelecek sene okut
mayacağım. Sizi mcnediyoruım, böyle yapma
yın.» Ertesi gün o hoca geldi, dedi k i : «(Beyefen
di, ben de müslüman bir ana ve bahanın evlâ
dıyım, oruçluyum, fakat bize Maarif Müdüriye
tinden emir var; dinî tedrisat yapılacaktır, ama 
çocukları böylece birinci, ikinci, üçüncü sınıf
tan alıştırın bunlara» dendi. Evvelce böyle idi, 
e, şimdi bize farkını söler misiniz muhterem 
arkadaşlarım ?. 

BAŞKAN — Niçin yeterlik önergesinin aley
hinde olduğunuzu lütfen söyleyiniz ? 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
--%- Acele etmeyin muhterem Başjkan, mühim 
ibir noktaya temas edilmiştir. Kifayet önergesi 
hu meselede yürümez.. 

Simidi, döndüncü sınıfta din dersi okutula
cak. Benim müslüman evlâdım dördüncü sınıfa 
kadar ne öğreniyor? Dördüncü sınıfta kim, han
gi hoca benim çocuğuma Kur'anı Azîmüşşan'ın 
getirdiği dinî, cenneti, cehennemi öğretiyor? 
Bana Millî Eğitim Bakanı gelsin, bu hocaların 
dinî kifayetini anlatsın bakayım; kâfi midir, 
nereden öğreniyor'? 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efendim. 
ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 

— Binaenaleyh; ben Millî Eğitim Bakanından 
rica ediyorum: Bu, talim terbiye işidir, kanunu-
ımuzda hüküm yok. Birinci sınıfta Allah kelâ
mı, Kur'au, din, iman, müslüman, islâm, Pey-
gamjber, Hazreti Muhammed kavramları benim 
çocuğuma öğretilecektir. Çünkü, Anayasa, lâik
lik bunu âmirdir. 

— 79 

30 . 5 . 1973 0 : 1 
Madem ki, lâiklik hükmüne göre dinî tedri

sat yapılıyor.. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen istismar et

meyelim, yeterlik önergesinin aleyhinde konu
şuyorsunuz sayın hatip. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Bu istismar m ı ! Sizin çocuğunuzun da hakkı
nı koruyorum Sayın Başkan. 

BlAŞKAN — Siz önergenin aleyhinde ko
nuşuyorsunuz, usulle bağlıyız Sayın Şeref Lâç. 
Hürmetim vardır, ama usule bağlıyız. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Usulü bu meselede, biraz lütfedin de müsa
mahalı görün. 

BAŞKAN — Efendim, Genel Kurul yeter
lik önergesini kaibul buyurmazsa görüşeceğiz. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (Devamla) 
— Efendim, öyle ise 16 ncı maddede tekrar söz 
isteyeceğim. «Millî Eğitim amaçları dışarıda da 
tatbik edilir. «Bu nedir, bunu soracağım. 

Millî Eğitim Bakanındıan rica ediyorum, bu 
meselenin üzerinde ehemmiyetle dursunlar. 

ISaygılarıımı sunarım efendim. (A. P. sırala
rından, alkışlar). 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başıkanlığınia 
Millî Eğitim Temel kanun tasarısının 12 nci 

maddesi olarak Hükümet teklifinin benimsen-
mesini saygıyle öneririm. 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcııoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS

MET ANGI (Eskişehir) — İştirak etmiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Etmiyorsunuz. Sayın Hükü
met! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet iştirak 
etmemektedirler. Sayın Yazıcıoğlu, buyurun 
önergenizi müemelen izah ediniz efendim. (A. 
P. sıralarından, «Konuştu ya» sesleri). 

lEfendim, önergeyi veren Sayın Yazıcıoğlu'-
dur. Tüzükte, müemelen, çok kısa olarak öner-
ıgesini izah hakkı vardır. 
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NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
ıSayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

[B'frzı arkadaşlarım, benim madde üzerinde 
'konuştuğum için tekrar konuşmamın gereksiz-
iMğine işaret buyurdular. Halbuki, benim konuş
mamdan sonra burada yapılan konuşmalarla 
hava d eğiş mistir. Sayın Lâç'm da bu konudaki 
yaklaşımı beni burada konuşmaya zorlamıştır. 

ISayın arkadaşlarım; bendeniz, tasarının Hü
kümetten gelen şeklinin benimsenmesini öner
dim. Burada, ilkokulun birinci sınıfından itiba
ren, kayıt sırasında; «Bu dersi istiyor musunuz, 
istemiyor musunuz?» diye veliye sorulması bizi 
bağlar ve, bu devam etmek, okumak isteyenle
rin sayısını azaltır sayın arkadaşlarıım. Eğer 
daha çok çocuğun ilin eğitimi görmesini isti
yorsak, Hüküm etten gelen şekli benimsemek 
'zorundayız. Bu şekilde olmalıdır. 

Yalnız burada bir konu belirtildi. Bir arka
daşımız, «Birinci sınıf tan itibaren din eğitimi 
(görülmesi» tezini savundular. Biliyorsunuz di
nimizde bir mükellefiyet vardır; kızlarda 9 ya
tsında, erkek çocuklarda 11 yaşında ibadet mü
kellefiyeti başlar. Binaenaleyh. Sayın Lâç, bu 
llıi z m etin o mükellefiyete paralel yürütülmesin
de fayda varıdır. Bilim adamları bu dersi okul
larımıza koyarken, çeşitli psikolojik, pedagojik 
ve dinî yönlerini etüdetmişler, o şekilde bu öl
enlerle din derslerini koymuşlardır. 

Aslımda, hayat bilgisi ve sosyali bilgiler ders
lerinde aile bütünlüğü ve çeşitli toplumsal ku
rallar öğretilirken, çocuklara ulusal ahlâk, millî 
(ahlâk dersleri kendiliğinden davranışları ile ka
zandırılmaya çalışılır. Bu, din dersine bir hazır-
1 ık mahiyetindedir. 

Simidi, sözlerimi toparlıyorum. İlkokula 
kayıt sırasında öğrenci velisine, «çocuğuna din 
dersi okutuyor musun ,'okutmuyor musun?» 
şeklindeki' bir soru, birçok psikolojik sakınca
lar doğu nacaktır ve ileride de, Sayın Lâç'm bu
yurduğu gibi veli, «okutmuyorum» diye kaydet
tirip de sonradan okutmak isterse, bu iş sonu
ca bağlanmış ve katılaşmış olacaktır. 

Bu nedenlerle, .Hükümet tasarısının benim
senmesini öneren önergemin tasvip görmesine. 
yardımcı olmanızı diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN —. Komisyon ve Hükümet Sayın 
Yazıcıoğlu'nun önergesine katılmamıştır. Sa
yın Nuri Çelik Yazıcıoğlu'nun önergesini oyfla-
srımza a,rz ediyorum. 

Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul1 

edilmemiştir. 
12 nci maddeyi Komisyondan geldiği şek

liyle oylarınıza. sunuyorum. Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 
x — Bilimsellik : 
Madde 13. — Her derece ve türdeki ders prog

ramları ve eğitim metotlarıyle ders araç ve 
[gereçleri ,bilknsel ve teknolojik esaslara ve ye
niliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürek
li olarak geliştirilir. 

Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli 
olanak gelişme ve yenileşmenin sağlanıması bi
limsel araştırma ve değerfendirmeleıie dayalı 
olarak yapılır. 

Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü 
geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince 
donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar 
maddî ve manevî bakımdan teşvik edilir ve 
desteklenir. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın milletvekili? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, sizin önerge
niz var, önergenizin dışında söz mü istiyorsu
nuz ?. 

Buyurum efendim. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarımı; 
Bilimsellik konusundaki 13 ncü maddenin 

ikinci paragrafının sonuna bir cümlenin eklen
mesini önergemle de önermiş bulunuyorum. 

Bu maddede, Millî Eğitim Bakanlığımızda. 
sürekli olarak aksayan bir derdin gideril-
mesine çalışılmıştır. 

«Her derece ve türdeki ders programları ve 
eğitim metodlarıyle ders araıç ve gereçleri, bi
limsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çev
re ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak ge
liştirilir.» 

İkinci paragraf gayet önemli bir paragraf: 
«Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli 
olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bi
limsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı 
olarak yapılır.» 

Bu fonksiyonu kim yerine getirecektir? İşte 
'bu konuda tasarının bu madesini bir açıklığa 
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.kavuşturmamız gerekir. Gerçi, belki de Komis
yon biraz sonra bana söyleyecekler; hemen 
onun altındaki paragrafta: «Bifligi ve teknoloji 
üretmek ve kültürümüzü gelis.tirm.eiklo görevli 
eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendi
rilir; bu yöndeki çalışmalar maddî ve manevî 
ıbakımdan .teşvik edilir ve desteklenir.» denil
mektedir. 

Ancak 2 nei paragraftaki fonksiyonu yerine 
ıgetireeek öğeler veya yerine getirecek kurum
lar açıklıkla ortaya konulmamıştır. Buna ilâve
ten ben oraya bir cümle ile bir ek yapmayı 
öneriyorum ve «Bu fonksiyonu yerine getirmek 
için gerekli örgütler kurulur ve geliştirilir». 
diyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda bugün 
içinde bulunduğumuz duruma bir göz atmamız 
faydalı olur kanısındayım. 

Bildiğiniz gibi bugün Millî Eğitim Bakan
lığımızda araştırma ve geliştirme eylemlerinde 
bulunması gereken teknik daireler vardır. 
Gerçek yerlerini ve görevlerini bu teknik 
daireler bulamazlarsa; Talim Terbiye Dairesi 
gibi politika dairelerinin, ki, politik kararlar 
verirler ve yürütme organları arasında sıkı
şıp kalırlar, bu tip daireler. Teknik dairelerin 
rutin işlere girmesinin başlıca 2 nedeni veya 
bu birimlerin politijka ve yürütme organlarına 
ilişkin görevlerinin iyi belirtilmemesi, veya yö
neticilerin teorik güçsüzlüğü yüzünden, böyle 
teknik görevlere girmekten bugüne kadar ül
kemizde, kaçınılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakan
lığında eğitimdeki verimliliğin artırılması için 
sürekli araştırma ve geliştirmelerin yapılması 
bugüne kadar da gerekirdi. Bunun sorumlulu
ğunu üzerine alan teknilk dairelerin bu fonksi
yonu icra etmeleri lâzımdı. Ama, bunu teknik 
daireler yapar. Teknik daireler ile Millî Eği
tim Bakanlığındaki yürütme daireleri nere
deyse aynı görevleri yapar duruma girmiş
lerdir ve birçok yönlerden de fonksiyon çatış
masına girmişlerdir. Yürütme daireleri ger
çek görevlerinden bâzılarını teknik dairelere 
yüklemeye çalışırlar ve bu durumda da örgütün 
tekni|k yanı gittikçe zayıflamaya başlar veya 
tüm olarak kaybolur. 

İşte bundan dolayıdır ki, her yıl milyon
larca liralık yatırım yapan ve carî masraf

ları olan Bakanlığımızın, çeşitli teknik daire
lerine rağmen bu yatırım ve masraflara yön 
verecek bilimsel araştırmalar yaptığı ender
dir. Ben, bu kanun geçti|kteın sonra da bu 
sakıncanın meydana geleceği kanısındayım. 
Bunun bir nedeni, böyle araştırmalar yap-
malkla sorumlu olan teknik da relerin yan
lış yönlerde olması; diğer bir nedeni de yü
rütme dairelerinin böyle araştırmaların değe
rini görememiş ve gösteremeiş olmasıdır. 

Özet olarak, Millî Eğitim Bakanlığındaki 
teknik daireler, yürütme dairelerinin fonksi
yonlarını paylaşır duruma düşmüşlerdir, asıl 
görevlerini ihmal etmek dıırumndadırlar. Bu
nun asıl nedeni nereden gelmektedir? Eğer 
bu maddenin sonuna ilâvesini istediğim cümle 
konmazsa Millî Eğitim Bakanlığının merkez 
•bünyesinde gerekli değişikliklere gidilmediği 
müddetçe, bu bilimsel çalışmalar yapılmaya
cak ve maddenin önerdiği bu fonksiyonlar 
yerine getirilmeyecektir. 

Bugünkü Millî Eğitim Bakanlığının modeli 
bu maddenin önerdiği fonksiyonları yerine ge
tirmeye müsait değildir. Bugünkü Millî Eği
tim Bakanlığı merkez örgütünün yapısı, gö
rev anlayışına göre hareket eden bir model 
olarak, bir organizasyon olarak tespit edilme
miştir. Biçimi hareket noktası, şekli hareket 
noktası alınarak biçimlendirilmiş ve orga
nize edilmiştir. Nedir bu görevden hareket 
eden bir örgütlemeye gidiş? Biçimden hare
ket eden bir örgütlemeye gidiş nedir?.. Bizim mer
kez örgütümüz biçimden hareket ederek ör
gütlenmiştir. Şöyle ki, bir (kuramda, biçimden^ 
hareket edilerek örgütlemeye gidilince; önce 
görevlerin tekrarı ve karışması, sonra aynı 
görevleri yapan birimlerin çoğalması gibi 
önemli problemler ortaya çıkar. 

Örneğin; arkadaşlarım hakkı teslim eder
ler zannederim. Hemen hemen her öğretim 
dairesinde bir program geliştirme şubesi, bir 
plânlama şubesi kurulmuştur. Bu alanlarda 
uzman eğitimci ya yeter sayıda yetişmemiş, 
yahut yetişmiş olanlar da diğer kuruluşlara 
kaymış bulunduğundan, böyle şubeler değişik 
branş * öğretmenleriyle Jkadrolanmışlardır. Bu 
nedenlerle, teknik hizmetlerin sağlanması ve 
bunların koordinasyonu Millî Eğitim Bakanlı
ğımızın merkez örgütünde bugün olanaksız 
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duruma girmiştir. Çünkü, çoğu zaman uzman 
olmayan böyle personelin yaptığı plân veya 
program çalışma lan arasında, her şeyden ev
vel bir geçiş, birleştirme ve bütünleştirme 
sağl anam a makta di r. 

Taşradaki okullarımıza gelen genelgeleri, 
'bildirileri incelemenizi isterim değerli arka
daşlarım. Talim Terbiye başka bir talimat gön
derir, Orta Öğretim başka gönderir, İljköğ-
retim başka gönderir. Yönetici arkadaşlar bu 
neyi değişik talimatların arasında şaşırırlar. 
Günkü, biçimi hareket noktası olarak alan bir 
örgütlemede *bu hatalar kaçınılmazdır. Her [ke
sin kendine ait plânlama veya herkesin ken
dine ait programlama daireleri; vardır. On
lar birer ]karar verirler, ona göre taşraya ge
nel gel e gider ve oradaki yöneticiler şaşırır
lar; Talim Tardiyenin emrine mi, yoksa Orta 
Öğretimden gelen emre mi uyacağım, diye 
şaşkınlığa uğrarlar. 

Böylece ilk, orta, yüksek ve teknik Öğ
retim plânlaması ve programları ayrı ayrı 
ve hattâ bazen birbirine aykırı çalışmaların 
ürünü bulunmaktadır bugün Türkiye'de. 
Halbuki burada «Her derece ve türdeki ders 
programları ve eğitim metotlarıyle ders araç 
ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara 
ve yeniliklere, çevre ihtiyaçlarına ve ülke ih
tiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.» 
der. 

İlköğretim, Orta (iğretim, Yüksek Öğre
tim veya diğer dallar* kendi bünyelerinde 
kendi çalışmalarını yaptıkları için, eğer mad
denin stfmına benim getirdiğim cümleyi ekle
mez, merkez örgütünü, biçimi hareket nolktası 
alarak örgütlemeye değil, görevi hareket 
•noktası alarak örgütlenmeye sokmazsak bu 
aksaklık devam edecektir. Bunu önlemeye im-
ye imkân yojktur. Sayın Bakan ne kadar sa
mimî olsa, ne kadar üzerinde hassasiyetle 
dursa bile, teknik konular Bakanlığın uzman
lıkları içerisinde görüleceği için bu arıza de
vam. edecektir. 

Örneğin, okul dışı eğitim ve öğretim sü
reci de halk eğitimi gibi birbiriyle yarışan 
ve sürtüşen daireler arasında kalmış ve kay
bolmuştur. Aynı şekilde araştırma, ikmâl, 
personel hizmetlerinde tekrarlar ve bölünme
ler olmaktadır Millî Eğitim Bakanlığımla bıı-
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gün. Halk eğitimini yapan çeşitli dairelere 
raslarsınız, çeşitli planlamalara raslarsınız; 
ama ayrıca Halk "Eğitimi. Genel Müdürlüğü de 
vardır. Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünden 
başka, Millî Eğitim Bakanlığında her daire 
daha çok halk eğitimi yapar. Onun için de 
Türkiye'de halk eğitimi hiç yapılmaz. Aslında 
sakatlık Millî Eğitim Bakanlığındaki arkadaş
larımın susundan veya busundan, yetersiz
liğinden dolayı değil, asıl sakatlık; biçimi 
hareket noktası alarak yirminci asrın bu 
döneminde modern idareyi bir tarafa atarak 
örgütlemeye gidişimizdendir. Görevi hareket 
noktası alarak Millî Eğitim Merkez örgütün
de örgütlemeye gitmeden, bu fonksiyonu ye
rine getireeelk örgütleri geliştirip kurmadan 
bu fonksiyonları yerine getirmemize imkân ol
mayacaktır değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Üstün dağ :î dakikanız 
va r. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAG (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Bunun yerine değerli arkadaşlarım, İkamın 
teklifi olduğu için tabiî ben burada uzun 
uzun önermeye kalkmadım. Eğer bu cümle 
buraya ithal edilirse, görevden hareketle bir 
merkez örgütü organize edilmeye gidildiği za
man şunları sağlamış oluruz : 

Görevden harekete geçen bir örgüt modelin
de, örneğin plânlama veya program geliştirme 
gibi her görev için sadece bir birim kurulması 
ve bu birimin bütün eğitim düzenine hizmet et
mesi öngörülecektir. Bir tek birim, olduğu için, 
bütün daireler plânlamasını ve programlaması
nı o birimden isteyeceklerdir-. İMyelim ki, bir 
programlama birimi, bir plânlama birimi kura
lım; bütün ilköğretim, orta öğretini veya yük
sek öğretim plânlamalarını bu birimde yaptıra
cağı için, aynı uzmanlar elinden geçeceği için, 
geçişler ve koordinasyon birlikte olacağı için 
verimlilik derhal artacaktır ve birbirine tutar
lılık meydana gelecektir. Böylece, görevlerin 
tekrarı ve karışması gibi bölünmesi de, çatış
ması da önlenmiş olacaktır değerli arkadaşla
rım^ , 

Ayrıca, o alanda yetişmiş az sayıda (yeterin
ce uzmanımız da yoktur bildiğiniz gibi.) Uzman 
eğitimciler ile tek bir birimi yeterli olarak kad
ro] anı ak mümkün olacaktır. Bugün her daire 
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kendine göre bir teknik daire açmaya kalktığı 
için yeterince uzman bulup kadrolayamamak-
tayız. öğretmenleri alıp uzman diye oraya ver
mekteyiz. Her dal lüzumlu çalışmayı gerekti
rir. Bir daldaki [kuvvetli olan arkadaşın öbür 
dalda illâ kuvvetli olması gerekmez. 

O bakımdna, böylece uzmandan da tasarruf 
ederek, Millî Eğitim Bakanlığında görevden 
hareket eden'bir örgütlemeye gidersek, - eğer 
İDÖyle bir cümleyi buraya koyarsak gitmek mec
buriyetinde kalacağız, - bu durumda görevden 
hareket edildiği zaman her birimin bütün bir 
sisteme hizmet etmesini sağlamak yoluyla, mo
dern örgüt teorisinin büyük önem verdiği siste
min parçalarım bağımlaştıracağız, kaynaştıra
cağız ve bu (koşullaıı gerçekleştirmiş olacağız; 
tek bir program, tek bir plân gibi böyle görev
den hareket eden bir örgütleme sistemini be
nimsediğimiz zaman.. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, Genel Kurul 
kararma göre bir dakikanız kaldı, lütfen to-
porlayın efendim. , 

^MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkanım, yetiştiremez-
sem sonra tamamlarım. 

BAŞKAN — Efendim, nasıl olsa önergeniz 
var, o zaman tamamlarsınız. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkanım. 

Böylece, görevden hareket eden bir model; 
plân, program, araştırma, değerlendirme gibi 
uzmanlık birim ve hizmetlerinden ortak yarar
lanma ilkesinin uygulanması, her dairenin bun
ları ayrı ayrı sağlamaya çalışması gibi masraflı 
bir durumu da ortadan kaldıracak ve daha eko
nomik sonuçlara erişeceğiz. Bu tasarıyı getiri-
şimizdeki amaçlardan birisi de, zannederim da
ha ekonomik olarak üretimi artırmak olacak. 
Uzmanlık hizmetlerinden, ortak yararlanmaya 
karşılık, her daire kendi birimlerindeki uygu
lamayı .kendisi izlemelidir. Uygulamanın izlen
mesi besleme bakımından çok önemlidir ve her-
şeyin en iyisi ilgili daire tarafından yapılabile
cektir. 

Değerli arkadaşlarını, bu konudaki önerimi 
daha sonra izah etmek üzere, Genel Kurulumu
zun aldığı karan suiistimal etmemek için sözle
rimi burada kesiyorum. , 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Komisyon söz istemişlerdir, buyurun 

efendim. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS

MET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, Sayın Üstündağ'm ileriye 
sürdüğü önerinin kanun tekniği bakımından 
buraya dercedilmesine mahal olmadığım izah 
için söz almış bulunmaktayım. 

Tasarının gerekçesinde, 14 neü maddeyi tek
rar ettiğimiz zaman, Sayın Üstündağ'la esasın
da beraber olduğumuz endişelerinin nasıl izah 
edileceğine dair sarahat vardır. Temel hüküm
leri bu kanunla belirtilen Türk eğitim sistemi
nin Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve 
denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı yetkili ve 
sorumlu kılınacak ve buna göre Millî Eğitim 
Bakanlığı merkez ve taşra kuruluşunun Temel 
Kanundaki sistem bütünlüğüne cevap verecek 
şekilde kanunla yeniden düzenlenmesi zorunlu 
olacaktır. 

Zannederim, sayın 'arkadaşımızın ve birçok 
arkadaşın endişe duyacağı bu hususun nasıl 
halledileceği burada dercedilmiştir. Kaldı ki, 
bir kuruluş ve teşkilât kanunu olmadığı için gö
revlerin, nasıl yürütüleceğine dair her madde
nin içerisinde böyle bir sarahata mahal olmadı
ğı cihetle, gerekçesinde bu işin izah ve halledil
diği kanaatmda okluğumuzu kendilerine malu-
maten arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Saym Hüsamettin Başer, buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bilhassa okullarımızda son 3 - 4 seneden be

ri verimlilik düşmüştür. Bunun birinci sebebi 
okullara öğretmen bulunamaması, ikincisi ders 
kitaplarının ve ders programlarının geçmiş klâ
sik usullere göre hazırlanmasından ileri gel
mektedir. 

Bugün orta okul ve liseyi bitiren öğrencile
re bakın, hiç. birisi 7 yaşındaki çocuk kadar li
san bilmez. Çünkü, lise 1 ve 2'de hangi lisanlar 
okunuyorsa onun edebiyatı okutulur; Fransız 
Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı, Alman Edebiyatı. 
Halbuki, lisan öğretecek şekilde edebiyatını bı
rakıp, orta okulların devamı yapılması lâzım
dır. 

Biyoloji kitaplarını açın, hiç alâkası olma
yan konulara ver verilmiştir; veterineri, dok-
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toru ilgilendiren hususların en ince detayları
na kadar girilmiştir. Kimya kitaplarım açın, 
hayat bilgisi vermesi lâzımken, bir kimyagerin 
öğrenmesi lâzımgelen bilgiler oraya toplanmış
tır. Tarih kitabını açın, millî tarihimizden ziya
de, memleketimizi ilgilendirmeyen tarihî bilgi
ler verilmektedir. Çocuklarımız, verilen bu bil
gilerle ambcle oluyor ve gittikçe okullarımız
daki verim azalıyor. 

Bu baıkımdan, Millî Eğitim Bakanlığının 
(Bilhassa buraya «Bilimsellik» diye başlık da 
konmuş, bilimsellik araştırma deseydi daha iyi 
olurdu) bu önemli konunun üzerinde hassasi
yetle durması lâzımdır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Hatip. 
Sayın Tufan Doğan Avşargil, buyurun efen

dim. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu madde aşağı, yukarı iyi1 bir biçimde dü

zenlenerek Yüce Meclisin huzuruna getirilmiş
tir. Bizini eğitimle ilgili breok çalışmalarımızda 
genellikle memleketimizin gerçeklerine uydur
maya çalıştığımız meseleleri birçok yerlerden 
aktarmak suretiyle rahatça hazırlayıp, kanun 
metni halinde huzura getirmemiz mümkün olu
yor; ama tatbikatta bunların çok aksadığını, 
bâzı açılardan memleketimizin gerçeklerine ters 
düştüğünü de görüyoruz. 

Burada bilhassa ders programlarında eğitim 
metotları, çevre şartları, ders araçları gibi eği
timin temel unsurlarını ele alan meseleler or
taya getirilmiş ve bunların ıslah edileceği yo
lunda, bunların geliştirilmesi yolunda bâzı ted
birler düşünülmüştür. 

Bugün gerek ilkokullarımızda, gerek ortao
kullarımızda, gerekse diğer üniversitelerde ders 
programlarını dikkatle tetkik ettiğimiz zaman 

, birçok noktalardan eksik olduğunu görürüz. 
Millî Eğitim Bakanlığımız, Talim Terbiye Ku
rulu veya yetkili kurullar hüsnüniyetle bunları 
ıslah etmek, geliştirmek noktalarından birtakım 
çabaların içerisine girmişlerdir. Bu çabaları 
olumlu istikamette geliştirirken, bilhassa bir 
zamanlar Fransa'dan, bir zamanlar Almanya' 
dan ve son zamanlarda da Amerikan eğitim 
sistemlerinden, bâzı parçalar almak suretiyle 
programlarımıza yeni şekil, yeni düzen veril
meye çalışılmıştır. 

Önemli olan, ders programlarımızı çocukla
rın seviyesine göre ilkokul, ortaokul, lise veya 
diğer okullarda çocuklarımızın durumlarına uy
gun bir biçimde düzenlemek ve ayarlamaktır. 
Biz, ders programlarını rahat ayarlama imkâ
nına sahip olduktan sonra, eğitim metodu, üze
rinde durmamız lâzımgelen büyük meseleler
den bir tanesidir. 

Değerlendirme, ölçme tekniği objektif bilim
sel esaslara göre bugüne kadar yapılmamıştır, 
ama kanunun bu maddesi bize vadetmektedir, 
«Eğitim metotları ve geliştirme yolları bilimsel 
esaslara göre yapılacaktır» diye bir hükümle 
karşımıza çıkmaktadır. 

Öğretmen, öğrenci ve çevre üçlüsü bir bü
tün olarak ele alındığı zaman ve gerçekten bi
limsel ölçüler içerisinde programlar geliştirildi
ği zaman, memleketimizin değişen şartlarına 
uydurmak suretiyle bir kısım problemleri çöz
me yoluna gittiğimiz zaman, elbette faydalı ola
caktır, ama ben öyle tahmin ediyorum .ki, bu
gün ders aracı bakımından en ufak bir vasıta
ya sahip olmayan köylerimiz vardır. Elbette 
bunu, bu kanun teklifini hazırlayan arkadaşla
rımız da bilir, Sayın Millî Eğitim Bakanımız da 
bilir, öğretmenlik yapan ve eğitimle uzaktan 
yakından ilgisi olan bütün arkadaşlarımız da 
bu .konuyu bilir. 

Gönül arzu eder ki, bütün bu meseleler kâ
ğıt üzerinde, yani kitabın sayfaları arasında 
kalmış olmasın. Memleketimizin gerçekleri açı
sından bunları işlettirmeye, yani uygulamaya 
geçeceğimiz zaman göreceğiz ki, bu da tutarlı 
olmayacaktır. 

Bütün temennimiz, Millî Eğitim Bakanlığı
nın memleketin gerçeklerine uygun şartı ile üst 
kademede hazırlanan programları aşağı kade
mede tatbik etme yerine, tatbikatçılardan oluş
turup meydana getirdiği ekipler vasıtasıyle, 
yurdun gerçeklerine uygun bir halde bunları 
ele alsın, değerlendirsin ve böylece memleketi
mize faydalı olma yoluna gitsin. 

Kısaca şunu söylemek istiyorum : Bu mad
de, gerçekten iyi tatbik edildiği ve bu maddede 
zikredilen meseleler, unsurlar yerine getirildi
ği takdirde, elbette iyi düzenlenmiştir, faydalı 
olacaktır. 

Saygılar sunari'mi. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın hatip. 

Madde üzerinde başka görüşmek isteyen sayın 

84 — 
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- milletvekili'.. Yok. Bir önerge vardır, okutuyo- 1 
rum. I 

ıSlayın başkanlığa 
(röriişülinekte olan kanun tasarısının 13 neü 

maddesinin 2 nei paragrafıııııı sonuna; «Bu 
fonksiyonu yerine getirmek için »erekli örgüt
ler kurulur ve geliştirilir» cümlesinin eklen
mesini arz ve teki il"' ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

(BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu
sunuz; efendim? 

PLÂN KOMİSYONT ADİNA MEHMET 
İSMET ANC1 (Eskişehir) — Hayır. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MESLEKÎ YE TEKNİK ÖĞRETİM MÜS-

TEŞARI KEMAt KERPİOOt — Katılmıyoruz 
efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz, önergemi üzerinde 
müomelen söz istiyorum. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi oy
larınıza sunuyorum,. Kabul eden sayın milletve
killeri işaret buyursunlar... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, ımıücme'len açıklamak için söz istedim. I 

BAŞKAN — Pardon efendim, görmedim I 
özür dilerim. Buyurun, önergeniz üzerinde ko
nuşma hakkınız vardır, mücmelen izah edersi
niz. 

H. AYNİ KAVFRM ACİ OĞLU (Niğde) — 
Sayın Başkan, bu önergenin açıklanacak bir ta
rafı yok. 

BAŞKAN — Tüzüğümüze göre halci arı var 
efendim. M'üemelen kısa olarak izah edecekler
miş. 

Buyurun Sayın Üstündağ. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; I 

Sayın Komisyon sözcüsünü biraz .evvel din
ledik. Benim önergemde getirdiğim cümlenin 
kanun tekniğine uygun olmıadığını buyurdular. 
Kanun tekniğine uygun olup olmadığını, bilmi- I 
yorum hangimiz veya kimler tayin eder; fakat 
kanunu bozacak bir şekil de görmüyorum. Bu 
fonksiyon oldukça önonıılidir değerli arkadaşla
rım. Onun için bunun arkasına böyle bir ibare 
•koymakta ısrar ediyorum • j 

— 8 
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«Bu fonksiyonu yerine getirmek için gerekli 
örgütler kurulur ve geliştirilir» dersek bu ka
nun tasarısı çıktığı takdirde, (Bu şekilde çık
masını istemeyiz) kanunlaştığı takdirde, Millî 
Eğitim Bakanlığının süratle kendisini, bu ka
nun tasarısının 13 ncü maddesinde önerdiği 
fonksiyonları ıgerçekleştirm'e yolunda örgütle
mesi gerekir. Eğer bu cümleyi buraya ekler
sek. 

Bu cümle buraya eklenmezse neler olur? 
Bir çok kanunların çıkıp yürürlüğe girdiği gi
bi, bildiğiniz Millî Eğitim Bakanlığı bildiğiniz 
süreç içerisinde çalışmaya devam eder. 

Temel Eğitim Kanunu çıkacaktır. Ne zaman 
çıkacaktır, ne şekilde değişecektir, bilmiyoruz. 
Ama sayın arkadaşlarım, birinci cümledeki 
önemi bir defa daha dikkatlerinize sunarım: 
«Her derece ve türdeki ders programlan ve 
eğitim metot lan yi e, ders araç ve gereçleri, bi
limsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, 
çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak 
geliştirilir.» der. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu prog
ramlar açısından bir incelemeye çalışsak, acılı
ğını bütün hatları ile g'örürüz. Türkiye'deki 
programların hedefleri halen nasıl tespit edilir? 
Müsaade ederseniz bir kaç satırla söyleyeyim 
değerli arkadaşlarım. 

Millî Eğitim Bakanlığında masa başında otu
rulur, bir heyet oturur; bütün okullarımızdaki 
çocuklarımızin yetişmesi için öngöreceğiniz he
defleri bâzı süslü lâflarla masa başında yazar
lar, 

Değerli arkadaşlarım, bu hedefler progra
mın yapıcılarıdır, ölçütleridir. Bütün program, 
ılm hedeflere bakılarak organize edilecek ve bu 
hedefler, çocuklarımızda davranış değişikliği 
olarak yapmak üzere gerçekleştirilecektir. Ya
ni bütün program bu hedeflere göre yapılacak
tır. Ama, bütün dünyada eğitim sahasında, eği
tim felsefesinde, psikolojisinde, sosyolojisinde 
oluşan yenilikler vardır. Bir toplumda, o top
lumun çocuklarının, o toplumun isteğine göre 
yetişmesini öngören hedeflerin tespitinde şu 
hususlar üzerinde durulmaktadır : 

Toplum koşullarından gelen ihtiyaçlar ne
lerdir? Toplumun ihtiyaçları, toplumun istek
leri nelerdir? Yani, toplum kendi çocuğunun 
nasıl yetişmesini istiyor? Onun isteklerinin tes-
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piti gerekiyor. Bu arada, bireyin psikolojisi 
nedir, bireyin istekleri nedir, bunun tespiti ge
rekiyor. O andaki «evre koşullarının tespiti 
gerekiyor. Bütün bunlar ortaya 'konduktan son
ra eğitim psikolojisinin ve eğitim felsefesinin 
baraklarından geçirilerek uygulanabilirliği, öl-
«çülebilirliği,. işi ene'bilirl iğinin tespit edilmesi 
lâzım. Kısacası; program, yapmada en zor şey 
ihedef tespiti olmaktadır'. Hedef tespitleri o ka
dar vakit almaktadır ki, dünyada bugün bilim 
adamları ve diğer eğitimciler, eğitim sosyolog
ları arasında en zor mesele olarak görülmekte
dir. Bu sahada çalışan ve oldukça geniş isim 
yapmış olan Blumm'ım Şikago Üniversitesinde
ki çalışmaları oldukça enteresandır. Üniversite
lerimizde bunları şu anda derinliğine okutan 
(bilim adamlarımız var, ama bunlardan hiç fay
dalanmayan Millî Eğitim Bakanlığımız da var. 
Hâlâ masa başında oturmaya devam eder, ma
sa başında hedefleri tespit eder. 

Değerli arkadaşla rmı, bazen çıkarız bu kür
süye, toplumumuzdaki aksaklıklardan bahsede
riz. Bütün bunları, birbirimizi kırmakla önle
yemeyeceğimizi siz de bilimsiniz. Bunların- asıl 
temeline inmek, asıl nedenini bulmak gerekir. 
Bunların temelindeki yatan asıl nedenlerden 
(birisi, en önemlisi diydbilirim, müsaade ederse
niz bir eğitimci .olarak, bunu söyleyeyim; bizim 
toplumumuzun isteklerinin ne olduğunu tespit 
edip, onu programlarımıza hedef olarak çıka
ran Millî Eğitim Bakanlığımızın olmamasıdır. 
Bunu ister kabul edin, ister etmeyin. Mümkün 
olsa, vakit olsa, ilkokulumuzun, ortaokulumuzun 
hedeflerini şuraya getirsem, hepsini tek tek 
nıünakaşa etsem, karınca 'kaderince bunların 
üzerinde uzun uzun çalışmış bir arkadaşınız 
olarak, politikacı olarak değil fakat üniversite
mde görev yaptığım dönemde çalışmış bir arka
daşınız olarak, diydbilirim ki, gerçekten acına
cak, halimiz var. Bilim adamlarının çalışmaları 
ile tamamen ters düşüyoruz. Bu hedefleri buna 
ıgıöre tespit edip, gerçekten arkadaşlarımın lo 
ııcü maddede formüle ettikleri programları 
okullarımız için geliştirmek istiyorsanız, bun
ları yapacak, örgütlemeye sür'atle ihtiyaç var-
'dır. Bu, benim getirdiğim cümleyi koymazsanız 
yapılmayacak değerli arkadaşlarım. Bunu koy
mazsanız, Millî Eğitim Bakanlığı, bu biçimsel 
noktadan hareket eden modeli ile çalışmasına 
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devam edecektir, görevsel modeli bir türlü be
nimseyecektir. Benimsemediğinin nedenleri var
dır; zordur ,kolay değildir. Biçimseldeki kadar 
lıareket serbestisi yoktur görevselde. Çünkü, bi
çimsel noktadan hareket ettiğiniz zaman bir 
orta . öğretim dairesi ilköğretim dairesi 
kendi dahilinde bir nevi dukalık gibi
dir. Kendi programlaması, kendi plân
laması vardır, istediği gibi hareket eder. Hal-
'buki görevsel hareket noktasından bir merkez 
modeline gittiğimiz zaman, bu yavaş yavaş za
yıflar. Uzmanların birleştiği bir planlama, bir 
programlama, bir değerlendirme dairesi olur ve 
açıkçası uzmanlar direktif vermeye başlar; 
«Böyle gideceksin, -böyle yapacaksın» demeye 
Ibaşlar. Millî Eğitim Bakanlığının yönetiminde 
bulunanların hepsi için söylemiyorum ama, ge
nel karakteri ile böyle bir yöneltmeye taham
mülleri yok. Uzman rolünün Millî Eğitimin Ba
kanlığındaki yönetime girmesi tahammülleri 
yok. Çünkü, uzman rolü serttir, uzman rolü ge
nellikle katıdır. O, dinlemez sizin gönlünüzün 
ne istediğini. O, bilimin, mantığın ne düşündü
ğünü getirir. O, soğuktur 'genellikle; zordur 
ama, Önü sürüverir, «İşte budur» der. «Araştır
malar budur» der. «-Gerçekler budur!» der. Bun
larla mulâgala yapıktanız kolay kolay. Onun 
içinde bulunduğumuz klâsik bürokrasiyi, mo
dern bürokrasiye çevirmek, istemiyoruz hâlâ. 

Acı bir şeyi, yani, şimdiki bu biçimsel hare
ket noktasından yapılan örgütlemenin içinde
ki noktayı söyleyeyim: Görevsel bir modelin 
taşra örgütünde1 köklü değişikliklere yol açaca
ğım mutlaka düşünmeliyiz. O zaman, «reform» 
dediğiniz şey gelmeye başlar. Bugün aynı şehir 
veya kalbasada örneğin bugünkü tipte bir kız 
enstitüsünün bâzı sınıflarında 7 - 8 öğrenci bu
lunurken, bir ortaokul veya lise sınıfında 78 
öğrenci bulunabiliyor. Bir ortaokul veya lise
nin sınıfları 78 öğrenci ile çalışırlar, bir okul
daki öğretmen diğerindekinin maaşından fazla 
ders ücreti alır; 'bunlar öğretmenler arasında 
çatışmalara yol açar, ücretlerin dağıtımında 
farklılıklar doğar. 

Aynı eğitim düzeni içinde izlenen personel 
politikasında farklılıklar görürsünüz. Bunun 
selbcıbi, değerli arkadaşlarım; biçimsel nokta
dan hareket edildiği için, her daire kendine gö
re talimat verir. Bugün bir Kız Teknik Genel 
Müdürlüğü, biliyorsunuz, kendi bünyesinde ge-
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nelgelier gönderil- kendi bünyesinde çalışmalar 
yapar, belli tek bir plânlamaya dahi] olmadığı 
için bir taraftan.. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Üstündağ. 
>Söz hakkınız tüzük gereğince müeınelendir. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — He
men bitiriyorum Sayın .Başkanını. 

H. AVNİ KAYURMAOIOĞLU (Niğde) — 
Ne alâkası var bunun ? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla —) Bü
yük alâkası var değerli arkadaşım. 

H. AVNİ KAYURMAGIOĞLU (Niğde) — 
Biraz sonra ne yapacağınızı biliyoruz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, eğer biçimsel noktadan bu 
örgütleme devam ederse, bu Kanunun i;> neü 
maddesinin işlerliğini düşünmeyin. Bu işlemezse, 
toplumda bulduğunuz birçok aksaklıkların ne
denini buraya yükleyin. 

Dünya prog resif- sistemin üzerinde program 
geliştirmede yeni inşacılığa geçmiş, biz hâlâ 
.15 - 40 sene evvel Fransa'dan adepte ettiğimiz 
daimieilik ve esasiyeoilik eğitim felsefelerinin 
kontrolü altında ve taklitçiliği içerisinde prog
ramlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Değiş
mek mecburiyetindeyiz Toplumumuzun gelişen 
koşullar içerisindeki isterlerini, isteklerini taki-
bederek çocuklarımızın yetişmesinde gerekli 
davranışları belirleyecek hedefler takımını tes
pit etmek gerekir. Eğer benim önerdiğim cüm
leyi koyarsanız ve ona göre örgütlemeler, plân
lama bölümlemeleri olursa, bu bölümlerdeki uz
manların çahşnıasiyle meydana gelecek hedefler 
takımına göre, hedefler takımının önerdiği dav
ranışlara göre çocuklarımızı yetiştirin (de müm
kün olacaktır. İşte o çocuklar bizim toplumu
muzun isterlerine göre yetişmiş olacaktır. Bu
gün bunların bizim toplumumuzun isterlerine 
esseselerimiz yoktur. Gerçekten bizim toplumu
muzun ihtiyaçlarını, isteklerine göre şu çocukla
rımız yetişiyor mu yetişmiyor mu, inanmanızı 
isterim, bunun değerlendirmeleri bile bilimsel öl
çüt ve bilimsel kriterlerle yapılmamaktadır. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN" — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. (O. H. P. 
sıralarından beş üye ayağa kaltı') Kabul eden
ler... 
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I NURİ ÇELİK YAZIOIOĞLU (Çankırı) — 
Çoğunluk yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ben oyla
maya geçtim. Lütfen oturun. 

NURİ ÇELİK YAZKTOĞLU (Çankırı) — 
Oylama sırasında kalktık. 

I BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtim. 
NURİ ÇELİK YAZKTOĞLU (Çankırı) — 

Oylama sırasında kalktık Saym'Başkan. 
BAŞKAN — Oylamanın ortasında kalkılmaz. 

Bundan sonraki maddede kalkarsınız, lütfen 
oturun. 

I Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Efen-
I dini, madde kabul edilmiştir. 
I 14 neü maddeyi okutuyorum : 

XI - Plânlılık : 
I Madde. 14. — Millî eğitimin gelişmesi ik-
I tisadî, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine 
I uygun olarak eğitim - insangücü - istihdam iliş-
I kileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme 
I ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik 
I gelişmeyi sağlayacak meslekî ve teknik eğitime 
I ağırlık verecek biçimde plânlanır ve gerçekleş

tirilir. 
I Mesleklerin kademeleri ve her kademenin 
I unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit 
I edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yay-
j gın meslekî eğitim kurumlarının kuruluş ve 

programlan bu kademelere uygun olarak dü-
I zenlenir. 
I Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, 
I tesis- ve ekleri, donatını, araç gereç ve kapa

siteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edi-
I lir ve kurumların bu standartlara göre opti-
I mal büyüklükte kurulması ve verimli olarak 
I işletilmesi sağlanır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
I Başkan, bir önerge verdim; onu oya koymanızı 
I rica ediyorum. 
I BAŞKAN — Bir dakika efendim, önergeyi 
I sonra okutacağım. 
I 14 neü madde üzerinde söz isteyen sayın 
I üye?.. Yok. 
I 14 neü madde üzerinde Sayın Üstündağ ve 
I Sayın Yazıcıoğlu'nun önergeleri vardır, okutu-
I yorum; sonra'aykırılık derecesine göre görüşme 
I yapacağız. 
I Sayın Başkanlığa 
I Görüşülmekte olan kanun tasarısının 14 neü 
I maddesinin ikinci satırındaki «sosyal» kelimesi-

87 — 
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nin çıkarılarak «politik» kelimesinin konulma
sını, 

14 ncü maddenin birinci paragrafının sonuna 
«Eğitim sistemi toplumdaki üretim sistemi için 
gerekli nitelikte ve nicelikte insangücünü ye
tiştirme, yetiştirdiği insangücünün üretimde 
kullanılışını izleme, etkilemıi ve üretim sistemin
de teknoloji gelişmesi için gerekli bilgileri top
lama görevlerini yapar,» 

J4 ncü maddenin ikinci paragrafının üçüncü 
satırındaki «yaygın» kelimesinin yerine «halk» 
kelimesinin konulmasını arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ikinci öner
geyi de okuyalım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim Temel kanun tasarısının 14 ncü 

ıııaddesine aşağıdaki fıkranın eklenmişini saygı 
ile öneririm. 

Çankırı! 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Madde : 14... 
Bu amaçların gerçekleşmesi için Millî 

Eğitim Bakanlığı merkez örgütü içinde «Plân
lama Araştırma ve Koordinasyon Dairesi» kuru
lur ihtiyaca göre de bu Dairenin bölge ve iller 
örgütü geliştirilir. 

BAŞKAN — Önergeler aynı mealde değil. 
Aykırılık derecesine göre sıra ile tekrar okutup 
görüştüreceğim. 

(Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katı
lıyorlar mı efendim! 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu 
efendim ? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenizi imücmelen ifade et
mek üzere buyurun Sayın Üstündağ. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 14 ncü madde üze
rinde bâzı Önerilerim o'ldu. Maddede; «Millî Eği
timin gelişmesi iktisadî, sosyal ve kültürel kal-
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kınına hedeflerine uygun olarak» denilmektedir. 
Oradaki «sosyal» kelimesi yerine «politik» keli
mesinin konulmasını istememin nedeni şudur : 

Geçen gün de bir konuşmanı arasında söyle
diğim gibi, bu sahadaki çalışmalarda, her top
lumda bulunan süper sistemleri, «İktisadî, po
litik, sosyal veya kültürel» derler. Kültür as
lında sosyal kelimesini kapsar. O bakımdan, mü
saade ederseniz evvelâ kültürün ne demek ol
duğunu burada bir defa daha açıklamaya çalışa
yım. O zaman, ayrıca «sosyal» kelimesini koy
maya lüzum yok dedim. Ama politika, bir top
lumun... 

ALİ AYNİ 'TURANLI (Adıyaman) — 
O zaman konuşmanız mücmelen mi olacak? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Evet, 
mücmelen izah olacak. Bunu izah etmezsem me
seleyi nasıl anlatırım ? Belki Komisyon ikna ola
cak. 

ALİ AYNİ TURANLI (Adıyaman) — 
Mücmelen konuşma mı hul 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lüt
fen efendim. Sayın Hatip, cevap vermeyin efen
dim. Sayın hatibe de müdahalede bulunmayın 
efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Kül
türün çok tarifi olmakla birlikte, aslında kültü
rün billi bir tarifini getirmek de oldukça zor
dur. Ama toplumu meydana getiren bütün ku
rumların eğitim kurumu, dil - devlet, din, aile; 
bütün kurumların birbiriyle olan devamlı ilişki
leri vardır. Bu ilişkilerin meydana getirdiği ile
tişim örüntüsü aslında her milletin... (A. P. sı
ralarından «Komünikasyon» sesi) 

Komünikasyon Fransızcadır bu ise Türkçe. 
Onun için Türkçeyi kullanacağız. 

İletişim örüntüsü çocuklarımızı kültürleydi 
o «kültür» dediğimiz kavramı meydana getirir. 
Kültür o derece geniştir ki, bunları tamamen 
içerisinde kapsar. İktisat da kültürün anaöğe-
lerinden birisidir. Ancak, iktisat, kültürü be
lirleyen anaöğilerden birisi olduğu için konuş
ma dilinde genellikle ayrılır. 

«Sosyal» kelimesinin de, sık sık birçok kitap
larda veya birçok bilim adamlarının dilinde, o 
da sosyal bünye bakımından önemli bir unsur 
olduğu için, ayrıldığı görülür. 

Burada birçok arkadaşımın düşündüğü gibi 
düşünerek «Politik» kelimesini koymadım. Po-
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litika önemli bir müessese olduğu için Millî Eği
timin.... 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— İç politika mı dış politika mı?.. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Hayır efendim, politika bir sistemdir, politik 
sistemdir, önemli bir sistemdir, bütünüyle bir 
sistemdir. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
— İç politika nıı dış politika m i l . 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
İstirham ediyorum, yani bunu istismara girme
yelim. Önemli bir sistemdir. Toplumun değer
lerine yön veren, toplumun gelişmesine yön ve
ren, hele Türkiye gibi bir ülkede çok önemli bir 
sistemdir politik sistem. Onun için politik sis
temi yokmuş gibi farz ederek «Sosyal» kelime
sinin yerine «Politik» kelimesinin konması bu
nu daha manalı hale getirir. «Millî Eğitimin 
gelişmesi iktisadî, politik ve kültürel kalkınma 
hedeflerine uygun olarak eğitim - insangücü -
istihdam ve saire ve saire...» dememizde bir mah
zur görmüyorum. Yani, politik sistemi değer
siz bir sistem olarak göremezsiniz bir ülkede, bir 
toplumda. Değerli arkadaşlarım... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Poli
tikanın burada alâkası yok. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Efendim, politikayı siz politika yapma mânasın
da alıyorsunuz; ama politik bir sistem vardır 
her toplumda bir süper sistem olarak... 

BAŞKAN — Sayın hatip, cevap vermeyin 
lütfen efendim. 

M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Po
litik sistemden kastınız!... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmaya
lım, rica ediyorum. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Efendim, politik sistem bir memleketin politika
sını yapan, politikasını oluşturan bütün davra
nışların tümünü kapsar. Nasıl bir memleketin 
ekonomisi, iktisat dediğiniz zaman bütün ikti
sadî bünyesini kapsıyorsa, o memleketin bir de 
politikasını yapan politik organlar vardır. Yal
nız Mecliste değildir, Meclisin dışında da bir
çok politikaları geliştiren yerler vardır. Bütün 
bunlarla birlikte bir politik sistem, her toplumun 
bir politik şistimi vardır. 

ABDURRAHMAN ŞEREF LÂÇ (İstanbul) 
İktidar değiştikçe, politika değiştikçe maarif 
sistemi değişecek mi sizce ? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Çok güzel buyurdunuz... 

BAŞKAN — Sayın Şeref Lâç, lütfen efen
dim, hatipten sual sorma usulümüz yok. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Sorulu cevaplı olmasa iyi olur buradaki konuş
ma usulü bakımından. Ancak, değerli arkadaş
larım, eğer bir memleketteki koşullar... (A. P. 
sıralarından «Mücmelen» sesleri) politikanın ge
lişmesiyle değişmesini gerektiriyorsa değişe
cek. 

BAŞKAN — Mücmelen izah edin lütfen Sa
yın Üstündağ. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Politiksistem değişiyorsa, biliyorsunuz eğitim 
sistemi politik sisteme göre şekillenir. Nitekim, 
bunu değerli eğitimci arkadaşlarım teslim eder
ler. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Öğret
men politikaya karışmaz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Tamamen doğrusunuz değerli arkadaşlarım, 
onun için konmasını istiyorum. 

Sosyalist bir politik sistemde eğitim sistemi 
farklıdır, kapitalist sistemde farklıdır, bizim 
gibi demokratik bir politik sistemde farklıdır. 
Yani beni tasvip ediyorsunuz, teşekkür ederim. 
Onun için diyorum... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Biz öğ
retmeni politikadan çekmek istiyoruz, siz itmek 
istiyorsunuz. Olmaz böyli şey. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Hayır, hiç alâkası yok. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Sayın Tosyalı, 
lütfen, hatiple karşılıklı konuşmak usulümüz 
Tüzüğümüzde yoktur efendim. Sayın Mustafa 
Üstündağ, bütün sistematiği, burada mücmelen 
söz hakkınızda anlatamazsınız efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Sayın Başkanım, devam ediyorum. 

O kısmı geçiyorum değerli arkadaşlarım. 
Önerimin ikinci kısmı değerli arkadaşlarım, 

birinci paragrafın sonuna... 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Anlamadığın meseleye karışma Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sizin 

anladığınızı anlamam. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen Genel 
Kurulun çalışmalarını iinkıtaa uğratmıyalım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Öğret
men politikaya itilmez. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, susun lütfen. 
Buyurun Sayın Üstündağ, mücmelen önerge

nizi izah edin efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Birinci paragrafın sonuna şunun eklenme
sini istiyorum müsaade ederseniz. Tamamen 
12 Mart'tan sonra, Eğitim Reformu ve Strateji 
ve Yöntemini hazırlayan arkadaşlarımın çalış
masından bir paragrafı aynen buraya kaydettim, 
hiç değiştirmeden okuyorum : 

(«Eğitim sistemi, toplumdaki üretim sistemi 
için gerekli nitelikte ve nicelikte insangücünü 
yetiştirme, yetiştirdiği insangücünün üretimde 
kullanılışını izleme, etkileme ve üretim sistemin
de teknoloji gelişmesi için gerekli bilgileri top
lama görevlerini yapar.» 

Şimdi, kanun tasarısının bu maddesinin bi
rinci paragrafının sonuna bunu eklediğimiz za
man kanuna başka açıdan bir yenilik getiriyo
ruz. Burada bu dercedilmemiş. Getirdiğimiz ye
nilik şu değerli arkadaşlarım: «Gerekli nite
likte ve nicelikte insangücünü yetiştirme'...» 

Ki, bunu öneriyor burası. 
«Yetiştirdiği insangücü üretimde kullanılma

sını izleme.» İşte, bugüne kadar yaptığımız ha
talardan birisi de bu, katiyen izlemeyiz. Yetiş
tirdiklerimiz nerede?.. Ne derâccde kullanılmak
tadır?... 

Yine değerli arkadaşlarım takdir ederler, 
sık sık hikâyeler anlatılır bu konuda. Bir tane
si de Holanda'dan bir hikâyedir. Efendim, işte, 
Holanda'dan tuğla ve kiremit sahasında bir 
uzman istemişiz, Holandalılar da bize sözde; 
«Bu sahada en iyi kişi Türkiye'dedir. Bir talebe
niz bizdin mezun olmuş; Türkiye'ye gelmiş, on
dan niye faydalanmıyorsunuz?» diye yazarlar. 
Ararlar bulurlar ki, bir dairede çocuk kâtiplik 
yapıyordur falan... 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, önergenizi 
mücmelen izah buyurun lütfen efendim. Siste
matiğe girince önergenizi izah etmiş olmuyor
sunuz. 

ALİ AVN1 TURANLI (Adıyaman) — Müc-
melenin anlamı yok Sayın Başkan, önergesinden 
anlaşılıyor zaten. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
önemli bir konuda bâzı önemli noktaları açıklı
yorum. Biliyorum vakit biraz geçtiğinden do
layı sabrınız yok; ama değerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sabır meselesi değil Sayın Üs
tündağ. Biliyorsunuz Tüzük hükmü var, öner
geler üzerindiki milletvekilinin söz hakkı müc-
melendir. Yoksa ben de dinlemek istiyorum si
zi ama.... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım, müsaade bu-
yurulursa hemen bitireyim; istirham edeyim, 
hemen bitireceğim. 

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Müsamahanızı 
istismar ediyor Sayın Başkan. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Bilhassa eğitimci arkadaşlarımdan istirham ede
rim. Hepimizin yakındığı bir konu var değerli 
arkadaşlarım; bizdeki eğitim sisteminde yetiş
tirdiğiniz... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bizim 
sabrımızı da istismar etmeye kimsinin hakkı 
yok. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Müsaade buyurun da anlatayım, yani meseleyi 
saptırmayalım. 

ALİ AVNİ TURANLI (Adıyaman) — Sizin 
dolu sıralarınıza anlat onları, bize ne anlatıyor
sun?.. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — 6 aydır 
hiç geldiğiniz yok, gerçek bu. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım sayın 
milletvekilleri. Toparlayın efendim sözlerinizi 
sayın hatip. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Teşekkür edirim arkadaşlar, müsaade ederseniz 
devam edeyim. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim sözlerinizi. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Arka

daşlarınızı toplayın, onlar da dinlesin. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen müdahale 

etmeyin efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Siz müsaade ederseniz anlatayım arkadaşlarım. 

Demek istediğim şey, maddenin birinci pa
ragrafının sonuna bunu eklersek, Millî Eğitim
de bugüne kadar yapmadığımız izlemiyi yapa
cağız. Yetiştirdiğimiz değerler, kaliteler yerin
de değerlendiriliyor mu? Bu önemli bir unsur-
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dur. Bu maddenin sonuna bu katkıyı getirmek
le, bunu sağlamış olacağız, Millî Eğitim Bakan
lığına bunu görev vereceğiz. Bu izlemeyi yap
tığınız zaman bakın neler doğar. O zaman ne
relerde yanıldığımızı, nerelerde aksadığımızı, 
nerelerde yetiştirdiklerimizi değerlendiremedi
ğimizi anlayacağız. Eğitim programlarımızı. ona 
göre reorganize edeceğiz, hareketlerimizi ona 
göre ayarlayacağız, hattâ bütün idare sistemi
mizi ona göre reorganizasyonlara tabi tutacağız. 
Bir toplumun kalkınmasında izleme önemli bir 
faktördür. 

Biraz daha devam ediyorum, değerli arka
daşlarım - bunu ilk hazırlayıcılar çok güzel ge
tirmişler - şöyle devam ediyorum: «Etkileme 
ve üretim sisteminde teknoloji gelişmişi için 
gerekli bilgileri toplama görevlerini yapar.» 

Demek ki, bu Memenin ötesinde bir de ge
rekli bilgileri toplama görevini yapacak Millî 
Eğitim Bakanlığı. Bu görevleri... 

ALİ AVNÎ TURANLI (Adıyaman) — Ora
daki arkadaşlarına hitap et. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Milletvekilisiniz, hepinize hitap etmek zorunda
yım.. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim sözlerinizi. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 

Toparlıyorum Sayın Başkanım; ama arkadaşla
rım müsaade etmiyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen bitirin efendim. Çünkü, 
söz hakkınız çok kısadır, bu kürsüleri istismar 
etmeyelim Sayın Üstündağ. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Anlıyorum Başkanım, bitireceğim; fakat bir 
lütfetse sayın arkadaşlarım bitireceğim. 

BAŞKAN — Çünkü, hatibe, önergesi üzerin
de söz verilir, Tüzüğün âmir hükmü var. (A. P. 
sıralarından gürültüler, müdahaleler.) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Ah müsaade etseniz... Koskoca bir Millî Eğitim 
Temel Kanunu çıkıyor, bunun üzerinde on da
kikalık konuşmam... (A. P. sıralarından gürül
tüler. ) 

BAŞKAN — Onun için müsamaha gösteriyo
rum zaten ve lütfen toparlayın. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sizden kimse 
yok. Madem koskoca kanun da neden yoksu-
•nuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Bu soruya cevap vermek isterim. Biz bu reform 
niteliği taşımayan kanunun çıkmasını... 

BAŞKAN — Cevap vermek mecburiyetinde 
değilsiniz. Usulsüz müdahale istemiyorum. Sa
yın Üstündağ, siz önergenizi izah edin. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Tenkitlerimizi yapıyoruz, yapacağız. (A. P. ve 
C. G. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 

Reform niteliği taşımayan kanunun çıkmasını is
temediğimiz için burada değiliz; ama mecburen 
mücadelesini yapacağız. (A. P. ve C. G. P. sıra
larından anlaşılmayan müdahaleler) 

ALİ AVNÎ TURANLI (Adıyaman) — Biz 
mücadelesini yapıyoruz, senin işin ne? Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlarım lütfen. 
Sayın Üstündağ, lütfen efendim, bir dakika son
ra sözünüzü keseceğim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Büyük aksaklıkları hatırlatmak için buradayım. 
(A. P. ve C. G. P. sıralarından gürültüler, müda
haleler) 

H. AVNI KAVURMACIOĞLU (Niğde) — 
Arkadaşlarını getir de arkadaşlarına hitap et. 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Genel 
Başkanınız işçileri sokağa dökmekle meşgul. 

BAŞKAN — Efendim, bitirin lütfen. 

. MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Eğer, müsaade ederseniz konuşmam bir dakika 
bile kalmadı, eğer müsaade ederseniz konuşup 
bitirectiğim. 

Genel Başkanım bu Millete asıl hizmetini ya
pıyor ve yapmaya devam edecek. (A. P. sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmalar 
ve nümayiş havası içinde çalışma olmaz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Sayın Başkanım, eğer susturursanız bir dakika
da bitireceğim. 

BAŞKAN — Bitirin lütfen, bir dakikada bi
tirin lütfen. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bir 
•dakikada 'bitireceğim; yalnız susarlarsa. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlarım müdahale 
etmeyin bir dakikada bitiriyor hatibimiz. (A. P. 
ve C. G. P. sıralarından gürültüler, müdahaleler) 
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Efendim, lütfedin biç müdahale etmeyin hatip 
bitiriyor. Tamı bir dakika sayın hatip. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar; Millî Eğitini Bakanlığının ye
tiştirme unsuruna ilâveten (Demek ki ikinci un
sur olarak yetiştirmeyi getiriyor) bu kanun; 
ama izlemeyi getirmiyor) önerdiğimiz üçüncü 
unsur da, «etkileme ve üretim• sisteminde tekno
loji gelişmesi için gerekli bilgileri toplama» dır. 
Bu bilgiler toplanmadığından dolayı bugün ve
rimli ıbir reform tasarısı çıkaramıyoruz. Eğer, 
mevcut Millî Eğitim Bakanlığımız bugüne ka-
dariki çalışması içerisinde bu verileri izi ese, takip 
etse ve bilimsel yönüyle top] asaydı, bu kanun ta
sarısı çok daha verimli olarak ülkemiz koşulla
rına göre çıkardı. Gelecekte gelişen koşullara gö
re, tekrar meselelerimizi yenileyeceğiz, kanunları
mızı yenileyeceğiz. O bakımdan, hiç olmazsa bu 
kanun tasarısı çıkarken bu paragrafın eklenme
mesini lütfedin, Millî Eğitim Bakanlığına bunu 
görev olarak verin, yapsınlar.. 

BAŞKAN — Tamam efendim söz hakkımız.. 
MUSTAFA ÜSTÜND AĞ (Devamla) — Y a p 

sınlar ki, bu toplamalar elimizde olursa,. 
BAŞKAN — Söz hakkınız tamam efendim.. 

MUSTAFA ÜSTÜND AĞ (Devamla) — Ha
vada, hayalî bâzı şeylerle buraya tasarılar gel
mez, masa başından gelmez... (A. P sıraların
dan müdahaleler.) 

ALİ AVNİ TURANLI (Adıyaman) — Ge
lin buraya"da ekleyelim... 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müdahale etmeyin, 
söz hakkı bitmiştir hatibin. 

Tamam efendim, bağlayın. 

MUSTAFA ÜSTÜND AĞ (Devamla) — Bu
nu ekmeyi lütfederseniz bu tasarı daha uygun 
hale gelir. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Gelin bu
raya ekleyelim. 

MUSTAFA ÜSTÜND AĞ (Devamla) — He
pinize saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi kabul eden 
sayın milletvekilleri işaret buyursunlar.. Ka
bul etmeyenler.. Önerge kabul edilmemiştir. 

. ıSöz hakkı ile ilgili bir önerge var, okutuyo
rum. 
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sSaym Millet Meclisi Başkanlığına 
Önergeli maddeler üzerindeki konuşma müd

detimin beş dakika ile sınırlandırılmasını saygı 
ile arz ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Efendim esasen beş dakika ile 
sınırlı. 

(C. H. P. sıralarından beş milletvekili ayağa 
kalktı)1 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Çoğunluk yok. 

BAŞKAN — Oylamadmı efendim. Bekleyin 
lütfen. ıSaym Tosyalı'ya izah etmek istiyorum. 
Zaten «mücmelen» beş dakikadır. Yani önerge
ler üzerindeki konuşma zaten beş dakikadır. Bu 
kürsüyü hiçbir hatibin istismar etmemesini ııiea 
ediyorum. («Geri al, geri al» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, zabıtları tetkik ederse
niz; önergeyi oylamadım. Sükûnet bulun efen
dim halledeceğiz. (Karşılıklı konuşmalar) Mil
letvekilleri yerlerini alsınlar, usul halledilecek
tir. Lütfen... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, önergemi geri alıyorum tek engelle
mesinler. 

BAŞKAN — Herkes yerine otursun. Usul 
bakımından halledeceğiz. Sayın Tosyalı, lütfen 
yerinize oturun efendim. 

Bir yanlışlık oldu efendim. Zabıtlarda tes
cili var, arzu eden gider bakar. Tosyalı'nm öner-
'gesi, önergeleri izah sadedindeki konuşmaları 
beş dakika ile kısıtlıyor. Biliyorsunuz ki, madde
ler üzerindeki söz hakkı on dakika ile sınırlıdır. 
Ben zannettim ki, maddeler üzerindeki konuş
malarla ilgili bir önergedir. Halbuki önergelerin 
izahı sadedindeki konuşmalarla ilgili bir önerge
dir. Zaten Tüzük gereğince «Mücmelen söz» beş 
dakika için verilir. Binaenaleyh önergeyi oyla
maya lüzum yok; zaten gerd aldı. Oylamaya da 
koymuş değilim, oturunuz. 

Efendim, sükûnet olmazsa çalışmalara de
vam edemeyiz. Bütün grupları sükûnete daıvet 
ediyorum. 

Bir önerge daha vardı, tekrar okutuyorum: 
(Çankırı Milletvekili Nuri Çelik Yazıcıoğlu-

nun önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergeye ka
tılıyor musunuz efendim? 
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PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet; katılıyor mu 
«fendim? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde.. 
(C. H. P. sıralarından; leş milletvekili aya

ğa kalıktı). 
NURİ ÇELİKYAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Çoğunluk ydk. 
I I I . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Üstündağ, Sa
yın Nadir Yavuzkan, Sayın Şinasi Çolakoğlu, 
Sayın Tufan Doğan Avşargil, sayın Nuri Çelik 
yazıeıoğlu çoğunluğun bulunmadığını iddia et
mişlerdir, yoklama yapacağız. (Sıralar arasında 
karşılıklı lâf .atmalar) 

'Sayın milletvekilleri, lütfen nümayişi bıraka
lım efendim. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Sonradan gelen sayın milletve

kili varsa lütfen kaydettirsin. 
Sayın Divan üyelerinin de hesaplamasını ri

ca edeceğim. 
Sayın milletvekilleri, 236 üye mevcuttur, ço

ğunluğumuz vardır. (A. P. ve C. O. P. sıraların
dan alkışlar ( Lütfen efendim, herkes yerlerine 
otursun sükûnetle çalışmalarımıza başlıyoruz. 

MUSTAFA FEVZt GÜNGÖR (İstanbul) — 
Bir önergemiz var sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kaldığımız yerden devam ede
ceğiz sayın üyeler. Önergenin oylamasında kal
mıştık, Hükümet ve Komisyon katılmışlardı. 
ıSaym Yazıeıoğlu'nun önergesini tekrar okutu

yorum, çünkü araya fasıla girdi, ondan sonra 
oylayacağımı. 

(Çankırı Milletvekili Nuri Çelik Yazıeıoğlu' 
nun önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon! 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet bu 

önergeye katılmamaktadır. Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler.. Öner
ge Kabul edilmemiştir. 
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Başkan önerge yoktur, 14 ncü maddeyi Yü
ce Heyetin oylarına sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üzerinde önerge olmayan 15 nci madde za
ten oylanmış, şimdi 16 ncı maddeyi okutacağım. 

SEZAİ ORKUNT (İstanbul) — Usûl hak
kında önergemiz var. 

BAŞKAN — .Usûlle ilgili bir önerge vardır, 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz Millî Eğitim Temel 

Kanun tasarısı maddeleri üzerinde konuşmaların 
istismarı dolayısiyle, maddeler üzerinde 5 daki
ka, önergeler üzerinde 3 dakika olarak sınırlan
dırılmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Aydın 
Sezai Orkunt Nahit Menteşe 

ıBAŞKAN — Aleyhte buyuran Sayın Üs
tündağ. (A. P. ve C. G. P. sıralarından gürül
tüler.) 

.Sayın Milletvekilleri, sükûnetle çalışalım 
efendim. Usûl dairesinde güzel çalışıyoruz, lüt
fen.... 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Çalış
tırmak istemeyenleri de dinliyeeek miyiz?' 

BAŞKAN — Hatip içtüzük hakkını kullanı
yor, lütfen nümayiş yapmayalım efendim. (A. P. 
ve C. G. P. sıralarından gürültüler). 

Sayın milletvekilleri, sükûnetle hareket eder
sek daha iyi çalışırız. Buyurun sayın hatip. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarını; bildiğiniz gibi, 
daha önceki önergelerle konuşmaların kısıtlan
ması yapılmış, tasarının maddeleri üzerinde 10 
ar dakika, önergeler üzerinde de mücmelen iza
hı kararlaştırılmıştı. Şimdi yeni gelen önergeler
le tasarının maddeleri üzerinde 5 er dakika, 
öneriler üzerinde de 3 er dakikalık konuşma is
tenmiş. 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Bir saat aldı
nız yoklama ile. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — de
ğerli arkadaşlarım.. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Ama 40 dakika
yı da yiyorsunuz, 6 aydır burada yoksunuz. 

BAŞKAN — Müdahalede bulunmayalım 
efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Mil
lî Eğitim Temel Kanunu... (A. P. ve C. G..-.P. 
sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Lütfen süıkûnettıle dinleyeHım. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Mil-

lî Eğitim Temel Karnın tasarısını çıkarmak 'is
tiyorsunuz, adına «reform» diyerek çıkarmak is-' 
tiyorsunuz. Bunun üzerinde, reformcu bâzı gö
rüşleri getirip tenkitte bulunmamıza katkıda 
bulunmamıza müsaade etmek işitemiyorsunuz. 
(O. G. P. ve A. P. sıralarından gürültüler), 

BAŞKAN — Sayın hatip, karşılıklı konuş
mayı bırakalım efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bu 
teamülü açmayın, kamuoyu bunu iyi değerlen
dirmez. (A. P. ve C. G. P. sıralarından gürültü-
ler). Bu konuşmaları, kısıtlamanızın ülkemize ve 
politik sistemimizin bütünlüğüne getirecek ya
rarı yoktur. 

HİLMİ BIÇEE (Sinop) — Sizinkinin var 
mıdır? 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Seni bu 
şekilde kamuoyu iktidara getirmez. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — İç
tüzüğün verdiği halkları bugün siz elinizdeki bu
lunan çoğunlukla bu yönde kısıtlamaya giderse
niz.... 

OENGİZ EKİNCİ (Kars) — 5 kişi ile ta
hakküm mü edeceksiniz? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Ya
rın başka konularda.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sayın Ekinci, lütfen 
efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Ya
rın başka konularda siz azınlıkta olursunuz, ay
nı şeyler sizin başınıza gelir ve rahatsız olursu
nuz. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — O 
faziletsizliği biz yapmayız. 

BAŞKAN — Bu hava içinde gidersek kolay 
çalışamayız, lütfedin efendim, sükûnetle dinle
yelim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — İç
tüzüğün verdiği hakları kullanmamızı, ahlâksız
lık olaralk değerlendiren Parlâmento üyesi olur
sa burada, yarın aynı halkkı siz kullandığınız 
zaman bunun adına ne diyeceğiz? 

BAŞKAN — Saym hatip lütfen efendim, 
tahrik edici konuşma yapmavmız. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bu 
önergeyi veren arkadaşlarımın vazgeçmelerini 
isterim. Bu konuda aslında* bir kısıtlama olmuş
tur. Uzun bir müddet de verilmiş değildir. Mad-

[ deler üzerinde 10 dakika ile sınırlamayı yapmı-
şınızdır ve bunun üzerinde de bunu istismar et
meden konuşmalarımıza devam etmekteyiz. Biz 
beğenmediğimiz, birçok yönleri ile memlekete 
yararı olmayacağını düşündüğümüz bu kanunun 
çıikmaısım işitemiyoruz. Siz çıkarmakta iddialısı
nız. 30 küsur önerge verdim, en ufak bir şekilde 
iltifat görmedi. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Kafana göre 
mi verdin? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Siz 
bu yola tevessül ©derseniz, İçtüzüğün size verdi
ği haklardır bunlar, hepimize verdiği haklar
dır, buna tevessül edersem?;, biz de İçtüzüğün 

I verdiği haklara dayanarak başka bütün çarelere 
başvururuz. Sizden istirham ediyoruz, şimdi ça
lışmaya başlayacağız, lütfeder gerektiği kadar 
anlayış gösteriyoruz dikkat ederseniz (A. P. ve 
C. G. P. sıralarından gülüşmeler). 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim lütfen. 
önergenin niçin aleyhindesiniz, onu söyleyiniz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Lüt
fedip bunları geriye alırsanız biz de çalışmala
ra başlarız. (A. P., C. G. P. sıralarından gürül
tüler)' 

''Sözlerimi şöyle toparlayayım : Lütfen bu 
kısıtlamaların lehinde oy vermeyin. Bu bizim 

I genel bütünlüğümüze, Tüzük anlayışımaza ve 
Millet Meclisindeki muhalefete olan saygımıza 
halel getirir. (A. P. sıralarından gürültüler; 

I «Var mı burada muhalefet?» sesleri) 

TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Zaman 
I kazanmak için konuşuyor Sayın Başkan. 
I BAŞKAN —> Lütfen efendim, lütfen müda

hale etmıeyelim. iSayın hatip lütfen sözünüzü to
parlayınız efendim. Nümayiş havası içinde ça-

I lışma olmaz. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sa-

I yın Başkanım, bende katiyen tahammiülsüzlük 
yok, gayet rahatım. Müsaade ederseniz, mese-

I leleri dile getirmeye çalışıyorum. (A. P. ve 
I C. G. P. sıralarından gürültüler) 

Muhalefet memleket sathında yapılır. C. H. 
P. muhalefetini parlâmentoda da, memleket 

I sathında da yapmaktadır. Onun için endişe et
meyin. Ancak değerli arkadaşlarım, sizden özel
likle tekrar istirham ediyorum; ciddî bir kanun 
tasarısının maddeleri üzerindeki konuşulma-

I lan bir defa kısıtladınız, getirdiniz bu önerge-
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leri, ikinci defa kısıtlamaya giderseniz iyi bir 
örnek vermemiş olursunuz. 

(GÜNGÖR HUN ((Sakarya) — Biz iyi örnek 
veriyoruz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

ıMİlSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Şu
nu söylemek istiyorum : Böyle ikinci defa, 
üçüncü defa «birer saniyelik konuşmalar» diye 
kısıtlamalar getirirseniz, bunun anlamı şudur : 
Bu Mecliste söz hakkını milletvekillerinden alı
yorsunuz demektir. Tarih önünde bunu kaydet
tirir hepinize saygılar sunarım. (A. P. sırala
rından «Yuh»1 sesleri) Teşekkür ederim. 

GÜNGÖR HUN («Sakarya) — Anarşistler 
sizi... 

HASAN- TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, önergenin lehinde grup adına söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Lehinde Sayın Tosyalı, buyu
runuz efendim. (A. P. sıralarından gürültüler; 
«Oylayınız artık» sesleri) 

Ne yapalım efendim istedi. Söz vermiş bulu
nuyorum artık, lütfen müdahale etmeyin efen
dim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, 5 saattir Meclis ça
lışıyor. Başkanınız bu Meclisi çalıştırmaya gay
ret etti şu 5 saatten beri. istirham ediyorum sa
yın üyelerden, sükûnetlerini muhafaza etsinler, 
C. G. P. Gruibu adına Sayın Tosyalı, önerge le

hinde söz istedi; hakkıdır, veriyorum efendim, 
niçinmüdahale ediyorsunuz? 

Buyurunuz Sayın Tosyalı. Kısa kesmenizi 
rica edeceğim. 

•C. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arka
daşlarım'; memleketimizin, milletimizin hayrına 
Yüce Meclis olarak yapmakta olduğumuz ka
nunlara her partinin, her milletvekilinin fikir 
katkısını memnuniyetle karşılıyoruz. Fakat 
Meclisi çalıştırmamak, Parlâmentoyu yok etimıek 
görüntüsü içinde bulunmak iktidarı teşkil eden 
partiler toplu halde burada -çalışmakta iken 
Meclisi çalıştırmamak için buraya beş nöbetçi 
dikip de memleket sathında karış karış gezerek, 
parlâmentoyu parlâmento yapan, Türkiye'de 
demokrasiyi demokrasi yapan aziz grupları kü
çük düşürmek yoluna gitmek bir istismardır. 
işte bu istismarı önlemek için önerge verilmiş
tir; takdirlerinize arz eder, saygılar sunarım. 
(«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Vakit çok ilerlediği için 31 Mayıs 1973 Per
şembe günü saat 15,00'te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum, 

,Kapanm^ Biafeutbl i 19,55 

IV, - ^ ISORULAK VEl CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Amasya ili ile bu ile bağlı bâzı ilçelerdeki Hükü
met binalarınn tamirine dair soru önergesi ve 
İçişleri Bakanı Haldun Menteseoğlu'nun yazılı 
cevabı. (7/470) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sıorumun Sayın İçişleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygı ille rica 'ederim, 

14 . 1 . 1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

Amasya merkez ve diğer ilçelere bağlı bu-
caklardaki Hükümet binaları 1940 yılından ev
vel yapılmışlardır. Uzun zamandan beri tami
re muhtaç durumda oldukları halde bugüne ka
dar yeterli «tahsisat gönderilmediği için tamir
leri yapılamamıştır. 

1971 yılı bütçesi hazırlık çalışmalarının ya
pıldığı şu günlerde Sayın Bakanlığınız bütçesin-

Not : Maliye Bakanından cevap geldiğinde 
Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 
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de Amasyanın ıbu durumu dikkate alınmış mı
dır?. 

T. O. 
İçimleri Bakanlığı 16.2.1971 
İller İd. Gn. Md. 

Şb. Md. : 2.22102/64-3/1-1425 

Konu : Amasya Milletvekili Bayın 
Vehbi Meşhur'un yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Başkanlığı 28.1.1971 
gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
7/470-2943/21818 sayılı yazısı . 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un 
Amasya ili merkez ve diğer ilçelere bağlı bu-
caklardaki Hükümet binalarının tamir edilmesi 
hakkındaki yazılı Soru önergesi incelendi: 

Hükümet konakları inşaat ve tamiratı Ma
liye Bakanlığınca yürütülmekte olduğundan, il
gideki yazınızla Milletvekili Sayın Vehbi Meş
hur'un yazlı soru önergesi iâıgM dolayısiyle adı 
geçen Bakanlığa intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerinizi, gereğinin takdir ve ifasını arz 
lederim. 

Haldun Merılteşeoğlu 
içişleri Bakanı 

2. — Sakarya Milletvekili Barharos Turgut 
Bnz\epe'nin, Devlet Memurları Kanunu kapsamı
na alman çarşı ve mahalle bekçilerine dair soru 
önergesi ve Maliye Bakmu Ziya Müezzinoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/999) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan ve Maliye Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla rica ederim. 

29 . 2 . 1972 
ISakarya Milletvekili 

Barbaros Turgut Boztepe 

1. 28 . 11 .1970 gim ve 7/1636 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararma göre ücretleri artınllan 
çarşı ve mahalle bekçilerinin Emekli Sandığı 
statüsüne geçirilmesinin hukukî dayanağı ne
dir? 

2. 506 sayılı Kanunun bekçilerle ilişiklin 
hükümlerini, hangi kanun yürürlükten kaldır
mıştır? 

I 3. . Bekçiler, Devlet Memurları Kanunu kap-
I samına almmışla-rsa; 

a) Hangi hizmet sınıfıma girmişlerdir? 
ib) Hangi dereceye kadar yükselanektedir-

ller? 
c) Kadroları Bakamlar Kurulundan geçiril-

j mişmidir? 
d) Yeni kurulan belediyelerde bekçi teşki

lâtı kurulmakta mıdır? 
I 4. Mahallî bir hizmet görmeyen, ve bütün 
1 giderleri Devletçe karşılanan bekçilerin Devleî 

kadrolarına alınmayış sebebi nedir? Ve bu ko
nuda ne düşünülmektedir? 

| T. C. 
! Maliye Bakanlığı 22 . 7 . 1972 

Bütçe ve Malî Kontrol Gn. Md. 
j Emeklilik Şb. 

Sayı : 115619-165-19710 
I Konu : Çarşı ve mahalle bekçileri 

ile ilgili yazılı soru önergesi Hk. 

I Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 26 . 6 . 1972 tarihli, Kanunlar Müdür-
! lüğü 7/999, 5440/40,682 sayılı yazınız. 

I ıSakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boz-
j tepe'nin, Devlet Memurları Kanunu kapsa-
| mınıa alman çarşı ve mahalle bekçileri ha'kkm-
! daki yazılı soru önergesi cevabının iki nüsha 

olarak sunulduğunu arz ederim. 
I Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boz
tepe'nin 29 . 2 . 1972 tarihli yazılı soru öner
gesi cevabıdır. 

Sakarya Milletvekili 'Sayın Barbaros Turgut 
Boztepe, yazılı soru önergesinde; 

1. 28 . 11 . 1970 gün ve 7/1636 sayılı Ka
rarname ile aylılkları tespit olunan çarşı ve 
mahalle bekçilerinin, Emekli .Sandığı Kanunu 
kapsamına abnımalannın hukukî dayanağının 
ne olduğunun, 

2. 506 sayılı Kanunun bekçilerle ilgili hük
münün hangi kanunla yürürlükten kaldırılmış 
olduğunun, 

3. Bekçiler Devlet Memurları kapsamına 
alınımışlarsa, ha/rugi hizmet sınıfına girdikleri
nin ve hangi dereceye kadar yükselecek! erinin, 

[ kadrolarının Bakanlar Kurulundan geçirilip 
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geçirilmediğinin, yeni kurulan belediyelerde 
bekçi teşkilâtı kurulup kurulmadığının, 

4. Bekçilerim Devlet kadrolarına alınma
ması sebebinin ve bu konuda ne düşünüldüğü
nün, 

Cevaplandırılmasını istemektedir. 
1. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 

2 nci maddesinde; «Çarşı ve mahalle bekçileri 
bu kanun hükümlerine tabidirler.» denildiği gi
bi, 772 sayılı Çarşı ve mahalle bekçileri Kanu
nunun 43 ve geçici 7 nci maddelerinde de, sö
zü geçen personel hakkında 506 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanacağı ayrıca tasrih edilmiş
tir. 

Ancak, 28 . 11 . 1970 tarih ve 7/1636 sayılı 
Balkanlar Kurulu kararına göre, çarşı ve ma
halle bekçilerinin -de, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen hü
kümler uyarınca aylıklı kadrolara intibakları 
yapılmış bulunmaktadır. 

Her ne kadar, 567 sayılı Kanunun 4 ncü 
(maddesinin (C) fıkrasında; «İşçiler», İş ka
nunları ile 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve Sos
yal Sigortalar Kanununa göre işçi sayılan ve 
bu kanun hükümlerime tabi olmayan kişiler 
olarak tarif edilmiş olduğu cihetle, Sosyal Si
gortalar Kanununa tabi olan çarşı ve mahalle 
bekçilerinin de işçi saydırmak suretiyle Sigorta 
ile ilgilerinin devam etmesi gerekeceği düşü-
nülebildrse de, yukarda belirtildiği üzere, çarşı 
ve mahalle bekçilerinin görevleri, Devlet me
muru tarifine uygun görülerek haklarında in
tibak hükümleri uygulanmak suretiyle, işçi 
statüsünden çıkarılıp aylıklı kadrolara geçiril
miş bulunmaktadırlar. 

Bu nedenle, 1327 sayılı Kanun gereğince ay
lıklı kadrolara intibak ettirilen çarşı ve ma
halle bekçileri, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 12 nci maddesinde yazılı «San
dıktan faydalanacaklar» hakkındaki hükme is
tinaden, intibaklarını takip eden 1 Aralık 1970 
tarihinden itibaren Sandıkla alâkalandırılmış-
landır. 

Bu konuda Çalışma Bakanlığından alınan 
26 . 6 . 1971 gün ve 971/33-1866 sayılı yazıda 
da; çarşı ve mahalle bekçilerinin, aylıklı kad
rolara intibaklarının yapıldığı tarihten itibaren 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilişkile
rinin kesilerek, 5434 sayılı T. C. Emekli San

dığı Kanunu ile ilgilmdirilmelerinin uygun ola
cağı bildirilmiştir. 

2. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bekçilerle ilgili hükümlerini kaldıran açık bir 
hüküm bulunmamakla beraber, bunların gö
revlerinin Devlet Memurları tarifine girmesi 
sebebiyle, sözü geçen kanun hükmünün bekçi
ler hakkında uygulama alanı kalmamıştır. 

Önergenin 3 ve 4 ncü maddelerinde yazılı 
hususların, Yetki Kanununun yürürlüğe girme
sinden sonra tâyin edilmesi gerekmektedir. 

3. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Thnothy I)av ey adlı bir genç için İngiliz basın, 
radyo ve televizyonu tarafından, yapılan yayına 
dair soru Önergesi ve Dışişleri Bakanı Halûk 
Bayülken'in yazılı cevabı (7/1020) 

6 . 3 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan veya 
Sayın Dışişleri Balkanı tarafından önemine bi
naen yaziilı olarak cevaplandırılmasına tavassut-
lıannızı saygı ile rica ederim. 

Ordu Milletvekili 
Memduh. Ekşi 

«ss- r - •-"- ~" "" ' 

Günlerden beri İngiliz basın, radyo ve tele
vizyonlarımda esrar kaçakçılığından mahkûm 
Timotlhy Davey adındaki bir gexıq vesile edile
rek yurdumuz aleyhine hiçte küçümsemımiyeeek 
bir kampanya açılmış bulunmaktadır. 

İngiliz yayın organları Türkiye'min bağım
sız bir Devlet olduğunu unutmuş görünmektedir. 

İngilizlerin bu tutumunu Hükümet bugüne kadar 
gereğince değerlendirememiş sadece Sayın Baş
bakan Amerika Birleşik Devletlerine yapacağı 
gezinin İngiltere'ye uğrama kısmını iptal efbmıilş 
başkaca bir tedbire tevessül etmemiş bulunmak
tadır. 

1. İngiliz basın, . radyo ve televizyonunla 
gereken cevap ne zaman verilecektir? 

2. Hükümetimiz bu iğrenç yayının durdu
rulması için, İngiliz Hükümeti nezdinıde ne gi
bi teşebbüsde (bulunmuştur? 

3. Herhangi bir girişimde bulıınuOimuş ise 
nasıl bir sonuç alınmıştır? 

Not : Başbakandan * cevap geldiğinde Tuta
nak Dergisinde yayımlanacaktır. 
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T. O.. 
Dışişleri Bakanlığı 1 . 4 . 1972 

304540 SİGM Dairesi Gn M'd, 
(SIBD) .* 48 ' 

Konu : T<Jmothy Davey':in mahkûma 
yeti. 

Millet Meclisi Bıaşkanlığma 
% i : 21 . 3 . 1972 gün ve 5478/41156-7/1020 

sayılı yazıtları. 

Timothy Davey adlı İngiliz gencimin mahkû
miyeti konuşumda İngiliz basım ve yayın örgan-
larınıca memleketimiz aleyhinde açılan kampan
ya ile ilgili olarak O d u Milletvekili Sayım Mem-
duh Ekşi'nin Milet Meclisi Başkanlığına verdik 
ği soru önergesine karşılık olıarak hazırlanan ya
zılı cevap metni 'ilişikte samulmuştur. 

Aırz ederıiım. 
Halûk Bayülken! 
Dışişleri Bıakamı 

Saym Memduh Ekşi ı28 - 3 ., 1972 
Ordu Milletvekilli 
Zatıâlileri tarafımdan Millet Meclisi Baş

kanlığına tevcih 'edilen 6 Mart tarihli sorumun 
(karşılığıdır. 

Timothy Daveyfaı, esrar 'kavakçılığı suçun
dan 2 Mart 1972 günü 3 noü Ağır Ceza Mahke
mesinde 6 yıl 3 ay ağır hapis ve 151 168 lira pa
ra cezasına çarptırlıması üzerine bâzı İngiliz ba
sım ve yayın organlarında, bilhassa mahlkûm edi^ 
(İlen çocuğun yaşının küçük olması nedeniyle, 
yargı sistemimiz ve memleketimiz aleyhime bir 
kampanya açılmıştı, 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına sorunuzu 
tevcih ettiğiniz 6 Mart 1972 günü, 3 sayın mil-
letveklinin bu konuda yaptıküafrı gündem dışı 
konuşmaları cevaplandırdığımı sırada meselenin 
o günkü durumu hakkında görüşlerittiizi ifade 
etmiş ve Türk basınından gerekli cevabı almış 
bu ölçüsüz, dengemiz ve yakışıksız yayınların 
bizi rencide edecek bâzı ölçülere vardığını belir
terek bu kampanyanın bütün Türk Milleti ve he
pimiz tarafından derin bir üzüntü ve esefle kan> 
şıllaındığını söylemiştim, 
«*• 

İngiltere Anamulhalefet Partisi Lideri Harodl 
Wilson'un Başbakan Lord Heaıth'e gönderdiği bir 
mektupta ağır ifadeler kullanmak suretiyle bu 
kampanyaya feaitılması ve Başbakanım Harold 
'VV'fflson'a vazdığı cevabî mektupta «mahkûmiyeti

mle yol! açan suç ne olursa olsun, bir gencin hapse 
mahkûm edilmesi hakkımda 'duyduğunuz endişele
ri aynen paylaşmaktayım.» şeklinde bir ifade kük 
lanması üzüntümüzü daha da artırmıştır. 

Bu durum üzerine Londra Büyükelçimize ta
limat vererek, İngiltere Dışişleri Bakanlığı mez-
dinde yüksek seviyede teşebbüse geçmesini, İngil
tere Muhalefet Lideri ve Başbakanı tarafımdan 
kullanılan ifadelerin Hüküm.etimizin hayret ve 
üzüntüsünü mucip 'olduğunu söylemesini ve dost 
ve müttefik bir ülkenin Timothy Davey hâdise
sinden dolayı yersiz bir şekilde suçlanmasının 
ve tezyif edilmesinin İngiliz Hükümetince tas
vip edilmediğimi belirten münasip bir açıklama 
yapılmasını beklediğimizi bildirmesini istedik. 

Bu talimat üzerine Büyükelçimiz İngiltere 
Dışişleri Bakanlığı Siyasî Müsteşarıyla görüşe
rek keyfiyeti kendisine tebliğ .etmiştir. Bir gün 
sonra (11 Mart) Ankara'daki İngiltere Büyük
elçiliği Maslahatgüzarı ziyaretime gelerek, Baş
bakanın Mr. Wilson'a mektubunun yanlış anla
şılmasının ve memleketlerimiz arasındaki dost
luk ilişkilerime yaptığı kötü etkinim İngiliz Hü
kümeti için üzücü olduğunu ve İngiliz basınında 
yer alan görüşlerin Hükümetçe paylaşılmadığımı 
söyledikten sonra, Hükümetinim Türk Hüküme
tinin mutabakatımı aldıktan sonıra bu konuyla 
ıllgili olarak bir basım açıklaması yapmak «istedi
ğini bildirdi. Mutabık olmadığımız bir hususun 
düzeltilmesi için geri verdiğim metin 12 Mart 
günü istediğimiz şekliyle Bakanlığımıza ulaştı
rıldı. 

İngiltere Hükümetimin Ankara'daki Büyük-
eleiliklieri aracılığıyla yaptığı açıklama metni 
ilişikte sunulmuştur, (Ek 1) 

Tarafıımıızdan tatminkâr bulunan bu açıklama 
üzerime Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü metni ilişik 
beyanda bulunmuştur. (Ek 2) 

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sö'zcüsü tarafın
dan 8 Mart 1972 tarihimde yapılan diğer bir açık
lama metni de keza ilişikte sunulmuştur. (Ek 3) 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakana 

Halûk Bayülken 

İngiltere Hükümetinin Timothy Davey konu
sundaki açıklaması : 

İngiltere Hükümeti Titaıotihy Davey davasın
daki tutumumun ve Başbakanın Muhalefet Lide
ri Mr. Wilson'a yolladığı 2 Mart tarihli mektu-
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Yaptığımız beyanları sizlere hatırlatmak is
terim. Dışişleri Bakanı, Kralliee'ntkı Hükümeti
nim Titmothy Davey'e duyduğu ilgiyi ifade etti, 
bumdan sonra da hükmün (temyiz edleceğimd öğ
rendiğimizi ve ilk düşüncemizin temyiz muaıme-
J'esimin mümkün olan en kusa zamıaınsda yapılma
sı olduğunu söyledik. 

8 Mart 1972 

bunum Türkiye'de yanlış anlaşıldığına mütees
sirdir. 

Mahkûmiyet kaırarı hakkındaki haber geldiği' 
zaman bunun hapishanede 'altı yıl olacağı zanne
dilmişti. İngiltere'de 17 yaşınım altındaki suç
lular hapise mahkûm edilmediği için İmglteııe 
Hükümeti 14 yaşımdaki ıbu çocuğa verilen hapis 
cezası konusunda kamu. oyunun endişesine ka
tılmıştı, Başbakam'ın Mr. Wilsom'a gönderdiği! 
mektupta da bu endişe izhar eddlmiştL Kendisi' 
ne bu mektupta, ne de başka bir zamdan bu ka
rarla iiıgili olarak «rezalet» veya «vahşet» ketli-. 
meşini kutHıanmamıştiT. Bilâkis dâvanın halen 
Türk kanunları altımda devam etmekte ve «sub 
judiee» * olduğunu söylemişti. Netice olarak 
da îngilıtere Hükümeti başka bir açıklamayı yap
mayı uygun bulmamıştı. 

Türk mıakaımlarınım, karar kesinleştiği takdir
de Timothy Davey'in bir ıslah evime gönderilece
ği 'konusundaki açıklaması ise İngiltere Hükü
meti tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. 

tngl tere Hükümeti' Türkiye ile İngltere ara-
sındalki dostane iişklerim karşIıMı iyi niyet ve 
anlayış havası içinde devam ettirilmesini yürek
ten ümit eder ve bu yolda şaşmadan devam et
meye .alimlidir. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün açıklaması : 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tiimoıthy 

Davey olayı l e i lg l i olarak İngiltere Hükümeti 
âdıma yapılan açıklamayı memnuniyetle karşıilıa-
anıştır. 

Hükümetilmiz, iki dost ve müttefik ülke ara
sındaki ilişklerin evvelice olduğu gibi karşılıklı] 
iyi ni'yet ve anlayış havası içinde devam ettiril
mesi yolundaki İngiltere Hükümetinim görüşümü 
(aynen paylaşmaktadır. 

İngiliz Hariciyesince yapılan açıklama : 
Bâzı gazete sütunlarında Timothy Davey 

davasıyla i lgl i olarak Türk makamlarına şiddet
li hücumlarda 'bulumdmuş ve bu tutumun Kra
liçe'niin Hükümetince paylaşıldığı ima edlmiştir. 
Tabiâtıyie, gazetelerin kendi kanaaUlerini teşklı 
ve ifade etme konusunda sahip oldukları hakkı 
(münakaşa etmemekteyiz, Ancak, bu gibi hücum-
üara iştirak ettiğimiz yolundaki bütün tefsirler
den kendimizi tenzih ederiz. 

(*) «sub judice» kesin harar alınana kadar 
dâva hakkında her hangi bir beyanda bulunul
mayacağını belirtir. 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar hayat 'paha
lılığının gösterdği yükseliş oranına dair soru 
önerges ve Ticaret Bakanı Naim Talu'nun ya
zılı cevabı. (7/1053) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Ti

caret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
6 . 4 . 1972 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar, yıl
lar itibariyle hayat pahalılığı yüzde kaç ora
nında yükselme göstermiştir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 9 .6 .1972 

Konjontkür ve Yayın Müdürlüğü 
No. : 01-06-12-13/258 

Konu : Hayat pahalılığı Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 20.4.1972 tarih v e 7/1053-5675/42579 
sayılı yazıları. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhu
riyetin ilânından bugüne kadar hayat pahalı
lığının yükseliş oranına ilişkin olarak Başba
kanlığa ve Bakanlığımıza yönelttiği 6.4.1972 
tarihli yazılı soru önergesine ait cevabımız aşa
ğıda açıklanmıştır. 

Geçinme endeksleri hayat pâhalılığmm Öl
çülmesine yardımcı olan araçlar olmakla bera
ber; halen Bakanlığımız Konjonktür ve Yayın 
Müdürlüğünce hesaplanıp yayınlanmakta olan 
Ankara ve İstanbul geçinme endeksleri, 1938 

Not : Başbakandan cevap geldiğinde Tuta
nak Dergisinde yayımlaıuıcakiır. 
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yılı esas alınmak suretiyle 84 zarurî ihtiyaç 
maddesini kapsar şekilde tanzim edilmiş en
dekslerdir. Bu itibarla, adı geçen endekslerin 
Cumhuriyetin ilânından bu yana hayat pahalı
lığı müstakilen ortaya koymaları mümkün ola
mamaktadır. Herne kadar, İstanbul Ticaret 
Odasının 1913 - 1914 yıllarında tesis ederek adı 
geçen endekslerin tesisinden beş yıl sonrası 
olan 1943 yılma kadar devam ettirdiği, 52 mad
delik ve ağırlıksız İstanbul geçinme endeksi 
ile bir bağlantı kurularak Cumhuriyetin ilânın
dan bu tarihe kadar bir fiyat serisi teşkili 
düşünülmüşse de; Konjonktür Müdürlüğünün 
ve İstanbul Ticaret Odasının bahis konusu edi
len İstanbul İline ait geçinme endekslerinin 
teşkillerindeki metot ve kompozisyon farklılık
ları (madde sayıları ve ağırlıkları olup olma
maları) nedeniyle, bağlantılı şekilde teşkil edi
len yeni serisinin 48 yıllık süresinin fiyat genel 
temayülünü (Trendi) sıhhatli bir şekilde yan
sılamayacağı sonucuna varılmıştır. Bundan do
layı, Konjonktür Müdürlüğünce halen yürütül
mekte olan ve 1938 yılında, ağırlıksız olarak te
sis edilen, 20 ili kapsayan 17 maddelik (gıda 
'maddesi endeksiyle Istanibul Ticaret Odası ta
rafından aynı iller için, Cumhuriyetten önce 
tesis edilen ve 1940 yılına kadar devam ettiri
len ağırlıksız gıda masrafları bölge endeksleri
nin irtiıbatlandırılması uygun görülerek Cum
huriyetin başlangıcından (1923 = 100) 1971 yı
lı sonuna kadar tesis edilen seriden hayat pa
halılığının genel durumunun dönemler itiba
riyle yansıtılması sağlanmıştır. 

Konjonktür Müdürlüğünün adı geçen gıda 
masrafları bölge indeksleri Ankara, Adana, 
Antalya, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elâzığ, 
Erzurum, Eskişehir, Giresun, Mersin, İstanbul, 
Kastamonu, Kayseri, Konya, Izımir, Samsun, 
ıSivas Tralbzon ve Zonguldak illerinde ekmek, 
koyun eti, yumurta, sadeyağı, zeytinyağı, kuru 
fasulya, kuru soğan, patates, kesme şeker, kah
ve, çay, beyaz peynir, zeytin, pirinç, makarna, 
ıbuğdayunu ve nohut olmak üzere 17 gıda mad
desinin fiyatlarının basit aritmetik ortalamaya 
göre hesaplanan indekslerdir. 

Cumhuriyetin başlangıcından 1971 yılı so
nuna kadar, adı geçen maddeler dönemler iti-
ibariyle, 20 ilde hayat pahalılılğı artış tempo- | 

su muhtelif dönemler itibariyle ilişik cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Naim Ta'lû 

Ticaret Bakanı 

Türkiye'de Cumhuriyetten beri hayat pahalılığı 

I) 1923 — 100 olmak üzere, 1924 - 1938 
oribeş yıllık döneminde : 

a) 2'0 İl'de hayat pahalılığı, yılda (—) 
% 0,9 

ib) İstanbul'da hayat pahalılığı, yılda 
ı(+-) % 0,7 

e) Ankara 1da hayat pahalılığı, yılda (—) 
% 0,4 

II) 1938 yılı ba>z olmak üzere: 1939 - 1948 
on yıllık harp ve harp sonrası dönemde ise ha
yat pahalılılğı : 

a) 20 İHde, yılda ( + ) ••% 34,1 
fo> İstanbul'da yılda ( + ) •% 33,1 
e) Ankara 1da yılda ( + ) % 31,0 
III) Harpten sonraki" dönemde (1948 = 

100) olmak üzere 1949 - 1958 on yılında : 
a) 20 İl'de hayat pahalılılğı ( + ) % 9,3 
İb) İstanbul'da hayat pahalılığı ( + ) % 33,1 
c) Anikaralda hayat pahalılığı ( + ) % 9,1 
IV) 1958 = 100 olmak üzere (Plânlı" döne-

ımin ilik yılına kadar) sonraki 5 yılda : 
a) 20 İl'de hayat pahalılığı, yılda ( + ) 

% 12,7 
İb) listanlbuHda hayat pahalılığı, yılda 

• ( + ) % 15,9 
c) Ankara'da hayat pahalılığı, yılda ( + ) 

% 14,7 
V) Plânlı dönemin başlangıç yılı olan 1963 

yılı baz alındıktan 1964 - 1970 yılların kapsa
yan 7 yıllık donemde ise : 

a) '20 İl'de hayat pahalılığı, yılda ( + ) 
% 7,1 

ib) Istan'buPda hayat pahalılığı, yılda ( + ) 
% 8,4 

c) Ankara'da hayat pahalılığı, yılda (•+) 
% 7,5 

VI) 1970 yılma göre g&qexı yıl içinde ha
yat pahalılığı : 

a) 20 İl'de fiyatlar, 1971 yılında ( + ) 
% 15,5 

Nat : Başbaluından .cevap geldiğinde Turfa-
n>ak Dergisinde yayımlanacahUr. 
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ib) İstanbul'da fiyatlar, 1971 yılında ( + ) 
% 16,2 

•c) Ankara'da fiyatlar, 1971 yılında ( + ) 
% 13,4 

Harp dönemi hariç, yukarıda arz edilen 4 
(ekonomik dönemde fiyat artışları zincdrleme 
olarak ve pondere edilmiş surette nazarı itiba
ra alınırsa 3 8yılda hayat pahalılığı ortalaması: 

a) 20 i m e yıllık % 5,5 
b) İstanbuMa yıllık % 6,4 
c) AnkaraVia yıllık % 5,9 oranında artmış

tır. 
5. — tfçel MilletvekiU 'Celâl Kargılı'nm, Cum

huriyetin ilânından bugüne kadar evlenme ve bo
şanma miktarına dair soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Ferit Kubafın yazılı cevabı. (7/1054) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve İçiş
leri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ve teklif ederim. 

iSaygilarımla, 6 . 4 . 1 9 7 2 
İçel Milletvekili 

Celâl Kangılı 

(Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar, yıl
lar itibariyle yılda kaç adet evlenıme ve kaç 
adet boşanma vukulbulmuştur? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Nüfus İşleri G-n. Md. 
Şh. Md : 1. 1/106 

Konu 
sanıma 

24/4/1972 

Evlenme ve 
istatistikleri 

Bo-
hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : A) 20 . 4 . 1972 gün ve M. M. Genel 
Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü 5676/42580 -
7/1054 sayılı yazıları, 

B) '26. 4. 1972 gün ve Başbakanlık Kanun
lar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı 77 -
66/4242 sayılı yazıları, 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nm Mil
let Meclisi Başkanlığına verdiği ve Sayın Baş
bakan ve tarafımdan cevaplandırılmasını istedi
ği evlenme ve boşanma vukuatları hakkındaki 
6. 4. 1972 günlü yazılı soru önergesi ile ilgili ola
rak nüfus' işleri genel müdürlüğümüzce tutulan 

kayıtlara göre düzenlenen çizelge ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerini arz ederim. 
İçişleri Bakanı 

Ferit Kubat 

Nüfus iSMUeoae fföre tutulan evlenme -
Boşanana ve genel yekûnu gösterir isltatistik çi-
zeîgesiı 

Yıllar Evlenme Boşanma 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

123 928 
219 560 
108 520 
115 396 
80 258 
75 476 
75 082 
77 618 
84 300 
516 097 
159 558 
103 132 
105 983 
101 953 
123 611 
128 627 
139 376 
157 232 
149 347 
168 339 
215 547 
270 396 
269 000 
171 062 
181 190 
268 494 
152 297 
297 880 
262 921 
209 399 
230 275 
360 839 
305 410 
287 965 
376 827 
258 960 

— 
— 
— 

5 344 
5 031 
4 951 
4 779 
4 355 
7 633 
6 699 
5 544 
6 589 
6 589 
7 214 
8 171 
8 457 
9 676 
11 390 
12 267 
13 073 
13 325 
14 116 
13 884 
13 624 
14 527 
15 813 
16 627 
17 204 
17 459 
18 807 
20 877 
20 774 
21 809 
21 347 
25 169 

Not •: Başbakandan cevap geldiğinde 
nah Dergisinde yayımlanacaktır.. 

Tuta-
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Yıllar 

1961 
1902 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Toplam 

Evlenme 

213 445 
246 119 
241 614 
382 022 
342 878 
336 158 
319 263 
418 593 
351 225 
327.420 
351 225 

10 461 529 

Boşanana 

23 150 
23 506 
22 347 
25 091 
23 516 
23 004 
23 800 
23 062 
24 738 
22 168 
24 738 

652 244 
6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuzu 

kesimi ile yurt dışına kuzu kaçakçılığının önlen
mesi için tedbir alınıp alınmadığına dair soru 
önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun ya
zılı cevabı. (7/1168) 

(Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun ıSayın Başbakan ve Ti

caret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Et sıkıntısı ve et fiyatlarının yükselmesini 
önlemek için hayvan ihracını durdurmak ye
rine Hükümet yurt dışına yapılan hayvan ka
çakçılığını önlemeli ve kuzu kesimine son ve
recek tedbirleri almalıdır. 

Hayvan kaçakçılığının önlenmesi ve kuzu 
kesimine son verilmesi yolunda köklü ve tutar
lı tedbirler almadıkça, hayvan ihracının önlen
mesi bu soruna hiç'bir çözüm yolu - getirmeye
cektir. 

Bugün Türkiye'de yılda 1 milyon baş ko
yunun yurt dışına kaçırıldığına ait en yetkili 
şahıslar tarafından ortaya konulan iddialar so
rumlularca inkâr edilmemektedir. 

ö te yandan, ülkemizde yılda mezbaha içi ve 
dışı kesilen kuzu miktarı 3 buçuk milyondur. 
Yani Türkiyede her yıl kesilen koyun miktarı
nın yarısı kuzudur. Oysa, bu hayvanlar kuzu 
olarak kesilecekleri yerde, yalnızca elli - altmış 
günlük bir besiye talbi tutulduktan sonra ke
silecek olsalar, Türkiye'nin sadece bu yüzden 

I yılda 20 bin ton et karşılığı olan 300 milyon 
I Türk Lirası kazancı olacaktır. 

Gerek kuzu kesimi ve gerekse yurt dışına 
yapılan koyun kaçakçılığının önlenememesi yü
zünden, Türkiye'nin maddî zararı yılda 1 mil
yar lira civarındadır. 

Kuzu kesiminin önlenememesi ve yurt dışına 
yapılan hayvan kaçakçılığına engel olunama
ması Türkiye'deki et buhranının başlıca nede
nidir. 

1. Yukarıdaki nedenlerle hayvan ihracını 
durdurmak yerinde, yurt dışma yapılan hayvan 
kaçakçılığını önlemeyi düşünüyor musunuz? 
Düşünüyor iseniz, bu yolda aldığınız ve almayı 
düşündüğünüz tedbirler nelerdir? 

2. Kuzu kesimini yasaklamayı düşünüyor 
•musunuz? Düşünüyor iseniz bu yolda aldığınız 
ve almayı düşündüğünüz tedbirler nelerdir? 

I 3. Yurt dışına yapılan hayvan kaçakçılı
ğını da kapsayan «Kaçakçılığın önlenmesi'» ko
nusunda bundan 2,5 yıl önce Meclise verdiğim 
bir genel görüşme önergesi Meclis Genel Kuru
lunca kalbul edilmiştir. Fakat, bu genel görüş
menin görüşülme sırası gündemde öyle bir yere 

I konulmuştur ki, bu gidişle yüz yıl geçse dahi 
I bu konunun görüşülmesine sıra gelmeyecektir. 

Konunun önemine binaen ve et sorununu çÖ-
I züm yolu getirmesi yönünden Hükümet olarak 
I bu genel görüşme önergesinin Mecliste biran 
J önce görüşülmesi konusunda yardımcı olmayı 

düşünmekte misiniz? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 3 .10 .1972 

I Teşkilâtlandırma 
I Genel Müdürlüğü 

No. : XII-15/18630 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 6 .1972 gün ve 7/1168-6084/45811 

I sayılı yazınız : 
Başbakanlığın 4.7.1972 tarih ve 77-66/6786 

sayılı yazısı ile gönderilen ve Bakanlığımız ta
rafından cevaplandırılması tensilbolunan, İçel 
Milletvekili Celâl Kargılı'nın kuzu kesimi ile 

I yurt dışına kuzu kaçakçılığının önlenmesi için 
tedbir alınıp alınmadığına ilişkin Sayın Başba
kana yönelttiği yazılı soru önergesi incelenmiş
tir. 

1. Büyük bir hayvan potansiyeline sahip 
j ülkemizde ve özellikle Doğu Anadolu Bölgesin-
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de hayvanların pazara çıkarılmasının belli bir 
mevsimi vardır. Bu mevsimlerde en önemli so
run, üreticinin ve besicinin emeğini değerlen
direcek ve onu üretime teşvik edecek şekilde 
tespit olunacak değer fiyatına hayvanlarının 
pazarlanmasıdır. 

Pazarlama mevsimlerinde kasaplık hayvan
ların dış ülke alıcılarına kaydırılmasını önleye
bilmek için yeteri kadar beslenmiş hayvanların 
üreticiden satmalmıp kesilerek donmuş et 
stoku yapılması, zayıf hayvanların ise besicilik 
işletmelerine kaydırılarak canlı stoka alınması 
gerekmektedir. Bu suretle döküm mevsiminin 
uzatılarak gerek canlı ve gerekse donmuş stok 
ile tüketim talehine uygun bir et üretiminin te
min ^dilmesi mümkün olacaktır. Nitekim bu 
cümleden olarak Et ve Balık Kurumu ile Türki
ye Şeker Faibrikalanııca yürütülecek bir besi 
projesi uygulamaya konulmak üzeredir. 

Beş Yıllık Kalkınma plânları çerçevesi için
de üreticinin korunması, kasaplık hayvan pa
zarlamasında fiyatların dalgalanmalarım önle
yerek fiyat istikrarının sağlanması, mevcut et 
kombinalarının artırılması, soğuk depolar ku
rulması için | Et ve Balık Kurumu- Genel Mü
dürlüğünce Bakanlığımızın tavsiyeleri ile ge
rekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu cümleden olarak halen mevcut 8 adet 
et kombinasına ilâveten 5 adet et kombinası in
şaatına devam edilmekte, ayrıca 5 adet et kombi
nasının inşaatı da yatırım programına alınmış 
bulunmaktadır. Et mamullerini üretecek şarkü
teri tesislerinin kurulmasına ait çalışmalar da 
bu arada yürütülmektedir. 

Bütün bu yatırımlar gerçekleştiğinde ortaya 
çıkacak 18. adet et kombinası, et mamulleri te
sisleri, soğuk ve donmuş muhafaza depoları ve 
bunlar arasında kurulacak soğuk zircirle şehir
lerimizdeki et üretiminin tamamına yakın bir 
kısmı mezkûr kurum tesislerinde üretilecektir. 
Böylece gerek canlı hayvan ve gerekse et pa
zarlaması düzen altına alınacak, üretim artırı
lacak, halen mevcut ekonomik kayıplar önlene
cek, üretimle tüketim arasında denge sağlana

cak, entansif besicilik işletmeleri gelişecek ve 
kaçakçılık sorunu bu suretle büyük ölçüde ön
lenmiş ve çözümlenmiş olacaktır. 

2. Erken kuzu kesimi, özellikle süt mamul
leri üreten mandıralar şeklinde örgütlenmiş 
süt sanayiinin geliştiği Trakya, Marmara ve 
Ege bölgelerinde yoğun şekilde; Orta Kuzey, 
Akdeniz, Güneydoğu, Karadeniz ve orta Gün'ey 
bölgelerinde kısmen yapılmaktadır. 

Süt sanayiinin geliştiği, Trakya, Marmara 
ve Ege bölgelerinin hâkim işletmeleri olan man
dıracılık işletmeleri, süt hammadde ihtiyaçları
nı karşılamak için koyun sütünü bir yıl önce
den satmalmaktadır. Bu nedenle, koyun üreti
cisi süt bağlantısını yerine getirebilmek için 
kuzuyu elde fazla tutmamakta ve kısa sürede 
pazara sevk etmektedir. 

Ancak buna mani olmak ve et üretimini kı
sıtlamamak için kuzucuların kooperatifler bün
yesinde örgütlenmeleri ve bu kooperatiflerin 
büyük ölçüde yem ve çevirme kredilerinden, 
teknik ve koruyucu sağlık yardımından yarar
landırılmasını temin edecek bir projenin geliş
tirilmesi maksadıyle Bakanlığımız ile Tarım 
Bakanlığı arasındaki çalışmalara: devam edile
cektir. 

Yazılı soru önergesinin 3 ncü maddesinde 
İm konuyla ilgili 10/56 sayılı genel görüşme is
teği gündemin 53 sırasına alınmış bulunduğu
na göre öncelikle görüşülmesi keyfiyeti Yüksek 
Meclis Başkanlığının takdirlerine bağlıdır. 

Bilgilerizine arz ederim. 
Naim Talû 

Ticafet Bakanı 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, Cum
huriyetin ilânından bugüne kadar üretilen ve 
ihraç edilen fındık miktarına dair soru önergesi 
ve Tarım Bakanı tlyas Karaöz'ün yazılı cevabı. 
(7/1127) 

Not :. 17 .11 . 1972 tarihli 6 net Birleşim Tu
tanak Dergisinde yayımlanan yazılı soru cevabı
nın ekidir. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım ve Ticaret 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celal Kargılı 

Cumhuriyetin ilânından bu yana yıllar iti
bariyle fındık ekim sahası ve bu sahalardan el
de edilen fındık istihsalinin miktarı ne olmuş
tur? Aynı yıllar ne miktarda fındık ihraç edil
miş ve bu ihraçlardan ne miktar yıllı|k gelir 
sağlanmıştır % 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 5 . 7 . 1972 

Şb. Md. : V. 15 - 25 -1465 
43531 

Konu : Fındık Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 6 . 1972 gün 5327/39558 sayılı ya
zıya. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm; fındık 
dikim alanı, üretimi, ihracatı ve ihracattan el
de edilen gelire dair; yazılı soru önergesi ile il
gili malumat ilişiktedir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
İlyas Karaöz 

Tarım Bakanı 

Yıllar 

Fındık ihracatı 
K a b u k s u z K a b u Jk 1 u 

Miktar Kg; Tutarı TL. Miktar Kg. Tutarı TL. 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

8 809 601 
8 265 950 
13 599 977 
13 596 342 
15 738 079 
14 306 953 
4 857 595 
14 4z9 684 
13 340 761 
17 639 531 
16 028 123 
17 066 060 
19 958 258 
22 953 050 
20 663 504 
22 651 319 
16 834 262 
17 199 627 
17 527 962 
11 275 127 
14 557 944 
11 736 480 
13 317 '288 
23 254 850 
21 103 606 
16 781 460 
27 081 799 
25 599 403 
20 161 296 
25 252 605 

3 387 023 
7 303 
12 455 
10 705 
8 977 
9 681 
4 309 
8 401 
8 91 
6 547 
7 090 
6 955 
9 105 
13 245 

617 
371 
020 
199 
553 
940 
600 
434 
894 
359 
064 
778 
114 

9 970 259 
12 185 
7 861 

950 
570. 

6 599 199 
9 516 748 
12 702 243 
19 766 265 
14 741 
17 125 
37 762 
40 551 
27 186 
39 876 
51 227 

726 
112 
071 
780 ; 
914 
960 
165 

48 780 031 
50 608 112 

1 918 468 
679 

4 445 
1 
4 
1 

7 
1 
2 
3 
1 
5 
1 
3 
1 
2 
o o 

1 
2 

822 
116 

902 440 
556 
881 
813 
092 
935 
509 

153 
688 
912 
093 
090 
734 

302 238 
213 
428 
090 
782 
102 
510 
257 
226 
268 
802 
298 

2 461 
o O 
2 
493 
056 

4 077 
4 430 
1 
1 
046 
352 
917 

749 
046 
067 -
551 
546 
901 
688 
470 
327 
596 
376 
182 
519 
120 
238 
141 
341 
365 
730 

427 632 
282 275 

1 725 308 
660 055 

1 388 157 
587 097 
368 130 

1 889 628 
579 704 
398 189 
748 064 
237 869 

1 109 485 
286 143 
723 606 
259 627 
400 222 
514 988 
73 988 

130 761 
1 235 409 
1 326 381 
1 529 681 
3 044 113 
2 249 867 
3 742 534 
3 759 721 
908 417 

1 545 129 
902 877 
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Yıllar 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
'1943 
1944 
1945 
1946 

Yıllar 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

K a-"bu-t 
Miktar Eg. 

28 432 526 
28 312 101 
43 593 817 
22 743 996 
40 736 621 
31 189 206 
50 583 964 
40 455 685 
35 944 782 
43 478 220 
41 185 081 
48 564 243 
56 842 944 
52 102 271 
71 339 031 
61 661 838 
81 469 465 
61 872 939 
61 652 670 

Dikim alanı Hektar 

255 567 
264 384 
268 070 
235> 111 

. 243 549 
245 681 
246 137 
236 579 
220 787 
228» 397 
261 153 

s u z 
Tutarı TL. 

61 491 665 
70 330 264 
122 930 976 
80 472 209 
124 244 041 
82 138 726 
118 551 708 
227 649 029 
378 446 122 
502 656 194 
482 376 791 
449 195 323 
541 697 699 
492 749 925 
741 328 905 
667 199 530 
961 847 660 
924 118 703 

1 039 806 595 

K a b u 
Miktar Kg. 

730 130 
2 679 283 
872 232 

1 348 278 
216 026 
491 218 

1 567 669 
1 402 733 
111 407 
207 609 
572 108 
563 836 

3 234 936 
3 481 083 
2 677 817 
2 787 660 
1 218 279 
1 729 106 
2 173 545 

Fındık düküm aflamı ve iiretdim 
Üretim Ton 

23 085 
17 155 
51 268 
23 336 
54 251 
22 464 
7 453 
49 305 
25 097 
43 067 
44 775 
31 535 
52 496 
64 155 
64 817 
28 056̂  
107 147" 
36 863 
31 936 
67 388 
56 006 
73 750 
52 490 
90 499 

Jk" 1 u 
Tutarı TL. 

947 717 
3 533 694 
1 535 937 
2 852 643 
401 394 
603 666 

1 997 034 
6 697 193 
622 995 

1 271 713 
3 652 482 
2 681 502 
14 997 047 
17 269 125 
14 430 663 
16 486 115 
6 935 689 
15 616 560 
17 400 295 

Yıllar Dikim alanı Hektar 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

239 196 
239 450 
242 640 
182 187 
188 179 
203 261 
203 406 
207 615 
210 516 
216 126 
224 327 
225 569 
228 007 
230 008 
241 655 
249 802 
251 932 
262 858 
267 143 
274 286 
278 942 
281 429 
276 220 
278 019 

Üretim Ton 

63 859 
50 573 
92 319 
26 057 
93 241 
77 857 
46 075 
123 147 
52 539 
151 001 
73 353 
132 183 
104 705 
58 470 
76 000 
122 380 
88 440 
195 215 
62 000 

• 190 000 
71 000 
138 000 
170 000 
255 000 
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8. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaVın, 
Sel felâketine uğrayan bölgelerdeki Devlet perso
neline, birikmiş maaş farklarının acele ödenmesi
nin mümkün olup olmadığına dair soru önergesi 
ve Devlet Bakanı ve Maliye Bakan Vekili Zey-
yat Baykara'nın yazılı cevabı (7/1173) 

3 . 7 . 1 9 7 2 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Sa
yın Maliye [Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasında aracılığınızı saygı ile dilerim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Son aylarda Türkiye'nin bâzı bölgeleri il ve 
ilçeleri şiddetli yağmurlar yüzünden sel felâketine 
uğradı. Maddî büyük zararlar oldu. Bu arada 
geçimini küçük maaşa bağlamış kamu görevlisi 
- memurlar da hem şahısları bakımından hem de 
bakmakla yükümlü oldukları aileleri - yakınları 
yönünden, diğer yurttaşlarımız gibi maddî zarar 
karşısında kaldılar. Evleri, eşyaları ve diğer aile 
geçim kaynaklan bakımından uğradıkları bu mad
dî zararları dar gelirli insanlar olarak: karşılaya
bilecek durumda olmadıkları aşikârdır. 

Sel felâketine uğramış yurttaşlarımıza Dev
letçe yapılacak yardım ve kolaylıklar yanında, sel 
felâketine uğramış bölgelerde bulunan kamu gö
revlisi - memurların Personel Kanunu ile birik
miş - geçmiş maaş farklarının hemen verilmesi, 
bu bölgelerde maddî zarara uğramış memurlar 
için, karşıkarşıya kaldıkları sıkıntıyı hafifletici 
nitelikte olur. 

Örneğin, Sakarya ili 19 Haziran ıgünü başla
yan ve üç gün sürekli devam eden yağmurlar so
nucu taşkınlara, sel felâketine uğramış, Geyve'de 
Akyazı'da, Karasumda, Hendekte, Sapancatâa ve 
Merkezde maddî zararlar olmuştur. Memurlarımız 
da ve •onların yakınlarımda bu zararlardan mağdur 
olmuştur. 

'Sayın Başbakanlığın, Sayın Maliye Bakanlığı
nın, Personel Kanunundan doğan, geçmiş, (birik
miş maaş farklarını acele bu bölge memurlarına 
vermek sureti ile, bu bölge kamu görevlilerinin 
yardımına koşması normal bir Devlet görevi olur 
ve yerinde'bir davranış olarak itibar görür. 

'Sayın Başbakanlığın, Sayın Maliye Bakanı
nın bu konuda dikkatini çekerek, böyle bir duru
mun, isteğin yerine getirilmesi zorunluğuna işaret 
etmek istiyorum. 

Acaba bu maaş farklarının sel felâketine uğra
mış memurlara acele ödenmesi mümkün müdür? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı .2.10.1972 

Ankara 
Bümko : 117004 -.428 - 26263 

Konu : 9 aylık maaş farkları Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
ifadeli, 6 . 7 . 1972 gün ve 6140/46185 - 7/1173 
sayılı yazı. 

İlgideki yazınıza ek olarak alman soru öner
gesinde, Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uy
sal Sakarya ve çevresinde meydana gelen sel fe
lâketi dolayısıyle zarar gören Devlet memurları
na, 657 sayılı Kanunun uygulanması neticesinde 
doğan 9 aylık maaş farklarının acele ödenip öden
meyeceğini sormaktadır. 

Sakarya ve çevresinde vukubulan sel felâketi 
dolayısıyle zarar gören ve zarar gördükleri ma
hallî il idare kurullarınca tespit ve karar verilen 
Devlet memurları ile İktisadî Devlet Teşekkülle
ri, TCDD, il özel idareleri ve belediyeler perso
neline; 9 aylık maaş farklarının ödenmesini sağ
lamak amacıyle hazırlanan Kararname tasarısı 
ve gerekçesi Bakanlar Kuruluna sevk edilmiş, 
2 . 8 . 1 9 7 2 gün ve 7/4815 sayılı Karar olarak Ba
kanlar Kurulunda kaibul edilmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Zeyyat Baytara 
Maliye Bakan V. 
Devlet Balkanı 

9. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ver
gi kaybı ve kaçakçılığını önlemek için ne gibi ça
lışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1229) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Maliye 

-Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ederm. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Not: Başbakandan cevap geldiğinde Tutanak 
Dergisinde yayımlanacaktır. 
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Her türlü vergi kaybı ye 'kaçakçılığını önlemek 
ve tespit etmek için, Hükümet ve Bakanlık ola
rak ne gibi tedbirler almayı düşünmekte ve bı: 
yolda ne gibi çalışmalar yapmaktasınız? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 29.11.1972 

Ankara 
Gel : 24489 - 1153/64979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
î lg i : 1 9 . 9 . 1972 tarih ve 6336/47634-4/1229 

sayılı yazıları. 
İlgide kayıtlı yazıları ekini teşkil eden, İçel 

Miletvekili Sayın Celâl Kargılı'nın yazılı soru 
önergesinde, vergi kaybı ve kaçakçılığını önlemek 
için yapılan çalışmaların mahiyeti hakkında •bil
gi istenmektedir. 

Malûmları olduğu üzere, mevcut vergi siste
minin etkenlik ve verimliliğinin artırılması ve 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı finansman 
ihtiyacının bu suretle karşılanması hususu Hükü
met programında yer almış 'bulunmaktadır. Pro
gram uyarınca, Bakanlığımız bünyesinde gerekli 
çalışmalar yürütülmekte olup, ilgili bilgiler aşa
ğıda sırası ile açıklanmıştır: 

1. Vergi, kanunlarında yapılacak değişiklik-

ıa) Vergi alanındaki reform çalışmalarında, 
vergi kanunlarındaki boşluklar doldurularak:, oto 
kontrolün gerçekleştirilmesi -ve verimliliğin artı
rılması en önemli amaç olarak göz önünde tutul
maktadır. Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi ka-
nunlarıyle ilgili tasarılar bu anlayış içinde hazır
lanmıştır. 

<b) Başlangıçta çok az sayıda mal ve hizmeti 
kapsayan İşletme Vergisi, halen Meclis gündemin
de bulunan Finansman Kanunu değişiklik tasa
rısı ile daiha yaygın hale getirilmekte ve % 5 gi
bi mutedil nispetli bir satış vergisi halini almak
tadır. İşletme Vergisine tabi mal ve hizmetlerin 
kapsamının genişletilmesi, bu vergideki hâsılat 
'artışının yanı sıra Gelir ve Kurumlar Vergilerin
de kontrolü kolaylaştıracaktır. 

c) Bakanlığımızca hazırlanmakta olan Kat
ma Değer Vergisi kanun tasarısı önümüzdeki yıl 
içinde tamamlanmış olacaktır. Katma Değer 
Vergisi, kendi sağlayacağı hâsılatın dışında, ge
tireceği kayıt ve belge düzeni ve bünyesinde taşı

dığı çok etkili oto kontrol mekanizması ile Gelir 
/e Kurumlar Vergilerinde de verimin artması 
olanağını verecektir. 

2. Usul hükümlerinde yapılacak değişiklik
le^: 

1950 yılında yürürlüğe giren Vergi Usul Ka* 
nununun o tarihteki şartlara göre düzenlenmiş bu
lunan delil: ve vesika sistemi, »bugün ihtiyaçları 
karşılayamaz hale gelmiştir. Katı hukukî yorum
lama yüzünden son 22 yılda bâzı gelir unsurları
nın vergi dışı kalabildiği, «bir kısım mükelleflerin 
vergi ödememe yollarını bulabildikleri yaygın ola
rak bilinmektedir. Bu hususu önlemek amaeıyle 
hazırlanmaMa olan Vergi Usul Kanunu değişik
lik tasarısinda, vergi kapsamına giren olaylarda 
hukukî şartlardan çok, iktisadî şartlara ağırlık 
verilmesi yoluna gidilımekte ve modern vergicilik 
koşullarına uygun delil düzeni üzerinde durul
maktadır. Böylece vergi güvenliği artırılmış ola
caktı?. • 

3. Vergi idaresi ve.vergi kontrolünün etken
liğini artırmak için yapılan çalışmalar : 

Yürürlükteki vergi kanunlarının uygulanma
sında, vergi idaresinin, mevcut potansiyeli değer
lendirmede, çeşitli nedenlerle yetersiz kaldığı gö
rülmüştür. 

Bu sebeple, vergi idaremiz, modern âmme ida
resi ilkelerine uygun olarak yeni baştan düzen
lenmektedir. Bu konudaki kanun tasarısı Mil
let Meclisi gündemindedir. 

Ayrıca, son yıllarda gerek yeni vergilerin uy
gulanması, gerekse vergi idaresinin kuvvetlendi
rilmesi amaeıyle yeni vergi daireleri açılmış ve 
mevcut vergi dairelerinin takviyesi yoluna gidil
miştir. 

öte yandan, vergi idaresi içinde büyük önem 
taşıyan vergi kontrolünün daha etkili şekilde ya
pılması için tedbirler alınmıştır. Bunun için, Ge
lirler Genel Müdürlüğü bünyesindeki kontrol teş-. 
kilâtına son iki yılda 500 eleman alınmış olup, 
bu sayının daha da artırılması düşünülmekte
dir. 

Bunun yanında, kontrolların nitelik: bakımın
dan da geliştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bir yan
dan Gelir ve Kurumlar Vergisini de etkileyecek 
şekilde yapılan İşletme Vergisindeki 'kontrolleri 
artırılmakta, öte yandan ekonomi içindeki mal ve 
hizmet alkımını başlangıcından sonuna kadar ta-
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kibe imkân verecek toplu incelemeler şekline ağır
lık verilmektedir. 

4. Vergi uyuşmazlığı ve vergi yargısı ile il 
gili çalışmalar : 

Vergi Usûl Kanununun yergi anlaşmazlıkları 
ile ilgili bugünkü hükümleri ve mevcut vergi 
sistemi karşısında, halen vergi uyuşmazlıkları 
uzun bir zaman sürüncemede kalmakta ve bu hal 
gerek mükelleflerin gerekse Hazinenin şikâyet ve 
kayıplarına yol açmaktadır. Vergi Usûl Kanunu 
değişildik tasarısıyle, ilk aşamada, mükellef - Ha
zine ilişkilerinin vergi uyuşmazlığı haline dönüş
mesini önlemek üzere gerekli tedbirler getirilmek
tedir. Ayrıca, yargı sisteminin çabuk ve etkin 
olarak işlemesine ait esaslar üzerinde de durul
maktadır. 

5. Diğer Hususlar : 

Vergi kayıp ve kaçakçılığının önlenmesi, alı
nacak belli tedbirler dışında ekonomik yapı ile 
yakından ilgilidir. Mal ve hizmet üretiminin çok 
küçük üniteler tarafından yapıldığı bir ekonomik 
yapıda vergi kaybını tam olarak önlemek çok zor 
olmaktadır. Bu bakımdan uzun vadeli ve bün
yesel bir vergi 'güvenliğinin sağlanması için -eko
nominin yapısındaki gelişmelerin de gerçekleşti
rilmesine ihtiyaç vardır. Meclislere sunulmuş bu
lunan, yatırımların, ihracatın, turizm ve döviz 
^kazandırıcı hizmetlerin teşviki ile ilgili kanun ta
sarısında bu amaca varılmasını 'kolaylaştıracak 
teşvik tedbirlerine yer verilmekte, yatırım indi
rimi ve diğer teşvik uygulamalarından, esas iti
bariyle, kurumların ve belli bir tutarın üzerinde 
yatırım yapanların yararlanacakları öngörülmek-
•tediı*. 

•Öte taraftan, piyasada muhasebe ve vergi iş
leriyle uğraşanların belli bir düzene bağlanması 
1950'den beri mümkün olmamıştır. Özellikle eko
nominin bugün kavuşmuş olduğu düzeyde, çoğun
lukla 'gerekli formasyondan yoksun bu kimsele
rin (hizmeti, ihtiyacı karşılamaktan uzak kalmak
ta, aslında mükellefle birlikte vergi İdaresine de 
yardımcı olması gereken bu hizmet olumsuz yön
de sonuçlar vermektedir. 

Bu nedenle, en kısa zamanda Yeminli Hesap 
Uzmanları kanun tasarısıyle ilgili çalışmalara 
başlanması kararlaştırılmıştır. Böylece mükellef

lerin bilgisizlik ve yanlış yola sevk edilmiş olma-
arından ileri gelen vergi kayıplarının önlenme-
jlni sağlamak mümkün olacağı gibi, mükellefin ih
tiyaç duyduğu vergi güvenliği de temin edilmiş 
olacaktım. 

A.vt olunur. 
Maliye Bakanı 

Ziya Müezzinoğlıı 

10. — tçel Milletvekili Celâl Kargılt'nın, Ta
rım üreticisinin mağdur olmaması için ne gibi 
çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Köy 
İşleri Bakanı Necmi Sönmez ve Ticaret Bakanı 
Naim Talû'nun yazılı cevapları (7/1234) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan, Ticaret 

ve Köy İşleri Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla, 
İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Tarım üreticisinin malını satarken mağdur 
olmaması, malını kolayca satabilmesi ve üretici
nin kazancının üreticide kalması yolunda Hükü
met ve Bakanlık olarak ne gibi tedbirler almayı 
düşünmekte ve bu yolda ne gibi çalışmalar yap
maktasınız'? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 24.1.1973 

Basın - Yayın ve Halkla 
İlişkiler (Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 98/06 
Konu : İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı'nm yazılı 
som. önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 9 . 1972 gün ve 6341-47639/7-1234 

sayılı yazınız. 

«Tarım üreticisinin mağdur olmaması için ne 
gibi çalışmalar yapıldığı» na dair, İçel Milletve-

Not: Başbakandan cevap geldiğinde Tutanak 
Dergisinde yayımlanacaktır. 

— 108 — 
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kili Celâl Kargılı tarafından, Sayın Başbakan 
ile Ticaret ve Köy İşleri Bakanlığınca yazılı ola
rak cevaplandırılmak üzere sunulan önergeleriy
le ilgili olarak, 'hazırlanan; Bakanlığımız cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Neemi Sönmez 

Köy İşleri Bakanı 

içel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tarafından 
Millet Meclisi Başkanlığına verilen yazılı soru 

önergesinin cevabı 

Tarım üreticisinin mağdur olmamalarını sağ
lamak amacıyle Bakanlığımız 1965 yılından 'beri 
üreticilerin kooperatifler şeklinde örgütlenmesine 
ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun yürür
lüğe girmesi ile 'de kooperatif örgütlerinin kurul
masına yardımcı olmakta, kurulan kooperatifleri 
teknik ve malî yönlerden desteklenmektedir. 

Bu yönde yapılmış ve yapılmakta olan çalış
malarla alınması öngörülen tedbirler aşağıda be
lirtilmiştir. 

1. Yapılan çalışmalar : 
Köylerimizde kooperatif hareketin geliştiril

mesi ve Köy Kalkınma Kooperatiflerinin kurul
ması çalışmalarına, Bakanlığımızın kuruluşunu 
takiben 1965 yılında başlanılmıştır. 

İlk defa 1965 yılında kurulan ve sayıları 58 
olan köy kalkınma kooperatiflerinin sayısı 1972 
yılı içinde 3 317'ye ulaşmıştır. 

Kurulmuş bulunan Köy Kalkınma Kooperatif
lerinin yapacakları yatırım konularmm etüdü, se
çimi ve projelendirilmesi gibi işler için teknik yar
dım yanında projeye dayalı olarak yaptıkları ya
tırımların finansmanına malî yardımlar da ya
pılmaktadır. 

Şöyle k i : 
1. 1968 yılı başından 1971 yılı sonuna kadar 

122 kooperatife 5 535 000 lira tutarında hibe 
şeklinde nakdî Devlet yardımı yapılmıştır. 1972 
yılı içinde ise yatırım programında yer alan 25 
kooperatife 1 582 000 lira tutarında hibe şeklin
de nakdî Devlet yardımı yapılacaktır. 

Ayrıca 1972 yılı Bütçe Kanununun sermaye 
•teşkili ve transfer harcamaları cetvelinde yer alan 
ödeneklerden; projeye dayalı yatırını yapacak 

olan Köy Kalkınma Kooperatiflerine hibe şeklin
de yardımda bulunmak amacı ile Bakanlığımıza 
ayrılmış bulunan 2 000 000 lira halen Bakanlı
ğımıza müracaat etmiş ve projeleri incelenmekte 
olan kooperatiflerden, ilgili yönetmeliği uyarın
ca uygun görülenler arasında bölünecek ve yılı 
içinde dağıtılacaktır. 

2. İlk defa 1967 yılı Bütçe Kanununun Ser
maye Teşkili ve Transfer Harcamaları cetvelinde 
yer alan ödeneklerden; yatırım yapaoak olan ko
operatiflere düşük faizli kredi şeklinde yardımda 
bulunmak üzere Bakanlığımca alınmış olan öde
nekten 23 kooperatife 979 720 lira tutarında. 
kredi kullandırılmıştır. 

Aynı amaçla 1972 yılında alınmış olan 
15 500 000 liralık ödenek ise halen projeleri in
celenmekte olan kooperatiflerden ilgili yönetmelik 
hükümleri uyarınca uygun göreceklere yılı içeri
sinde kredi olarak kullandırılacaktır. 

3. 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü 
maddesi uyarınca ihdas edilmiş bulunan kalkın
dırma kredisinden, orman köylerinin kurmuş ol
duğu 83 kooperatife 1964 yılı başından 1971 yılı 
sonuna kadar toplam olarak 12 387 671 lira
lık kredi kullandırılmıştır. Aynı amaçla 1972 yı
lı içinde kullandırılacak kredi miktarı 9 000 000 
liradır. Ekim 1972 sonu itibariyle 18 orman köyü 
kooperatifi için açılmış olan kredi miktarı ise 
2 362 170 liradır. 

4. 1163 sayılı Koopeı atifler Kanununa göre 
kurulmuş tarımsal köy kooperatifleri ile balık
çılık kooperatifleri ve daba önce kurulmuş bu
lunan köy kalkınma kooperatiflerinden tarımsal 
üretimi artırıcı, değerlendirici ve istihdamı çoğal
tıcı yatırım projeleri uygulamak isteyenlere ikin
ci bir finansman kaynağı yaratmak maksadı ile 
yurt dışına işçi gönderme kontenjanı tanınmak
tadır. 

Temuz 1972'ye kadar bu tip kooperatiflere 
16 794 kişilik yurt dışı işçi kontenjanı ayrılmış 
ve bunlardan 13 416'sı çeşitli ülkelere gönde-
rilmiştii". 

Yurt dışındaki ortakların bugüne kadar koo
peratiflerine gönderdikleri para tutarı 53 617 348 
liradır. 

109 — 
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Bu yöndeki çalışmalara devam edilmektedir. 

II - Alınacak Tedbirler : 

— Kırsal alandaki dağınık emek güç ve beceri 
potansiyelinin memleket ekonomisine katkıda bu
lunacak şekilde örgütlenerek, kalkınmada etkili 
<bir araç 'haline gelmesi yönünde Devlet desteği 
sağlanacaktı*'. 

— Kırsal alanın, üretim, tüketim, pazarlama 
ve kredi 'Sorunlarına 'bir çözüm yolu getirecek 
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olan çok yönlü kooperatifleşme çaibalarına hız ve
rilecekti}.'. 

— Bu konuda Anayasa ilkelerine uygun ola
rak özendirici ve destekleyici tedbirler almacak-
tli '. 

— Küçük çiftçilere kredinin kooperatifler eliy
le verilmesi yaygınlaştırılacaktır. 

— Hammadde üreten kooperatiflerle bu ham
maddeye dayalı sanayi arasında bağlantı kurul
ması sağlanacaktır. 

—•• n o — 



Köy İşleri Bakanlığının 
III ncü Beş Yıllık (1973 - 1977) kooperatifçilik 

yatırım programı teklifleri 

III ncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemi (1973 - 1977) için 
DFT'na yapılan, teklifler 

1973 yılı dilimine isabet 
eden -teklifler 

A) Tarım ve tarıma dayalı 
sanayi 
B) İmalât sanayii (El sanat
ları) 

Toplam.. 

Proje 
adedi 

2 285 

832 

3 117 

Öngörülen nakdî 
Devlet katkısı 

(TL.) 

858 220 000 

301 485 000 

1 159 705 000 

Proje 
adedi , 

265 

74 

339 

öngörülen nakdî 
Devlet katkısı 

(TL.) 

78 580 000 

26 930 000 

105 510 000 
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T. C. 
'Ticaret Bakanlığı • 29.11.1972 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No: XII16/21183 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 19 . 9 . 1972 tarih ve 6341/47639 -

7/1234 sayılı yazınız: 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın tarım ürün

lerinin değerlendirilmesi ve tarım üreticisinin 
mağdur olmaması için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair ayrı ayrı gönderilen yazılı soru öner
geleri mevzuları bakımından birbiriyle çök ya
kından ilgili olmaları, neticeleri birbirine bağlı 
bulunmaları itibariyle beraberce incelenmiştir. 

Tarım ürünleri halkımızın güldük yaşantısın
da ve memleketimiz ekonomisinde çök mühim bir 
yer almakta, nüfusumuzun büyük çoğunluğunu 
teşkil eden ve geçimini bu ürünlerden sağlayan 
tarım üreticisi için ise hayatî ehemmiyet taşı
maktadır. 

Bu sebeplerle tarım ürünleri ile ilgili her ka
rarı hem tüketici hem üretici açısından 'değerlen
dirmek icabetmektedir. Zira üretici sattığı ürü
nün -dışındaki maddelerin de tüketicisidir. 

Bu gayeye hizmet amacı ile her sene ayçiçe
ği, zeytin yağı, fındık, Antep fıstığı, çekirdeksiz 
kuru üzüm, incir, pamuk, tiftik gibi »tarım ürün
lerinin 2834 sayılı Kanunun 17 nei maddesinin 
(e) bendine dayanılarak Hükümetçe görülecek 
lüzum üzerine koruma ergesi ile ve halkımızın 
başlıca ihtiyaç maddesi olan buğdayın ise 3491 
sayılı Kanun hükümleri dâhilinde destekleme 
alımları yapılmaktadır. 

Gayesi doğrudan doğruya tarım ürünü ile 
üreticisini korumak olan destekleme alımlarında 
taban fiyatının tespitinde ürünün maliyeti ya
nında daha bâzı faktörlerin de hesaba katılması 
iktiza etmektedir. 

Şöyle k i ; 
Destekleme alımı yapılacak ürünün resmî ve 

özel kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı isti-
şari maihiyetteki görüşmelerle 'bölgelerin özelliği 
de dikkate alınarak maliyeti tespit edilmekte, 
burîun yanında taban fiyatlannm tespitinde ise 
ürünün iç piyasa fiyatlarına etkisi, dış piyasalar
daki fiyatı, kredi durumu, stok durumu, destek
leme organlarının zarar etmesi halinde Devlet 

bütçesine yüklenecek külfet gözönünde bulundu
rulmaktadır. 

Destekleme alımlarından kooperatife ortak 
olan üreticilerden başka ortak olmayan üreticiler 
do yararlanmaktadırlar. 

Destekleme alımlarında kullanılmak üzere 
1972 yılı için 3 298 000 liralık mubayaa kredisi, 
406 000 000 liralık da işletme kredisi ayrılmıştır. 
Bu rakamlar geçen seneki rakamların üstünde
dir. 

Bunlardan başka fiyat dışı bâzı tedbirler alın
mak suretiyle de tarım ürünü ve üreticisi korun
maktadır. Meselâ; girdi fiyatlarının mümkün mer
tebe sabit tutulmasına önem verilmekte; üretici
ye ucuz fiyatlarla, T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Satış ve Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtası ile 
vadeli olarak intikali sağlanmaktadır. Gübre, to
humluk, ziraî ilâçlar bu arada zikredilebilir. 

Toprak - Su kooperatiflerinin toprak ıslâh 
ve sulama hizmetleri ile de tarım sektörü destek
lenmektedir. 

Nihayet her geçen sene uygulama alanı daha 
da artan destekleme alımları ile hem üretici hem 
ürün korunmuş olmaktadır. 

Yukarıdan beri izah edilen bu tedbirlerin hep
si de tarım ürününün ve üreticisinin korunması
na matuf bulunmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Naim Talû 

Ticaret Bakanı 

11. — İçel Milletvekili \Celâl Kargılı'nın, tarım 
ürünlerinin değerlendirilmesi için ne gibi çalış
malar yapıldığına \dair soru 'önergesi ve Tarımı-
Bakanı llyas JKaraöz ve Ticaret Bakam Naim Ta-
lû'nun yazılı cevapları. (7/1235) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayısı Başbakan, Tarım. 
ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
löelâl Kargılı 

'İçel Milletvekili 

Not: Başbakandan cevap, geldiğinde Tutanak 
I Dergisinde yayımlanacaktır. 

112 — 
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Tarım ürünlerimizin en iyi şekilde değer
lendirilmesi yolunda Hükümet ve Bakanlık 
olarak ne gibi tedbirler almayı düşünmekte ve 
bu yolda ne gibi çalışmalar yapmaktasınız? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

13 . 11 . 1972 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 704 
Konu : Sn. Celâl Kargılı'nın 
yazılı soru önergesi Hk. 

74889 
Millet Meclisi Başkanlığına 

îlği : 19 . 9 . 1972 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü (Î342/47640-7/1235 sayılı Yazı. 

Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına dair, İçel Mil
letvekili Sayın Celâl Kargılı'nın yazılı soru 

<önergesinin B'akanlığımız yönünden cevabımın 
iki nüsha olarak eklice sunulduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

Ilyas Karaöz 
Tarım Bakanı 

tçel Milletvekili ıSn. Celâl Kargılı'nın • ta-* 
rım ürünlerinin en iyi şekilde değerlendiril
mesi için ne gibi çalışmalar yapıldığıma dair ya
zılı soru önergesinin 'Tarım Bakanlığı yönün
den cevabı 

1. Nüfusumuzun % 70'ine yaikm bir kitle
sinin geçim ve çalışma alanını teşkil eden ta
rım; millî ekonomimizde bir süre daha önde 
gelen bir sektör olarak yenini muhafaza edecek
tir. Bu bakımdan tarımla uğraşan bu büyük 
zümrenin problemlerini halletmeden ve yaşa
ma standardını iyileştirmeden genel kalkın
manın gerçekleşmesine imkân olmayacağı mu
hakkaktır. 

Tarım sektörünün kalkındırılması konusu 
yakın zamanlara kadar sadece üretimde tek
nik metotların uygulanması ile verimin artı
rılması açısından ele alınmakta idi. Halbuki 
bu günkü ekonomik tarımsal faaliyet bizatihi 
üretim işlerinin hudutlarını aşarak elde edilen 
ürünlerin tüketicinin zevk ve ihtiyaçlarına göre 
değerlendirilip pazarlaması hizmetlerini de 
içine almaktadır. 

Diğer taraftan pazar için üretim yapacak 
olan çiftçi; pazarnı hangi ürünü, ne kadar, ne 
kalitede, ne fiyatla, nerede ve ne zaman istedi

ğini bu ürünlerin en ucuz ve en iyi şartlarda 
tüketiciye nasıl ulaşa/bileceğini bilmek zorun
dadır. 

Memleketimizde tarımsal üretim; yurt sat
hına yayılmış yaklaşık olarak çeşitli t ip ve 
büyüklükte 3,5 milyon tarımsal işletmelerde 
cereyan etmektedir. Tarımsal isletmelerin, bu 
kadar çok sayıda ve geniş alana yayılmış olma
sı elde edilen çeşitli ürünlerin gereği gibd de
ğerlendirilmesi ye pazarlanması sorunlarını 
karşımıza çıkarmaktadur. 

Bugün memleketimizdeki işletmelerin pek 
çoğu kendine yeterliğin dar hudutları içinde 
ürettiğini tüketen pazarlar pek az ilişiği olan 
küçük ve ekonomik olmayan üniteler halinde
dir. Ürününü pazara hazırlama tekniğinden, 
değerlendirilmesinden ve pazarlardaki mal ve 
fiyat hareketlerinden habersizdir. Gerek üre
ticiler gerekse tüketiciler iyi bir şekilde teşki-
lâtlanmamışlardır. Bu hal ürünün üreticiden 
tüketiciye ulaşmasında fazla miktarda lüzum
suz el değiştirmelerine, fiyat yükselmelerine ve 
kalitenin bozulmasına yol açmaktadır. 

2. 'Tarım ürünleri pazarlanmasının en 
önemli karakteri dinamik bünyeye sahip olu
şudur. Bu bünye devamlı değişmeler ile karşı 
karşıyadır. Ürünlerin değerlendirme motot ve 
teknikleri, dağıtım sistemleri fiyat mekaniz
ması ve tedbirleri süratle değişme konusudur. 
Bünyenin bu karakteri tarım ürünleri pazar-
lanmasma büyük bir önem verilmesini, bilinçli 
bir çalışmayı ve organizasyonu gerekli kılmak
tadır. 

Mevcut 3,6 milyon tarımsal işletmenin ihti
va ettiği üç faktör (Tip, büyüklük, mahal) pa
zarlama üzerinde büyük etkiye sahiptir. 

Tarımsal faaliyet canb varlıklara hitabe
den bir iş koludur. Bu sebeple her ürüne günün 
her saatinde daimî bir alâka gösterilmesi, ta
rımsal ürünlerin üretim ve pazarlanmasında 
kararların kısa bir zaman içerisinde alınması 
zorunluğu^ vardır. 

Sanayi maddelerinin aksine bu ürünlerin 
organik olmaları, hastalık ve haşerelere karşı 
iyi bir vasat teşkil etmeleri, dolayısiyle kolay 
bozulabilmeleri bu yüzden de uzak mesafele
re nakillerinin masraflı ve rizikolu olması, mik
tar ve kalite bakımından büyük değişikliklere 
mâruz bulunmaları, gibi özellikleri pazarlama 
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mevzuunu oldukça girift ve zor bir duruma 
sokmaktadır. , 

3. Artan nüfusumuzun gıda ihtiyacının 
özlenen seviyede karşılanması da pazarlama 
tesis ve vasıtalarının tekniğine uygun ekono
mik koşullarla ahenkli kurulma ve gelişmele
rini zorunlu kılmaktadır. 

Konunun önemini .nazarı itibara alan Ba
kanlığımız bu hizmetlerde üretici ve tüketici
ye yararlı olabilmek, menfaatlerini koruya
bilmek, t anm ürünlerinin günün istek ve icap
larına uygun olarak en iyi şekilde değerlendi
rip pazarlanmasında faydalı olmak amacı ile 
lÖö'S yılında Bakanlığa bağlı olarak müstakil 
bir «Tanm Ürünleri Değerlendirme ve Pazar
lama Dairesi Başkanlığı» kurulmuştur. 

Bu kuruluş; Tanım Bakanlığı genel politi
kası ve kalkınma plân, hedef ve ilkeleri ge
reğince Bakanlığın merkez ve taşra kuruluşla-
n ile irtibatlı olarak tarım ürünleri pazarla
ma ve değerlendirilmesi ile ilgili hizmetlerin 
hedef ve ilkelerinin tayininde yardımcı olmak, 
bu hizmetlerin gerektirdiği deneme ve araştır
malarda bulunmak, imkânlara göre uygulama-
lan organize etmek, bunlan izlemek, çalışma
larda koordinasyonu sağlamak, üretici ve özel 
teşebbüsün bu konulardaki teşkilâtlanma ve 
çalışmialannı desteklemek ve bunlara teknik 
yardımlarda bulunmak gayesiyle çalışmakta
dır. 

Henüz kanunî bir kuruluş hüviyetini taşı
mayan bu teşkilâtın Bakanlığımız reorganizas-
yon ç&lışmalan içerisinde yeni bir kanunî 'ku
ruluş ile üretici topluluklanna daha geniş ve 
yetkili hizmet götürebilmesi için bir genel mü
dürlük haline getirilmesi düşünülmektedir. 

4. Bakanlığımız görev ve imkânları içeri
sinde t anm ürünlerinin değerlendirilmesd ve pa-
zarlanması ile iîgili olarak aşağıdaki hizmetle
ri üreticilere götürmektedir, j 

a) Açılan eğitici ve öğretici kurslar va
sıtası ;ile üretici topluluklannm elde etmiş ol-
duklan ürünlerin teknik esaslara göre iç ve dış 
pazarlar için hazırlaıımalannı temin etmek, 

b) Çiftçilerin kurmuş oldukları kooperatif 
ve birliklerden iç ve duş pazarların istemiş ol
duğu yaş meyve ve sebzelerin hasat, tasnif, am
balaj, işleme, nakil vasıtalanna yükleme usul
leri; ürünlerin soğuk hava depolarında muha-
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f azaları ve tekniği konulannda. başlıca üretim 
bölgeleri dâhil 15.ilde tatbiki eğitimlerini sağ
lamak, 

c) PAO Gıda Teşkilâtı aracılığı ile Ba
kanlığımız koordinatörlüğünde 4 yıldan beri 
yürütülmekte olan süt ve süt mamulleri pazar
laması tatbiki kurslarında kamu ve özel sek
töre bağlı teknik elemanlar eğitimden geçiri
lerek; bunların bölgelerindeki üreticilere ön
derlik yapmaları gerçekleştirilmiş bulunmak
tadır. 

el) Ayrıca çiftçi ve özel sektör teşekkülle
ri tarafından kurulması talebedilen soğuk hava, 
depolarına yer, kapasite ve teknik evsafları 
bakımımdan fizibilite etütleri yapılmak sure
tiyle 8 tesisin yapımı tamamlanmış ve 1 tesi
sin de yapımı üretici teşekkülü tarafından 
plânlanmış bulunmaktadır. 

e) D. P. T. koordinatörlüğü altında yürü
tülen ve yurdun çeşitli bölgelerinde tatbikatı
na geçilen Aşağı ISeylıan, Gediz, G, Doğu İğdır 
ovası, Nur dağları, Akçay ovası, Misli ovası, 
iSilifke Taşucu, Erzincan, Esfeişehir - Alpu, To-

ffkat - Kazova, Sındırgı, Bigadiç, Mustafa Ke
malpaşa, Orhaneli, Ankara - Mür'tet ve Ka
relik sulama developmaıı projelerinin geçen yıl
larda olduğu gibi bu yıl da ön ve nihaî pazar
lama etütleri sonuçlandırılmış ve üreticilerin 
pazar için üretimde bulunmalarına çailışılmış-
tıır. 

f) Devletçe desteklemeye konu olan ta
rımsal ürünlerimizden başta pamuk, buğday, 
kuru üzüm, çeltik, fındık, incir, ayçiçeği, yaş 
üzüm, zeytin, susam, yapağı' ve tiftik, canlı 
hayvan ve et, iantep fıstığı, yer fıstığı ürünleri 
üzerinde ;köylü seviyesinde maliyet araştır-
malan yapılmıştır. 

'5. Cento Teşkilâtı Türkiye, Pakistan ve 
îran memleketleri ekonomik işbirliği Anlaşma
sı dâhilinde Bakanlığımız koordinatörlüğü ile 
üretici seviyede tatbiki kısa süreli aşağıdaki 
konulan kapsayan kurslar açılmış ve bu kurs
lar ile : 

;a) M>eyve ve sebzelerin işlenerek değerlen
dirilmesi, 

b) Pazarlama kooperatiflerini'n sevk ve 
idaresi, 

c) Hayvan ve hayvan mahsullerinin pa-
zarlanması, konularında özel sektörden üre-
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tici ve üretici toplulukları ile kamu kuruluşu 
temsilcilerinin eğitimleri sağlanmıştır. 

6. Üreticilerin tarım ürünlerinin değer
lendirilme ve pazarlaması ile ilgili olarak da
ha geniş çapta eğitimlerini sağlamak üzere sof
ralık üzüm pazarlanması konusunda eğitici ve 
öğretici filmler hazırlatılarak TRT aracılığı ile 
yayını sağlanmış ve diğer ürünlerin jde aynı 
yönde pazarlama konuları ele alınmak sure
tiyle filmleri hazırlattırılıp daha geniş üreti
ci topluluklarının bu yoldan eğitilmesi de plân
lanmış bulunma kt adı/r. 

7. iç ve dış pazarlarda tutulan ve ısrar
la aranan başlıca tarımsal ürünlerin memle
ketimiz dâhilinde geniş çapta yetiştirilmesini 
sağlamak üzere Bakanlığımıza bağlı araştırma 
istasyonlarında bir plân ve program dâhilinde 
ele alınarak yetiştiricilerle erkenci çeşit sof
ralık üzüm, şeftali, narenciye, soğan, domates 
v.s. gibi elit, kalite ürünlerim intikali sağlan
mış ve diğer ürünlerdeki çalışmalara da aynı 
paralelde devam olunmaktadır. 

8. Diğer taraftan tarımsal üretimi ham
madde olarak kullanan gıda ve içki sanayiinin 
gelişmesini sağlamak amaciyle gerekli tedbir
leri alınmaktadır. Bugüne kadar çok az istisna
larla kendi olanakları ile gelişme sahası için
de kalmış olan ve uygulamadaki teknik yeter
sizlikler nedeni ile önemli kayıplara yol açan 
bu sanayiin çok yönlü sorunlarına çözüm yol
ları bulabilmek üzere, 2 nci 5 Yıllık Plânım 
3 ncü diliminde yer aldığı şekilde Bakanlı
ğımızca Gıda ve içki ıSanayii Araştırma, Eği
tim ve Teknolojik Kalite Kontrol Bölge mer
kezleri kurulmasma başlanmıştır. Bu merkez
lerden inşaatı tamamlanan 4 adedinin faaliye
te geçirilmesi ile ilgili hazırlık çalışmaları sür
dürülmekte, diğer 4 adedinin de inşaatlarının 
tamamlanmasına çalışılmaktadır. 

Bu mierkezler faaliyete geçirildikten son
ra uygulanmak üzere; gıda ve içki sanayii en
vanter çalışmaları ile tarımsal üretim hedef
lerinin tesbitini kapsayacak gıda ve içki sa
nayii geliştirme projesi de hazırlanmaktadır. 

Bu proje altında -gıda ve içki sanayiinin 
üretim paralelinde gelişmesini sağlamak ve 
üretimi tam olarak değerlendirebilecek kapa
siteye ulaştırmak, mevcut tesisleri ekonomik 
ve teknik icaplara göre ıslah etmek, yeniden 

I kurulacak sanayii işletmelerinin isabetli, yar
lerde ve tekniğe uygun bîr şekilde .kurulması
nı sağlayacak her türlü teşvik tedbirlerini al
mak Bakanlığımızın politikası olmaktadır. 

!9. Gıda sanayiinin önemli dallanından bi
ri olan süt endüstrisinin geliştirilmesinde Dev
let önderliği ve yardımı sağlamak amacı ile 
Birinci Beş Yıllık Plân döneminde önemli böl
gelerde örnek süt fabrikaları kurmak ve işlet
mek üzere Bakanlığımıza bağlı Türkiye Büt 
Endüstrisi Kurumu kurulmuştur. 

Bu kurum; İstanbul, İzmir, Adana ve Kars 
gibi önemli üretim ve tüketim bölgelerinde süt 
fabrikaları kurarak işletmeye açmış, ayrıca 
19172 yılında gerçekleştirmek üzere 315 milyon 
TL. yatırımila 5 böl'gede 1973 yılında gerçekleş
tirmek üzere 64 milyon T.L. yatırımla 8 ilde da-

ı ha tesisler kurmayı projelere bağlamış ve uy
gulamalarına geçmiş durumdadır. 

10. Bııgün çiftçimizin iç ve dış piyasa is
teklerine göre üretime geçmeleri, teknik ziraat 
metodlarmı uygulamaları ve elde ettikleri üre-

I timleni iyi bir şekilde değerlendirmeleri için 
devamlı olarak kendilerinle teknik billgi götü
rülmekte, görerek gösterilerek öğretilmekte, 
üretim ve dolayısıyle gelirini artırmaya matuf 
değerlendirme ve pazarlama hizmetlerinin tü-

I münü kapsayan bir anlayış ile Bakanlığımız 
bugünkü imkânları içerisinde bu konulardaki 
faaliyetlerine devam etmektedir. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı . 20 . 11 . 1971 

teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : II. 15/20704 

122758 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 9 .1972 tarih ve 6342/47640-7/1235 

sayılı yazı; 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nım tarım 

ürünlerinin değerlendirilmesi ve tarım üretici
sinin mağdur olmaması için ne gibi çalışmalar 
yapıldığına dair yukarda tarih ve sayısı1 ka
yıtlı yazılarımızla ayrı ayrı gönderilen yazılı 
sora önergeleri mevzuları bakımından birbi-

I riyle çok yakından illgili olmaları, neticelleri 
I birbirine bağlı bulunmaları itibariyle bera

berce mcelenmiştir. . 
Tarım ürünleri halkımızın günlük yaşan-

I tısında ve memleketimiz ekonomisinde çok mü-

115 -



M. Meclisi B : 118 30 . 5 . 1973 0 : 1 

him bir yer almakta, nüfusumuzun büyük ço
ğunluğunu teşkil ©den ve geçimini bu ürün
lerden sağlayan tarım üreticisi için ise haya
t i ehemmiyet taşımaktadır. 

Bu sebeplerle tarım ürünleri ile ilgili her 
kararı hem tüketici hem üretici açısından de
ğerlendirmek icabetmektedir. Zira üretici sattı
ğı ürünün dışındaki maddelerin de tüketicisi-
dir. 

ıBu gayeye hizmet amacı ile her sene ayçi
çeği, zeytinyağı, fındık, antepfıstığı, çekirdek
siz kuru üzüm, incir, pamuk, tiftik gibi tarım 
ürünlerinin 2834 sayılı Kanunun 17 nci madde-
sinin (c) bendine dayanılarak Hükümetçe gö
rülecek lüzum üzerine koruma >ergesi ile ve hal-
kımızıın başlıca ihtiyaç maddesi olan buğda
yın ise 34911 sayılı Kanun hükümleri dâhilin
de destekleme alımları yapılmaktadır. 

Gayesi doğrudan doğruya tarım ürünü ile 
üreticisini korumak olan destekleme alımla
rında taban fiyatının tespitinde ürünün ma
liyeti yanında daha bâzı faktörlerin de hesa
ba katılmassıı iktiza etmektedir., 

Şöyle ki; 
.'Destekleme alimi) yapılacak ürünün resmî 

ve özel kuruluşların temsilcilerinin de katıl
dığı istişarî mahiyetteki görüşmelerle bölge
lerin özelliği de dikkate alınarak maliyeti tes
pit edilmekte bunun yanında taban fiyatları
nın tespitinde ise ürünün iç piyasa fiyatlarına 
etkisi, dış piyasalardaki fiyatı, kredi durumu, 
stok durumu, destekleme organlarının zarar 
etmesi halinde Devlet bütçesine yüklenecek kül
fet gözönünde bulundurulmaktadır. 

Destekleme alımlarından kooperatife or
tak olan üreticilerden başka ortak olmayan 
üreticiler de yararlanmaktadırlar. 

Destekleme alımlarında kullanılmak üzere 
1972 yılı için 3 298 000 000, liralık mubayaa kre
disi, 406 000 000, liralık da işletme kredisi ay
rılmıştır. Bu rakamlar geçen seneki rakamla
rın üstündedir. 

Bunlardan başka fiyat dışı bâzı tedbirler 
alınmak suretiyle de tarım ürünü ve üreticisi 
korunmaktadır. Meselâ: girdi fiyatlarının müm
kün mertebe sabit tutulmasına önem verilmek
te ; üreticiye ucuz fiyatlarla, T. C. Ziraat Ban
kası, Tarım Satış ve Tarım Kredi Kooperatif İte
ri vasıtası ile vadeli olarak intikali sağlan

maktadır. Gübre, tohumluk, ziraî ilâçlar bu 
arada zikredilebilir. 

Toprak - Su kooperatiflerinin toprak ıslah 
ve sulama hizmetleri ile de tarım s'ektörü des
teklenmektedir. 

Nihayet her geçen sene uygulama alanı da
ha da artan destekleme alımları ile hem üreti
ci hem ürün korunmuş olmaktadır. 

Yukarıdan beri izah edilen bu tedbirlerin 
hepsi de tarım ürününün ve üreticisinin korun
masına matuf bulunmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
îlyas Karaöz 

Ticaret Bakanı 

12. — İçel Milletvekili ^Celal Kargılı'nın muh
taç çocuklar, •malûl ve yaşlıların 'korunmam, için 
ne gibi çalışmalar yaıldığına dair soru mıergesi 
ve \SağUk ve \Sosyal Yardım Bakanı Kemal De-
mvr'in lyazılı cevabı. (7/1236) 

(Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ile Sağ
lık ve Sos. Yard. Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygülarıımla. 
İçel Milletvekili 
öelâl Kargılı 

Korunmaya muhtaç çocuklar, malûller ve 
yaşlıların en iyi şekilde 'korunmalarını' sağ
lamak için Hükümet ve Ba'kanli'k olarak ne gibi 
tedbirler almayı düşünmekte ve bu yolda ne 
gibi çalışmalar yapmaktasınız1? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 12 . 10 . 1972 

(Bakanlığı 
Bakan 
1638 

Konu : İçel Milletvekili Ce
lâl Kargılı'nın önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Muhtaç çocuklar, malûl ve yaşlıların ko

runması içlin ne gibi çalışmalar yapıldığına dair 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın yazılı soru 
önergesine verilen cevap ektedir. . 

Not : Başbakandan cevap geldiğinde Tutanak 
Dergisinde yayımlanacaktır. 
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Bu cevap Başbakanlık makamımın 28.9.1972 
tarih ve 77-66/9932 sayılı emirleriyle aynı za
manda Sayın Başbakan adına da verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemâl Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mm korunma
ya muhtaç çocuklar, malûller ve yaşlıların ko
runmasını sağlamak için yapılan çalışmalara 
ait yazılı soru önergesine cevabım. 

0-6 yaş arasındaki korunmaya muhtaç ço
cuklar ve yaşlılarla ilgili hizmetler, Bakanlığı
mız tarafından yürütülmektedir. Bakanlığımı
zın .sosyal hizmet konusunda kanunlarla ta
nımlan an görevi; «Her türlü sosyal yardım ve 
sosyal güvenlik hizmetlerini düzenlemek, ko
runmaya muhtaç çocuklar, sakatlar ve ihti
yarların bakım, yetiştirilme ve rehabilitasyon 
ve çalışma gücünden yoksun fakir kimselerin 
sosyal güvenliğini sağlamak;» tır. 

Bakanlığımız mevcut imkân ve kaynaklan 
harekete geçirerek korunmaya muhtaç çocuk
lar için bakım ve yetiştirme müesseseleri, kim
sesiz ve muhtaç yaşlıların banndınlmasmı sağ
layacak hnzur ve dinlenme tesisleri ile sakat
ların (ihtiyaçlarına cevap verebilecek rehabi
litasyon merkezleri kurulmasını ve geliştiril
mesini kalkınma plânları çerçevesi içinde prog
rama almış bulunmaktadır. 

Korunmaya muhtaç çocukların bakım ve ye
tiştirilmeleri; «Korunmaya ımuhtaç çocuklar 
hakkındaki Kanun» uyarınca 0-6 yaşına 'kadar 
olan çocukların bakım ve yetiştirilmesi Bakan
lığımıza, 7 - 18 yaş arasıı çocukların yetiştiril
mesi ve bir meslek ve sanat sahibi olması ko
nusu Millî Eğitim Bakanlığına verilmiştir. 

Bakanlığımız sorumluluğuna bırakılan 0 - 6 
yaş arası çocukların bakımı, muhafazası ve sağ
lıklı yetiştirilmeleri için 1962 yılından bu yana 
21 çocuk bakım yurdu kurulması plânlanmış 
ve bunlardan 17 tanesi hizmete açılmıştır. Ha
len bu müesseselerde bakılan 0 - 6 yaş arası ço
cukların sayısı. 2 600 civarında olup sıra bek
leyen çocuk mevcut değildir. Bu çocukların 
'eği'bim çağma kadar beden ve ruh gelişmeleri
ni sağlayıcı her türlü tedbirler Bakanlığımız
ca imkânlar ölçüsünde alınmaya devam edil
mektedir. 

Bakanlığımız, 0 - 6 yaş grubu kimsesiz ço
cukların bir aile şefkati ve ortamı içinde yetiş
tirilmelerini sağlayıcı tedbirler arasında 1961 
yılından bu yana Ankara'da uygulanmakta bu
lunan Koruyucu Aile projiesini geliştirme ve 
yaymıa çabasındadır. Böylece hem çocuksuz Mr 
aile çocuk sahibi edilmekte, bemde kimsesiz ço
cuğun müesseselerde verilmesi mümkün olma
yan aile şefkati içinde büyütülüp yetiştirilme
si sağlanmaktadır. 

Bakanlığımız, yaşlı ve muhtaç kişilerin ba
kım ve barmdırılmalarmı sağlamak amaciyle 
belediyelerin illerde kurdukları güçsüzler yurt
ları yanında; yaşlıların, bakıma ve hizmete 
muhtaç kimselerin banndınlmalannı bakımı 
ve hayatlarının sonunla kadar topluma yük ol
madan huzur içinde yaşamalarını sağlayacak 
huzur ve dinlenme yurtları tesislerini! plânla
mış ve bunlardan 1966 yılında Konya'da, 1067 
yılında Eskişehir'de olmak üzere ikisini hizme
te açmış buhmmaktadır. Bu müesseselerde ha
len 180 civanında muhtaç yaşlı kimseye hizmet 
verilmektedir. 

Bakanlığımız sağlık tesisleri kurma yetki
sine istinaden nüfus yoğunluğunun fazla oldu
ğu bölgelerden başlanmak üzere 7 yeni tesisin 
daha kurulmasını plânlamış, 2 nci ve 3 ncü Beş 
Yıllık Kalkınma plânlanna alınması için tek
lifte bulunmuştur 

Bu plân gerçekleştiği takdirde 1 500'den 
fazla yatak yaşlıların hizmetine girmiş ola
caktır. Yeni yaşlı huzur ve dinlenme yurt lan 
organik yetenekleri günlük yaşantılannı yar-
dımcısız devam ettiriebilecek yaşlılarla, yata
lak, sakat ve kronik hastalığı olan yaşlıları re-
habilite edecek kombine müesseseler olarak 
plânlanmıştır. 

Beden sakatliklannm tıbbî, sosyal ve mes
lekî yönden en yüksek seviyede düzeltilmesini 
sağlamak toplum içinde bağımsız yaşamaları
nı ve sakatlığına uygun bir işe yöneltilmeleri-. 
ni sağlamak gayesiyle rehabilitasyon merkez
lerinin kurulması, plânlanmış, bunlardan ilki 
1968 yılında Ankara'da hizmete açılmıştır. 

^Kimsesiz çocuklann yaş farkı gözetilme
den, yetiştirilmeleri ile hayata uyumlannın 
sağlanması, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin 
bakını ve banndırılmalan konusunda Bakan
lığımızın görüşü, - Medeni Kanun hükümlerine 
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de uygun olarak - çeşitli hizmetlerin birbirin
den ayrılmaz bir bütün halinde bir tek so
rumlu teşkilâtın ihtisasına dayanan faaliyet
leri ve hizmetleri arasında bulunmasıdır. Bu 
açıdan hareketle Bakanlığımız uygulamada 
görülen aksaklıkları gözönünde tutarak da-
ğmik hizmetleri tek elde birleştirmeyi daha 
faydalı görmüş, uzun yıllardan beri'.üzerinde 
çalışılan, «Sosyal Hizmetler Kurum kanunu 
tasansıı» Bakanlığımızca hazırlanarak* Hükü
mete verilmiş ve Hükümet tasarısı halinde Yü
ce 'Meclise sunulmuştur. 

Karma Komisyonda görüşülen tasan, ivedi
likle ele alınması dileğiyle Meclis Başkanlığına 
sunularak gündeme alınmıştır.. 

Dr. Kemal Demür 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

13.— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rım arazisi fcuttanma plânlamasıyapılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair soru lönergesi ve 
Tarım Bakanı tlyas Karaöz <ve Köy İsleri Bakanı 
Necmi ISönmez'in yazılı cevapları. (7/1239) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın' Başbakan, Tanın 

ve Köy işleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlmasıını1 arz ederim. 

Saygılanmla. 
İçel Milletvekili 
öelâl Kargılı 

Türkiye'de neyin, nereye ve ne miktar 'eki
leceğini tespit .etmek yönünden tanmda bir 
arazi kullanma plânlaması yapılması düşünül
mekte midirl Düşünülmekte ise, bu yolda ne 
gibi tedbirler alınmakta ve ne gibi çalışmalar 
yapılmaktadır. 

T. C. 
Tanm Bakanlığı/ 22 . 11 . 1972 
Özel Kalem Müd. 

; Bayi : 702-76755 
Konu : İçel Milletvekili Sa-
Celâl Kargılı'nın önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 19 . 9 . 1972 tarih Kanunlar Müdür

lüğü 634:6/W'644,7/l!289 sayılı yazı. 
Tanm afazisi kullanma plânlamasının dü

şünülüp düşünülmediğine dair, içel Milletveki
li Sayın Celâl Kargılı'nın Başbakanlığa Tanm' 

ve Köy işleri Bakanlığına yönelttiği ve Sayın 
Başbakan adına da tarafımızdan cevaplandml-
ması tensip olunan yazılı soru önergesi karşı
lığının iki nüsha olarak sunulduğunu saygı-
lanmzla arz ederim. 

(İlyas Karaöz 
Tanm, Bakanı 

Tarım arazilerinin kullanma plânlamasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair, içel Millet
vekili Sayın Celâl Kargılı tarafından Başba
kanlığa, Tarım ve Köy işleri Bakanlığına yö
neltilen ve 'Sayın Başbakan adına Bakanlığımız
ca cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru 
önergesi karşılığı. 

Soru önergesinde tanm arazilerinin kul
lanma plânlaması olarak ifade edilen husus 
tarımda üretim plânlaması olarak daha geniş 
anlamda kullanılmaktadır. Tanımda üretim 
plânlaması, ürün nevileri itibariyle iç ve dış 
talepleri tespit etmek ve bunilann lekonomik 
olarak ekolojik şartlar içerisiide "yetiştirilme
sini' sağlamaktır. Hangi ürünlerin nereye 'eki
leceğini birinci derecede ekonomik, ikinci de
recede ekolojik şartlar tayin etmektedir. Eko
lojik şartlarla ilgili olarak,'Türkiye'de hangi 
ürünlerin nereye ekileceğini tespit 'etmek yö
nünden toprak etüdü ve arazi tasnifi yapıl
ması gerekmekte, bu suretle arazinin kullan
ma kabiliyetleri tespit olunmaktadır. Bu gö
rev Köy işleri Bakanlığına tevdi e dikmiştir. Bu
na göre adı geçen Bakanlık Türkiye'nin geliş
tirilmiş toprak etüd ve haritalama çalışmala
rınla 1966 yılında başlamış ve arazi çalışmalkn-
nı bitirmiştir. Havzalar üzerinden yapılan bu 
çalışmalar, rapor haline getirildikçe ilgili ku
ruluşlara intikal ettirilmektedir. Ayrıea bu 
Bakanlık illerin toprak kaynağı envanteri ko
nusunda da çalışmakta ve neticelendirilmiş ra
porlarını yine ilgililerine intikâl 'ettirmektedir. 
Diğer taraftan 'Tanm Bakanlığı ürün nevile
ri itibariyle iç ve dış talepleri tespit etmek, bu 
ürünleri iller ve bölgeler itibariyle yetiştirilme 
alanlarını tâyin etmek ve bunların teknik ve 
ekonomik yönden araştırmalannı ve etüdlerini 
yapmak suretiyle üretim plânlaması için ge
rekli doneleri »ağlamıştır. Söz konusu üretim 
plânlamasının yapılması için yukarda belirti
len Toprak - Su Genel Müdürlüğünün çalışma
larından da faydalanılmıştır. 

- 118 -



M. Meclisi B : 118 30 . 5 . 1973 O : 1 

Detaylı toprak etüdleri tamamlanmış olan 
Trakya bölgesi, Erzurum - Narman, Oltu ve 
Tortum, Hatay - Nurdağları havzaları hayvan
cılığın geliştirilmesini esas alan pilot bölge 
üretim plânlamaları yapılmıştır. A y m a Çankı
rı ve Çorum illerinde Dünya Bankası ve PAO 
ile müştereken hayvancılığa ağırlık veren ve 
tarımın geliştirilmesini hedef alan bir plân
lama yapılmaktadır. 

Pilot bölge üretim plânlamalarından elde 
edilen tecrübelerden yararlanmak suretiyle 
705 sayılı önerge cevabında da belirtildiği gibi 
yurt ölçüsünde ürün nevileri itibariyle uzun 
vadeli üretimi geliştirme projeleri hazırlana
rak tatbikata intikâl ettirilmek gayesiyle Dev
let Plânlama Teşkilâtına sunulmuştur. 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı/ ' 6 . 1 . 1 9 7 3 

Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanliğı 

Dos. No. : 06 
Bayı : 38 
00204 

Konu : İçel Milletvekili Ce
lâl Kargılı'nm yazılı soru 
önergesi. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 9 . 1972 gün ve 6346-47044/74239 

sayılı yazı. 
«Tarım arazisi kullanma plânlaması ya

pılmasının düşünülüp düşünülmediği» ne dair 
İçel Milletvekili Celâl Kargılı tarafımdan, Sa
yın Başbakan ile 'Tarım ve Köy İşleri bakanla
rınca yazılı olarak: cevaplandırılmak üzere su
nulan önergeleriyle ilgili olarak hazırlanan, 
Bakanbğımız cevabı elete sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necmi Sönmez 

Köy İşleri Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tara
fından Millet Meclisi Başkanlığına verilen ya
zılı soru önergesinin cevabı. 

Türkiye'nin tümünü kapsayan bir 'arazi kul
lanma plânlaması diğer bir 'deyimle ekonomik 
konjonktürün sınırladığı bir üretim politika
sının hazırlığının çok detayli fiyat analizleri 
ve yurdumuzun uzun vadeli , tüketim ihtiyaçla
rının saptanmasına bağlı olacağı tabiîdir. 

Konu genelliği itibariyle Tarım Bakanlığı-. 
başta olmak üzere çeşitli kamu kuruhışlannı 
ilgilendirmekle beraber, hizmetlerimizle iliş
kili olarak, hu konuda yapılan çalışmalar ve 
alınacak tedbirler aşağıda belirtilmiştir. 

A) Yapılan çalışmalar :' 
1. Memleketimiz topraklarının ha l ihaz ı r 

kullanma durumunu ve ne şekilde kullanılma
ları gerektiğini tespit etmek amacdyle Türküye 
geliştirilmiş toprak etüt ve haritalama çalışma
larına 1966 yılının Haziran aynıda haşlanıl
mış olup, 26 su toplama havzası esas alınmak 
suretiyle 78 Û58 000 hektar alanı kapsayan ara
zi çalışmaları 1970 yılı sonlarında tamamlan
mıştır. 

Yapılan çalışmalarda topraklanıl verimli
lik gücü, genel gübre İhtiyaçları, taşıdığı so
runlar (Erozyon, drenej, taşlıli'k, tuzluluk, al-
kalilik vb.) tespit edilmekte ve bu sorunlara 
çözüm yolları da getirilmektedir. 

Meriç, G-ediz ve Yeşilırmak havzalarının 
harita ve raporları ile ilgili çalışmalar bitiril
miş ve kitap haline getirilerek ilgililerin isti
fadesine sunulmuştur. Diğer havzaların büro 
ve kartografik değerlendirilmeleri çalışmala
rına devam edilmektedir. 

Yapılan etüdlerden yararlanılarak, hangi 
toprağa ne miktarda ne cins gübre verilece
ği, münavebe ile hangi kültür bitkilerinin eki-
lebileöeği, toprak ve su muhafazası için ne tür 
toprak amenajmanı tatbik edileceği ortaya 
konulmaktadır. 

B) Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde 
hizmetlerimizle ilışkil'i olarak almacak tedbir
ler : 

1. Toprakların kabiliyetlerine göre kulla
nılmasına çalışılacaktır. 

2. Erozyonu önleyici ve mera arazisinin 
kullanımını düzenleyen yeni kanunların ha
zırlanması sağlanacaktır. 

14. — (Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Sav-
cı'nm, ıev ekonomisi ve el ^sanatlarınıdeğerlendir
mek %çvn Diyarbakır'da bir bölge müdürlüğünün 
kurulmasına dair soru önergesi ve Sanayi ve*T&k-
noloji \Btikanı Mesut Erez'in yazih cevabı. 
(7/1243) 

24 .7 . 1972 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Güneydoğu 'bölgesinin büyük bir transit 
merkezi bulunan Diyarbakır ilinde, köylünün 
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boş zamanlarını 'değerlendirmek ye işsiz va
tandaşlara 'iş temim etmek maksadiylje, ev eko
nomisi ve el sanatlarının programa alınması, 
bu konuda ve bu amaçla bölge müdürlüğü se
viyesinde bir teşkilâtın kurulması veya mev
cutların takviyesi -hususunda gerek sanayi ve 
gerekse Köy İşleri Bakanlığınca 1972 yılımda 
yapılan; 1973 programına alınarak yapılması 
düşünülen işlerin 'blüldirilmesi için Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini
zi saygı ile arz ve rica ederim. 

Diyarbakır Miille'tJvek'iili! 
Sabattin Savcı 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ;17 . 11 . 1972 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu ' 

Sayı : 9/525 
7/1243-6352 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi' Başkanlığına 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Sabahattin 

Savcı'nın «Ev ekonomisi ve el sanatlarım de-
ğerlendirmıek i'çin programa alınması ve Diyar
bakır'da bir bölge müdürlüğünün Trurulma-
sma» dair yazılı soru önergesine Baikanlığım 
cevabı iki nüsha olaralk ilişikte sunulmuştur. 

ıBilğilerîtü'ze saygılammla arz ederim. 
Mesut Erez 

'Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Diyarbakır Miletvekili Sayın Sabahattin 
Savcı'mn «Ev ekonomisi ve el sanatlarını de
ğerlendirmek için programa alınması ve Diyar
bakır'da bir bölge müdürlüğünün kurulması
na» ilişkin yazılı soru önergesine ISanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının cevabıdır. 

il. Bakanlığımızca sadece il ve iilçe mer
kezlerinde küçük sanat kursları açılmakta 
olup; 

•a) Diyarbakır i l Ertgam ilçesinde 20,8.1971 
ve 15 . 11 . 1971 tarihleri arasında havacılik 
kursu açılmış 8 öğrenciye tezgâh verilmiştir. 
• b) Cüngüş ilçesinde 1958 yılında açılan 
halıcılık kursundan 25 kişj. mezun olmuş ve 6 
tezgâh tevzi edilmiştir. 

Not: Köy İsleri Bakanından cevap geldiğinde 
Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 

c) Lice ilçesiihde 15 . 11 . 1958 tarihinde 
halıcılık kursu açılmış ise 'de öğrencilerin de-
vansuzlığı yüzünden kapatılmıştır. 

d) Hazro ilçesinde 24.12.1964 - 23.2.1965 
tarihleri taraşında halıcılık kursu açılmış 24 me
zundan 6'sma tezgâh tevzi 'edilmiştir. 

:g) ,1972 malî yılı küçük sanat kursları 
programına ıgıöre evvelce kurs açılıp tezgâh 
tevzi 'edilen yerlerde tekâmül kursları açu-
lacağından, Cüngüş ve Ergani ilçelerinin halı 
tekâmül kursu, Hazro ilçesinin trikotaj kur
su talepleri 1973 yılının ilk aylarında karşıla
nacaktır. 

2. Köylerde ise Köy İşleri Bakanlığınca 
küçük sanat kursları açılmakta ve bâzı il mer
kezlerinde konu ile il'gilii eğitim merkezleri kur
muş ve kurmaktadır. 

Diyarbakır ilinde, köylünün boş zamanla
rını değerlendirmek ve 'işsiz vatandaşlara iş 
temin etmek maksadiyle bölge müdürlüğü se
viyesinde bir teşkilâtın kurulması konusu Ba
şkanlığımızın iştigal konusu dışında kalmak
ta ve bugüne kadar bu yolda bir çalışma ya
pılmamış bulunmaktadır. 

Bu nedenle konu daha ziyade "Köy İşleri Ba
kanlığını ilgilendirmektedir. 

15. — İçel Milleitv&MM Celâl Kargılı'nın, Geb
ze - Çay ir ova bölgesinde kurulan Elektro - Fer 
Çelik Sanayii Anonim Şirketinin rmakme ve. mal
zemelerinin gümrükten almv§ durumuna dair 
soru önergesi {ve Ticareti Sakanı Naim Talû'nun 
yazılı cevabı. (7/1271) 

Millet Meclisi Başkanlığına. 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başibakan ve Ti

caret Bakanı ile Gümrük ve Tekel Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
.ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

1. Halen Elektro - Fer Çelik Sanayii Ano
nim Şirketine aidolan ve Gebze - Çayırova 
mıntıkasında kurulmuş bulunan Fabrikanın ma
kine ve malzemeleri, hangi tarihte ve hangi 
gümrükten çekilmiştir1? 

2. Gümrük reisimi olarak, ne kadar para 
tahakkuk ettirilmiştir. 
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ı3. Tahakkuk ^ ettirilen bu paranın ne ka
darı nakden tahsil edilmiştir. Gümrük. resmi
nin ödenmesinde teminat mektubu gösterilmiş 
midir? Gösterilmişse bu teminat mektupları -
veya mektubu - hangi bankalardan temin edil
miştir1? Bu teminat mektuplarının garanti et
tiği miktarlar nedir? Bu teminat mektuplarının 
ne miktarı nakde tahvil edilmiştir? 

4. Ziraat Bankasının Demir ye Çelik Sana
yii Anoniım Şirketi, Kromit Limited Şirketi ve 
Alka - Ahmet Oğuz Akal Şirketlerinin büyük 
hissedarı Oğuz Akal ile yaptığı kredi muame
leleri sonunda bu bankaya intikal ettiği bili
nen, Gelbze, Çayırova mıntıkasındaki 500 bin 
(bir iddiaya göre 700 bin) metre karelik arsa 
ile Harw;ard International İne. Firması tara
fından Oğuz Akal'a satılan Demir - Çelik Fab
rikası, Ziraat Bankasının mülkiyetinden : 

a) Hangi kurulun veya yetkili makamın 
verdiği kararla, 

ib) Ne gibi bir ödeme şartı ve bedel kar
şılığı, 

c) Kimlere hangi tarihte, devredilmiştir? 
Devralan Şirketin hisse durumlarına göre, or
takları kimleridir? 

5. İBu işlenilende herhangi bir usulsüzlük 
veya yolsuzluğa rastlanmış mıdır? Kastlanmış-
&a bu yüzden kimler hakkında hangi tarihte 
ne gilbi bir işlem ve takibat yapılmıştır. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

İçticaret Genel Müdürlüğü 18 . 12 . 1972 
Doisya N;o. : 14 (140.2) 

Konu : İçel Milletvekili Celâl 
Karlgılı'nnı yazılı soru önertgesi 
Hk. 

(Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü ifadeli 19 .9 . 1972 gün ve 6416/48435, 
7/1271 sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Sayın 
Başlbakan, Bakanlığım ve Gümrük ve Tekel Ba
şkanlığınca cevap verilmesi istenip Barbakan 
adına da Bakanlığım tarafından cevaplandırıl-
ıma'sı tensıüholunan, T. C. Ziraat Bankasının İs
tanbul Demir ve Çelik Sanayii Anonim Şirke
ti , Knoto.it Madencilik Limited Şirketi ve Al-
ka - Ahmet Oğuz Akal firmasının büyük hisse-

ı darı Oğuz Akal ile yaptığı kredi muameleleri 
I sonunda Bankaya intikal eden Gebze, Çayırova 
J mıntıkasındaki 500 - 700 bin metre kareiik arsa 

ile Howard International Iııe. Firması tara
fından Oğuz Akal'a satılan Demir - Çelik Fab
rikasının Banka mülkiyetinden nasıl devredil
diği konusunun da yer aldığı yazılı soru öner
gesi ilıgisine binaen adı geçen Banka Genel Mü
dürlüğüne incelettirilmiştir. 

Alman 31 . 10 . 1972 gün ve 938/263471 
sayılı yazıda; önergede söz konusu edilen Geb
ze - Çayırova arsaları ile Demir - Çelik Fab
rikasının Bankaları mülkiyetinde bulunmadığı, 
bu gayrimenkullerle ilişkilerinin aşağıda belir
tildiği şekilde olduğu; 

i a) Ahmet Oğuz Akal'm Bankalarına olan 
j bilumum borçlarına şâmil olmak üzere adı ge

çene ait 328 624 metre karelik 23 adet tarla ile 
Kramit şirketi borçlarına teminat teşkil etmek 

I üzere de bu şirkete ait 212 968 metre karelik 
j 7 adet tarla üzerine ipotek tesis edildiği, mez

kûr gayrimenknller üzerinde ipoteklerin halen 
bulunduğu, 

j b) Yukarıdaki ipotekli arsalar üzerinde 
j kurulmuş bulunan Demir - Çelik Fabrikası te-
; minat yönünden ancak güımrüklenmeyi müte-
j akip muteJberiyet kazandığı, güımrüklenmenin 
i firımalarca yapıldığı, mezkûr fabrikanın, arsa

ların mütemmim cüzü olarak alacaklarına te
minat teşkil ettiği, 

I Alka, firması ve Istanlbul Demir ve Çelik 
iSanayii A. Şirketi borçlarından bit' kısmının 
ödenmesini üzerine alan Elektro - Fer Çelik Sa
nayii A. Ş. ne yukarıda müfredatı yazılı ipo
tekli gayrimenkuller ile Demir - Çelik Fabri
kası mükellefiyet dışında kalan kıymetleri üze
rinden aynî sermaye olaraik konulduğu, mal sa
hibinin, ipotekli gayrim.enkullerini diğer bir 
Şirkete aynî sermaye olarak koyabilmesi husu
sundaki tasarruf yetkisini kısıtlayan bir hüküm 
mevcut bulunmadığından, Knomit ve Alka fir
malarının da sahibi oklukları fabrika ve arsa
larını Elektnofer Çelik Sanayii Anonim Şir
ketine aynî sermaye olarak tahsis etmeleri Ban
kalarının ihtiyari dışında bir işlem olduğu, bu 
işlemin uzun senelerden beri donmuş bulunan 

Nat : <Gfümrük ve Tekel Bakanından cevap 
geldiğinde 'Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır, 
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alacaklarının tasfiye anlaşmasına bir üçüncü 
şirketin müşterek borçluluk imzası sağlanmış 
(olmaısı yönünden uygun mütalâa edildiği, 

ISıöz konusu ansa ile fabrikanın Banka mül
kiyetinde olmamıası. nedeniyle önergenin 5 nci 
imaddeısinin cevaplandırılmasının gerekmediği, 

BiMirilmiştir. 
Diğer taraftan, Elektro - Fer Çelik Sanayii 

A. Ş. nin 21 . 3. 1972 tarihinde yapılan ola
ğan genel kurul toplantısına ait haziran cetve
line göre Şirket ortakları, 960 hisse ile Kâmil 
Acarer, 15 hisse ile Ahmet Oğuz Akal, 10'ar 
hisse ile Turgut Acarer ve Ali Acarer, 5 hisse 
ile de Kromit Madencilik Limited Şirketidir. <. 

Durumu bilgilerinize arz ederim. 
Naim Talû 

Ticaret Bakanı 

16. — İçel 'Milletvekili 'Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'ye (gümrüksüz (hurda gemi ithaline dair 
soru 'önergesi ve Ticaret Bakanı Naûm 'Talû, 
Gümrük ve Tekel (Bakamı Haydair Özalp *w Ulaş
tırma Bakanı Rıfikı Danışman'm yazılı cevap
ları. (7J1272) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gümrük ve Tekel 

Bakanı, Maliye, Ulaştırma ve Ticaret Bakan
ları tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

1. Türkiye'ye hanjgi tarihten beri, günırük-
ısüz olarak hurda gemi ithaline imkân verilmiş
tir? 

Bu imkân hangi tarihlerde taJhdit edilmiş 
veya 'kaldırılmış, daha sonra da hangi tarihler
de tekrar yürürlüğe konulmuştur % 

12. (Türkiye'ye gümrüksüz olarak hurda 
ıgomi ithali imkânı verildiği günden beri kim
lere, hanigi isimli, kaçar tonluk ve nere ban
dıralı hurda gemilerinin geMrilelbilmelsi için, 
ihanıgi tarihlerde ne kadar döviz tahsisi yapıl
mıştır ? 

<3. Bu gemilerin hangileri Türk Karasula
rına girdikten sonra, uğradığı kaza ve sair .se
beplerle hurdaya çıktığı gerekçesiyle, kim ta
rafından satışa çıkarılmış ve kim tarafından 
Ihamgi tarihte satınalmmıştır? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

Dışticaret Genel Sekreterliği 29 . 9 . 1972 
Dosya No. : 2 0- 400 - 39424 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 9 . 1972 tarihli ve 6417/48432 -

7/1272 sayılı yazıları. 
İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tara

fından Bakanlığıma yöneltilen, Türkiye'ye güm
rüksüz hurda gemi ithaline dair yazılı soru 
önengesi hakkındaki cevabımız iki nüsüıa halin
de ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerime arz ederim. 
Naim Talû 

Ticaret Bakanı 

Boru : 
d. Türkiye'ye hanigi tarihten beri, güm

rüksüz olarak hurda gemi ithaline imkân veril
miştir? 

OBu *imkân hangi tarihlerde tahdit edilmiş 
veya kaldırılmış, daha sonra da hanıgi tarihlerde 
tekrar yürürlüğe konulmuştur? 

2. Türkiye'ye gümrüksüz olarak hurda ge
mi ithali imkânı verildiği günden beri kim
lere, hanigi isimli, kaçar tonluk ve nere bandı
ralı hurda gemilerin getirilebilmesi için, hangi 
tarilhlerde ne kadar döviz tahsisi yapılmıştır? 

3. Bu gemilerin hangileri Türk karasuları
na girdikten sonra, uğradığı kaza ve sair sebep
lerle hurdaya çıktığı gerekçesiyle, kim tara
fından satışa çıkarılmış ve kim tarafından han
ıgi tarihte satınalmmıştır? 

Cevap : 
1. Türkiye'ye hurda ,gemi ithali, gerek 1971 

gerekse 1972 yılları II sayılı Liberasyon liste
lerinde kayıtlı ve müracaat ve incelemie maka
mı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gösterilmiş 
ıolan 73.03 gümrük tarife pozisyonlu «Demir ve 
'çelikten hurdalar» meyanmda yapılagelmekte-
dir. 5 . 5 . 1971 tarihinde yürürlüğe konan İt-
ıhalât yönetmeliği gereğince, ticarî maksatla ya
pılacak tüm ithalât için döviz tahsislerini Ba
kanlığımız vermekte olduğundan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığınca uygun görülen 73.03 
ıgümrük tarife pozisyonlu «Demir ve çelikten 

Not : [MdHye Bakanından cevap geldiğinde 
Tutanak \Dergisinde yayımlanacaktır. 
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hurdalar, feshe talbi hurda gemi» ithal talep
leri Bakanlığımızca Müsaade Belgesine bapan-
imaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin yürürlüğe 
konmasından önce, 73.03 gümrük tarife pozis
yonuna giren demir ve çelikten hurdaların it
hali için İthalâtçılar Sanayi Bakanlığından Mü
saade Belgesini aldıktan sonra doğrudan doğru
ya yetkili Bankalara başvurarak akreditif aç-
tıralbiriyorlardı. Bu itibarla 5 . 5 . 1971 tarihin
den önce hurda gemi ithali için (şayet yapıl
mış ise) yapılan döviz tahsisleri hakkında Ba
kanlığımızda bilgi mevcut bulunmamaktadır. 

2. 5 Mayıs 1971 tarihinden 28 Eylül 1972 
tarihine kadar ki, dönemde, münhasıran hurda 
gemiler ithali için, Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığının uygun görüşü üzerine, Bakanlığımızca 
yapılan döviz tahsisleri, firma isimleri, menşe 

memleket ve tahsis edilen döviz miktarları iti
bariyle bir cetvel halinde ilişikte gösterilmiştir. 

3. Bakanlığımızda bu konu ile ilgili bilgi 
.mevcut bulunmamaktadır. 

Ancak, .ithal edilen hurda gemilerin tahsis 
gayeleri dışında kullanıldığı hususunda Ba
kanlığımıza bâ.zı şikâyetlerin aksetmesi üzeri
ne, 4 Ağustos 1972 tarihinde 30587 sayılı yazı
mızla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, aynı ta
rihte 30588 sayılı yazımızla Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına konu intikal ettirilmiş ve söz ko
nusu gemilerin ithalatçıları tarafından ne şekil
de kullanıldığının tahkiki için anılan Bakanlık 
müfettişlerinin gerekli incelemeyi yapmaları 
istenmiştir. Aynı konu halen Bakanlığımız mü
fettişlerince incelenmektedir. 
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Sıra 
No. 

5 Mayıs 1971 tarihinden 28 Eylül 1972 tarihine kadar «Hurda Gemi» ithali için ver 

Müsaade belgesinin 
tarih ve No. su Firma ismi Mense 

1 28 . 8 
3 25 . 9 
3 30 .11 
4 11 .12 

1971 - 1206 
1971 - 1577 
1971 - 2795 
1971 - 3057 

1 
2 

1 3 
t - * 

S 4 
1 5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

17 
17 
22 

22 
22 

1 
17 
17 
8 

21 
21 
27 
27 
27 
23 
23 
24 

8 
9 

10 

. 2 

. 2 
2 

2 
. 2 

3 
o o 
3 
4 
4 

' 4 
4 

. 4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 

. 1972 

. 1972 
1972 

. 1972 

. 1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 

. 1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 

İstanbul Metalürji ve Çelik Tel San. Anonim Şirketi 
» > > t» 0 

Demsan Demir Sanayii 
İstanbul Metalürji ve Çelik Tel San. Anonim Şirketi 

4 Ocak 1972 - 28 Eylül 1972 tarihi itibariyle verilen Hurda 

Çolakoğlu Metalürji A. Ş. 
» » .» 

Metan Ağır Çelik İzabe Sanayii 

Demsan Demir Çelik Metalürji San. A. Ş. 
Kroman Çelik San. A. Ş. 
K. C. Ş. Kaliteli Çelik Sanayii 
İstanbul Demir Çelik San. ve Tie. 
Çemtaş Çelik Makine ve Tie. 

» » » :» 
Elektrofer Çelik San. A. Ş. 

'» » ;» » 
İstanbul Metarıılji ve Çelik San. 
Elektro Metal San. A. Ş. 

>» o> » :» 
Yenidoğu Tie. Ltd. Şti. 
Sensa Çelik Çekme San. ve Tie. 
Yenidoğu Tie. Ltd. 
Demsan Demir Çelik Metalürji 

Yunanistan 
'» 

Yunanistan 
Yunanistan 

Gemi ithali 

Yunanistan 
5> 

Apa ve serb 
sahası ülkel 

» 
k 

0. E. C. D. 
t» 
!» 

A. P. A. 
0. E. C. D. 

» 
Yunanistan 

» 
0. E. C. D. 

» 
» 

Yunanistan 
» 
» 

0. E. C. D. 



Sıra Müsaade belgesinin 
No. tarih ve No. su Firma ismi 

S 36 

21 21 . 6 . 1972 Yenidoğu Tic. Ltd. 
22 26 . 6 . 1972 Blektrofer Çelik San. A. Ş. 
23 26 . 6 . 1972 :» » » » 
24 26 . 6 . 1972 '» » » » 
25 28 . 6 . 1972 '» » » » 
26 5 . 7 . 1972 Çolakoğlu Metalürji A. Ş. 
27 5 . 7 . 1972 » » » 
28 6 . 7 . 1972 Metan Ağır Çelik İzabe 
29 6 . 7 . 1972 » » » » 
30 6 . 7 . 1972 » » » » 
31 6 . 7 . 1972 Çemtaş Çelik Makine San. 
32 6 . 7 . 1972 '» » » » 
33 6 . 7 . 1972 » » » » 
34 Sensa Çelik Çekme San. ve Tie. A. Ş. 
35 Yenidoğu Tie. Ltd. Şti. 

37 Sensa Çelik Çekme San. ve Tie. A. Ş. 
3g İstanbul Çelik ve Demir İzabe San. A. Ş. 
39 Elektro Metal San. A. Ş. 
40 Kroman Çelik San. A. Ş. 
41 31 . 8 . 1972 - 4926 » » » » 
42 4 . 9 . 1972 - 4981 Elektro Metal San. Anonim Şti. 
43 13 . 9 . 1972 - 5183 Kroman Çelik San. A. Ş. 
44 13 . 9 . 1972 - 5184 Metaş İzmir Metalürji T. A. Ş. 
45 20 . 9 . 1972 - 5314 Demsan Demir Çelik Metalürji San. A. Ş. 
46 20 . 9 . 1972 - 5315 » » » » » » 
47 20 . 9 . 1972 - 5316 » » » » » » 

Menşe 

Yunanistan 
» 
» 
»: 
'» 
» 
» 

A. P. A. 
» 
» 

0. E. C. D. 
» 

» 
Yunanistan 

» 
Lübnan 
Yunanistan 
0. E. C. D. 
Yunanistan 
A. B. D. 

» 
0. E. C. D. 
A. B. D. 
0. E. C. D. 

» 
» 
» 
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T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 14. 110 . 1(972 

Güm. G. Md. Muafiyetler 
§lb. Md. K.I 

Bayı : 14440/123-3862Ü 
Millet Meclisi Başkanlığına! 

İlıgi : Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlü
ğü sözlü G417/48434-7/1272 sayılı 19 . 9 . 1972 
günlü yazını?; • 

Türkiye'ye gümrüksüz hurda gemi ithalinin 
yapılması .hakkımda İçel Milletvekili Celâl Kar
gılı tarafından hazırlanan yazılı soru önergesi
nin Bakanlığımızı ilgilendiren 1 nci maddesi in
celendi : 

Gümrük Çiriş Tarife Cetvelinin deniz, nehir 
ve göl nakil vasıtaları hakkındaki 89 ncu fas
lın 89.04 tarife pozisyonu ile '(dökülecek gemi
lerle, suda işleyen söküleıceek diğer vasıtalar.) 
veılgiden muaf tutulmuş ve fakat batik tolup en
kaz halinde denizden çıkarılanlar, yukarıda be
lirtilen pozisyonda sarahaten muafiyeti açıklan
an adığmdan vergiye talbi tutulmak suretiyle 
tatlbikat yapılaigelmiştir. 

Bakanlığımca hu yolda yapılan tasarruflara. 
karşı ilgililerce Damışltaya yapılan müracaatlar 
sonucunda bu mereiden alınan kararlarla yu
karıda belirtilen Bakanlığım tasarrufları iptal 
edilmek suretiyle vergi muaflığı sağlamımıştır. 

Damştaym bu yoldaki müteaddit kararları 
muvacehesinde batık olup -enkaz halinde deniz
den çıkarılan eşyanın da 89.04 tarife pozisyo
nuna ıgöre, vergiye talbi tutulmamaisı hususu 
n!444j0|/ll2l3-,l!9l2ı87/71-i52 sayılı 5 . 5 . 1971 günlü 
genclıgemizle teşkilâtımıza duyurulmuş bulum-
m aktadır. 

Arz ederim . 
Haydar Özalp 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. 0. 
Ulaştırma Bakanlığı 1215 . 10 . 1İ972 

P. B. D. Baş. 
'11/572 -113790 

'Konu : Sayın leçl Milletvekili Ce
lâl Kargılımın, Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
lllgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü 6417/48434-7/İİI27I2 sayılı yazınız. 
Türkiye'ye gümrüksüz olarak hurda gemi 

ithali konusu Bakanlığımızı ilgilendinmıemekte 

olup bugüne kadar bu yolda herhamıgi bir mua
melenin ceryam etmediğini, İçel Milletvekili Sa
yın Celâl Kargılı'nm soru önergesine ceıvafoen 
ara ederim. 

[Saygılarımla. 
Rıfkı Danışman 

Ulaştırma Bakanı 

17.— Erzurum, MileltvekiM <Cevat lönder'in, 
Tür^k Tarih Kurumunun Türk Ticaret Kanunu 
hükümlerine aykırı çalıştığına dair soru önergesi 
ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu n)e Sanayi 
ve T&knoloji Bakanı Mesut Erez'in "yazık cevap
lan (7/1462) 

Millet Meclisi Sayım Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başlbakan, Maliye, Ti

caret, Sanayi ve Teknoloji Bakanları taralfm-
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasa
nın 88 nci ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 149 ncu 
ve müteakip maddeleri gereğince arz ve istir
ham ederim. 

Saygılarımla. 
Erzurum Milletvekilî 

Cevat önder 
Sorular i 
1. — Her ne kadar Ticaret Kanununun 18 

nci maddesinde, «Tlicaret şirketleriyle, gayesine 
varmak için ticarî bir işletme işleten dernek
ler... dahi tacir sayılırlar.» hükmü mevcut ise de, 
bu maddenin 2 nci fıkrasında «umumî menfaate 
hadim cemiyetler bir ticarî işletmeyi ister doğ
rudan doğruya, ister âmme hukuku hükümleri
me göre idare edilen ve işletilen bir hükmî şahıs 
eliyle işletsinler, kendileri tacir sayılamazlar.» 
denilmekte dir. 

Türk Tarih Kurumu Anatüzüğünün «Kuru
mun Konusu ve Amacı» başlığını taşıyan 4 ncü ve 
5 nci maddelerinde bu derneğin iştigal konusu 
ve gayesi bclirtilmıiştir. Tarih Derneği anatü
züğünün ne anılan maddelerinde, ne diğer mad
delerinde bu Cemiyetin gayesine varması için 
ticarî bir işletme işleteceğinle dair herihanlgi bir 
hüküm mevcut değildir, 'Tarih Kurumu Derneği 
umumî menfaate hadim bir cemiyet olarak ti
carî işletime işletişe dalhi ne kendisinin ve ne de 
ticarî işletmesi kendisine bağlı bir müeıssesese 

Not : Malvye Bakanından cevap [geldiğinde 
Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 
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'tarafından işletilme bile ticarî müessesenin tacir 
sayılmayacağı aşikârdır. 

Şu hale nazaran : 
— T. T. K. derneği, tacir olmadığından, if-

lâse tâbi değildir. (Türk Kanunu medenisi : 
an : 20) 

— T. T. K. derneği, tacir olmadığından, ti
carî işletmesini ve ticaret unvanını ticaret sici
line tescil ve ilân ettirmek zorunda dağilclir 
(Türk Kanunu Medenisi m : 42) 

— T. T. K. derneği, tacir olmadığından, ti
carî işılefmıösiyle ilgili işlemlerini ticaret unva-
nıyle yapmaya ve bunlara ilişkin senet türün
den belgeleri bu unvan altında imzalamaya 
nıecjbur değildir. (Türk Kanunu Medenisi : m. 
43/11) 

T. T. K. derneği, tacir olmadığından, ti
carî delEterler tutmak ve süresi içinde ticarî def
terleri ve ticarî belgeleri sakalmak zorunda de
ğildir. (Türk Kanunu Medenisi m : 06y.d.) 

T. T. K. derneği, tacir olmadığından, «basi
retli iş adamı» giıbi hareket etmekle bağlı değil
dir. (Türk Kanunu Medensi m : 20/2)! 

T. T. K. derneği, tacir olmadığından, borçla
rının ticarî olması asıl değildir. (Türk Kanunu 
Medenisi m : 21/1) 

T. T. K. derneği, tacir olmadığından, ücret 
ve cezaların f'aıhiş olduğu iddiasıyle indirilmesi
ni istemek hakkına sahip değildir. (Türk Kanu
nu Medenisi m : 24) 

T. T. K. derneği, tacir olmadığından, ücret 
ve faiz istemek hakkına saihip değildir. (Türk. 
Kanunu m : 22/1) 

T. T. K. derneği, tacir olmadığından, fatu
ra vermek ve bedeli faturada göstermek: zorun
da değildir. (Türk Kanunu Medenisi m : 23/1')' 

T. T. K. derneği, tacir olmadığından, diğer 
tacirlerle temerrüt, fesiıh ve rücu beyanlarının 
noter marifetiyle, iadeli - taahhütlü mektupla 
ya da telgrafla yapılması şartına uymak zorun
da değildir. (Türk Kanunu Medenisi m : 23/3) 

T. T. K. derneği, tacir olmadığından, ticarî 
işletmesinden dolayı çıkan ihtilâflarda ticarî 
defterlerini delil olarak ileri süremez. (Türk Ka
nunu Medenisi m : 84 - 88) 

Yukarıda izalhat muvacehesinde tacir olma
dığı anlaşılan Tarih Kurumu dermeğinin geniş 
ölçüde piyasaya matbaa işi yapması hukuka uy
gun mudur ? 

Böyle bir durumda bulunan bir demekle Ka
mu İktisadî teşekkül ve teşebbüslerinin ticarî 
münaisebetler kurmaları, mukaveleler yapmala-
an doğru mudur ? 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin ticarî esas-
tlara güre faaliyet göstermeleri, basiretli ve teıd-
Ibirli bir tüccar giıbi çalışmaları kanunen öngö
rülmüş iken, Ticaret Kanunu hükümlerine ay
kırı faaliyet gösteren Türk Tarih Kurumu der
neği ile ticarî münasöbette bulunmaları kanu
na, huku|ka ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin 
çalışma e'spirisine uygun mudur? 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin tacir olma
yan bir hükmü şahsiyet ile ticarî ilişkilere gir
mesi ve onu müteahhit sıfatı ile karşılarına al
maları doğru mudur? 

2. Tarih Kurumu derneği matbaası bâzı ka
mu kuruluşları ile büyük meblâğlar üzerinden 
matbaa işleri yapmakta, mukaveleler imzala
makta, bu mukaveleler ile derneği borç altına 
sojkabilmektedir. Bütün bu muamelelerin mat
baa müdürü adı altında bir memur tarafından 
yapıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu istihba
ratımız doğru mudur? Türk Tarih Kurumunun 
dernek anatüzüğüne göre bu derneği ancak Yö
netim Kurulu temsil edelbilir. Yine aynı derne
ğin anatüzüğüne göre, senet ve mukavelelerde 
biri sayman olmak üzere Yönetim Kurulundan 
üç üyenin imzasının bulunması lâzımdır. Her
hangi bir hükmü şahsiyeti bulunmayan Tarih 
Kurumu derneği matbaasının temsil yetkisi ol
mayan şahıslar tarafından vecibe altına sokul
ması, temsil edilmesi mümkün müdür? Tarih 
Kurumu derneği matbaasının bu tarzdaki faa
liyeti, bu matbaa ile geniş iş münasebeti bulu
nan bütün kuruluşların menfaatlerini ciddî teh
likelere sokmaz mı? 

3. Hukujka ve kanuna aykırı olarak ticarî 
işletme işleten Türk Tarih Kurumu derneğinin, 
başta Kamu İktisadî Teşebbüsleri olmak üzere 
bütün teşekküllerle yapmış olduğu iş akitleri 
ve ticarî muameleleri geçerli midir? Geçerli de-

I ğilse bunların tasfiyesi lâzım gelmez mi? 
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T. C. 
Maliye Bakanlığı 5 . 3 . 1973 

Tefku - 15 
Ankara 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 1 . 1973 tarih, Kanunlar Müdürlüğü 

.7.139/5241.1-7/1462 sayılı yazınız. 
İlgide gösterilen yazılarına ekli, Erzurum 

Milletvekili Sayın Cevat Önder tarafından ve
rilen yazılı soru önergesi ile ilgili cevabî müta
lâamız aşağıda sunulmuştur : 

1. T. T. Kurumu Anatüzüğünün 4 ve 5 nci 
maddelerinde izah edilen kuruluş gayesi ve ko
nusu, münhasıran Türk tarihi ile Türkiye tarihi 
ve burılai'la ilgili konuları incelemek, elde edilen 
sonuçları her türlü yollarla yaymaktır. 

Bu suretle bilinen konu ve gayesi itibariyle 
T. T. Kurumunun ticarî sahada faaliyeti ilk na
zarda bahis konusu değildir. Ancak Kurum, 
kendi ölçüsünde neşriyatını bağımsız bir şekilde" 
yürütebilmek için çok eski senelerden beri özel 
bir matbaaya sahip olmuştur. Bidayette Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi içinde yer alan Ku
rum matbaası, bu dönemde ancak kendi ihtiyaç
larına. cevap verebilen, az da olsa hariçten iş 
alan bir matbaa iken, 1955 senesinde özel bir 
binaya nakledilerek, takip eden yıllarda daima 
artan bir ölçüde gelişmeye başlamış, halen bâzı 
teknik hususiyetleri yönünden dünyanın sayılı 
büyük matbaa işletmelerinden biri haline gel
miştir. Böylece matbaa, faaliyetinin ancak 
cüzi bir kısmı T. T. Kurumuna inhisar eden, 
% 90'nın üzerinde Kurum dışına iş yapan bir 
işletme haline gelmiştir. 

T. T. Kurumunda ve matbasmda malî yön
den yapılan teftişlerde, matbaanın bu suretle 
genişletilip geliştirilmesindeki sakıncalar belir
tilmiş ve fakat adı geçen Kurum tarafından, 
hem kendi neşriyatının istenilen şekilde basıla
biliri esi ve hem de sahip olunan fonların kârlı 
bir şekilde işletilerek, hâsıl olacak kazanç ile 
kuruluş gayesi istikâmetinde faaliyette bulunu-
labilmesi, ayrıca artan iş imkân ve vecibelerinin 
karşılanabilmesi, böylece matbaanın dinamik bir 
halde tutulması için matbaanın genişletilip ge
liştirilmesinin zarurî olduğu ileri sürülmüştür. 

Bu suretle T. T. Kurumunun geniş ölçüde ti
carî sahada çalışan ve Kurum lehine kazanç ga
yesi güden bir matbaa işletmesine sahip olmuş 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Türk Medeni Kanununun 
54 ncü maddesinin «gayesine erişmek için ti
carî şekilde icraî sanat eden bir cemiyet kendi
sini sicile kaydettirmekle mükelleftir» hükmü; 
Ticaret Kanununun 18/2, 42 ve 46/1 nci mad
delerinin, tacir sayılmamak kaycliyle olabilme
lerine cevaz veren hükümleri ve Yargıtayca 
onaylanan Ankara 2 nci Ticaret Mahkemesinin 
22 . 4 . 1965 gün, E. 65/97, K. 65/54 sayılı ka
rarı muvacehesinde, T. T. Kurumu Matbaasının 
ticarî yönde faaliyette bulunmasında hukukî bir 
sakınca mevcut değildir. 

Hal böyle olunca, bu matbaa işletmesi ile 
kamu iktisadî teşekkül ve teşebbüslerinin de 
ticarî iş ilişkileri kurmaları, her müstakil konu 
kendi açısından değerlendirilmek üzere, müm
kün olabilir. 

Şimdiye kadar Kamu İktisadî Teşekkül ve 
Teşebbüslerinin adı geçen matbaa ile iş ilişkileri 
dolayısiyle bir ihtilâf çıktığı bilinmemektedir. 

2. Medeni Kanunun 53 ncü maddesinde her 
cemiyetin bir nizamnamesi bulunacağı, 56 nci 
maddenin son fıkrasında nizamnamelerin kanu
nen tatbiki mecburî olan kaidelerden ayrılama
yacağı, 62 nci maddesinde ise cemiyetin işlerini 
görmek, nizamnameye tevfikan onu temsil etmek 
hak ve vazifesinin cemiyetin idare heyetine 
aidolduğu; ayrıca 3512 sayılı Cemiyetler Kanu
nunun 26 nci maddesinde de cemiyeti temsil yet
kisinin idare heyetine mevdu bulunduğu ve ida
re heyetinin kendi üyelerinden bir veya bir ka
çına cemiyeti temsil yetkisi verebileceği hüküm 
altına alınmıştır. 

22 . 11 . 1972 tarih, 1630 sayılı Dernekler 
Kanununda aynı hüküm muhafaza edilmiştir 
(Md. 25). 

T. T. Kurumu derneği anatüzüğünün 11 nci 
maddesinde de Kurumu, Hükümet nezdinde, 
mahkeme ve üçüncü şahıslara karşı yönetim ku
rulu üyesi olan genel sekreterin temsil edeceği 
ve senetlerle mukavelelerin yönetim kurulunun 
üç üyesi (muhasip üye dâhil) tarafından imza
lanması kayıt altına alınmıştır. 

Halbuki, mezkur matbaa, T. T. Kurumu Yö
netim Kurulu tarafından hazırlanarak genel 
kurulun tasdikinden geçmiş bir işletme ve dö
ner sermaye yönetmeliği hükümlerine göre ida
re edilmektedir. Bu yönetmelikte, üçü Kurum 
üyesi, ikisi de aylıklı personel olan Kurum Ge-
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nel Md. ve Basımevi Md. den müteşekkil beş, 
kişilik bir yönetim kurulu öngörülmüş, görüle
cek işlerde matbaa müdürünün doğrudan doğ
ruya haiz olduğu yetki hududu ve yönetim ku
rulunun bizzat yapabileceği işler belirtilmiştir. 
Uygulamada yönetim kurulu bâzı hususlarda 
matbaa müdürüne yetki de verebilmektedir. 

Aynı yönetmelikte matbaa bilançosunun her 
sene sonunda Kurum Denetleme Kurulu tarafın
dan incelenerek genel kurulun tasdikine sunul
ması da kabul edilmiştir. 

Bu suretle mezkûr matbaanın yönetiminde, 
yukarıda izah edilen kanunlar ve Kurum Ana-
tüzüğü hükümleri muvacehesinde bâzı hukukî 
tereddütler mevcuttur. Zira Kurumun bir iç 
hizmet yönetimi mahiyetinde bâzı işlerin ne şe
kilde yürütüleceğine dair kaideler konulması 
mümkündür. Fakat Medeni Kanunun 56 ncı 
maddesinde yer alan, nizamnamelerde dahi ka
nunen tatbiki mecburî kaidelerden ayrılamaya
cağına dair hükme göre, T. T. Kurumunun as
lında kendi nizamnamesine de aykırı olarak bir 
yönetmelikle özel bir yönetim kurulu teşkil et
mesi, Kurum tüzüğü ve kanun hükümlerine gö
re Kurum Yönetim Kuruluna aidolması gereken 
bâzı yetkileri (özellikle Kurumu ve matbaasını 
borç altına koyabilecek tasarruflar) bu özel 
yönetim kuruluna, hattâ kısmen, aylıklı bir per
sonel olan matbaa müdürüne bırakılmasının, 
yukarıda açıklanan hükümlere uygun olmadığı 
görülmektedir. 

Kurum matbaasının bu şekilde idare ve mu
rakabesinin, Kurumun hali hazır bünyesine uy
gun olmadığı, güç ve sakıncalı olduğu hususları 
196G yılında. Maliye müfettişlerince yapılan tef
tiş sonunda düzenlenen raporda da belirtilmiş 
ve bu rapor adı geçen Kuruma tebliğ edilmiş
tir. 

Bununla beraber şimdiye kadar adı geçen 
matbaanın sayısız ticarî ilişkilerinde temsil yö
nünden bir ihtilâf çıktığı da bilinmemektedir. 

3. Yukarıda izah edildiği üzere, dernek 
statüsü içerisinde, T. T. Kurumunun bir ticarî iş
letmeye sahip olmasında yürürlükteki kanun 
hükümlerine göre aykırı bir cihet yoktur. Öte 
yandan, Türk Tarih Kurumu Matbaası 1965 
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senesinde Ankara Ticaret Siciline de tescil edil
miş olduğundan, aksi sabit olmadıkça, bahis ko
nusu iş ilişkilerinin geçerliliğini kabul etmek 
gerekir. 

Durum bilgilerine arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 16 Mart 1973 

Hukuk Müşavirliği 
Acele 

İSayı : 3/247 
Ekİ : 1. 

,MiIlet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4 . 1 . 1973 gün ve Gn, Sek. Kanun
lar Müdürlüğü ifadeli 7139/(52411-7/1462 sayılı 
yazınız. 

Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in Türk 
Tarih Kurumunun Ticaret Kanunu hükümlerine 
aykırı çalıştığı hakkındaki yazılı soru Önergesi' 
incelenmiştir. 

Bu konuda varılan sonuç ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mesut:: Erez 

Erzuruimi Milletvekili Cevat Önder'in «Türk 
Tarih Kurumunun Türk Ticaret Kanunu hü
kümlerine aykırı çalıştığı hakkında yazılı soru 
önergesiyle ilgili not : 

1. — Anılan kurum ile- Bakanlığımızla ilgili 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları işletmesi 
Genel Müdürlüğü arasında satış.akdi esasları 
içinde kâğıt satışı işleminden başka bir hukukî 
bağ kurulmadığı anlaşılmıştır. 

Her ımüessese ve kurumun, satış şartlarına 
riayet etmek şartıyle SEKA Genel Müdürlü
ğünden ticarî maksatla da kâğıt temin etmesi 
iiniümkün olduğım'dan, T. T. K. ca satınalınaıı 
kâğıtların ne maksatla kullanıldığı bilin meinnek-
tedir. 

2. — Bakanlığımızla ilgili Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ise : 
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Ödenen miktar1 

Yılı i 

il 963 
1964 
İİ963 
1966 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

1972 

olmak 

Cinsi 

Broşür 
Klişe 
Klişe . 
Makine katoloğu 
Klişe 
Klişe 
Klişe 
Klişe 
Klişe 
Klişe 
Broşür 
Klişe 

üzere, en ucuz .şartlarla 
için belirtilen işleri Türk Tarih Ku 

TL. 

20 00Ö,— 
470,60 

2 367,15 
150 000 — 

4 180,60 
8 897,45 
8 359,32 
1 726 — 

36 923,23 
1 667,60 
3 050,— 
8 570,70 

teklif aldığı 
rumuna yap-

tırılm ıstır. 

3. — 'Sümerbank Genel Müdürlüğü ise gene 
uygun teklifin Türk Tarih Kurumunca verilme
si nedeni ile 1970 yılında 4 OOO adet ajanda 
baskı işini 70 000 Tl. ya anılan kuruma vermiş, 
ek baskılarla birlikte 72 800 Tl. ödemiştir. 

18. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumunun, Dernekler Kanunu ile 

, Anatüzüğüne aykırı çalıştığına dair soru Öner
gesi ve Millî Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in 
yazılı cevabı. (7/1463) 

(Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan, Millî Eğitim 

ve İçişleri Bakanları tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını, Anayasanın 88 ve Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 149 ncu ve mlüteakıp mad
deleri gereğince arz ve istirham ederim: 

Saygılarımla, 
Erzurum Milletvekili 

iCevat Önder1 

(Sorular : 
1. Cemiyetler Kanununun 1 nci maddesine 

göre, kazanç temin etmek ve kazanç paylaşmak 
maksadiyle cemiyet kurulamaz. Bu sarih hüküm 
muvacehesinde herhangi bir derneğin kazanç te
min etmek ve üyelerine menfaat sağlamak mak
sadiyle faaliyetine devam etmesi de mümkün 
değildir. 

Not : Başbakan ve Ticaret Bakanından cevap 
geldiğinde Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 

A) t«Türk Tarih Kurumu» adındaki der
nek, mahdut sayıda olan üyelerine şimdiye ka
dar ne gibi menfaatler ve maddî imkânlar sağ
lama ştır? 

Kazanç paylaşmanın, menfaat sağlamıanın 
zamannmıızdaki mâna ve muhtevası muvacehe
sinde, Türk Tarih Kurumu adlı dernek kimleri 
ne zamanlarda iç ve dış seyahatlere gönder
miştir"? Bu seyahatler derneğe neye maılolmuş-
tıır? 

B) Türk Tarih Kurumu derneğinin üyele
rine ve üye olmayan başkalarına sağladığı her 
türlü maddî imkân ve menfaatlerin adlara, ay
lara ve yıllara göre çeşitleri ve miktarları ne
lerdir? 

O) «Türk Tarih Kurumu Ba'sumevi Yöne
tim Kurulu Üyesi»1 olarak yıllık raporların al
tında adı ve imzası bulunan Gökmen İğdemir! 
in basımeviniin sahibi -olan derneğe aktarılması 
gereken kazancın; yarım milyona kadar % 10' 
unun, yarını milyondan bir milyona; kadar % 
7,5'unun ye /bir milyondan sonrası için % 2,5'u-
nuıı (1968'den Önce ise tüm kazancın % lO'u-
nııtı) verildiği ve bu suretle mezkûr zata büyük 
-maddî menfaatler sağlandığı doğru .mudur? 

C) Uluğ İğdemir ile oğlu Gökmen İğdemir' 
in söz konusu dernekle ali akaları nedir? Bu şahıs
lar ne zamandan beri bu dernekte bulunmakta
dırlar? Bunların tahsil durum]arı nedir? Bu der
nekten, ıbu derneğin basımevinden ve bu derne
ğin ilgili olduğu yerlerdeu şimdiye kadar, ayın 
ve nakit olarak ne kadar menfaat sağlamışlar
ıdır? Bunların aylara ve yıllara göre miktarları 
nelerdir? 

2 — Cemiyetli er Kanun u'nun 15 nci mad
desinde «Siyasî partilerden başka cemiyetler bir
den fazla mevzu ile uğraşamazlar.» hükmü var
dır. Tünk Tarih Kurumu adındaki derneğin ana
tüzüğüne göre konusu ve amacı «Tünk tarihi ile 
Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları ince
lemek ve elde edilen sonuçları her türlü yollarla 
yaymaktır.» Cemiyeitler Kanunu'nun mezkûr 1!5 
noi maddesiyle «Türk Tarih Kurumu» adındaki 
derneğin yukarıya derecettiğimiz anatüzüğünün 
4 neü gaye maddesi muvacehesinde, söz konusu 
dernek ve dev bir 'ticarî ve sınaî müessesesini işlete
bilir ini? söz konusu dernek iböyile bir işjletinıe kur
mak ve işjletaıefc süratiyle CemiyıeıtJler Kanununun 
15 nci maddesine ve kemdi anatüzüğünıün 4 
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noli gaye maddesine aykırı hareket etmiş 
olmuyor mu? Söz konusu dernek hem Cemiyetler 
Kanunu 'na, hem kendi ana tüzüğüne böylece ay
kırı tutum ve davranış içinde çalışmakla cemi
yet olma vasfını kaybetmiş olmuyor mu? 

3 — Cemiyetler Kanunu'mm 17 nci maddesi
ne'göre: 

«Cemiyetler, ikaanetgâhlarıyla gayeleri için 
zarurî olanlardan başka gaj rimenkullere tasar
ruf edemezler.» 

«tera Vekilleri Heyeti kararıyla bâzı cemi
yetlere ilıtiyaçlarından fazla gayrî menkullere 
tasarruf etme selâhiyeti verilebilir.* 

«Türk Tarih Kurumu» adındaki derneğin 
kenidi resmî ifadesine göre «Saray» şeklinde olan 
ikametgâh], bu saraydaki bin ük lüksün yanında 
yaıtaik odalarının dahi bulunması, ticarî işletme
si için bir bina yaptırması, üstelik bu işletme bi
nasını da yeterli görmeyerek ikinci ve çok daha 
büyük bir işletime binası yaptırmaya kalkması 
Cemiyetler Kamunu'mm 17 nci maddesine uy-
ıgun mudur? 'Adı geçen dernek bu gayriımenkul-
leri iktisap ederken ve yaptırırken Bakanlar Ku
rulu, kendisine yetki vermiş midir? Yetki veril
miş ise bu yoldaki Bakanlar Kurulu kararının ta
rih ve numarası nedir? 

4 — Cemiyetler Kanunu'nun «Umumî He
yetler ve İdare Heyetleri» haslığını taşıyan 3 ncü 
faslındalki hükümlere göre herhangi bir şahsın 
bir cemiyetlin herhangi bir organında görev ala
bilmesi, oraya seçilebilmesi için evvelemirde o 
şalısın cemiyetin kayıtlı üyesi olması lâzımdır. 

A) Söz konusu dernek üyesi olmayan baha -
oğul İğdemirlerin bu derneğin Basımevi Yöne
tim Kurulu üyeleri olmaları mümkün müdür? 

B) Yine söz konusu dernek üyesi olmayan 
Ulıığ İğdemir ile Mihin E ren'in bu derneğin Ki
taplık Kumulu üyeleri olarak görevlendirilmele
ri doğru mudur? 

!C) Söz konusu derneğin kayıtlı asıl üyesi ol
mayan başka .kişilerin veya yukarda anılan kişi
lerin bu derneğin başka organlarında görev al
dıkları heyetler hangileridir? 

Ç) Yukarda belirtilen durumlar cemiyetler 
hukukuna ve merU Cemiyetler Kanunu'na uy
gun mudur? 

D) Yukarda belirtilen durumlar «Türk Ta
rih Kurumu» adındaki derneğin anatüzüğüne 
uygun mudur? 

5 — «Türk Tarih Kurumu» adındaki kamu
ya yararlı derneğin üye adedinin yekûn 41 ola
rak dondurulduğu doğru mudur? Bu suretle Ta
rih derneği kapalı bir cemiyet halini iktisap et
miş olmuyor mu? Hâlen mezkûr cemiyetin üye 
adedinin fiilen 28 ilâ 31 kişiden müteşekkil ol
duğu doğru mudur? Mezkûr cemiyetin kurulu
şundan bu yana üyeleri kimlerdir? Bu cemiyetin 
hâlen kayıtlı olan üyeleri kimlerdir? Bu cemiye
tin muhabir üyeleriyle şeref üyeleri adeti emmin 
de dondurulduğu doğru mudur? Bu cemiyetin 
hâlen kaç Türde, kaç yabancı muhabir ve şeref 
üyesi vardır? Bu cemiyete hangi usullerle üye 
alınmaktadır? üye alınmasına esas tutulan «üye 
Seçim Yönetmeliği» bu cemiyetin anatüzüğüne 
ve cemiyetler hukukuna uygun mudur? Belirti
len yönetmeliğin bizzat cemiyet başkanı tarafın
dan tenkit edilip «akla uygun» bir tarza sokul
ması istendiği doğru mudur? 

«Türk Tarih Kurumu» adındaki derneğin 
tüzüğüme, yönetmeliklerine ve fiilî durumuna gö
re : a) Yönetim Kurulu için 7 asıl, 3 yedek; b) 
Haysiyet Divanı için 5 asıl, 2 yedek; c) denetle
me Kurulu için 3 asıl; ç) Basımevi Yönetim Ku
rulu için 5 asıl, 3 yedek; d) Kitaplık Komisyonu 
için 5 asıl; e) Atatürk ve Devrimleri Araştırma 
Merkezi için 5 asıl; f) Güneydoğu Avrupa Araş
tırmaları Millî Komitesi için 8 asıl üye, toplam 
olarak da 46 üyeye ihtiyaç vardır. Yâni «Türk 
Tarih Kurumu' adındaki derneğin organlarının 
teşekkülü için en az 46 üyesinin bulunması icap 
etmektedir. Ayrıca bunları seçecek bir genel ku
rulun da olması tabiîdir. Söz konusu dernek Es
kiçağ, Ortaçağ ve Yeniçağ diye üç kola da sa
hiptir. Her kol için ise 1 başkanın ve 2 raportö
rün seçilmesi gerekmektedir. Kollarla birlikte 
mezkûr cemiyetin en azından 55 üyesinin bulun
ması zaruridir. 

Bu açık ye seçik gerçek karşısında, «Türk Ta
rih Kurumu» adındaki dernek, sahip olduğu 28 
ilâ 31 kişiden ibaret üyeleriyle bu organları na
sıl teşekkül ettirebilmektedir? Bu durum huku
ka ve bilcümle mevzuata aykırı değil midir? 

6 — Cemiyetler Kanunu'nun 2. nci maddesi
ne göre her cemiyetin bir ana nizamnamesi ol
malıdır. Bu nizamnamede cemiyetin mevzuu ve 
gayesinin sarih olarak yazılması şarttır. «Türk 
Tarih Kurumu» adlı derneğin ana nizamname
sinde yâni tüzüğünde bir basımevi kurması ve 
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işleitmesd yazılı değildir. Zaten bir cemiyetin sı
naî ve ticarî bir işletme, geniş.anlamryle herhan
gi bir iktisadî işletme kurması ve işletmesi müm
kün değildir. Buna rağmen söz konusu «Türk 
Tarih Kurumu» adındaki dernek matbaa sana
yii ve ticaretiyle nasıl iştigal edebilmektedir? 

7 — Cemiyetler Kamımı'nam 2 nci maddesi
nin 4. bendine göre bir cemiyete girmek veya 
bir cemiyetten çıkmak için konan şartların cemi
yet ana nizamnamesinde • yer alması zaruridir. 

'Başlka bir ifadeyle, bir cemiyete üye alın
ın asmın şartları ancak o cemiyetin ana tüzüğüy-
le belli ve te^bit edilebilir. 

«Türk Tarih Kurumu» adındaki derneğin 
üye seçme, seçilebilme uısul ve, şartları ise bir yö
netmelik ile tespit olunmuştur. «T T. K. Üye 
Seçim Yönetmeliği» başlıklı bu talimetnamede, 
cemiyet ananizamnamesinde mevcut bulunmayan 
hükümler vardır. 

Bir yönetmelikle üye seçim ve kabul santia
rının tespit olunması, yönetmelikte anaitüzükte 
daha ağır «hükümlerin bulunması ve bu suretle 
«Türk Tarih Kurumu» adındaki derneğin bir 
'kapalı cemiyet ve teşkilât haline sokulması, mah
dut miktarda belli şahısların inhisarına veril
in esi hem Cemiyetler Kanunu'nun hem sözü ge
çen dernek anatüzüğünün ruhuna ve lâfzına ay
ıları değil imidir? 

8 — Cemiyetler Kanunun hükümlerine göre 
bir cemiyetin hangi organlara sahip olacağı, o 
cemiyetin ana nizamnamesinde yer almak zaru
retindedir. 

Yine Cemiyetler Kanunu'nun 2 nci maddesi
nin 8 nci bendinde idare heyetinin ne suretle 
ıseçileceğinin, sel âhiy etlerinin ve aza adedıinin ne 
olduğunun anahizamnamede gösterilmesi İm
ine bağlanmıştır. 

Halbuki söz konusu «Türk Tarih Kurumu» 
adındaki dernek ama tüzüğünde yer alan «Yöne-
'tim Kurulu»nıdan, «Denetleme Kurulu»ndan ve 
«Haysiyet Divanı»ndan başka, en az dört orga
nı daha mevcuttur. 

«Türk Tarih Kurumu Anatüzüğü»ndc yer 
almayan bu organların, söz konusu dernekte ku
rulması, Cemiyetler Kanunu'na aykırı değil mi
dir? 

9 — ıCamjyetler Kanunu'na göre bir cemiye
ti kimlenin temsil edeceğinin bu cemiyet anatü-
züğünde gösterilmesi lâzımdır. «Türk Tarih Ku

rlunu» .adındaki derneğin «Yönetim Kurulu» 
başlıklı 11 nci maddesi aynen şöyledir: 

«Türk Tarih Ivurıımu'nun her yıl Genel Ku
rul tarafından seçilen 7 üyeden mürekkep bir 
Yönetim Kurulu vardır. Bunlar, aralarından bir 
Başkan, iki Asbaşkan, bir Genel Sekreter, bir de 
Sayman seçerler. Yönetim Kurulu Başkanı aynı 
'zamanda Kurumun Başkanıdır. Seçilen yedi 
üyeden sonra en çok oy alan 3 üye Yönetim Ku-
rulu'nım yedek üyeleri sayılırlar, lnh.ilal vuku
unda bunlardan en çok oy alan Yönetim Kuru
lu üyesi dur . Yönetim Kurulu tüzük gereğince 
kendisine verilmiş olan işlerle, Clenel Kurul'un 
vereceği direktiflere göre Kurum'un ilmî, idarî 
ve malî işlerini yönetir. Senetlerde, mukavele
lerde biri sayman olmak üzere Yönetim Kuru
lundan üç kişinin imzası bulunur. Genel Sekre
ter Kurum'un hükümet nezdinde, mahkemeler
de ve üçüncü şahıslara karşı mes'ul murahhası
dır.» 

Sözü geçen dernek tüzüğünün yukarıya alı
nan hükümlerinde gösterilmediği- halde derne
ğin memurunıdam başlka bir şey olmayan bir Ge
nel Müdür'ün bu derneği; yine derneğin memu
rundan baışka bir şey olmayan bir Basımevi Mü-
dürü'nün bu dernek basımevini ve dolayısiyle 
derneği temsil etmesi mümkün müdür? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 86 
10. 2. 1973 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30. 1. 1973 tarih ve 14 sayılı yazımıza 

ek. 
Erzurum Milletvekili Ce\at Önder tarafın

dan verilen ve 4. 1. 1973 tarih, 7/1463 - 7140/ 
52410 sayılı yazınız ekinde gönderilen Türk Ta
rih Kuruımıu'nun Dernekler Kanunu ile Anaıtü-
züğü'ne aykırı çalıştığına dair yazılı soru öner
gesi, ilgisinden dolayı Başbakanlık Kültür Müs
teşarlığına gönderilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Sabahattin Özbek 

Millî Eğitim Bakanı 

Not : Başbakan ve İçişleri Bakanından cevap 
geldiğinde Tutanak Dergisinde yayımlanacak
tır. 

http://lnh.il
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19. — Erzurum Milletvekili Cevat Önderdin, 
Türk Tarih Kurumu Basımevinin Kurumlar 
Vergisine tabi olmamasının sebebine dair soru 
önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezziuoğlu Sa
nayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez ve Millî 
Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevap
ları (7/1467) 

28 . 12 . 1972 
Millet Meclisi iSaym Başkanlığına 

Aşağıdaki soranların Başbakan, Millî Eği
tim, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Maliye, İçiş
leri bakanları tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını Anayasanın 88 nei ve Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 149 nen vo müteakip mad
deleri gereğince arz ve istirham ederim. 

TC rzu ru m Mili et vekili 
Oevat Önder 

Sorular : 
1. «Kuramlar Vergisi Kanunu» nun muad

del 1 nei maddesinde dernek, tesis ve vakıflara 
ait iktisadî işletmelerin Kurumlar Vergisine 
tabi olduğu bildirilmektedir. Aynı kanunun 
5 nei maddesinde ise dernek, tesis ve vakıflara 
ait veya bunlara bağlı, olup da bu kanunun 
4 ııcü maddesinde yazdı şartları haiz işletmele
rin, Kurumlar Vergisine tabi iktisadî işletmeler 
sayılacağı da hüküm altına alınmıştır. 5 nei 
maddeye atıfta bulunan 4 ncü madde ile de 
faaliyetleri devamlı olan ticarî, sınaî ve ziraî 
işletmelerin «Kazanç gayesi gütmemeleri, tüzel 
kişiliklerinin, olmaması, müstakil muhasebeleri 
ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin 
'bulunmaması mükellefiyete tesir etmez.!» deni
lerek derneklere ait iktisadî, ticarî ve ziraî bil
cümle müesseselerin vergiye tabi bulunacağı 
esas kaidesi kabul olunmuştur. 'Burada dikkat 
edilecek husus, doğrudan doğruya derneğin de
ğil, dern'eğe bağlı iktisadî veya sınaî işletmenin 
veya tesisin vergilendirilmesidir. 

Kanunî hüküm böyle olmasına rağmen üste
lik derneğin gayesiyle ona bağlı müessesenin 
gayesinin aynı olması icabetmekte iken, fiiliyat
ta «Türk Tarih Kurumu Matbaası», «Türk Ta
rih Kurumu» derneği anatüzüğündc mevcudol-
madığı halde ,sınaî ve ticarî bir işletme olarak 
çalışmaktadır. Bu açık. ve gerçek durum karşı
sında «Türk Tarih Kurumu Basımevi» nin, «Ku
rumlar Vergisi Kanunu» nun 7 nei maddesine 
göre muafiyet hükümlerinden istifade edeme-
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yeceği aşikârdır. Yani mezkûr matbaanın gelir
leri «Kurumlar Vergisi Kanunu» nun 1 nei 
maddesi şümulüne girmekte ve bu sebeple mev-
zuubahis gelirlerin Kurumlar Vergisine tabi tu
tulması zarurî bulunmaktadır. 

Sermayesinin tamamı Devlete, öze] idarelere 
ve belediyelere ait iktisadî teşebbüs gelirleri 
dahi c/c 35 nispetinde Kurumlar Vergisine tabi 
olurken, tamamiyle ticarî gayelerle çalışan 
«Türk Tarih Kurumu Basımevi» nin, kanunun 
sarih hükümlerine rağmen, Kurumlar Vergisine 
taıbi olmamasının sebepleri nedir? 

«Türk Tarih Kurumu Matbaası» in vergiye 
tabi tutmak için ne gibi çalışmalar yapılmış
tır? 

Adı geçen matbaa vergiden muaf olmak için 
veya vergiden kaçınmak için neler yapmıştır, 
ne gibi çabalar sarf etmiştir. 

Şimdiye kadar vergilendirilebilmiş olsaydı, 
«Türk Tarih Kurumu matbaasından» ne kadar 
vergi alınmış olacaktı? (Teknik deyimle salman 
vergi miktarı nedir?) Bu matbaaya salman ver
gilerin yıllara göre miktarları yedir? Hususi
yetle Kurumlar Vergisinden, umumiyetle he

men hemen bütün vergilerden- muaf olması se
bebiyle «Türk Tarih Kurumu Basımevi» nin 
Devlete malolduğu zararın miktarı nedir ve ne 
kadardır? 

2. «Türk Tarih Kuru mut» adlı derneğin ve 
onun basımevinin del ir Vergisi vermemelerinin 
sebebi nedir? 

Adı geçen dernek, menkul sermaye iradından 
stopaj yolu ile Gelir A'ergisi vermek mecburiye
tinde iken, hususiyetle Büyük Atatürk'ten ken
disine intikal eden hisse senetlerinden aynı yol
la Gelir Vergisi niye vermemiştir? Bu yüzden 
Hazine alacağı müruruzamana uğramış mıdır? 
Adı geçen dernek basımevi de bu vergiden niye 
muaf tutulmuştur? 

3. Tebarüz ettirilen vergilendirilemeyişin 
serbest rekabet esaslarına tesiri nedir? 

«Türk Tarih Kurumu Basımevi» nin vergi-
lendirilememesi, - bazen kamu sektöründen, 
bazen özel sektörden sayılmak suretiyle - mat
baacılık piyasasında serbest rekalbet kaidesini 
ve şartlarını ihlâl etmiş olmuyor mu? 

Bu suretle meydana gelen haksız rekabetin 
önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünülmekte
dir? 
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4. «Türk Tarih Kurumu Basımevi» nin pi
yasaya yaptığı işlerin mahiyeti nedir? 

Mezkûr matbaanın kuruluşundan bu yana 
piyasaya yaptığı işlerin (kitap, evrakı matbua, 
takvim, formüller, afiş, pul, piyango listesi 
baskıları, plâstik ve klişe işleri, bıçak bileme, 
döküm. vs. işleri) yıllara göre miktarları nedir? 

Mezkûr matbaa, PTT İdaresi i e in yapmakta 
olduğu rehberleri müteahhitliğinden ne kadar 
ıh fısıl at elde etmiştir? 

Telefon rehberleri baskısı işinin hacmi ne
dir? 

Telefon rehberleri .baskısı hakkında ne gibi 
şikayeti e r vardır ? 

Telefon rehberleri baskısı hakkındaki şikâ
yetler tetkik ve tahkik olunmuş mudur? 

Telefon rehberleri işinin daha çok önceden 
mezkûr matbaaya ihale edileceğini ispatlayan 
ıbelgeler var mıdır? 

5. Mezkûr matbaanın son beş yıllık iş hac
minin müşterileri kimlerdir? 

Matbaanın sahibi olan dernek son beş yılda 
bütün iş hacminin yüzde kaçını sipariş etmiş
tir? 

Matbaanın iş hacminin yüzde kaçı sahibi 
olan dernekten gayri müşterilerin siparişleri
dir? 

Mezkûr matbaa, kendisinin sahibi olan der
nekten gayri müşterilerin siparişlerini hangi 
statüye tabi olarak hangi ölçüler içinde yap
maktadır? 

Mezkûr matbaanın tesis, iş hacmi, makine, 
'stop, masraf, vergi, kredi, döviz tahsisi ve 
prim v. s. bakımlarından Türkiye'deki emsalle
riyle bir mukayesesini yapabilir misiniz? Mez
kûr matbaanın umumiyetle bu imtiyazlar, hu
susiyetle vergi muafiyeti dolayısiyle ihaleler
deki bu rüçhanlı durumun doğurduğu mesele
ler nelerdir? Bu durum haksız rekabet yarat
mamakta mıdır? 

6. 7129 sayılı «Bankalar Kanunu» nun 41 
nci maddesiyle bankaların idare ve murakaibe-
'sinde bulunan kişilerin doğrudan doğruya veya 
muvazaa yoluyle bu bankadan kredi almaları, 
kefalet veya teminat verdirmeleri veya menfaat 
zabıtasıyla bağlı oldukları eşhas ve müessese
ler lehine kredi, kefalet veya teminat verilme
sini temin ettirmeleri ve bankaları da bu nevi 
muameleleri yapmaları yasaklanmıştır. Keza 

bu madde gereğince bir hükmî şahsın idare ve 
murakabesinde bulunan kişinin o hükmü şahsa 
menfaat zabıtasıyla bağlı olduğu kabul edilmiş
tir. Bu hükümler karşısında: 

«Türk Tarih Kurumu Basımevi» ne, bida
yetten beri Türkiye İş Bankası tarafından 
önemli miktarlarda kredi verilmiş midir? 

Bu kredilerin yıllara g'örc veya toptan mik
tarları nelerdir? 

«Türk Tarih Kurunun», adındaki derneğin 
maaşlı bir memuru bulunan UTuğ İğdemir'in; 
hem «Türk Tarih Kurumu Basım evi»nin, hem 
«Türk Dil Kurumu»nun, hem de Türkiye İş 
Bankası» nın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu 
doğru mudur? Doğruysa, bu durum karşısında 
Bankalar Kanununun mezkûr 41 nci maddesi 
çiğnenmiş olmuyor mu? Kanun hükmünün böy
lece ihlâli üzerine Bankalar Kanunu» nun 68 
nel maddesindeki .müeyyidenin işlememesinin 
sebebi nedir?. 

7. «Türk Tarih Kurumu)» adındaki dernek
le onun «Türk Tarih Kurumu Basımevi adlı .iş
letmesi şimdiye kadar aynı ve nakit olarak: 
(döviz dahil). 

a) Devletten, 
b) Başbakanlıktan, 
c) Maliye Bakanlığından, 
d), Genel kurm aydan, 
e) Millî Eğitim Bakanlığından, 
f) Üniversitelerden, 
g) Araştırma kurumlarından, 
h) Odalar Birliğinden, 
ı)> Millî bankalardan, 
j) Hususî hukuk İnik mî şahıslardan, 
k) Hakikî şahıslardan, 
1) Ecnebilerden, 

Ne kadar, ne miktarda, yardım, hibe, bağış, 
tahsis v. s. almıştır ve bunlara ne gayelerle ne

relerde nasıl kullanmıştır? 

8. «Türk Tarih Kurum m» adındaki dernek, 
Atatürk'ün vasiyetinden ve mirasından, 1939' 
dan bugüne kadar yıl yıl ne kadar temettü ve 
faiz olarak almıştır? 

9. Medenî Kanunun 53 ncü maddesine göre 
her cemiyetin bir nizamnamesi bulunur. Cemi
yetin gayesi, gelir kaynakları ve organları bu ni
zamnamede belirtilir. Kanunun 56 ııcı maddesi
ne göre ise, «Nizamname kanunen tatbikleri 
meöburî olan kaidelreden ayrılamaz. «Kanunun 
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62 nci maddesinde ise idare heyeti cemiyet iş
lerini görmek ve nizamnameye tevfikan onu 
temsil eylemek hak ve vazifesini haizdir.» de
nilmektedir. Cemiyetler Kanununun 24 ııeü 
maddesi de bir derneği temsil etme yetkisini 
idare heyetine tevdi etmiştir. İdare heyetinin 
bu maddenin verdiği cevaz icabı kendi azala
rından bir veya birkaçına cemiyeti temsile yet
kili kılması mümkündür. 

Bir cemiyet olan, bir cemiyetten başka bir 
şey olmayan «Türk Tarih Kurumu» nun nasıl 
temsil olunacağı anatüzüğünün 11 nci madde
sinde hükme bağlanmıştır. Buna göre bu cemi
yeti, resmî daireler nezdinde, mahkemelerde 
üçüncü şahıslara karşı yönetim kurulun üyesi 
olan genel sekreteri temsil edeibilir. Senetlerle 
mukavelelerin ise, yönetim kurulunun, üç üye
si tarafından - ki bu üyelerden bir tanesi mut
laka muhasip üye olmalıdır - imzalanması lâ
zımdır. Şu hale ^öre, gerek Medenî Kanun, ge
rek Cemiyetler Kanunu uyarınca derneği tem
sil yetkisinin yönetim kurulunda olduğu; der
nek tüzüğünün de bu hususu âmir olduğu; yani 
Türk Tarih Kurumu Matbaasını ve Türk Tarih 
Kurumu adındaki derneği borç altına koyabile
cek senetlerin ve mukavelelerin bizzat muhasip 
üye dahil üç yönetim kurulu üyesi tarafından 
imzalanması gerekirken mezkûr matbaa yönet
meliğinin Medenî Kanuna, Cemiyetler Kanunu
na ve Dernekler Anatüzüğüıie aykırı hükümler 
taşıması ne ile izah olunaibilir? 

Dernek yönetim kuruluna aidolması gereken 
yetkilerin hususiyetle bu cemiyeti ve matbaasını 
borç altına koyabilecek muamelelerin maaşlı bir 
personel olan matbaa müdürüne bırakılması ka
nun hükümlerine aykırı değil midir? 

Mezkûr cemiyet matbaasının bu şekilde ida
re edilmesi bu derneğin ve bu dernekle iş yapan 
müesseseleri tehlikeye sokmaz mı? 

Büyük meblâğlar üzerinden kamu sektörüy
le ve özel sektörle yapılan ticarî iş mukaveleleri 
yüzünden bir ihtilâf meydana geldiği zaman 
anılan dernek ve kamu sektörü yönünden önem
li zararlar ortaya çıkmaz mı? Bu muhtemel teh
likelerin izalesi için neler düşünülmektedir? 

10. «Türk Tariıh Kurumu» nun ve matbaa
sının denetimi nasıl yapılmaktadır? 

Bu den'etim Medenî Kanun ve Cemiyetler 
Kanunu hükümlerine, uygun mudur? Medenî 
Kanunla Cemiyetler Kanununda derneklerin 

genel kurul, denetleme kurulu ve mahallî - mer
kezî Hükümet denetleme teşkilâtı tarafından 
derece derece murakabesi hüküm altına alın
mıştır. Şimdiye kadar mezkûr cemiyette ve 
mezkûr matbaada bu tarzda ne gibi denetleme
ler yapılmıştır? Denetlemeler yapılmışsa bunla
rın ortaya koyduğu meseleler nelerdir? 

«Türk Tarih Kuranını» adındaki derneğin 
anatüzüğüyle sonradan üye adedi 41 olarak 
•dondurulmuştur, (lerçekteyse üye adedi yıllar
dır bu 41 rakamın altında tutulmaktadrı. Der
neğe üye almışta, tüzükte dondurulan 41 adedine 
dahi riayet edilmemektedir. Bu durum Hükü
metçe nasıl değerlendirilmektedir? Varlığını ge
niş ve büyük çapta Atatürk'e ve Türkiye Cum
huriyetine borçlu olan bu derneğin böylesine 
bir akılalmazlıkla üye adedini dondurması hu
kuka kanuna, âmme nizamı kurallarına ve 
hattâ sağduyuya uygun mudur? 

Ayrıca son derece çetrefilli ve yüklü ticarî, 
malî, iktisadî ,ve hukukî işlere girişmiş bulu
nan adı gecen dernekte hiçjbir üye hukuk, ik
tisat, maliye ve muhase<be sahalarında ihtisasa 
ve kariyere sahip değilken, gerek dernek ve 
gerekse bu derneğin basımevi ne şekillerde, 
hangi mevzularda denetlenmektedir? . 

2996 sayılı Maliye Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkındaki Kanunun 5 nci maddesine 
göre dernekler malî yönden maliye müfettişleri
nin denetimine tabidirler. 

- Söz konusu Türk Tarih Kurumu derneği ile 
bunun ticarî işletmesi olan Türk Tarih Kurumu 
Basımevi malî tetkik ve teftiş elemanlarınca 
denetlenmiş midirler? Bu teftiş ve tetkiklerin 
sonunda düzenlenmiş raporlar var mıdır? Bu 
raporlarda, ne gibi tedbirler»alınması istenmiş
tir? Bu raporların gerekleri yapılmış ve yerine 
getirilmiş midir? 

T. C. : 
(Maliye Bakanlığı 

Ankara 
•TEFKIT : 14 

•B . 3 .1973 
(Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 4 . 1 . 1973 gün, Genel Sekreter
lik Kanunlar Md. 7154/52471-7/1467 sayılı ya
zınız. 

ıb) Başbakanlığın 8. 1 . 1973 gün, Kanun
lar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 77-260/232 
sayılı yazıları. 
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İlgi : (a)'da gösterilen yazınıza ekli Erzu
rum Milletvekili Sayın Oevat Önder tarafından 
verilen ve ilgi , (b)de gösterilen yazılarına gö
re Başbakanlıkça da tarafımdan cevaplandırıl
ması tensiibolunan yazılı soru önergesi ile iligili 
cevabî mütalâamız aşağıda sunulmuştur : 

T. T. Kurumunun Kurumlar Vergisi mükel
lefiyeti : 

1. a) T. T. Kurumu adındaki .derneğin sa-
hibolduğu .matbaa işletmesi dolayısiyle elde et
tiği kazane, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka-
-nununun 1., 4. ve 5 nci maddeleri hükümleri 
muvacehesinde^ Kurumılar Vergisine tabidir. 
1950 senesinde, Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan Bakanlığıma yazılan yazıda, bu matbaanın, 
adı geçen kurum tarafından ilmî maksatlarla 
işletildiği ileri sürülerek, 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun 7 nci muadelesi hükmüne 
göre vergiden muaf tutulmıası teklif edilmiş, bu 
teklif Bakanlığımca kabul olunmamıştır. Bu su
retle T. T. Kurumunun kurumlar Vergisi -mü
kellefiyeti, usulüne uygun 'olarak, ilgili vergi 
dairesi tarafından 1951 senesinde tesis edilmiş
tir. 

Ancak adı geçen derneğin Kurumlar Vergi
si beyannamesini vermemesi dolay isiyle hesap
ları 1956 senesinde Ankara Defterdarlığı Vergi 
Kontriol Memurluğunca, 196-5, 1966 yıllarında 
Maliye Müfettişliğince ve 197Ö senesinde de He
sap Uzmanlığmea incelenmiş, düzenlenen rapor
lar üzerine gerekli vergi tarhedilmiştir. 

Yapılan bu tarhiyata ve kesilen cezalara 
.mükellef Kurum tarafından itirazda bulunul
muş, sonuçta : 

i) 1954, 1955,4956 T. yıllarına ait olanlar 
Danıştay 4 neü dairesince 1958 yılında verilen 
E. 57/4813. K. 58/190 sayılı, 

di)' (1960 - 1964 T. yıllarına ait olanlar da 
Danıştay 4 neü dairesinin en son 13 . 5 . 1969 
tarih', E. 68/4822, K. 69/2232 sayılı kararları ile 
terkin olunmuştur. 

ili)! 1965- 1969 T. yıllarını kapsayan tar-
hiyatın terkinine de Vergi İtiraz Komisyonun
ca karar verilmiş, VePgi Dairesince bu karar 
temyiz edilmekle 1965 - 1968 T. yılları için tem
yiz istemi haklı görülerek İtiraz Komisyonu ka
rarı bozulmuştur. 1969 yılı için Temyiz Komis
yonu henüz karar ver m emiştir. 1905 - 19l68 yıl
larına ait Vergiler Temyiz Komisyonu kararla

rı aleyhine de mükellef kurum tarafından Da
nıştay'a başvurullmiuş olup, konu halen Danış-
tayda bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar salınan vergi miktarı hakkın
da, 213.sayılı Vergi Usul Kanununun 5 nci mad
desinde yer alan «vergi mahremiyeti» hüküm
leri muvacehesinde bilgi verilmesi mümkün gö
rülmemiştir. 

b)1 (Genel menfaatlere hadim bir dernek 
statüsünde bulunan ve Türk tarihi ile Türkiye 
tarihini ve bunlarla ilgili konuları incelemek, 
elde edilen sonuçları her türlü yolla yayınlamak 
gayesini güden Türk Tarih Kurumlunun, Ku
rumlar Vergisi Kanununun 1, 4 ve 5 nci mad
deleri hükümlerine göre iktisadî bir işletme 
mahiyetindeki matbaa işletmesi dışındaki kay
naklardan elde ettiği gelirler, kurumun yuka
rıda belirtilen gayesi ve aynı Kanunun 7 nci mad
desi hükümleri .muvacehesinde ve bu gelirler 
derneğe bağlı, faaliyeti devamlı bir iktisadî iş
letme geliri olmamak kaydiyle Kurumlar Ver
gisine tabi değildir. 

T. T. Kurumunun O l ir Vergisi (mükellefi
yeti : 

2. Bilindiği üzere Gelir Vergisi gerçek ki
şilerin kazanç ve iratlarını vergilendirmekte
dir. Bir tüzel kişi olan derneğin doğrudan doğ
ruya Gelir Vergisi mükellefiyeti yoktur. 

Ancak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
«Vergi tevkif atı ve muhtasar beyanname» baş
lığı altında 94 - 100. .maddelerde yer alan 
dördüncü kısım, üçüncü bölüm hükümleri mu
vacehesinde derneklerin sadece vergi sorumlu
su olarak Gelir Vergisi ile ilişkisi mevcuttur. 

T. T. Kurumu (Matbaa işletmesi dahil) ver
gi sorumlusu olarak mükellefiyetini ilgili vergi 
dairesinde tesis ettirmiş olup gerekli beyan ve 
ödemle!erde bulunmaktadır. 

Derneklerin faiz ve temettü geliri elde etme
leri halinde, bunun üzerinden Gelir Vergisi tev
kif edilmesi keyfiyeti 5421 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununda ve bunu değiştiren 193 sayılı Ka
nun ile tadillerinde farklı şekilde telâkki edil
miştir. 5421 sayılı Kanuna göre faiz ve temet-, 
tü ödemeleri, Devlet hariç tüzel ve gerçek kişi 
tefriki yapılmaksızın Gelir Vergisi tevkifatına 
tabi iken, yürürlükte bulunan 193 sayılı Kanun 
ve bunu tadil eden 202 ve 1137 sayılı Kanunla
ra göre, sadece gerçek kişilere yapılan faiz ve 
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temettü ödemeleri tevkifata tabi tutulmuştur. 
Bu suretle derneklere yapılan faiz ve temettü 
ödemeleri halen Gelir Vergisi tevkifatına tabi 
bulunmamaktadır. 

5421 sayılı Kanunun yürürlük devrinde ise, 
T. iş Bankasında Atatürk'e ait menkul kıymet
lerin gelirinden Atatürk'ün vasiyetleri mucibin
ce T. T. Kurumuna ödenen faiz ve temettü do-
layısıyle gelir vergisi tevkif edilip edilmeyece
ğine dair doğan vergi ihtilâfı da, en son Danış
tay 4 ncü Dairesinin 7 . 6 . 1967 tarih, E. 962/ 
3548, K. 967/3277 sayılı kararıyle, bu ödemele
rin Gelir Vertgisi tevkifatına talbi olmayacağı 
şeklinde sonuçlanmıştır. 

RekaJbet durumu : 
3. Vergi idaresince, T. T. Kurumunun Mat

baa işletmesi dolayısıjde Kurumlar Veııgi'sine 
talbi olduğu görüşü bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten beri benimsenerek gerekli vergi 
tanhedilmiş ve ceza kesilmiştir. Ancak, yukarı
da verilen izahattan anlaşılacağı üzere 1964 

Gelirin çeşidi 
1 1 , 

Baskı gelirleri 
Klişe gelirleri 
Bıçak biHeme Gel. 
Sair gelirler 

Toplam 

b) PTT telefon rehlberi işinden dolayı 
31 . 12 . 1972 tarihine kadar yapılan işler kar
şılığı .mezkûr matbaaya 9 317 328,36 lira öde
tmede bulunulmuştur. Telefon rehberi işi ts-
itanjbul, Ankara ve İzmir şehirleri için ve 1969 -
1974 yıllarına malhsus'tur. Toplam ihale bedeli 
36 554 250 liradır, 

c). Tıelefon rehberi ihalesinin usulsüz oldu
ğu, ihale şartnamesinin değiştirilmesi gereğine 
dair Ajans - Türk, Güzel Sanatlar, Apa Of-
ıseit ve Tifdruk matbaaları tarafından Danış-
taya dava açılmış, evvelâ yürütmenin durdurul
masına, sonra durdurma talelbinin reddine ve 
bilâhare de (1 . 2 . 1972 tarih, 1971/258 sayı 
ile) açılan davanın reddine karar verilmiştir. 

d) -Telefon rehlberi ihalesi kazai mercilere 
intikal edip karara bağlandığına göre, ihale ile 
ilgili belgeler üzeninde ayrıca durulmasında bir 
fayda mülâhaza edilmemektedir. 

yılına kadar yapılan Tarhiyat, Vergi kaza mer
cilerinin kesinleşen karanlarına istinaden ter
kin edilmiş olup, 1965 yılından itibaren doğan 
ihtilâf devam etmektedir. 

T. T. Kurumunun Kurumlar Vergisi ödeme
mesinin, matbaa iş kolunda rekabet şartlarını 
vergi miktarı kadar Kurum lebine çevirdiğini 
düşünmek mümkündür. Böyle bir durum, de
vam eden vergi ihtilâfı Maliye lehine sonuçlan
dığında ortadan kalkmış olacaktır. 

Matibaanm yaptığı işler ve PTT Rehber iha
lesi : 

4. a) T. T. Kurumu Matbaası piyasaya 
kitap ve evrak, takvim, formüler, afiş, pul, pi
yango listesi baskıları ile-plâstik ve klişe, cilt
leme, bıçak bileme, döküm gibi işler yapmak
tadır. 

Yönetim kurulu faaliyet raporlarına göre 
1969 - 1971 yıllarında sağlanan gayrisâfi gelir
lerin dört bölüm halinde dağılışı aşağıda gös
terilmiştir : 

Matbaanın müşterileri : 

5. a) Vengi idaresince Kurumlar Vergisi 
mükellefi olarak kaibul edilen, bu itibarla ver
gi incelemesine tabi tutulan T. T. Kurumu Mat
baa işletmesi ile iş yapan müşteriler kimlikle
rinin gerek kurum ve gerekse müşterilerinin rı
zası olmadan açıklanması, Vergi Usul Kanunu
nun «Vergi mahremiyeti» ne dâir 5 nc'i madde
si ve ticari sırların ifşasına mütedair Ticaret 
'Kanununun 57 nci madesi hükümlerine, ayrıca 
ticari teamüllere göre mümkün görülmemek
tedir. 

ıb) İncelenen son beş yılda T. T. K. Mat» 
ibaaısına Kurumun yaptırdığı işler ve harice ya
pılan işlenin oranı, bilanço ve faaliyet rapor
larından alınan bilgilere göre aşagıdaM şekil
de hesaplanmıştır. 

1969 

5 136 380 
564 383 
25 425 
67 019 

5 793 207 

1970 

6 440 758 
502 058 
118 465 

189 616 

7 150 897 

1971 

7 806 521 
403 136 

18 174 
448 539 

8 676 370 
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Kurum 
Yıl Kurama ait işler »haricime işler 

. 1 1 , , 1 , ; , , 1 — i 

1966 % 2.5 ;% 97.4 
1967 !% 8.4 j% 91.6 
1968 % 6.5 |% 93.6 
1969 i% 4.2 |% 95.8 
1970 ı% 2.7 % 97.<3 

e) T. T. Kurumu Matbaası Kurum dışın
daki müşterileri ile iş münasebetlerini, özel 
ıhukuk statüsü içinde yapmaktadır. 

d) T. T. Kurumu Matbaasının tesisi, iş hac
ım, ımakina, masraf, vergi, kredi, döviz tahsisi 
ve prim v.s, bakımlarımdan Türkiye'de bulunan 
••emsalleriyle mukayesesinin yapılıp sonuçlan
ılın bildirilmesi istenilmektedir. Böyle bir ça-
lıişmaya girişilmesi, ilgili müesseselerden gerek
li billgiilern sağlanmasına ve özel metodlar ge
liştirilmesine bağlıdır. Buna tevessül edilmesi' 
halinde de, T. T. Kurumlundan gerekli bilgi sağ-' 
lanaibilse de, diğer emsali teşebbüslerden gerek
li bilgilerin edinilmesi hususunda bâzı hukukî 
engellerle karşılanacağı ve her halükârda bu 
çeşit biligi ve değerlendirmelerin, ilgili teşeb
büslerin rızası olmadan açıklanamayacağı dü-
şünülim ektedir. . 

Kuruma açıllan krediler : 
<6. a) 7129 sayılı Bankalar Kanununun 

41 nci1 maddesi hükmü muvacehesinde T. T. Ku
rumunun maaşlı personeli, T. T. K. Matbaası 
Yönetim Kurulu Üyesi olan Uluğ İğdemirim ay
nı zamanda T. İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi 
de bulunması dolayısıyle T. İş Bankasının T. T. 
Kurumu veya matbaasına kredi verip veremeye
ceği hususu, aidi geçen Banka tarafından, Ma
liye Bakanlığından sorulmuş, bu yazıda Banka
lar Kanununun 41 nci maddesi 3 ncü fıkrasın
da yeralan «bir hükmî şahsın idare ve mura
kabesinde bulunan» .... «hakiki şahıs» «hükmî 
şalhsa nıenfaiat rabıtası ile bağllı sayılır» hükmün

de göçen «hükmî şahıs» tabirinden maksadın, 
kazanç gayesi güden şirket ve benzeri hükmî 
şahıjslar olduğu; kazanç gayesi gütmeyen cemi
yetlerin bunun dışında ka'lcağı görüşü belir
tilmiştir. 

Maliye Bakanlığınca da konu incelenmiş, 
mevzubahis kanun hükmünün vaz ediliş sebe
binin daha ziyade ticarî ve iktisadî bir gaye 
igüden hükmî şahıslara yapılacak krediyi önle
meye matuf olduğu, kamu yararına hadim bir 
cemiyet olan T. Tarih Kurumu için böyle bir 
durumun söz konusu olamayacağı belirtilerek, 
T. İş Bankası tarafından anılan derneğe (T. 
T. Kurumu) kredi açılmasının mümkün olduğu 
bildirilmiştir. 

28 . 6 . 1971 tarihinde Ajans - Türk Gaze
tecilik ve Matbaacılık Sanayii Lnıt. Şt. tarafın
dan Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcı
lığına yapılan müracaat sonucu bu durum Ban
kalar Yeminli Murakıplığınca incelenmiş, dü
zenlenen raporda, 1962 senesinde Bankalar Ka
nununun 41 nci maddesinin açıklanan şekilde 
yorumlanarak uygulanması tenkidedilmiş, ko
nunun yeniden bir değerlemeye tabi tutulması 
şeklinde sıonuca varılmıştır. 

Uluğ İğdemir T. İş Bankası Yönetim Ku
rulu üyeliğinden ayrılmış olmakla ihtilâf or
tadan kalkmış ise de, halen, konu üzerinde 
hukukî bir sonuca varmak için Bakanlığımca 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

b) Türkiye İş Bankası tarafından Türk Ta
rih Kurumuna veya Basımevine açılan kredi anik-
tarınun açıklanması, 712Ö sayılı Bankalar Kanu
nunun 74 ncü maddesi hükmü muvacehesinde 
mümkün de/ğilldir. 

Kuruma yapılan yardılmllar : 
7 - 8 . a), Türk Tarih Kurumunun 1961 -

1971 dönemıi yönetim kurulu faaliyet raporiaırı-
na göre her yıl tahakkuk edıen gelirleri, ve gider-, 
ileri, aınagruplar halinde ^aşağıda gösterilmiştir: 
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G E L İ R L E R 

Yular 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Yıllar 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
197Q 
1971 

Devfljelt 
yardımıı 

Lira 

300 000 
200 000 
200 000 
200 OOO 
180 000 

Atatürk 
vasiyeti gelini 

Lira 

001 
931 
961 

1 815 

650,62 
340,37 
665,04 
300,48 

1 804 693,40 
1 923 005,92 
2 062 928,12 
3 706 563:33 
2 380 967,95 
3 921 085,68 
3 923 042,64 

Personel 
giderleri 

Lira 

330 663,38 
332 -031,05 
371 803,18 
388 268,03 
536 
401 
553 

869,43 
617,48 
076,95 

715 946,84 
772 
843 

1 383 

007,19 
039,36 
192,51 

( 

Üye 
aidatı 
Lira 

260 
225 
430 
320 
280 
460 
260 
300 
270 
290 
290 

Yayın geliri 
Lira 

65 782,— 
96 265,91 

105 161,— 
148 215,53 
153 051,75 
242 666,— 
240 878,80 
162 334,85 
165 886,95 
152 220,15 
198 588,45 

I 1 D E R L E R 

İdari giderleri 
Lira 

35 606,54 
21 760,24 
35/251,39 
37 500^76 
36 900,70 
29 208,85 
92 

182 
825,39 
376,32 

157 556,87 
244 636,72 
327 332,10 

Bilimsel 
giderler 

Li'ra 

380 570,50 
462 391,77 
430 931,05 
468 803,19 
643 607,62 
511 717,53 
864 784,34 

1 087 431,46 
544 147,44 

1 064 755,18 
1 485 104,76 

Matbaa geliri 
Lira 

121 641,66 
233 966,67 
356 132,67 
81 449,17 

405 936,83 
362 912,58 
706 612,92 
758 86.6,88 
900 469,47 

1 181 446,25 
799 068,19 

Yatırını 
giderleri 

Lira 

366 400,27 
402 184,17 

1 437 426,51 
1 063 836,93 
2 286 147,92 
2 711 682,52 
2 772 497,37 
1 540 422,57 
1 683 029,52 
1 167 330,81 
1 453 508,23 

Çeşitli gelir 
Lira 

8 572,06 
27 833,83 
33 804,56 

103 744,48 
46 794,66 
98 494,60 
99 681,97 

100 659,13 
102 234,81 
96 293,09 

221 853,24 

Ya yun. zararları 
Lira 

171 939,25 
146 695,80 
144 371,32 
164 959,30 
164 625,27 
218 599,62 
212 671,60 
279 104,40 
194 353,56 
245 758,85 
331 780,05 

b) Türk Tarih Kurumuna yerli ve yaban
cı özel ve tüzel Ikişilerden kitap ve benzeri ba-
ğışliar yapılmaktadır. Bu (bağışlardan bâzıları, 
ikarşıüık esasına müstenlifttir. Yani Kurum muh-
(telif yerli ve yabancı kütüphane ve müessese 
ffle bedeMz neşriyat mübadelesi yapmaktadur. 

Kurum anatüzüğünde ıgelir Jk-aynaM-arı ara
sında yardım ve bağışlar da yer almaktadır. An
cak, yapılan denetlemelerde tahakkuk eden ge
lirlerin, . yukarıda gösterilen kaynaklardan 
sağlandığı, başkaca yardıim, bağış veya tahsi
sat alınmadığı anlaşılmıştır. Cetvelde görülen 
Devlet yardımı, genel bütçede Maliye Bakan
lığının derneklere yardım tertiplerine konulan 
tahsisata karşılık ödenen miktarlardır. 1966 

malî yılından itibaren böyle bir yardım yapıl
mamaktadır. 

Türk Tarih Kurumu Matbaasında temsil : 

9. Medeni Kanunun 53 ncü maddesinde 
her cemiyetin bir nizamnamesi bulunacağı, 56 
neı maddenin son fıkrasında nizamnamelerim 
kanunen tatbiki mecburî olan kaidelerden ay
rılamayacağı, 62 nei maddesinde ise cemiye-
itin işlerini görmek, ınizamnameye tevfikan onu 
temsil ötmek hak ve vazifesinin cemiyetin ida
re heyetine ait olduğu; ayrıca 3512 sayılı Ce
miyetler Kanununun 26 neı maddesinde de ce-
ımiyeti temsil yetkisinin idare heyetine mevdu 
bulunduğu ve idare heyetinin kendi üyelerin-
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den bir veya bir kaçma cemiyeti temsil, yetkisi 
verebileceği hülküm altma alınmıştır. 

22 . 11 . 1972 tarifli, 1630 sayılı Demekler 
Kanununda aynı hülküm muhafaza edilmiştir. 
(Madde 25). 

Türk Tarih Kurumu Derneği lanatüzüğünün 
11 nci maddesinde de Kurumu, Hükümet mez-
dinide, mahkeme ve üçüncü şahıslara karşı yö-» 
metim kurulu üyesi olan genel sekreterin tem
sil edeceği ve senetlerle mukavelelerin yönetim 
kurulunun üç üyesi (muhasip üye dâhil) tara
flından iımzallıaımımaisı kayıt latama alınmıştır. 

Halbuki, mezkûr matbaa, Türk Tarih Kuru
mu Yönetim "Kurulu tarafından hazırlanarak 
genel kurulun tasdikinden geçmiş bir dişletme 
ve döııer sermaye yönetmeliği hükümlerine gö
re idare edilmektedir. Bu yönetmelikte, üçü 
kuruım üyesi, ikisi de aylıklı personel olan Ku
rum Genel Müdürü ve Basımevi Müdüründen 
müteşekkil beş kişilik bir yönetim kurulu ön
görülmüş, görülecek işlerde matbaa müdürü
nün doğrudan doğruya haiz olduğu yeltiki hudu
du ve yönetim kurulunun bizzat yapabileceği 
işler belirtilmiştir. Uygulamada yönetim kuru
lu bâzı hususlarda matbaa müdürüne yetki de 
verebilmektedir. 

Aynı yönetmelikte matbaa bilançosunun her 
ısene sonunda Kurum Denetleme Kurulu tara
fımdan incelenerek Genel Kurulun tasdikine su
nulması da kabul edilmiştir. 

Bu suretle mezkûr matbaanın yöımetiminde, 
yukarıda izah edilen kanunlar ve Kurum Ama-
tüzüğü hükümleri muvacehesinde bâzı hukukî 
tereddütler mevcuttur. Zira Kurumun bir iç 
hizmet yönetimi mahiyetinde bâzı işlerin ne şe
kilde yürütüleceğine dair kaideler konulması 
mümkündür. Fakat Medenî Kanunun 56 ncı 
maddesinde yer alan, nizamnamelerde dahi 
kanunen tatbiki mecburî kaidelilerden' aynlıma-
amayacağına dair hükme göre, Türk Tarih Ku
rumunun aslımda kendi nizamnamesine de aykı
rı olarak bir yönetmelikle özel bir yönetim ku
rulu teşkil etmesi, Kurum tüzüğü ve kanun 
hükümlerine göre Kurum Yönetim Kuruluna 
ait olması gereken bâzı yetkileri (özellikle Ku
rumu ve matbaasını borç altına koyabilecek ta
sarruflar) bu özel yönetim kuruluna, haltta kıs-
meım, aylıklı bir personel olan matbaa müdü
rüne bırakılmasının, yukarıda açıklanan hü
kümlere uygun olmadığı görülmektedir. 

, Kurum matbaasının bu şekilde idare ve mu
rakabesinin, Kurumun hali hazır bünyesine 
uyguiı olmadığı, güç ve sakıncalı olduğu hu
susları 1966 yılında Maliye müfettişlerince ya
pılan teftiş sonunda düzenlenen raporda da be
lirtilmiş ve bu rapor adı geçen Kuruma tebliğ 
•edilmiştir. 

Bununla beraber şimdiye kadar adı ıgeçen 
matbaanın sayısız ticarî ilişkilerinde temsil yö
nümden bir ihtilâf çıktığı da bilinmemektedir. 

Türk Tarih Kurumunun denetimi» : 
10. :a) Türk Tarih Kurumu Derneği evve

lâ kendi Anatüzüğüne göre genel kurulun 
(Madde 10) ve denetleme kurulunun (Madde 
13); 351 sayılı Cemiyetler Kanununa göre ma
hallî hükümetin (Ankara Valiliği) (Madde 28); 
2996 sayılı Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki Kanuna göre de malî yönden 
Maliye müfettişlerinin (Madde 5) denetimine 
tabidir. 

22 . 11 . 1972 tarih, 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 40 ncı maddesinde İçişleri Başkanlı
ğınca ve mahallî mülkiye amirliğince; 41 nci 
maddede ise malî yönden Maliye müfettişleri 
tarafından veya yine mahallî mülkiye âmMi-ı 
ğince denetleneceği hüküm altına alınmıştır. 

b) Türk Tarih Kurumu şimdiye kadar 
1943, 1955, 1961, 1965, 1966 yıllarımda Maliye 
müfettişleri tarafından,1 denetlenmiştir. 

1970 yılında bâzı yönlerden Maliye Müfet-
itişliğince, vergi kanunları yönümden de Hesap 
Uzmanlığmca incelemeler yapılmıştır. 

Son yıllarda yapılan denetimlerde, Kuru
mun personel aylıkları ve primlerinin oldukça 
yüksek olduğu, matbaa kârının olduğumdan 
fazla tespit edildiği, Kurumlar Vergisi öden
mediği, bâzı kurum personelinin usulsüz sekili
de işten çıkarılması suretiyle fuzulen tazminat 
ödenmesine sebebiyet verildiği, Matbaa Yöne
tim Kurulu teşkil şeklinin uygun olmadığı, der
mek üye adedimin 41 olarak dondurulması ve fii
len bu miktarda dahi üye fcaydedillmemesinin ida-
ire ve mıurakaibe yönlümden mahzurlu olduğu, inşa 
edilen Kurum binasının iMiyaçlar ve imkânlar 
ölçüsünde lüzumsuz derecede lüks ve pahalı pro
je ve plân, kontrol - sürveyans ücretlerinin yük
sek olduğu, ihalede objektif bir usul takip edil
mediği, gecikmeler dollayısiyle cezaî şart uygu
lanmadığı, Kurum Maltîbaasınm grütitikçe büyüitü-
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(Kip geliştirilimesinin idare ve murakabe yönün
den sakıncalar getireceği, yapıtan denetim sonu 
tebliğ edilen raporlar gereğine uyulmadığı gibi 
hususlar tespit edilmiştir. Ancak tespit edilen 
bu hususlar, Cemiyetler Kanunu hüMimlerine 
göre, adı geçen Kurumun feshini, ya da faali
yetten men'inli gerektirecek nitelikte görülme-
ımiıştıir-

e) Türk Tarih Kurumunun demek Aıuatü-
züğünde üye adedi 41 olarak dondurulmuştur. 
Hal böyle olmakla beraber fiilî üye adedi ge
nellikle bu miktarın! a t ında kalmaktadır. Hailen 
üye adedi 30'dur. 

Üye adedimin 41 olarak dondurulması ve faal 
üye adedinin ise bu miktarın çok altında bullun-> 
durulmasının Kurulmun idare ve murakabesi yö
nünden sakıınealii! olduğu hususuna, Maliye mü 
fettişleri tarafından yapılan teftişler sonunda dü
zenlenen raporlarda da değinilmiş, bu raporlar 
'aynen Kuruma tebliğ edilmiştir.. 2996 sayılı 
Kanunun 5 nei maddesi hükmünle göre yapılan 
denetim sonunda öngörülen tedbirlerin yenine 
getirilmesi hususu İse, yine aynı hükme göre de
netilen dernelklerin yetkili mercilerine mevdu 
bir keyfiyet bulunmaktadır. 

Durum bilgilerine arz olunur. 
Ziya Müezîiinoğlu 

Maliye Balsam 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2 . 2 .. 1973 

Hukuk Müşavirliği 
,Sayı j 3/102 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4 . 1 . 1973 gön ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 7154/52472-7/1467 
sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Cevat önder'in 28.12.1972 
tarihli ve ilgideki yazınız ekinde gönderilen 
soru önergesindeki soruları Bakanlığımızı i%i^ 
İmdirmediğkıden cevap verilememiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mesut Erez 

Samayi va Teknoloji Bakanı 

Not : Maliye ve Ticaret bakanlarından cevap 
geldiğinde Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 

T. C. 
MMî Eğitim Bakanlığıi 26 . 2 . 1973 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 115 

Millet Medıtai Başkanlığınla 
İlgi : 4 . 1 . 1973 t a r t ı ve 7/1467-7154/52471 

sayüı yazıları. 
Erzurum Milletvekili Cevat önder'in, Türk 

Tarih Kurumu Basıımeviniin Kurumlar Vergisi
ne tâbi ol'mamasının sebebine dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

BügUeriniae saygıttaomlia arz ederim. 
Prof. Dr. Safaa&ajbtin Özbek 

Millî Eğıiıtim Bakanı 

Erzurum Milletvekilli Cevat önder'in, Türk 
Tarih Kurumu Basıanfevıinân Kurumlar Vergisi
ne tâbi olmamasının sebebime dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevaıbımız. 

Önergenin 7 nei maddesinde, Türk Taırüh 
Kurumu Basımevine şimdiye kadar Bakanlığı^ 
mız tarafından ne müktar yardım yapıldığı sorul-
maktadıır. 

Bakanlığumız bütçesinin 35.000/35.820 Der
neklere yardım bölümü ve maddesinden gerek 
Tiiıik Tarih Kuruımunıa, gerekse adı geçen Kurum. 
Basımevine hi'ç bir yardımda bulunulmamıştır. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitim B,afcanı 

20. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumunun iktisadî gaye güderek 
ticaret yaptığına dair soru önergesi ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez ile Millî Eği
tim Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevapla
rı (7/1468) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan, MMî Eğitim, 
İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji bafcanitorı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasın* 
Anayasanın 88 ve Millet Meclisi İçtüzüğüiBÜn 
149 ncu ve müteaakip maddaleri gereğince arz 
ve istirham ederim. 

Saygılarımla. 
28 .. 12 . 1972 

Erzurum Miletvekilli 
Cevat önder 

Sorular : 
1. Cemiyetler Kanununun 1 nei ve Medeni 

Kanunun 53 ncü ımıaddesine göre iktisadî gaye 
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ıgüıden cemiyetler kurulamaz. Her ne ıkadaır Me
denî Kanunum 52 nı/ei maddesinin 2 nci f iknasım
da «iktisadî bir gaye takip eden cemiyetler, şir
ketler lıaMvaınldaiki hükümlere tabidir.» denili
yor ise de bu hükmüm taıtlbük fcaibiiliyeti yoktur. 
Ekonomik amaç izleyen bir demek türünün Türk 
hukukunda yeni yoktur. Nitekim ibu konuda 
Diiterajtürde kanaatini belirtenlen şöyle demekte-
d inler: 

Ekonomik amaç güden bir dernek türü yok
tur, (Doç. Dr. Ümit Doğıaınay) 

Salt ekonomik aımaç güden dernek kurmak 
mümkün değildir. (Doç. Dr. Engun özsunay) 

Ekonomik amaç güden deımek doğmaz. (Doç. 
Dr. Hayrı Domaniç) 

Aımaçlaırı ekonomik olan dernekler, dernek 
ııitdliğinıi yitirir. ı(Ord. Pırof. Dr. Hıfzı Veldet 
Velidedeıoğlu ve Dr. Aytefcin Ataay) 

Cemiyetlerin asıl gayesi iktisadî olamaz. 
(Ord. Prof. Dr. Hıfzı V. Wİdecteoğhı ve Dr. 
Ay/tekin M. Ataay) 

Ekonomik amaç izleyen birleşmeler ancak şlir-
Iket biçimi i içiinde çalışabilirler. (Frof. Dr. Eirnst 
Hiırş) 

Ekonomik gayeli dernekllerin ıkuıruıllması müm-
Ociün olamaz. (Prof. Dr. Yaşar Kanayalçm) 

Dernek ekonomik almaç güdemez. (Doç. Dr. 
Tuğrul Anısay) 

Medenî Kanunun 54 mcü maddesinin 2 nci 
fıkrasında, her ne Ikadar, «gayesinle erişmek 
için ticarî şekilde icrali sanat edem bir cemiyet, 
kiandisini sicile kaydettirmekle 'mükelleftir. Ka
yıt talebine, nizaımınaime ille idame heyetini teş
kil edenlerin bir listesi raptedilir.» deniyor ise 
de Türk hukukuna göre bir cemiyetlin ticaret 
yapması, tıiıoaırî bir işletimle işletmesi veya ticarî 
şekilde icra-i sanat etmesi mümkün değildir. 
Bu sebeple Medenî Kanunun bu hükmü de uy
gulanması maddeten (mümkün olmayan ölü bir 
hükümdür. Nitekim bu konuda da şöyle deniil-
ımekıtedir. 

Söz konusu büküm .anlamsızıdır. (Prof. Dr. 
iSa.it Kemal Mimaıroğlu) 

Söz konusu hükmü uygulama kabiliyeti 
yoktur. (Prof. Dr. Yaşar Karayalçın) 

ISÖZ konusu hükümde boşluk vardır. (Doç. 
Dr. Tuğrul Ansay) 

Söz (konusu hüküm, ölü bir hükümdür. (Doç. 
Dr. Engun Özsunay) 

Yukarıdaki izahat muvacehesinde Türk hu
kukuna göre iktisadî bir gaye takip eden ce
miyet kurulamaz. Ayrıca bir cemiyet gaye
sine erişmek içki ticarî şekilde icra-i sanıat ede
mez. 

Halbuki «Türk Tarih Kurumu) adındaki 
kamuya yararlı demek, kanuna, mevzuata ve 
doktirme aykırı olanak iktisadî gaye gütmek
te, ticaret yapmakta, ticarî şekilde icra-i sa
nat eylemekte ve ticarî işletime işletmektedir. 
Kaldı ki Türk Tarih Kurumu ismindeki cemi
yetin ananizamnamesinde Ibu cemiyetin iktisıadî 
bir gaye takibi nıaksadiyile kurulmadığı, gaye
sine erişmek için ticarî bir şekilde icrai .sanatta' 
Ibu'kunaımayacıağı da bellidir. 

Hakikati halde Tarih Kurumu gayesi olan 
Türk tarihini ve Türkiye tarihini incelemeyi 
bir yana bırakarak ticaretle ve sınai işletmeci
likle iştigal etmektedir. Bu durum kanuna ay
kırı değil midir? 

2. Dev bir basımevi işletmek suretiyle mat
baacılıkla ilgili her (türlü ticarî ve sınaî faali
yette bulunan, piyasaya ve üstelik resmî sek
töre iş yapan «Türk Tarih Kurumu» adındaki 
derneğin doktrine, kanuna, gayesine ve anani-
zamnamesine aykırı olan bu durum ve tutumu
nun giderilmesi ve asıl ve aslî gayesine yönel
tilmesi için neler düşünülmektedir ve ne gibi 
tedbirler alınacaktır? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 2 . 2 . 1973 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı : 3/101 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4 . 1 . 1973 gün ve Gn. iSek. Kan. 
Md. ğü ifadeli 7155/52472 - 7/1468 sayılı ya
zınız. 

Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in örne
ği ilgideki yazınız ekinde gönderilen 28.12.1972 
tarihli soru önergesindeki hususlar Bakanlığı
mız ile ilgili görülmediğinden bir cevap verile
memiştir. 

Bilgilerinize arz ederm. 
Sanayii ve Teknoloji Bakanı 

•Mesut Erez 
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T. C. 
Miıllî Eğd'tim {Balkanlığı 10 . 2 . 1973 
Bakanlık Müşavirliği 

iSayı : 87 

Millet Meclisi Başkanlığıına 

İlgi : 30 . 1 . 1973 tarih ve 14 sayılı yazımı
za ek. 

Erzurum Milletvekili Cevat Önder tarafın
dan verilen ve 4.1.1973 tarih, 7/1468-7155/52472 
sayılı yazınızla gönderilen Türk Tarih Kuru-
mu'nun iktisadî gaye güderek ticaret yaptığına 
dair yazılı soru önergesi, ilgisinden dolayı, 
Başbakanlık Kültür Müsteşarlığına gönderil-
miştıir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

Prof. Dr. 'Sabahattin Özbek 

21. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
İzmir'de kurulan Atatürk ormanı ile bu orman 
içerisinde dikilecek 9 Eylül Kurtuluş Anıtına 
dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Necmi 
Sönmez; Gençlik ve Spor Bakam Adnan Kara-
küçük'ün; Millî Eğitim Bakam Sabahattin Öz
bek; Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman; İmar 
ve İskân Bakanı Turgut Toker; Bayındırlık Ba
kanı Mukadder Öztehin; Orman Bakanı Selâ-
hattin İnal; Tarım Bakanı tlyas Karaöz; Sana
yi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez; Maliye Ba
kanı Sadık Tekin Müftüoğlu; Turizm ve Tanıt
ma Bakanı Erol Yılmaz Akcal ve Devlet Bakanı 
İsmail Arar'ın yazılı cevapları (7/1476) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan, Dev
let Bakanı, Orman Bakanı, Bayındırlık Bakanı, 
Enerji ve Tajbiî Kaynaklar Bakanı, İmar ve İs
kân Bakanı, Köy İşleri Bakanı, Maliye Balkanı, 
Millî Eğitim Balkanı, Sanayi ve Teknoloji Baka
nı, Tarım Balkanı, Turzim ve Tanıtma Bakanı, 
Ulaştırma Balkanı, Gençlik ve Spor bakanların
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyle 
arz ederim. 

Burdur MiılletivelkiiM 
Mehımiet özıbey 

Not : Başbakan, İçişleri ve Ticaret Bakanla
rından cevap geldiğinde Tutanak Dergisinde 
yayımlanacaktır. \ 
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1. Türk gençliğini aşırı ve zararlı sol ve sağ 
akımlarından kurtararak vatanımıza yararlı 
İhale koymak için İzmir ili harekete geçmiş ve 
çok önemli iki karar almıştır 

a)' İzmir'in Karşıyaka sırtlarında küçük 
ve büyük yamaçlardan başlayarak Bayraklı ve 
Bornova sırtlarına kadar uzayacak ve İzmir 
Körfezini kucaklayacak geniş sahayı ormanla-
mak, 

b) Kurulacak bu muazzam ormanın en hâ
kim tepesinde, düşmanın İzmir'e dökülmesiyle 
Millî Mücadelemizi her yönü ile canlandıracak 
ve bu uğurda canlarını veren şehitlerimizin ruh
larını şadedecek 'muhteşem bir âbide vücuda 
getirerek buraya (9 Eylül Kurtuluş Anıtını) 
dikmek, 

Bu eserin tahakkuku için İzmir idealistleri 
15 Mayıs 1967 tarihinde toplanarak (İzmir Ata
türk Ormanı Kurma vfe Koruma) Demeği adı 
ile bir dernek kurmuşlar ve Bakanlar Kuruluna 
bu derneği kamu yararına çalışan dernekler ara
sına aldırtmışlardır. Bu suretle yeni Türkiye' 
nin doğuşuna nasıl ve n!e güçlıüMerle meydana 
ıgelldiğini bugünkü ve yarınki nesle bütün ince
lik ve ifadeleriyle anlatacak bu muazzam eserde 
millî parkı Atatürk Ormanı içinde yükselen 
9 Eylül zafer anıtını devrimizin geleceğe en 
yararlı bir armağanı olacaktır. (Hedefimiz Ak-
deniızdir ileri) emrini veren Başkomutan Büyük 
Atatürk'ün ruhunu şad edecek bu eser Cumhu
riyetimizin 50 nci yıldönümünde yeşerecek 
9 Eylül Kurtuluş Zafer Âbideisi içinde müzesi, 
parkı gemiş tören alanı ve spor yerleri olacak bu 
âlbiıde İzmir Körfezinden ve şehirden gece gün
düz görülebilecek bir anlam taşıyacaktır. 

Hıülkümeitimiz bu projelerin tahakkuku ve 
gerekli yardımların yapılması için ilgili bakan
lıkların müsteşarları seviyesinde bir kurulun bu 
meseleyi ele alması hususunda gerekM talimatı 
vermişlerdir. O günden bugüne kadar bu geniş 
>alanda 1968 yılının 13 Şubatında İzmir Orman 
Başmüdürlüğü 50 hektara yakın bir sahaıyı ağaç-
ılamış ve 1969 yılının Mart ayında da 30 000'e 
yakın fidan dikmiştir 3 senedir İzmir Orman 
Başmüdürlüğü burasını ele alarak Atatürk Or
manı Kurma ve Koruma Derneğini mahallî "halk 
heyecan ve y&rdımlarıyle burasını muazzam bir 
orman haline getirmeye müştereken gayret sari: 
etmektedirler. 
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Bizim en büyük temennimiz Türkiye'de Hü
kümetimizce kurulması kararlaştırılan 5 Cumhu
riyet orman sahasından birisinin İzmir'e tahsisini 
ve İzmir'e Atatürk Ormanıyle başlayan bu yer
de, plânlı, programlı bir şekilde çalışmalara baş
lanması ve esasen İzmir Orman Başmüdürlüğü 
tarafından nüvesi atılmış olan bu yere gereken 
önemi vererek ve İzmir Orman Başmüdürlüğü
mü takviye ederek gereken her türlü yardımın 
yapılmasıdır. Şimdiye kadar bu sahaya İzmir 
Orman Başmüdürlüğü tarafından 50 OOOtöeın 
fazla ağaç dikilmiş ve Atatürk Ormanı tahakkuk 
safhasının ilk basamağını altmıştır 

Eğenin ve yurdun düşman işgalinden kur-
tulmaısi'nda büyük kahramanlık göıstereın Aziz 
Atatürk'e İzmir'in ve bütün Türkiye'nin yeni 
kuşaklara bırakacağı bu en büyük armağanı 
Atatürk Ormanı ve 9 Eylül Anıtı olacaktı. 

Hükümet evvelde müsteşarlar seviyesinde bir 
kurula bu büyük ödevi verdiğine göre o günden 
ıbuıgüne kadar neler yapılabilmiştir? Cumhuri
yetin 50 nci yıldönümünde yeşerecek olan bu 
©sere. ne derece önem verilmiştir? Bakanlıklar 
hisselerine düşen ödevlerden hangilerini yapmış-
itırl Bu yerinde alınan, çok güzel teşebbüsü ma
hallî ve millî heyecanlarla karşılayarak ve ge
rekli yardımlarla teşvik ederek bakanlarımız 
meler yapabilmiştir? Ve neleri yapmayı tasarla-
makitadırlar? Ve Cumhuriyetimizin 50 nei yıl-
dÖ33(üımünde bu eserinde vücut bulmasında ne 
gibi tasavvurları vardır. Ve ne kadar yardım 
sağlayalbneeefclerdir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 2. 4. 1973 

Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 762 
03380 

Konu: Burdur Milletve
kili Mehmet Özbey'in Ya
zılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

liıgi: 10. 1. 1973 gün ve 7195 - 52760/7 - 1476 
sayılı yazınız. 

İsmir'de kurulan Atatürk Ormanı ile bu Or
man içerisinde dikilecek 9 Eylül Kurtuluş Anı-
foÜBfi -daâr, Otodur Milletvekili Mehmet Öztbey 
"^tarafından verilen yazılı s>ru önergesiyle ilgili 

olarak hazırlanan Bakanlığımız cevabı ekte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ekler : 

Ek : 1 - 2 Tk. Soru Cevabı. 
Prof. Dr. Necimi Sönmez 

Köy İşleri Bakanı 
Burdur Milletvekili Sayın Mehmet Özbey ta

rafından Millet Meclisi Başkanlığına verilen ya
zılı soru önergesinin cevabı. 

İzmir Atatürk Ormanı Kurma ve Koruma 
Derneği tarafından, İzmir - Karşıyaka sırtların
dan başlayarak Bayraklı ve Bornova sırtlarına 
kadar uzayacak Atatürk Ormanının kuruılmaısı 
ve bu mevkiin en hakim yerine 9 Eylül Kurtu
luş Anıtının dikilmesi ile ilgili çalışmalar, Ba
kanlığımın yürütmekle yükümlü olduğu hizmet
lerle ilişkili bulunmadığından bu konuda Bakan
lığımca herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 26/3/1973 

Ankara 
Yayın ve Tanıtana 
Sayı : Yay - G/226 

Konu : Mehmet özbey 
Hk. 

ıMillet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü, 10. 1. 1973 gün 
ve 7195/52760 - 7/1476 sayılı yazı. 

Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in İzmir' 
de kurulacak Atatürk Ormanı ve bu Orman için
de dikilecek 9 Eylül Kurtuluş Anıtına ait soru 
önergesinin cevabı ilişiktedir. 

Arz ederim. 
Adnan Karaiküçük 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Sayın 
Mehmet Özbey 
T. B. M. M. 
Burdur Milletvekili 
İzmir'de kurulacak Atatürk Ormanı ve bu 

orman içinde yapılması istenen 9 Eylül Kurtu
luş anıtına dair sorularınızdan, Bakanlığımızı 
ilgilendiren hususların cevabı aşağıya çıkanlmış-
/tır. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk adını 
alan, Türk gençliğini aşırı ve zararlı sol akım-
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iar4an kurtararak vatanımıza yararlı hale koy
mak için î'zmirVIe yapılan çalışmaları bütün gü
cümüzle destekliyeeeğianiz şüphesizdir. 

Bu güzel teşebbüsü gerçekleştirmek üzere ku
rulan derneğin toplantısına vaki davet üzerine 
iki yıl önce İzmir Beden Terbiyesi Bölge Müdür
lüğümüz katılmış ve burada üzerimize düşenin 
fazlasıyle yerine getirileceği bildirilmiştir. 

Bu derneğin bundan sonra herhangi bir top
lantısı olmamış veya tarafımıza bilgi verilmemiş-
•tir. 

Bilgi edinilmesini rica edeı saygılar sunarım. 
Adnan Karaküçülk 

'Gençlik ve Spor Baıkanı 

T.C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 26/3/1973 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : 174 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10. 1. 1973 tarih ve 7/1476 -7195/52760 
sayılı yazıları. 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, İzmir 
de kurulan Atatürk Ormanı ile bu orman içeri
sinde dikilecek 9 Eylül Kurtuluş Anıtına dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Ek : 2 soru cevabı 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Milllî Eğitim Bakanı 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, İzmir' 
de kurulan Atatürk Ormanı ile bu orman içeri
sinde dikilecek 9 Eylül Kurtuluş Anıtına dair 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1967 yılında «İzmir Atatürk Ormanı Kur
ma ve Koruma Derneği» adı altında kurulan 
derneğin, İzmir Karşıyaka Sırtlarından başlaya
rak Bayraklı ve Bornova sırtlarına kadar olan 
alanın orman haline getirilmesine dair yapmak
ta olduğu çalışmalara, Bakanlık olarak, adı ge
çen Il'de bulunan bütün' okullarımızın öğretmen 
ve öğrencileri birer ağaç dikmeleri suretiyle 
kaitlloda bulunabileceklerdir. 

Proi. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitim Bakanı 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 27 . 1 . 1973 

BaşmüşavMik 
Kayıt No : 11/39 - 1359 

Konu : Burdur Milletvekili Sayın 
Mehmet özbey'in yazılı sorusu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 10. 3. 1973 gün ve 8195 - 52760/7 - 1476 
sayılı yazınız. 

İzmir'de kurulan Atatürk Ormanı ve bu Or
man içerisine dikilecek 9 Eylül Kurtuluş Anıtı' 
na dair Burdur Milletvekili Sayın Mehmet Özbey 
tarafından verilen yazılı soru önergesi- ile ilgili 
Bakanlığımızda geçmiş herhangi bir işlem mev-
cud değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Rıfkı Danışman 

Ulaştırma Balkanı 

T.C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 24/1/1973 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 3/47 

Konu : Burdur Milletvekili Sayın 
Mehmet Özbey'in yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10. 1. 1973 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7195/52760, 7/1476 sayılı yazı." 

İlgideki yazılarıyle gönderilen Burdur Mil
letvekili Sayın Mehmet Özbey'in İzmir'de Ata
türk Ormanı ile bu orman için de 9 Eylül Kur
tuluş Anıtı kurulmasına dair Başbakanlık ve 13 
Bakanlık arasında Bakanlığımada yöneltilmiş ol
duğu yazılı soru önergesine karşılık olarak ha
zırlanan cevap ilişikte iki örnek olarak sunul
muştur. 

Gereğine müsaadelerine arz ederim. 
Turgut Toker 

İmar ve İskân Bakanı 

Sayın Mehmet Özbey 
Burdur Milletvekili 
1 —• Millet Meclisi Başkanlığına vermiş ol

duğunuz İzmir'de kurulması kararlaştırılan Ata
türk Ormanı ve Ormanın en hâkim bir yerinde 
muazzam bir 9 Eylül Kurtuluş Anıtı difcilımesi-

— 145 — 



M. Meclisi ıB : 118 30 . 5 . 1973 O : 1 

ne dair Başbakanlıkla beraber 13 Bakanlık ara- I 
sında Bakanlığıma da yöneltmiş olduğunuz ya
zılı soru önergenize karşılık olarak hazırlanan 
cevap ikinci maddeye çıkarılmıştır. 

2) İzmir İdealistlerinin İzmir'de Atatürk Or
manı kurulması bu onmanın en hâkim tepesine 
Millî Mücadelenizi canlandıracak 9 Eylül Kur
tuluş anıtının dikilmesi yolundaki çabaları mem
nuniyetle karşılamıştır. 

ıBu güzel ve yerinde teşebbüsün gerçekleşme-
ısi (konusunda bakanlığıma verilecek hizmetleri 
Bakanlığın bütün olanaiklarıylc yerine getiırmi-
yc hazır olduğumuzu saygılarımla arzederim. 

Tııııgut Toker 
İmar ve İskân Bakanı 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı I 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü I 

Ankara 
Daire : Ckmel Müdürlük Büro Müdürlüğü 
Sayı : 33 - 3/B - 01/7 

Konu : İzmir Atatürk 
Orman ve 9 Eylül Anı- I 
ti 

!Tüı*alkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10. 1. 1973 gün ve 7195/52760 - 7/1.476 
(sayılı yaızı: I 

Burdur Milletvekili Mehmet Özbey tarafın I 
dan Millet Meclisi Başkanlığına verilen yazılı so- I 
ru önergesinde bahis konusu olan; İzmir'de te- I 
sis edilecelk Atatürk Ormanı ve bu Orman saha- I 
smda inşa edilecelk 9 Eylül Zafer ve Kurtuluş I 
<Yniitî ile ilgili olarak Bakanlığımızda yapılmış I 
olan çalışma aşağıda belirtil mistir. I 

İzmir Atatürk Ormanı Kurma ve Koruma I 
Derneği tarafından, gerek orman tesisi ve gerek I 
ise bu orman sahasında inşa edilecek Anıt konu- J 
su ele alınmış olup, adı geçen Dernek Başkanlı- I 
ğı 27. 8. 1972 tarihli dilekle ile Bakanlığımıza 
müracaat ederek, Atatürk Ormanı sahası içinde- | 
inşa edilecek Zafer ve Kurtuluş Anıtı'nın Der- I 
nekçe hazırlattırılan avan projesinin tetkikini is- I 
temiştir. I 

Balkanlığıimız ilgilileri, proje Mimarı ile de I 
görüşerek avan projeyi tetkik etmiş ve bâzı tav- j 
siyelerde bulunarak bu hususları, adı gecen Der- I 
nek Başkanlığına 11. 9. 1972 gün ve 33 - 3 / 
B - 05/2523 sayılı yazı ile bildirmiştir. | 
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Bu konuda, 29. 10. 1972 tarihinde İzmir'deki 
fetikikatım sırasında, Dernek Başkanı Saym 
Behçet Uz ve Proje Mimarı ile görüştüm ve ken
dilerine Devletçe yardım yapılabil meşinin ne 
şekilde mümkün olabileceğini izah ettim. Maddi 
yardım dışında kalan konularda, bilhassa proje 
yapılması ve inşaatın yürütülmesi işlerinde 1609 
isayılı kanunumuzun 8 nci maddesine göre teknik 
yardımda bulunabileceğimizi bildirdim. 

Bilgilerinize arz ederini. 
Mukadder Öztekin 

Bayındırlık Bakanı 

T. C. 
Orman Bakanlığı 12 . 2 . 1973 

iSayı : 01.54 ' 
Konu : Mehmet Özbey'in yazılı 
ısoru önerigesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10 . 1 . 1973 gün, ,Kanunlar Müdür
lüğü 7195/52760 - 7/1476 sayılı yazıya : 

İzmir'de kurulan Atatürk Ormanı ve bu 
orman içerisinde dikilecek 9 Eylül Kurtuluş 
Anıtına dair, Burdur Milletvekili Saym Mehmet 
Özfbey tarafından verilen yazılı soru önergesiy
le ilgili cevabi muhtıra 2 nüsha olarak ilişik
te Sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Prof. Dr. Selâhattin İnal 

Orman Bakanı 

Burdur Milletvekili Sayın Mehmet Özlbey'iıı 
İzmir Atatürk Ormanı çalışmaları hakkındaki 
yazılı soru önergesi ile ilgili cevabi muhtıra 

İzmir'de, İzmir - Karşıyaka arasındaki Tu
ran ve Naldöken mevkilerinde, İzmir - Karşıya
ka karayolunun kuzeyinde kalan ve küçükkale 
tepesine kadar uzanan yamaçlarda bir «Ata
türk Ormanı» kurulması ile ilgili çaOış'malara 
1967 yılı sonlarında başlanmıştır. 

Bu maksatla, yukarıda belirtilen yerde bu
lunan 1)04 hektar genişliğindeki hazine arazisi, 
İzmir Orman Başmüdürlüğünce hudutlandırı-
lıp dikenli teli örgü çiti ile muhafaza altına 
alındıktan sonra, «Atatürk Ormanı» olarak ta
puya tescil ettirilmiştir. 

İzmir Orman Başmüdürlüğünce hazırlattı
rılan «Atatür'k Ormanı Ağaçlandırma Projesi» 
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ne göre ağaçlandırma çalışmalarına, Orman 
Gıenel Müdürlüğü katma bütçesinden tahsis 
edilen ödeneklerle, 1968 yılından itibaren baş
lanmıştır. 

1968 yılında arazi hazırlığı yapıldıktan sonra 
H969 yılında 39 868 adet fidan dikilerek; 

42 hektar, 
1970 yılında 8 917 adet fidan dikilerek 

8 hektar 
1971 yılında 3 600 adet fidan dikilerek 

9 hekitar saha ağaçlandırılmıştır. 
1972 yılında 21 hektar saha, içinde bulun

duğumuz dikim mevsiminde , dikim yapılmak 
üzene hazırlantmışîtır. Bu sahanın diiki\xıi Şubat 
•ayı sonuna kadaT bitirilecek, ve bu suretle 1972 
yılı dikim mevsimi sonuna kadar 80 hektar sa
ha ağaçlandırılmış olacaktır. 

Kalan 24 hektar sahanın ağaçlandırılması 
da 1973 yılı programına dahil edilmiş bulun-
ımaktadır. Arazinin hazırlanması işlerine ilkba
har ve yaz aylarında devamediileoek ve Cumhu
riyetimizin 50 nci Yıldönümü kutlama törenleri 
Birasında dikilecek: son fidanlarla, 104 hektar
lık ^<tzmir Atatürk Ormanı» ağaçlandırma işi 
'tamamlanmış olacaktır. Bundan sonra, ağaçlan
dırılmış olan bu sahada 3 - 4 yıl daha bakım 
ve koruma işine mahalli teşikillâtımızea devam 
olunacaktır. 

Bakanlığımızın, İzmir ve çevresinde yeni 
ormanlar kurma amacı ile yaptığı, yapmakta 
olduğu ve yapacağı ağaçlandırma çalışmaları 
yalnız bundan ibareit değildir. 

danlar, Cumhuriyetimizin 50 nci. yıl dönümün
de, bölgedeki Devlet ve Gençlik kuruluşları, 
okullar ve çeşitli müesseseler temsilcileri tara
fından dikilecektir. 6 . 2 . 1 9 7 3 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 16 . 2 . 1973 
özel Kalem Md. 

iSayı : 28 
Konu : Burdur Milletvekili Sn. 
Mehmet Öflbey'in soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10 . 1 . 1973 tarih Kanunlar Müdür

lüğü, 7195/52760 - 7/1476 sayılı yazı. 

İzmir'de kurulan Atatürk Ormanı ile bu or
man içerisinde dikilecek Kurtuluş Anıtına dair 
Burdur Milletvekili Sayın Mehmet Özbey'in ya
zılı sorusuna Tarım Bakanlığı yönünden hazır
lanan cevabın iki nüsha olarak eklice sunul
duğunu saygılarımla arz ederim. 

îlyas Karaöz 
Tarım Bakanı 

İzmir'de kurulan Atatürk Onmanı ile bu Orman 
içerisinde dikilecek 9 Eylül Kurtuluş Anıtına 
dair Burdur Milletvekili Sayın Mehmet Öz
bey'in yazılı sorusunun Tarım Bakanlığın yö

nünden cevabı 

İzmir'de İzmir - Karşıyaka arasındaki Tu
ran ve Naldöken mevkilerinde, bir Atatürk Or
manı tesisi ile ilgili çalışmalara 1967 yılı sonla
rında başlandığı, 

Bu maksatla yukarıda belirtilen yerde bulu
nan 104 hektar genişliğindeki hazine arazisi hu-
dutlandırılıp dikenli tel örgü çiti ile muhafaza 
altına alındığı ve Atatürk Ormanı olarak ta
puya tescil ettirildiği, 

Hazırlanan ağaçlandırma projesine göre 
1968 - 1971 yıllarında toplam 59 hektar saha 
ağaçlandırılmış olup 1972 yılı dikim mevsimi 
sonuna kadar 80 hektar sahanın ağaçlandırıl
mış olduğu, 

Kalan 24 hektar sahanın ağaçlandırılması 
işinin 1973 yılı programına alındığı, Cumhuri
yetimizin 50 nci yıldönümü kutlama tören
leri sırasında dikilecek fidanlarla, 104 dektar-

İamir çevresinde çeşitli nedenlerle bozulmuş 
veya çıplaklaşmış orman alanlarında, yıllardan 
beri deıvamedegelen ağaçlandırma çalışmaları 
ile her yıl 1 000 hektarın üzerinde yeni orman 
kurulmaktadır. 

Yıldan yıla daha da genişleyen ve çalışma
lara ilâveten, Cumhuriyetimizin 50 nci yılı mü
nasebetiyle kurulacak her biri en az 1 000 hek
tar büyüklüğündeki «Cumhuriyet 50 yıl orman
l a r ı n d a n birinin İzmir'in hemen yakınında 
tarihi Belkahve mevkiinde 200 hektarlık alan
da, bir diğerinin, İzmir - Aydın karayolu üze
rinde Dağkızılca mevkiinde 1 '300 heıkıtarlık 
alanda kurulmasına karar verilmiş ve hazırlık
larına başlanmış bulunmaktadır. Hazırlanmakta 
olan projelerine göre 1973 yılı Bütçesinden ge
rekli ödenek verilecektir. Bu ormanda ilk fi-
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bk Atatürk Onmanı ağaçlandırma işinin ikmal 
edileceği, 

IBu çalışmalardan ayrı olarak Cumhuriyetin 
ı50 nci yılı münasebetiyle, İzmir civarında biri 
200 hiektar, diğeri 1 300 hektarlık «Cumhuriyet 
Onmanı» tesisi kararlaştırılıp hazırlıklarına 
başlanmış oldulu, bu .ormanda ilk fidanların 
Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönümünde dikile
ceği ilgili Bakanlıkla yapılan temaslardan öğ
renilmiştir. 

Bu konudaki çalışmalara ihtiyaç gösterildi
ği takdirde Bakanlığımızın bütün imkânları ile 
katkıda bulunmaya amade olduğu arz olunur. 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Bayı : 9/194 12 . 3 . 1973 
Konu : Sayın Mehmet' Özbey'in 
'Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îliği : 10 . 1 . 1973 gün ve 7/1476 sayılı ya
zınız. 

Burdur Milletvekili Sayın Mehmet Özbey ta
rafından verilen yazılı soru önergesinde konu 
olan; 

a) İzmir'de büyük bir Atatürk Ormanı te
sis edilmesi', 

Ib) Bu onmanın en hâkim tepesine 9 Eylül 
Kurtuluş Anıtının dikilmesi, 

Hususlarının ele alınarak, bilhassa Cumhu
riyetin 50 nci yıldönümü gibi, Türk Milletinin 
(bütün fertleriyle, kaderde • kıvançta ve tasada 
ortak, bölünmez bir bütün hailinde millî şuur ve 
ülküler etrafında toplanma gerekliliğini du
yarak kutlama sevincine girdiği bir dönemde 
Ibu faaliyete hız verilmesini yerinde bir teşeb-
Ibüs olarak karşılıyoruz. 

ISanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak vazi
fe ve yetkilerimiz açısından bu faaliyete fiilen 
katılamadığımızı, ancak manen müzaherete 
amade olduğumu Sayın Meihmet Özbey'in öner
gesine cevap olarak saygıyle arz ederim. 

Mesut Erez 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 20 . 4 . 1973 

Bümko : 111121 - 62 -10224 
Konu : Burdur Milletvekili Sa
yın Mehmet Özıbey'in yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 10 . 1 . 1973 

tarihli ve 7195/52760 - 7/1476 sayılı yazısı, 
İlgideki yazılarına ekli olarak gönderilen 

Burdur Milletvekilli Sayın Mehmet Özibey'in ya-
zılı soru önergesi esas itibariyle Orman Bakan-
lığını ilgilendirmekte olup, söz konusu önerge
nin adı geçen Bakanlığın Özel Kadem ifadeli 
ve 12 . 2 . 1973 tarih ve 0154 sayılı yazısı ile 
e e vaplan dırıildı ğı ö ğr enilmişt ir. 

Arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 14 . 4 . 1973 
Plânlama Dairesi Başkanlığı 

Dosya : 2015 -18 
Bayı : 1205 - 8724 I 

Konu : İzmir Atatürk Ormanı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
((Cenel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü) 
İlgi : 10 . 1 . 1973 tarih ve 7195/52760, 

7 - 1476 sayılı emirleri, 
İliği'de kayıtlı yazınızda, Burdur Milletvekili 

Sn. Meihmet Özibey'in, Millet Meclisi Başkanlığı
na verdiği yazılı önergesinde, İzmir - Karşıya
ka sırtları ve körfezi çevresinde kurulacak olan 
Atatürk Ormanı ve bu Ormanın içerisinde tesis 
edilecek 9 Eylül anıtı ile ilgili çalışmalara Ba
kanlığımızca ne gibi bir katkıda bulunulduğu 
sorulmaktadır. 

Söz konusu Orman ve Anıtın gerçekleştiril
mesi konusunda Bakanlığımızın da katkıda bu
lunmasına ilişkin bir müracaat kaydına rastlan
mamakla birlikte, keyfiyet, tarafımızdan müs
pet karşılanmış olup, ilgili kurumlardan işbir
liği taldbinde bulunulduğunda gerekli müzaha-
ret gösterilecektir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Erol Akçal 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
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T. C. 
Başbakanlık 14 .4 .1973 

Basın-Yayın Genel1 Müdürlüğü 
Cumlhuriyetin 50 nci Yıldönümü* 
nü Kutlama» Genel Sekreterliği 

(Sayı : 4.02/201 
(Konu : Sayın Mehmet Özbey' 
in yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ÎLgi : 10 . 1.. 1973 gün ve 7195 - 52760 

7/1476 sayılı yazınız ı 
Başbakanlığın 27 . 1 . 1973 gün ve 77-165/ 

742 sayılı yazısı uyarınca Sayın Başbakan ve 
Bakanlığım, adına Burdur Milletvekili 'Sayın 
Mehmet özibey'in izmir'de bulunan Atatürk Or
manı ile bu orman içerisinde dikilecek 9 Eylül 
Kurtuluş Zafer Anıtı hakkındaki yazılı soru 
önergesinin cevabı aşağıda arz olunmnştur. 

İzmir'de İzmir - Karşıyaka karayolunun ku
zeyinde kalan ve Küçükkale tepesine kadar 
uzanan yamaçlarda bir «Atatürk Ormanı» ku
rulması ile ilgili çalışmaların 1967 yılı sonların
da başladığı, 104 hektar genişliğindeki hazine 
arazisinin İzmir Orman Başmüdürlüğünce hu-
dutlandırıhp dikenli tel örgü çiti ile muhafaza 
altına alındığı, «Atatürk Ormanı»1 adı ile tapu
ya tescil ettirildiği, 1968 yılında arazi hazırlı
ğının, yapıldığı, 1969 yılında 39 868 adet fidan 
dikilerek 42, 1970 yılında 8 917 adet fidan di
kilerek 8, 1971 yılında 3 60O adet fidan dikil e-
r'ek 9 hektar arazinin ağaçlandırıldığı, 1972 yılı 
dikim mevsiminde 21 hektar sahanın ağaçlan
dırılmasının öngörüldüğü, 24 hektar arazinin 
ağaçlandırılmasının 1973 yılı programına alın
dığı, Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümünü kutla
ma törenleri sırasında dikilecek fidanlarla 104 
hektarlık «İzmir Atatürk Ormanını» ağaçlan
dırma işinin tamamlanacağı, ağaçlandırılan sa
hanın 3 - 4 yıl daha bakımının Orman Teşkilâ
tınca yapılacağı, bunun dışında İzmir Çevresin
de her yıl 1 OGO hektarın üzerinde yeni oranla
nın kurulduğu, Cumlhuriyetin 50 nci Yılı müna
sebetiyle «Cumhuriyetin 50 nci Yıl Ormanları» 
nda birinin tarihî Belkahve mevkiinde 200 
hektarlık alanda, bir diğerinin İzmir - Aydın 
Karayolu üzerinde Dağ - Kızılca mevkiinde 
1 303 hektarlık alanda kurulmasına karar ve
rildiği, hazırlıklarına başlandığı, bu ormanların 
Devlet ve gençlik kurulları, okullar ve çeşitli 

müesseseler temsilcileri tarafından dikileceği 
Orman Bakanlığının, 

Cumlhuriyetin 50 nci Yıldönümü münasebe
tiyle İzmir'de yapılacak ağaç dikme kampanya
sına tamiir ilindeki bütün öğretmen ve öğrenci
lerin birer ağaç dikerek katılacakları Millî Eği
tim Bakanlığının yazılarından anlaşılmıştır. 

«izmir Atatürk Ormanı Kurma ve Koruma 
Derneği» Düşmanın Anadolu'yu işgale izmir* 
den başlaması ve bir daha geri dönmemek üze
re izmir'den yurdumuzu terk etmesi sebebiyle, 
büyük kurtarıcı, ebedî Önder Atatürk'ün, kur
tuluş savaşındaki aziz şehitlerimizin, gazileri
mizin, kahraman Türk evlâtlarının ruhlarına 
izafeten «I'zımıir Atatürk Ormanı,»1 içerisindeki 
Kaletepe'de «9 Eylül Kurtuluş Zafer Anıtının» 
yaptırılmasını kararlaştırmış, Derneğin fen bü
rosuna bir proje hazırlattırmıştır. 

Yaptırılan incelemede, anıt projesinin 1971 
yılında tamamlandığı, 1971 yılı Bayındırlık Ba
kanlığı birim fidanlarına istinaden avan proje
den alınabilecek ilk kâba keşfe göre inşaat ma
liyetinin 11 911 850,57 Tl. olduğu, 1973 yılı 
birim fiyatlarına göre maliyetin 15 - 16 milyon1 

olacağı, anıtın birinci keşif özetinin hazırlan
masına çalışıldığı, anıta gidiş geliş yolunun 
2 360 metre olduğu, Karayolları Bölge Müdür
lüğünce yapılan keşfe binaen stabilize üzerine 
asfalt kaplama bedelinin 1 081 048 Tl. tuttuğu, 
yolun Karayollarmca yapılmasının istendiği, 
ancak bu kuruluş tarafından henüz programa* 
alınmadığı, inşaata başlaması için Dernekçe, 
mahallî kuruluşlar eliyle yolun servis yolu 
halinde yapılmasının arzulandığı, Derneğin 
2C0! OGO Tl. nin bulunduğu, bu anıt için bir ya
rışmanın açılmadığı 31 . 12 . 1960 tarih ve 
I5/6955 sayılı Kararname hükümlerine uygun te
şekkül etmiş bir jüri tarafından kabul edilen 
bir projenin mevcut olmadığı, Dernek yetkilile
rinin temel atıldığında bağış miktarının sürat
le artacağı inancında oldukları, ancak 15 mil
yon liranın mahallen toplanmasının güç olacağı 
öğrenilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 50 nci1 

Yıldönümünün kutlanmıası hakkında kanun ta
sarısı Slena'toda değişikliğe uğramış, tasarının 
anıt yaptırma ile ilgili 5 nci maddesinin c fık
rası «Kurtuluş Savaşında gösterilen kahraman
lıkları ve büyük zaferi tarihe maletm<ek için 
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yurdun çeşitli yellerinde kurum ve d emeklerce I 
yaptırılacak anıtların tamamlanmasına bu ko
nu ile sağlanan fondan Kutlama Yüksek Kuru
lunun kararı ile yardım yapılabilir» şeklini al
mıştır. 

Yurdumuzun her karış toprağı gerçek anla
mı ile ecdat kanı ile sulanmıştır. Bu itibarla 
gerek şehitlerimize olan şükran ve minnet duy
gularımızı dile getirmek, gerek şahlanmış bir • 
kahramanlığı abideleştirmek, gerekse ölümsüz 
Ata'nın heykel ve büstlerinden mahrum kalma
nın ezikliğinden kurtulmak amacı ile daima ma
kûl ve makbul sebeplere dayanarak, Cumhuri
yetimizin kuruluşunun 50 nci Yıldönümü do la
yı siyi e 9 Eylül Kurtuluş Zafer Anıtı dahil büst 
ve anıt yaptırmak için istenen ödenek topla
mı yaklaşık olarak 35 milyon liraya baliğ ol
muştur. 

Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, (Muhte
lif yerlere dikilmesi düşünülen 3 anıt) Artvin, 
Bilecik, (Bozöyük, Metristepe anıtları) Bur
dur, (50 nci Yıl Kültür Parkı ve bu parka. Ata
türk büstü ile birinci devre Burdur Milletveki
li ve İstiklâl Marşımızın şairi Mehmet Akif Er-
soy'un büstünün, Orhan âbidesinin dikilmesi, 
Atatürk âbidesinin tamamlanması) Çanakkale 

(Şehitler âbidesinin tamamlanması) Edirne, Er
zincan, Gaziantep, Hakkâri, İsparta, İstanbul, 
Kars, Kırşehir, Konya Ereğlisi, Maraş (Mil
lî mücadele kahramanları için Atatürk'ü 
içine alan anıt) Niğde (Ulukışla, Oamardı, Or-
taköy) Samsun il ve ilçelerimizde Atatürk ve 
Cumhuriyet anıtları yaptırılması teşebbüslerine 
geçilmiş, mahallen yardımlar toplanmış ve dev- I 
lotin katkıda bulunması istenmiştir. Atatürk 
büstü yaptırma çalışmaları bu sayılan yerler 
dışında kalmaktadır. Bu teşebbüsler teker te
ker tetkik edildiğinde yardım yapılmamak için 
mâkul bir mazeret bulmak imkânı yoktur. 

Bu nedenle 50 nci Yıldönümünü kutlama 
Yüksek Kurulu ödenek imkânları içerisinde, bu 
asil davranışları değerlendirmek cihetine gi
decektir. 

Hiç şüphe yoktur ki, her olumlu teşebbüste 
olduğu gibi «İzmir Atatürk Ormanı Kurma ve 
Koruma Derneği» nin orman yetiştirme ve bu 
orman içerisinde «9 Eylül Kurtuluş Zafer Anı
tı» yapma faaliyetine Hükümet malî olanakları | 
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ve mevzuatın müsaadesi nispetinde yardımda 
bulunmaktan kıvanç duyacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsmail Arar 

Devlet Bakanı 

22. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Bursa İl Özel İdaresine ait binanın satışına da
ir soru önergesi ve İmar ve tsltân Bakam Tur
gut T ok er ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın ya
zılı cevapları. (7/1516) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bursa İl Özel İdaresi ile, Bursa Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı (A. P. Milletvekili aday 
adayı, A. P. Büyük Kongresi Delegesi) Ali Os
man Sönmez arasında, Bursa İl Özel İdaresine 
ait binanın satış ve devri konusunda, aşağıda 
yazılı hususların Başbakan, İçişleri ve İmar ve 
İskân Bakanlarından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletinizi saygılarımla istirham ede
rim. 29 . 1 .1973 

Erzurum Milletvekili 
Cevat Önder 

Soru : 
1. — Bursa'nın en mutena ve merkezî yeri 

olan Atatürk, Ünlü ve Osmangazi caddelerinin 
birleştiği yerdeki, takriben 100 m2'lik arsa üze
rine inşa edilmiş Özel İdareye ait binanın Ali 
Osman Sönmez'e satılması veya devredilmesi 
bahis konusu mudur"? Bursa 11 Genel Meclisi bu 
konuda herhangi bir karar vermiş midir? Ve
rilmiş ise, bu kararın şartları nedir! 

2. — Daha evvel mezkûr binayı satın almak 
veya binanın bulunduğu arsayı kendi arsası ile 
şûyûlandırmak isteyen şahıslar olmuş mudur? 
Hakkı Dikencik ve arkadaşlarının, 1909 yılın
da bu konuda ne gibi talepleri olmuştur? Bu ta
lepler hangi raporlara dayanılarak ve ne sebep
lerle reddedilmiştir? Hakkı Dikencik ve arka
daşlarının bu konuda imar tadilatı hakkında ta
lepleri Bursa Belediyesince nasıl mütalâa olun
muş ve nasıl cevaplandırılmıştır? 

3. — Bursa İl Genel Meclisi, Hakkı Diken-
cik'in talebini reddettiği halde, Ali Osman Sön-
mez'in talebini neden kabul etmiştir? Bursa İl 
Daimî Encümeni, mezkûr 100 m2'lik arsaya bağ-

Not : Enerji ve \Tabil Kaynaklar bakanlığın
dan cevap geldiğinde Tutanak Dergisinde yayın
lanacaktır. 
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lı bulunan 4 m2'Jik bir arsayı parsellemeden 
satma kararı almış mıdır? Bu kararın 18 Eylül 
1972 tarihli Hakimiyet Gazetesinde, yani A. P. 
Bursa İl Kongresinin yapıldığı tarihten bir gün 
sonra ilân edilmesinin taşıdığı özel bir mâna 
var mıdır? Bu 4 m2'lik arsa, satın alacak şahsın 
nasıl bir işine yarayacak ve cevap verecektir? 
Bu satış özel İdareye ne kazandıracaktır? Bi
lâhare Bursa Valiliğinin bu satışı durdurması
nın sebepleri nelerdir? 

4. — Yukarıda bahsedilen Vilâyet Özel İda
resine ait binanın bulunduğu arsaya. Bursa ili
ne gelir temin etmek maksadı ile veya bir âm
me hizmetinde kullanmak gayesiyle, Bursa Özel 
İdaresince bir inşaat yapılıp yapılmaması düşü
nülmüş müdür? 

5. — Vilâyet Özel İdaresinin, Bursa Beledi
yesine, mezkûr arsanın imar durumu ile ilgili 
sorusuna cevap beklenilmeden, bu arsanın Ali 
Osman Sönmez'e devredilme kararının acele 
olarak verilmesinin sebebi nedir? 

6. — Bu muamele Ali Osman Sönmez lehine 
tekemmül ettiği takdirde, Bursa ilinin muame-
lek ve gelir kaybıyle, kârdan mahrumiyeti he
saplanmış mıdır? 2490 sayılı Kanun hükümleri 
bu konudan neden uygulanmamıştır? Mezkûr 
Kanun hükümleri uygulansaydı, Bursa İli özel 
İdaresinin kazancı ne olacaktı? 

T. O. 
İmar ve İskân 28 . 2 . 1973 

Bakanlığı 
Özel Kalem 
Müdürlüğü 

Ankara 
Sayı : 10/307 

Konu : Erzurum Milletvekili Cevat 
önder'in yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 . 2 . 1973 gün Kanunlar Müdürlüğü 
ve 7321/53722, 7/1516 sayılı yazı. 

Erzurum .Milletvekili Sayın Cevat önder'in 
Başkanlıklarına verdikleri ve Başbakanımıza, 
İçişleri Bakanına ve bana yöneltmiş oldukları, 
Bursa 11 Özel İdaresine ait eski hizmet binası 
arsasının satışına dair 29 .1 .1973 tarihli yazılı 
soru önergesinin Bakanlığımla ilgili kısmına 

karşılık olarak hazırlanmış bulunan cevaptan 
iki örnek ilişikte sunulmuştur. 

. Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Turgut Toker 

İmar ve İskân Bakanı 

Sayın Cevat önder 
Erzurum Milletvekili 
1. — Başbakanımızın, İçişleri Bakanı ve ta

rafımdan cevaplandırılmak üzere Millet Mecli
si Başkanlığına vermiş olduğunuz Bursa İl Özel 
İdaresine ait binanın satış veya devrine dair 
yazılı soru önergenize karşılık olarak hazırlan
mış bulunan cevap ikinci maddeye çıkarılmıştır. 

2. — Bilindiği üzere İl Özel İdarelerine ait 
bina veya arsalarm'satışı Bakanlığım görevleri 
dışında kalmaktadır. 

Bu nedenle sorularınızın tümüne cevap ver
me olanağına sahip bulunmamaktayım. 

1) 5 .0 .1967 tarihli dilekçe ile t. Hakkı 
Dikencik, Ali Dikeııcik ve Edip Dikencik büyük 
bir iş ham yapmak ve hanın belirli bir kısmını 
İl Özel İdaresine vermek şartıyle adı geçen ar
sanın kendilerine bırakılmasını talep etmişler 
ise de bu konuda nihaî karara varılmamış ol
duğu anlaşılmıştır. 

TT) Bilâhare Ali Osman Sönmez 23.12.1972 
tarihli dilekçesi ile aynı maksatla adı gecen ar
sanın kendisine satılması veya başka bir for
mülle kendisine verilmesini talep etmiş, İl Genel 
Meclisinin bu taleple ilgili olarak ittihaz ettiği 
22 .1 .1973 gün ve 285 sayılı kararı ile bâzı 
şartlarla bu talep uygun görülmüş ise de, ka
rar Valilikçe onaylanmamış ve İdareyi Umumi-
yeyi Vilâyat Kanunu muvakkatinin 135 nci 
maddesi gereğince hükümsüz sayılması için Da-
nıştaya müracaat edilmiştir. 

III) Gerek Dikencik ailesinin gerek Ali 
Osman Sönmez'in talepleri ile ilgili olarak plân 
tadilatı konusunda herhangi bir müracaata ras-
1 anmamıştır. 

IV) Bursa ili özel İdaresine ait eski Özel 
İdare hizmet binası arsası 6/2 pafta, 374 ada ve 
138 parselde kayıtlı olup yüz küsur m2'dir, 
imar durumu itibariyle Özel İdareye lüzumlu 
olmayan 4 m2'lik bir kısmının bütçe açığını ka
patmak bakımından satışına tevessül edilmiş ise 
de, ilân yapıldıktan sonra mezkûr 4 m2, yerin 
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özel İdare arsasından ifraz edilmemiş bulundu
ğu görülmüş ve satış halinde bu yeri alacak 
kimsenin Özel İdare mülküne şayi hissedar ala
cağı ve izale-i şüyu ile çok kıymetli olan bu ar
sanın elden çıkmasına sebep olabileceği gözö-
nünde tutularak satıştan sarfınazar edilmiştir. 

V) Bu arsanın âmme hizmetleri için veya 
gelir getirecek bir tesis yapılması için kullanıl
ması mümkündür. Ancak bu yerde bugünkü in
şaat durumuna göre inşaat yapılabilmesi için bi
tişiğindeki 12 parsel numaralı arsadan 18 m2, ve 
8 parselden 3 m2, ceman 21 m2, arsanın özel 
İdare arsasına katılması gerekmektedir ki özel 
İdarenin bugünkü malî durumu ile buna imkân 
bulunmamaktadır. 

VI) Yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere 
bahis konusu Bursa İli özel İdaresine ait arsa
nın imar durumunda bir değişiklik yoktur. An
cak Vilâyet özel İdaresinin herhangi bir inşaat 
teşebbüsünde kolaylığa kavuşturmak için özel 
İdare arsasına katılması gereken 21 m2'lik yerin 
bir plân tâdili suretiyle ayrılmasının mümkün 
olup olmadığı belediyeden sorulmuş fakat he
nüz bir cevap alınmamıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Turgut Toker 

İmar ve İskân Bakanı 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 1. Daire 

Bşk. Hesap 612-202-2-
73/6225 10 .3 .1973 

Konu : Erzurum Milletvekili Sayın 
Cevat önder'in yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Millet Meclisi Başkanlığının 
2 . 2 . 1973- gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar 
Md. 7321-53722-7/1516 sayılı yazısı. 

b> Başbakanlığın 7 . 2 . 1973 gün ve Ka
nunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı 
77-2)60/1087 sayılı yazısı. 

Bursa 11 özel İdaresine ait bir binanın satış 
ve devri hususunda Erzurum Milletvekili Sayın 
Cevat önder'in yazılı soru önergesinde değini
len konularla ilgili olarak Bakanlığımızca der
lenen bilgiler aşağıda belirtilmiştir. 

1. — Soru önergesinde belirtilen özel idare
ye ait binanın, arsası üzerinde yapılacak yapı
nın kat mülkiyeti kanununa göre, bir kısmının 
özel idare adına tapuya bağlanmak ve altı se
ne süre ile intifa hakkının Ali Osman Sön
mez'e bırakılması hususunda 11 Genel Meclisinin 
22 .1 .1973 gün ve 285 sayılı kararı bulunmak
tadır. Ancak bu karar vali tarafından onaylan
mamış ve iptali için 1 .2 .1973 tarihinde Danış
tay'a başvurulmuştur. 

2. — Hakkı Dikencik ve arkadaşları 5.6.1969 
tarihinde özel İdareye başvurarak aynı arsa 
üzerinde inşaat yapmayı ve zemin katında 76 
m2'lik ve yine bunun üzerinde birinci katta 76 
m2'lik iki büro yeri vermeyi teklif etmişlerse 
de, bu konuda 11 Genel Meclisi kesin bir karar 
vermemiştir. Adı geçenlerin Belediyeye imar 
plânının değiştirilmesi için başvurduklarına da
ir bir kayda rastlanmamıştır. 

İl Genel Meclisinin, Hakkı Dikencik ve ar
kadaşlarının isteğini kesin bir karara bağlama
yarak, tekrar karma komisyona havele etme
sinin nedeni, bu konuyu inceliyen özel komis
yonun sözü edilen gayrimenkulun hisseli duru
ma gireceği, önerilen avantajların yeterli olma
dığı ve aynı zamanda böyle bir anlaşmanın 2,490 
sayılı Kanunun hükümlerine uygun düşmeyece
ği ve özel idare için zararlı olacağı yolunda ra
por vermiş olmasıdır. 

3. — Soru önergesinde bahis konusu edilen 
4 m2'lik arsanın satışı bu yerin çok kıymetli ol
ması ve Emlâk Vergisi Kanununun uygulanma
sı sonucu malî yönden çok güç duruma düşen 
11 özel İdaresine bir gelir temini amacına ma
tuftur., Bu yerin ifraz edilmemiş olduğunun ve 
satışı yapıldığı takdirde, satın alacak şahsın bü
tün arsaya şayian hissedar olacağının sonradan 
anlaşılması üzerine satıştan vazgeçilmiştir. 

4. — Bu arsanın kıymetlendirilmesinin vi
lâyetçe düşünülmekte olduğu, ancak Emlâk 
Vergisi Kanununun uygulanmasından sonra, 11 
özel İdare gelirlerinin çok azalması dolayısiyle 
sözü edilen arsanın idarece değerlendirilmesine 
girişilmediği, ayrıca arsa üzerinde bir kamu hiz
met binasının inşaası için bitişikteki bâzı arsa
lardan 2,1 m2'lik bir sahanın kamulaştırılması
nın gerektiği öğrenilmiştir. 

5. — Bursa İl özel İdare Müdürlüğünce 
5 . 1 . 1973 tarihinde özel İdare arsasına katıla-

— 152 — 



M. Meclisi B : 118 30•. 5 . 1973 0 : 1 

eak 21 m2'lik yerin plân değişikliği suretiyle 
ayrılmasının mümkün olup olmadığının beledi
yeden sorulduğu, 17 . 2 .1973 tarihine kadar bir 
cevap alınamaması üzerine Genel Meclisin bu 
cevabı beklemeden kendi takdir hakkına daya
narak karar verdiği anlaşılmaktadır. 

6, — Bu arsanın 2490 sayılı Kanuna göre, 
satılması halinde idarenin ne kadar kazançlı 
olacağının hesaplanması mümkün değildir. Esa
sen Valinin İdareî Umumiyeî Vilâyat Kanunu
nun 135 nci maddesine göre, söz konusu 11 Ge
nel Meclisi kararının iptali için Danıştaya baş
vurmasının nedeni, bu satışın 2490 sayılı Ka
nunun hükümlerine ve aynı zamanda 11 özel 
İdaresinin menfaatlerine uygun düşmemesidir. 

Arz ederim. 
Ferit Kubat 

İçişleri Bakanı 

23. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Al
manya'da -çalışan isçilerimizin kumar iptilâsın-
dan kurtarılmasına dair soru önergesi ve Çalışma 
Babanı Ali Rıza Uzuner'in yazılı cevabı. 
(7/1520) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri ve 
Çalışma Bakanlarınca yazılı olarak cevaplandı
rılmasına müsaadelerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir Milletvekili 

Şinasi Osma 
Son günlerde Almanya'dan gelen haberler

den, gurbet illerde çeşitli sıkıntılar içinde çalı
şan işçilerimizin güçlükle biriktirdikleri alın te
ri dövizlerini (onbinlerce markı) kumar masa
larında yabancı uyruklu işçilere kaptırdıkları, 
birçok ailelerin perişan olduğu, son 15 gün için
de komşu bir ülkeden Almanya'ya gelen yaban
cı bir işçinin Türk işçilerinin 72 000 markını 
alıp götürdüğü öğrenilmiştir. 

Hanımanları söndüren bu iptilâya tutulan 
ve tutulmaları için bu istikamette çalışan ya
bancıların miktarının arttığı da dikkati çek
mekte olduğu belirtilmektedir. 

Lisan ayrılığı nedeniyle Alman emnivet ma
kamlarının bu mevzuda yaptığı mücadelenin te-

Not : Başbakandan cevap geldiğinde Tutanak 
Dergisinde yayımlanacaktır. 

sirsiz kaldığı bir vakıadır. Bu durum karşısın
da âeilen şu hususların açıklanmasını istiyorum. 

1. — Bu haberler ne dereceye kadar doğru
dur? 

2. — Doğru ise Çalışma ataşelerimizle kon
solos ve elçiliklerimizin bu hususta hükümete 
verdikleri bilgiler ne şekilde değerlendirilmek
tedir? 

3. — İşçilerimizin bu iptilâdan kurtarılması, 
komşu ülkelerden Almanya'ya gelen yabancı iş
çilerin tuzağına düşmemeleri için (Dışişleri ve 
Çalışma bakanlıklarımız)' ne gibi tedbirler al
mışlardır veya almayı düşünmektedirler? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 27 .3 .1973 

Araştırma, Plânlama 
ve Koordinasyon 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 12.1.1.1.3/117 

Konu : Şinasi Osma'nın Soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10 . 2.1973 gün ve 7356/54172-7/1520 sayılı 

vazıları ekir İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın 
Almanya'da çalışan işçilerimizin kumar iptila-
smdan kurtarılmalarına dair yazılı soru önerge
si incelenmiştir. 

Sayın Milletvekili son günlerde Almanya'
dan gelen haberlerden, yurtdışında çalışan işçi
lerimizin kumar masalarında onbinlerce mark 
kaybettiklerini, son 15 gün içinde komşu bir ül
keden Almanya'ya giden bir işçinin Türk işçi
lerinin 72 000 markını alıp götürdüğünü, bu 
yönde çalışan işçilerin savılarmın gittikçe art
tığının dikkat çekici hal aldığını belirtmekte ve 
Alman emniyet makamlarının dil ayrılığı nede
niyle bu konuda etkili olamadıklarına değine
rek; 

1. Bu haber ne kadar doğrudur? 
2. Doğru ise, çalışma ataşelerimizle, kon

solos ve elçilerimizin bu hususta Hükümete ver
dikleri bilgiler ne şekilde değerlendirilmekte
dir? 

3. İşçilerimizin bu iptilâdan kurtarılması, 
Almanya'ya gelen yabancı işçilerin tuzağına 
küsmemeleri için (Dışişleri ve Çalışma Bakan
lıklarımız) ne gibi tedbirler almışlardır veya 
almayı dfrrönmektedirler? 
diye sormaktadır. 
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1. Kumar gibi her yerde, her türlü, araç ve 
gereçle, her kademede kişiler arasında cereyan 
eden, olayın yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında 
da sayısal değerlendirilmesi olanağı bulunmadı
ğına göre, gerçek ağırlığını saptamaktan ba
kanlık olarak yoksun bulunduğumuzu açıkla
mak gerçekçi bir tutum olacaktır. 

2. Bu konuda değişik kaynaklardan gelen 
haberler Sayın Milletvekilinin de değindiği üze
re, gerek sosyal gerekse ekonomik açıdan de
ğerlendirilmektedir. 

3. Soruna çözüm yolu sosyo - kültürel yol
dan aranmaktadır. Bu amaçla* Bakanlığımız 
yurtdışında bulunan, müşavirlere, ataşelere, ata
şe yardımcılarına, sendika uzmanlarına ve özel
likle din görevlilerine bu sosyal hastalığın işçi
lerimiz arasında salgın halini almasını önlemek, 
etkisini azaltmak için, türlü vesilelerden yarar
lanılarak telkinlerde bulunmalarını önermekte, 
ayrıca bakanlığımızca hazırlanan veya başka 
kurum ve kuruluşlardan sağlanan, bu arada sö
zü edilen konuyu da içeren, yararlı yayınları iş
çilerimizin dikkatine sunmak için azamî çaba 
harcamaktadır. Diğer taraftan işçi gönderdiği
miz ülkelerin radyo istasyonlarında memleketi
mize ayrılan programlarda bu konuya da yer 
verilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ali Rıza Uzuner 
Çalışma Bakanı ' 

24.— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal/ 
%n, çeşitli nedenlerle haklarında takibat yapılıp 
bakanlık emrine alman öğretmenlere dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim. Bakanı Sabalıaitin Öz
bek'in yazılı cevabı. (7/1523) 

9 . 2 . 1973 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan, Sa
yın Millî Eğitim'.Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasında aracılığınızı saygı 
ile dilerim. 
• • - • _ ; ' • • • - • • - - Sakarya Milletvekilli 

Hayrettin Uysal 

Sayın Millî Eğitim Bakanı son demeç, ve 
konuşmalarında, «öğretmen kıyımına devam 

Not : Dışişleri Bakanlığından cevap geldiğinde 
Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 
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edeceğim,» diyerek, bu kıyımın gerekçesini de, 
«Atatürk'ün resmini yırtma, komünist propo-
gandasr yapmalarına» bağlamıştır. 

Yine Sayın Millî Eğitim Bakanı, «öğretmen
lerin tedirgin edilmediğini, binlerce değil to
pu - topu 100 civarında öğretmenin, Bakanlık 
Emrine, Açığa alındığını ya da, nakledildiğini» 
söylemiştir. 

Biz açıkça belhıtelim ki, Anayasamızın, ka
nunlarımızın yasakladığı, suç saydığı fiilleri iş
leyenler hakkında, yine kanunlarımızın ve Ana
yasamızın öngördüğü tedbirleri doğal saymak
tayız. Kanunlar çerçevesinde hukuka bağlı yar
gı organları elbettejki gereğini yapacaklardır. 
Bir hukuk Devletinde yöıntem budur. 

Ne var ki, eğitim örgütünde bugün olmakta 
olan kesin olarak söyleyelim ki bu değildir. 

Millî Eğitim topluluğu içinde, sistemli, kasit-
li ve bir stratejik hesaba dayanan bir baskı, bir 
ihbar dönemi açılmış bulunmaktadır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı bunu çok ters ve 
kasıtlı bir - i|ki örneğe bağlayarak, özellikle son 
yıllarda iyice yoğunlaşan korku, kuşku ve kı
yım gerçeğini gözlerden kaçırmak istemektedir. 
Öğretmenler içinde varsa, «Büyük Atatürk'ün» 
resmini yırtan öğretmeni cezalandırın hattâ onu, 
bir akıl hastanesine muayene ve tedaviye gön
derin. Lenin'in sakalını öpen öğretmen varsa, 
onu da akıl hastanesine sevikedin, hakkında iş
lem yapın gerçeği meydana çıkartın. 

Ama, öğretmenler üzerinde yürütülmek iste
nilen kıyım, baskı, şiddet ve uygulanan bu aca
yip yöntemi, Türk halkına başka çeşit göster
meye kalkmayınız. 

1) Öğretmenler, uydurma ve bazen imzasız 
ihbarlarla tahkikat geçiriyor. Mağdur ediliyor, 
lekelendirilmek isteniliyor. Bu tahkikatlarda 
çok ilginç sorular soruluyor, ideolojik iddialar 
öngörülerek, tedirginlik yarattırılıyor. 

Mahkemelerde çok kez bu iftiralar saptanı
yor ; fakat idare öğretmenin arkasını bırakmı
yor; ya naklediyor, ya Bakanlık Emrine alıyor; 
ya da il içerisinde yer değiştirtiyor. 

2) Bugün öğretmenin kullandığı kavramlar, 
konuştuğu öztürkçe dil bir kuşku konusu ve 
hattâ kara çalma, tedirgin ötme yolu olmuştur. 
Örneğin, devrim, eylem, halkçılık, toprak re
formu, maden ve petrollerimizin halk yararına 
işletilmesini istemejk, toplumcu eğitim uygula-
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ması önermek, Atatürk Devletçiliğini savun
mak, özgürlükçü demokrasiden yana olmak gi
bi. 

3) Partilerüştü Hükümetler, Türkiye'de ye
ni bir metod uygulamaya başlamışlardır. Bu
gün bütün Devle't Memurları için özel fişler 
meydana getirilmesi ve tutulması istenilmiştir. 
Devlet dairelerine gönderilen ve her memur için 
önerilen bu fişlere notlar düşülmejktedir. Ayrı
ca kamu kesiminde görev alacak kişiler için, 
MİT'ten müsaade istenmek çığırı açılmıştır. Bir 
sınav kazananın göreve alınması için bu «olur»u 
mutlak alması gerekmektedir. 

Güvenlik adına yürütülen bu yeni sistem, bu 
fişleme düzeni kuşku ve korkuyu Türkiye'de 
alabildiğine yaygınlaştırmaktadır. 

Kişi olarak, «demokrasi, özgürlük, insan 
hakları bu mudur» diye sormak gerekiyor. 

Bu mekanizma öğretmenler topluluğunda ise 
daha büyük yaralar açmaktadır. 

4)ı Sayın Millî Eğitim Bafkanmm verdiği ör
nekler, üçyüzbine yaklaşan Eğitim camiasının 
Atatürkçülüğüne asla toz kondurtamaz ve bu 
örnekler ciddiyetle bağdaşamaz. 

Bilerek seçilmiş, bulunmuş bu iki örnek üze
rinde durarak koskoca, Atatürkçü, devrimci, 
cumhuriyetçi, demokrasiye bağlı, Anayasacı 
kitleye ikara vurulamaz. 

Bugün şüphenin korkunç elleri öğretmen 
topluluğu üzerinde fırtına gibi esiyor. Acı çe
ken, tedirgin olan, suçlu gösterilmeye uğraşılan 
öğretmen binlereedir. Çünkü, tüm öğretmenler, 
yaratılan bu şüphe, korku ezgisinin burukluğu 
acısını çekmektedirler. 

Buna yok, demek; hayır, demek, gerçeği gör
memek demektir; ya da görmek istememektir. 

Sayın Başbakana, Sayın Millî Eğitim Baka
nına iki ayrı örnek vermek istiyorum : 

«Adana - Yavuzlar Ortaokul öğretmeni M. 
Nuri Ayvalı, öğretmen eşi Adana'da bırakılarak 
Elazığ'a kış - kıyamet demeden nakledilmiştir. 
Bu öğretmen önce tam beş ay özgürlüğünden ve 
görevinden yoksun bırakılmıştır. Sonunda be
raat etmiştir. Maaşlarını alamamıştır.» 

Mc Carthy'eiliğin dehşet saçan eylemi onu 
çoluik - çocuğu ile perişan etmiştir. 

İkinci örnek şu : «Bu, gönderilen yüzlerce 
mektuptan alınmış bir bölümdür.» 

«Yazacaklarım acı ve gerçektir. Hergün ev
lerimiz aranıyor. Tedirgin ediliyor, öğrencileri

miz ve öğrenci velilerine karşı küçük düşürü-
j lüyoruz. Gelişigüzel, yasak olmayan kitapları

mız almıyor, ifadeye çekiliyor, karakollarda bir 
- iki gün be|kletiliyor, bırakılıyoruz. Mahkeme
lere sevkediliyoruz. Bunlar sadece bâzı kişilerin 
jurnalları ile yapılıyor, yaptırılıyor. Günahımız 
Atatürk ilkelerine bağlı olmak, cumhuriyet il
kelerini savunmak, memleketimize milletimize 
doğruca çalışmaktır. Bunun ötesinde başka bir-
şey yoktur. Her türlü aşırı uçlara karşıyız. De
vamlı da karşı olacağız...» 

Bize yazılan ve Jkarşı karşıya kaldığımız bu 
örnekler sayılmakla bitmez. Oysa siz bir - iki 
ters örneği, tüm öğretmenleri yaralayacak bir 
şekilde kullandınız Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
Türk eğitimcisine bu metodla büyük zarar ver
diniz. 

'Sayın Başbakan, Sayın Millî Eğitim Bakanı, 
ı bu ve buna benzer yüzlerce örnek sunabili

rim size. 
Bu konuda bu sorunun tüm aydınlığa çıkma-

j sı için bir Meclis Araştırması istemeyi düşün
düm. Fajkat Meclis yöntemi bakımından bu araş
tırmaya ancak iki yılda bir sıra geleceği için 
vazgeçtim. Hükümet olarak böyle bir araştırma 
olanağı sağlasamz, göreceksiniz ki, gerçekler, 
göremediğinizin çok ötesinde bulunuyor. 

Bu bakımdan çaresiz bu yazılı önergeyle so
runu, iletmek, cevap istemek yolunu seçtim. 

Yukardan beri belirttiğim hususlara açık ve 
isim isim cevap istiyorum. 

Ayrıca : 
l)ı Devlet memurları için uygulanmak iste-

I nilcıı fiş sisteminin esası nedir? Bu çizelgenin 
bir örneğinin de gönderilmesini, 

2) Hangi ölçüler jkullanılarak sınav kazan
mış ya da memurluğa girecek kişiler hakkında 
«olur» ya da «olmaz» deniliyor. Bunu hangi 
makam yapıyor. 

3) Nakledilen, açığa alman, Bakanlık Em
rine alman, çeşitli nedenlerle il içinde yer de-
ğiştirtilen öğretmen sayısı ve nedenleri nedir? 

4) §u anda hakkında tahkikat yapılan öğ
retmenler kimlerdir, sayısı kaçtır. 

5)! Beraat etmiş, hafkkında tahkikat açılmış 
ve fakat sonra herhangi bir suç ya da kusur 
bulunmamış öğretmenlerden kaç kişi ve kimler 

I başka yere nakledilmiştir. Seibebi nedir? 
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T. O. 
Millî Eğitim! Bakanlığı 12 . 3 . 1973 
Bakanlık Müşavirliği 

Şayi : 154 

Millet Meclisi Başkanlığm& 

İlgi : 13 . 2 . 1973 tarih ye 7366/543«u7/ 
1523 sayılı yazıları. 

ISakarya Milletvekili Hayrettin Uysaıl'm, 
çeşitli selbeplerle haklarında tahkikat yapılıp 
Bakanlık emırine alman öğretmenlere dair yazı
lı sora önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Sabahattin özhek 

Mîllî Eğitim' Bakanı 

Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaTın, çe
şitli sebeplerle haklarında tahkikat yapılıp Ba
kanlık emrine alınan öğretmenlere dair yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Tezkiye Âmirleri .Tüzüğünün öngördü
ğü s'kil dosyası dışında, Bakanlığımız personeli' 
için herhangi bir fiş tutulmamaktadır. 

2. Bakanlığımız merkez teşkilâtı personeli 
ile okullarımıza öğretmen tayinlerinde, Perso
nel Kanunu esasları dahilinde hareket edilmek
tedir. 

3. 1971 yılından bu yana çeşitli sebeplerle 
nakledilen 216, il içinde görev yerleri değiştiri
len 26 öğretmen bulunmaktadır. 

İl içinde görev yerleri değiştirilen bu 26 öğ
retmen orta dereceli okullardadır. 

5442 sayılı Kanunun 8/c maddesine göre, 
idarî ve istişarî ımah'iyette alman İl Millî Eğitim 
Disiplin Kurulu kararlarına istinaden ilkokul 
öğretmenlerinin il içinde görev yeri tespiti ve 
değiftirilmtesi valilüklerkı yetkisi dahilinde bu
lunmaktadır. 

1972 Haziran ayından itibaren Bakanlık em
rine alman 94, açığa alman 10 öğretmen mev
cuttur. 

İlköğretimde işten el çektirilen öğretmenle
rin son durumları valiliklerden sorulmuş ve he
nüz bir cevap alınmamıştır. 

Nakledilen, açığa alınan, Bakanlık emrine 
alman ve il içinde görev yerleri değiştirilen öğ-

Nûi : Başbakandan cevap geldiğinde Tutanak 
Dergisinde yayımlanacaktır. 

refcnıenlerin çeşitli sebeplerden dolayı hakların
da bu işlemler yapılmıştır. 

4. Şu anda haklarında tahkikat yaptırılan 
302 öğretmen bulunmaktadır. 

5. T. O. Kanununun 141/1 ve 173 ün son 
maddeleri ile yargılanan ve Bakanlık emrine 
alman bir öğretmenin beraat ettiği yazı ile ma
hallinden bildirilmiş ise de mahkeme kararı he
nüz gelmemiştir. 

Bu öğretmenlerin nakilleri, çevrelerinde tür
lü selbeplerle sarsılan meslek itibarlarını koru
mak, hem kendilerinin huzur içinde çalışmaları
nı, hemı de hizmetin selâmetle yürütülmesini 
sağlamak amaeıyle yapılmıştır. 

Prof. Dr. SaJbahattin' Özhelt 
Millî Eğitim' Bakanı 

25. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut 
Boztepe'nin, yurt dışında çalışan isçilerimize 
yapılan vergi iadesine dair tsvru önergesi <ve 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı 
cevabı. (7/1532) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye, Sayın 
Çalışma Bakanları tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasında aracılığınızı saygı ile dile
rim. 

Sakarya Milletvekili 
• Barbaros Turgut Bozıtepe 

Yurt dışındaki işçilerimizin çalıştığı Avru
pa ülkelerinde, özellikle çalışmalarımızın yo
ğun olduğu Batı Almanya'da her malî yıl so
nunda bâzı kriterlere ve belgelere göre ilgili 
vergi dairelerince «vergi iadesi» yapılmakta
dır. Bu ortalama olarak işçi başına 1 000 Î)M 
civarındadır. Vergi kartı ele geçtikten 3 - 4 
ay sonra bu meblağ kart sahibine ödenmektedir. 

Yurda dönmek, diğer bâzı zorunlu ve psiko
lojik nedenlerle hak sahibi işçilerimiz, bu hak
larını çok az ve peşin ödemelerle bâzı kişilere 
ve özellikle bu işleri onganize eden yaibaneilara 
satmaktadırlar. 

Yaklaşık olarak bunların toplamı her yıl 
250 milyon DM tutmaktadır. Hem, büyük mah
rumiyetlerle, ailesinden, yurdundan binlerce 
kilometre uzakta, 'boğazından kısarak, daha faz
la para kazanıp Türkiye'ye döviz kazandırma 
uğraşında olan işçilerimizin, 250 milyon DMtan 
yoksun kalmaları; 
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Ye hem de ülkemizin önemli bfe* miktar olan 
bu döviz kaynağından yararlanamaması çok 
dikkat çekicidir. 

Sllbette ki, Türk Hükümetinin bu konu üze
rine eğilmesi gerekmektedir. 

Bu nedenle : 
1. Yıllardan beri süregelmekte olan bu du

rum bakanlıklarca bilinmekte midir? 
2. Bu konu üzerinde şimdiye kadar ne gibi 

bir çalışma yapılmıştır? 
3. Gerekli ne gibi tedbirler düşünülmekte

dir. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 26 . 3 . 1973 

Özel Büro : 206/5 -19480 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Hgi : (Kanunlar Müdürlüğü 26 . 2 . 1973 
gün ve 7409/54858 - 7/1532 sayılı yazıları. 

İlgideki yazılarına ilişik Sakarya Milletve
kili Barbaros Turgut Boztepe'nin 17.2.1973 
tarihli soru önergesine ilişkin hususlar aşağıda 
açıklanmıştır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin çalıştığı Avru
pa ülkelerinde özellikle Batı Almanya'da her 
malî yıl sonunda bâzı usul ve esaslara göre il
gili vergi dairelerince vergi iadesi yapılmakla 
beraber işçilerimizin gerekli usulleri bilmeme
leri dolayısıyla mağdur oldukları da bir ger
çektir. 

Bu husus Bakanlığımızca üzerinde önemle 
durulan bir mesele olup, vergi anlaşmaları ve 
bu görüşmeler çerçevesinde ilgili •makamlarla 
yapılan temaslarda olumlu sonuçlar sağlanmış
tır. 

1. Belçika'da çalışan Türk işçilerinin vergi 
iadesine hak kazanmaları için sene sonunda her
hangi bir beyanname doldurmaları zorunlu 
olmayıp Belçika Vergi Idaresmce her ücretli 
mükellefin verıgi iadesi otomatik olarak he
saplanmaktadır. Ancak, Belçika'yı terk etmiş 
olan Türk işçilerinin vergi iadelerinin kendile
rine ödenmesi Belçika Vearıgi İdaresince müm
kün olmadığı vergi anlaşması görüşmelerinde 
ortaya çıkmıştır. Buna çözüm alarak Türk iş
çilerinin Belçika'dan ayrılmadan önce ilgili 
Belçika Vergi Dairesine bu konuda yazılı ta
limat verilmesi suretiyle ileride hak edecekleri 
vergi iadelerine ödenmek üzere T. C. Merkez 

Bankasının Belç'ika'dafe muhabir bankakrma 
yatırriması hususu önerilmiştir. T. C Merkez 
Bankası, İş ve İşçi Bulma Kurumundan bilıgi 
alarak ilgililerin Türkiye'deki adreslerine 
kendilerine Belçika'dan hak kazandıkları 
vergi iadelerim ödeyecektir. Bu hizmetleri 
ibamka işçilerden hiejbir üeret almaksızın sağ-
lıyacaktır. Bu önerimiz Belçika Heyetince de 
olumlu karşılanmış ve durum mektup teattsî yo
luyla Türk ve Belçika •Hükümetleri arasında 
düzenlenmiş bulunmaktadır. Belçika'da görevli 
temsilcili'kler'imiz keyfiyeti her türlü vasıta ile 
Belçika'da Çalışan Türk işçilerine duyurmuş bu
lunmaktadırlar. Vergi iadeleri konusunda yuka
rıda Belçika Vergi İdaresine verileceği belirti
len talimat matbu olarak bastırılmış ve işçileri
mize dağıtılmıştır. 

2. Almanya'da çalışan Türk işçilerinin ver
gi iadesinden faydalanabilmeleri için her yıl so
nunda beyanname doldurmaları Alman Vergi 
Kanunlarının bir gereğidir. Bu hususta Bakan
lığımla Dışişleri ve Çalışma Bakanlığı teımsilcî-
lerinin ortak çalışmaları devam etmekte olup, 
işçilerimize beyanname doldurmakta her türlü 
yar dram ve kolaylığın sağlanması imkânları üze
rinde durulmaktadır. Ayrıca yafanda imzalana
cak olan Türkiye - Almanya vergi anlaşmasın
da yer alan bir hükümle Almanya'da görevli 
memurlarımızın aynen serbest Alman Vergi Mü
şavirlerinin hak ve yetkilerine sahibolması im
kânı elde edilmiştir. Böylece adı geçen memur
larımız vergi meselelerinde Türk işçilerini Al
man Vergi İdaresi nezdinde temsile ve kendile
rine her türlü yardımı sağlamaya hak kazaramlış 
olacaklardır. Aynı hüküm halen T. B. M. M.'nin 
tasdikine sunulmuş bulunan Avusturya ve Nor
veç ile imzaladığımız vergi anlaşmalarında yer 
aldığı giibi görüşmeleri devam eden Belçika, Ho-
landa, İsveç, Fillândiya, Danimarka ve tfcaiya 
vergi anlaşmalanmızm metin'lerinde de bulu
nacaktır. 

Beyanname vermiş olup da vergi iadesine. 
hak kazanan fakat Almanya içinde işlerini de
ğiştirdiği veya Almanya'dan ayrıldığı için ad
resleri bilinmeyen Türk işçilerine Alman Vergi 
Dairelerince vergi iadelerinin ödenemediği an-
îaşılmaştır. Bu husus üzerinde de önemle durul
muş ölüp, vergi iadelerinin kendilerine aynen 
yukarıda Belçika ile sağlanan mutabakata ben-
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zer bir şekilde ödenmesi imkânı araştırılarak bu 
hususta temaslara devam edilmektedir. Pek ya
kında olumlu bir sonuç alınacağı ümit edilen 
bu temaslar Bonn Büyükelçiliğimiz nezdinde-
ki Bakanlığımız temsilcileri vasıtasiyle yürütül-
-miskte olup,"gerçekleştiği takdirde işçilerimizin 
bu konuda uğradıkları mağduriyet büyük öl
çüde giderilm'iş olacaktır. 

.Arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

26. — Sakarya 'Milletvekili Turgut Boztepe' 
nin, Sakarya ilinde selden zarar görenlerin işçi 
olarak yurt dışına gönderilmelerine dair soru 
önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Turgut Toker 
ve Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in yazılı ce
vapları (7/1539) 

,Millet Meclisi Başkanlığına; 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan, 'Sayın 
Imıar ve iskân Bakanı ve Sayın Çalışma bakan
ları tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı saygılarımla dilerim. 20'.2.1973 

iSakarya Milletvekili 
Barbaros Turgut Boztepe 

Bilindiği gibi, 19 - 21 Haziran 1972 günleri 
aralıksız yağan yağışlar sonucu Sakarya gün
lerce su altında kalmış, çiftçilerimiz bu âfet so
nucu büyük kayıplara uğramışlardı. 

Hükümetçe yapılan çalışmalar ve önerileri
miz sonucu sel âfetinden zarar gören çiftçileri
mizin tespit edilen bâzı esaslar içinde öncelikle 
yurt dışına işçi olarak gönderilmeleri kararlaş
tırılmış ve hükümetçe de defalarca bu açıklan
mıştı. 

İlgililerce tespitler yapılmış, listeler hazır
lanmıştı. Aradan 7 ay gibi uzun bir zaman geç
mesine rağmen hâlâ bir işlem yapılmamakta
dır. 

[Selden zarar gören ve bu zararların yarası
nı sarma olanağını ancak bu yolla bulabilecek 
köylülerimiz merakla uygulamayı beklemekte
dirler. 

,1. iSakarya'da % 80'in üzerinde selden za
rar görenlerin sayısı nedir1? 

Not : Çalışma Bakanından cevap geldiğinde 
Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 

' 2. İşçi olarak yurt dışına gönderilme çalış
maları hâlâ sonuçlanmamış mıdır? Listeler ve 
kontenjan tespit edilmiş midir? 

3. Selden zarar görenlerin işçi olarak yurt 
dışına gönderilme işlemlerine ne zaman başla
nacaktır? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 21 . 3 . 1973 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 16/352 
Konu : S. Sakarya Milletvekili 
Barboros Turgut Boztepe'nin 
yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22 . 2 . 1973 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7424/55131, 7/1539 sayılı yazı. 
İlgideki yazı ile cevaplandırılmak üzere Ba

kanlığıma gönderilmiş bulunan Sakarya Millet
vekili Sayın Barboros Turgut Boztepe'nin Sa
karya ilinde selden zarar görenlerin işçi olarak 
yurt dışına gönderilmelerine dair yazılı soru 
önergesine karşılık olarak hazırlanan cevaptan 
iki örnek ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin müsaadelerine arz ederim. 
Turgut Toker 

İmar ve İskân Bakanı 
Sayın 

Barboros Turgut Boztepe 

Sakarya Milletvekili 
1. Yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 

Millet Meclisi Başkanlığına vermiş bulunduğu
nuz 20 Şubat 1973 gün ve Sakarya ilinde selden 
zarar görenlerin işçi olarak yurt dışına gönde
rilmesine dair yazılı soru önergenize karşılık 
olarak hazırlanan cevap 2 nci maddeye çıkarıl
mıştır. 

2. - 1) Sakarya ili ve çevresinde 21.6.1972 
günü meydana gelen su baskını sonucu kırkbeş 
konut yıkık Ve ağır hasar, kırküç konut orta 
hasar, dokuz konut ise az hasar, Gevye ilçesi Me-
kece köyünde 5 konut yıkık ve ağır hasar, 1 ko
nut orta hasar, 1 konutsa az hasar; Sakarya ili
nin 13 köyünde 38 konut yıkık ve ağır hasar, 
4 konut orta hasar, 34 konut az hasar görmüş 
bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere Âfetler Kanununa göre Ba
kanlığıma ancak evi yıkılan veya hasar gören 
hak sahiplerine ilk âcil yardım dışında konutlar 
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yaparak daimî barınağa kavuşturma görevi ve
rilmiş olup bütün çalışmalarımız bu istikâmette 
olduğundan konut zararları dışında meydana 
gelen diğer zararlar hakkında Bakanlığımda bil
gi bulunmamaktadır. Bu nedenle diğer hasarlar 
hakkında bilgi verme olanağına sahip bulunma
maktayız. 

2. Bakanlar Kurulunun 25 . 10 . 1971 gün 
ve 7/3338 sayılı kararma göre âfetlerden zarar 
görüp yurt dışına işçi olarak gitmek isteyenlere 
öncelik tanınması yetkisi bakanlıklar temsilcile
rinden oluşan Âfetler Merkez Koordinasyon 
Kuruluna verilmiştir. 

Su baskınından zarar gören afetzedelere yurt 
dışına işçi olarak gönderilme önceliği verilme
sini isteyen Sakarya Valiliğinin 26 . 8 . 1972 gün 
ve 1651, 25 . 9 . 1972 gün ve 1881 sayılı yazıla-
riyle konutlarında ve arazilerinde hasar meyda
na gelenlerden tespit edilmiş, toplam 3 581 ki
şilik listeler Bakanlığımıza intikâl ettirilmiş ve 
gereği için Âfetler Merkez Koordinasyon Kuru
luna intikâl ettirilmiştir. 

Konu Âfetler Merkez Koordinasyon Kuru
lunda incelenmekte olup, henüz karar verilme
miştir. 

3. Adı geçen Kurulun vereceği karara göre 
gerekli işlemler yapılacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. . 
Turgut Toker 

İmar ve İskân Bakanı 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 9.3.1973 

İş ve İşçi Bulma Kurumu 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : Dış 10 - 1 - 20/a 1791 
7/1539 - 7424 

Konu: Sakarya Milletvekili Bar
baros Turgut Boztepe'nin Sakar
ya ilinde sel âfetinden zarar gö
renlerin işçi -olarak yurt dışına 
gönderilmelerine dair Sayın Baş
bakana yönelttiği yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Deprem, yangın, su baskını, yer kayması ka

ya düşmesi çığ ve 'benzeri doğal olaylardan felâ-

Not : Başbakandan cevap geldiğinde Tutanak 
Dergisinde yayımlanacaktır. 
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keto uğrayanlara, yurt dışına işçi olarak gönde
rilmede öncelik tanınması 19 . 11 . 1971 gün ve 
14020 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan, 25 . 10 . 
1971 tarih ve 7/3338 sayılı Kararname ile Ba
kanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır. 

7/3338 sayılı Kararname eki afetzedelere ön
celik verilmesinin esaslarını 6 ncı madde halinde 
tespit etmiştir. 

Kararname yürürlüğe girdikten sonra, karar
namenin anlaşılmasını, uygulamasını ve bir âfet 
vukuunda takibedileeek usulün daha iyi bir şekil
de anlaşılmasını sağlamak amacı ile Bakanlığım
ca 21 . 1 . 1972 gün ve 9-3-109/1/633 sayılı 1 
nolu genelge çıkartılarak Bakanlık karar merke
zi ve il birimlerine, valiliklere ve Bakanlığıma 
bağlı, teşkilâtlara gönderilmiştir. 

7/3338 sayılı Kararname ekinin 1 ııci mad
desi, doğal olaylardan meydana gelen zararların 
genel hayatı ve bölgenin ekonomik durumunu 
önemli ölçüde etkilediği, kanunların öngördüğü-
usullerle saptandığı hallerde bundan ötürü felâ
kete uğrayanlara yurt dışına işçi olarak gönde
rilme önceliği verilmesini Âfetler Merkez Koor
dinasyon Kurulu» nun kararına bırakılmıştır. 

Âfetler Merkez Koordinasyon Kurulu, Baş
kanlığının 16 . 6 . 1971 tarih ve 27/217/476 sa
yılı yazısı ile İmar ve İskân Bakanlığı Müsteşar
lığının Başkanlığında, Millî Savunma, İçişleri, 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma, Köy İşleri 
bakanlıklarının Müsteşar veya Müsteşar Yar
dımcıları ile Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Millöt-
ler Dairesi Genel Müdürü ve Genel Kurmay Baş
kanlığından yetkili bir temsilcinin katılması ile 
teşekkül eden ve se'kreteryası İmar ve İskân Ba
kanlığınca yürütülen bir Kuruldur. 

Yurdumuzun herhangi bir yöresinde doğal 
olay vukuibulduğunda söz konusu kararnamenin 
1 nci maddesinde, öngörülen tespit yaptırılacak 
vo buna ilişkin olarak da zarara uğrayan felâ
ketzedelere Âfetler Merkez Koordinasyon Kuru
lunca yurt dışına gitmek için öncelik verilecek-
•tL\ 

Verilen'öncelik kararında da âfet .bölgesine 
kaç kişilik öncelik verileceğinin miktarı belirtile
cektik. 

Bundan sonra verilen öncelik miktarı Bakan
lığıma bildirilecek ve Bakanlığımca da yurt dışı
na gitmede aranan koşullar ile ürün ve üretim 
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kaynaklarının asgari % 80'ini kayıp eden afetze
delerin isimlerinin tespiti ilgili valilikten istene
cektir. 

Valilikçe hazırlanan listeler Âfetler Merkez 
Koordinasyon Kurulunca da tasdik edilerek Ba
kanlığıma intikal ettirilecektir. 

Bakanlığımca da kararname gereği, yurt dışın
dan alman tüm vasıfsız işçi taleplerinin % 15'i 
öncelik tanınan felâketzedelere tahsis edilmek üze
re, felâketzedelerin yurt dışına şevkleri sağlana-
cafetıi'. 

Üyesi bulunduğumuz Âfetler Merkez Koordi
nasyon Kurulunun 27 . 2 . 1973 tarihindeki top
lantı gündeminde Sakarya Valiliğince intikal et
tirilen ve isim listeleri yapılmış olan yağış ve sel 
sebdbiyle zarara uğrayan 1 396 ve 2 185 kişi 
olmak üzere toplam 3 581 vatandaşımıza önce
lik verilmesi hususu yer almıştır. 

Âfetler Merkez Koordinasyon Kurulu söz ko
nusu kararnamede öngörülen «Meydana gelen za
rarların genel hayatı ve bölgenin ekonomik duru
munu önemli ölçüde etkilediği, kanunların ön
gördüğü usullerle saptanması» şartını tespit ede
mediğinden ve Sakarya ilinin bu âfeti için başka 
makamlarca da verilen bir karar olmaması nede
niyle, öncelik verilip verilmemesine ait bir karar 
istihsal edememiştir. 

İmar ve İskân Bakanlığı mevzuatı ve bağlı ol
duğu kanunlara göre sadece .Sakarya Bölgesinde
ki binaların yıkımı bakımından karar verebilmek-
tedij?. 

ıSafcaryabdaki âfette bina yıkımından ziyade 
'bölgedeki tarımsal gücün zarara uğraması bahis 
konusuduı*. 

'Selden dolayı bölgenin tarımsal yönden genel 
hayatı ye bölgenin ekonomik durumunun önemli 
ölçüde etkilendiğinin tespiti yolunda verilmiş bir 
karar yoktur. 

Bu nedenle, yukarıda belirtilen kararın alın
ması hususunda ne yolda bir işlem yapılacağının 
tespiti ve kararnamede gerekli değişikliğin ya
pılıp, Başbakanlığa yazılmasının görüşülmesi için, 
Âfetler Merkez Koordinasyon Kurulunca bir alt 
komisyon teşkekkül ettirilmiş ve dolayısı ile de 
Sakarya iline ait öncelik talebi de yeniden görü-
fiilmefc üzere bu yolda yapılacak çalışmaların ne-
tieesmo. bırakılmıştır. 

1. Sakarya ilimizde selden zarar görenlere 
halen bir öncelik verilmemiştir. 

2. Âfetler Merkez Koordinasyon Kurulunca 
- Sakarya iline verilecek öncelik miktarı tespit edil-
memiştL'. 

3. Âfetler Merkez Koordinasyon Kurulunca 
öncelik verildiği takdirde Bakanlığımızca gön
derme işlemlerine derhal başlanacaktır. 

Afetzedelerin yurt dışına işçi olarak öncelik
le gönderilmeleri, kendilerinin eski ekonomik güç
lerine kavuşturulması için Devletçe yapılan yar
dımlardan bir tanesidir. 

Yurt dışına öncelikle gönderilecek felâketzede
lerin ise Devletçe yapılan başka yardımlardan 
faydalanmamış olması gerekmektedir. 

Sakarya ilimizde vukubulan sel âfeti için Hü
kümetimizce gerekli 'tedbirler anında alınmış ve 
zarara uğrayan vatandaşlarımıza çeşitli kuruluş
larca ('banka borçlarının ertelenmesi, konut yar
dımı, kredi v. s.) yardımlar yapılmıştır. 

Ayrıca 7/3338 sayılı Kararname yürürlüğe 
girinceye kadar, çeşitli âfetlerden dolayı, Sakar
ya iline Bakanlığımca 3 180 kişilik öncelik ta
nınmıştır. Bunlardan 1 434 kişinin yurt dışına 
gitmek için kayıtları yapılmış, 1 284 kişisinin 
şevkleri sağlanmış ve 147 kişisi de yabancı irti
bat bürolarınca reddedilmişlerdir. 

Arz ederim. 
Ali Rıza Uzuner 
Çalışma Bakanı 

27. —• Kahraman Maras Milletvekili İbrahim 
Öztürk'ün, Kahraman Maraz ilinde fakülte açıl
masına dair soru önergesi ve Millî Eğitim Baka
nı Sabahattin Özbek'in vazıh cevabı (7/1580) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Millî 

Eğitim Balkanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına aracılığınızı saygıyle rica ederim. 

Kahraman Maraş 
İbrahim Öztürk 

Soru : 
Kaihraman Maraş ilinin merkezi 105 000, çev

resiyle 500 000 nüfusa ve pekçok doğal ve tarihî 
kaynaklara sahip olduğu, bununla birlikte geri kal
mış iller arasında yer aldığı yüksek malûmları 
dlA 
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Her şeye rağmen, 'bu ilimizin geri kalmışlık 
çemberini kırarak her gün biraz daiha ilerlediği, 
son nüfus sayımına göre, şehircilik ve nüfus ha
reketleri yönünden Türkiye'de başlarda geldiği 
.görülmektedir. 

Ulusal kurtuluşun ilk öncülüğünü yapan ve 
fou nedenle yüce Parlâmento tarafından (Kahra
man) unvanına lâyı'k 'görülen bu değerli ilimizde 
ıhir fakülte açılmasıyle Devletimiz Maraş'a en bü
yük hizmetlerinden birisini daha yapmış olacak
t ı / . 

Her türlü hizmete lâyık olan bu Kahraman ili
mizde (Cumhuriyetin 50 nci yılını kutlama Kanu
nu) uyarınca bir fakülte açılması düşünülmekte 
anidir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı * 19 . 3 . 1973 
Bakanlık1 Müşavirliği' 

Sayı : 164 

Millet Meclisi Başkanlığına! 

İlgi : 10 . 3 . 1973 tarih ve 7522/65023-7/ 
1580 sayılı yazıları. 

Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'üıı, Kahraman Maraş ilinde bir fakülte 
açılmasına dair yazılı «soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Millî Eğitini' Bakanı1 

Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, Kahraman Maraş ilinde bir fakülte 
açılmasına dair yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız. 

Cumhuriyetin 50 nci Yılını Kutlama Kanu
nu ile Sivas'ta bir üniversite kurulması öngö
rülmüş bul unm akt a dır. 

Bu kanunda başka bir il veya mahalde bu 
»münasebetle ayrıca bir fakülte kurulması ba
his konusu edilmemiştir. 

Ancak, Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümü mü
nasebetiyle kurulacak üniversitenin fakültele
rinin nerede ve ne zaman kurulacağı bu üni
versitenin kuruluşundan sonra ele alınacaktır. 

Diğer tarafta yeni üniversitelerin ve fakül
telerin açılması ile ilgili hükümler getirmekte 
olan Üniversiteler reformu kanun tasarısı Mil-
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let Meclisi Bütçe Plân Komisyonunda müza
kere edilmektedir. 

Bu tasarının kanunlaşmasından sonra yeni 
açılacak üniversite ve fakülteler konusu ele alı
nırken, Kahraman Maraş ilinde bir fakülte 
açılm)ası ile ilgili talep üzerinde de durulacak
tır. 

Prof. Dr. Sabahattin özhek1 

Millî Eğitim Bakanı 

28. — Kahraman Maraş Milletvekili İbrahim 
Öztürk'ün, Kahramarı Maraş Belediye Meclisi
nin Gecekondu Kanununa aykırı olarak aldığı 
karara dair soru önergesi ve İmar ve İskân Ba
kanı Turgut Toker ve İçişleri Bakanı Mukad
der özteMn'7i yazılı cevapları (7/1582) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sayın İmar ve İskân Ba
kanı ve İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına aracılığınızı saygiyle rica 
ederim. 

14 . 3 . 1973 
Kahraman Maraş Milletvekili 

İbrahim öztürk 
Soru : 
Hızlı bir şehircilik ve nüfus hareketine sa-

hibolan ve son sayımda 105 000 nüfusu kapsa
yan Kahraman Maraş İli merkezinde 1968 yı
lında 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre ka
mulaştırılan ve bu amaçla 1,5 milyon lira har
canan 1, 2 ve 3 nolu gecekondu ıslâh ve önle
me bölgelerinin bu defa Maraş Belediye Mecli
sinin hissi ve partizan etkilerle ve 9 muhalife 
karşı 12 oyla aldığı bir karar sonucunda sahip
lerine iadesine tevessül edildiği üzüntü ile öğ
renilmiş bulunmaktadır. 

Kamulaştırılan ıslâh ve önleme bölgelerin
deki arazi sahiplerine paranın mümkün bir kıs
mının ödendiği, evsiz yüzlerce vatandaştan 
1 000 - 2 OOO'er lira para alındığı ve tapuları
nın dağıtıldığı, diğer bir kısım tapu senedinin 
de hazırlandığı öğrenilmiş, mağdur duruma dü
şen 6 000 vatandaşı temsilen Başbakanlığa bu 
konuda şikâyet ve müracaatlar vâki olmuştur. 

Gecekondu inşaatını ıslah ve önleme ve aynı 
zamanda evsiz vatandaşlara mesken temin etme 

Not : Başbakandan cevap geldiğinde Tutanak 
Dergisinde yayımlanacaktır . 
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amacına yönelen 775 sayılı Kanuna aykırı olan 
işbu kanunsuz belediye meclisi kararı karşı
sında sayın Bakanlığınız, 

1. Kararı onaylayacak mıdır? 
2. İlgililer hakkında soruşturma açacak 

midir? 
3. Kahraman Maraş şehrinde aksayan ge

cekondu ıslah ve önleme çalışmalarına bir dü
zen ve yön verilecek ve imkân sağlanacak mı
dır? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 7 .4 .1973 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 30/430 
Konu : Sayın İbrahim öztürk'ün 
yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 . 3 . 1973 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7546/56398-7/1582 sayılı yazıları. 
İlgideki yazıları ile tarafımdan cevaplandı

rılmak üzere gönderilen Kahraman Maraş Mil
letvekili Sayın İbrahim öztürk'ün Kahraman 
Maraş Belediye Meclisinin Gecekondu Kanunu
na aykırı olarak aldığı karara dair 14.3.1973 
'günlü yazılı soru önergesine karşılık olarak ha
zırlanan cevapta iki örnek ilişikte sunulmuş
tur. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Turgut Toker 

tmarve İskân Bakanı 

'Sayın İbrahim Öztürk 
Kahraman Maraş Milletvekili 

1. İçişleri Bakanı ile birlikte tarafımdan ce
vaplandırılmak üzere Millet Meclisi Baş
kanlığına vermiş bulunduğumuz Kahraman 
Maraş Belediye Meclisinin Gecekondu Kanu
nuna aykırı olarak aldığı karara dair 14.3.1973 
günlü yazılı soru önergenize karşılık olarak ha
zırlanan cevap ikinci maddeye çıkarılmıştır. 

, 2 -1 ) Kahraman Maraş Belediye Meclisi
nin Bakanlığımızca tasdikli 1, 3 ve 3 numaralı 
,gecekondu bölgelerinin kaldırılmasına dair ka
rarı teklif olarak Bakanlığıma gelerek uygun 
görülmemiş ve reddedilmiştir. 

Durum Plânlama Genel Müdürlüğü ifadeli 
16 . 3 . 1973 gün ve 460131401 -1456 sayılı 

yazısı ile Kahraman Maraş Valiliğine gönderil-
ımiştir. 

2. Bakanlığımın red kararına uyulmaması 
suçtur. Böyle bir durum olmadığına göre so-
ruşturmas açılması söz konusu olmamaktadır. 

3. Kahraman Maraş şehrinde gecekondu 
ve önleme bölgesi için Bakanlıkça 1 000 OOO 
TL. kamulaşıtrma için 850 000 TL. yol için 
440 000 TL. kanal için 134 000 TL. yol - kanal 
için olmak üzere ceman 2 424 000 TL. tahsis-
edilmiş 'bulunmaktadır. 

Üçüncü Plân devresinde Türkiye'de gece
kondulaşmayı önleme projesi adı altında ha
zırlanarak DPT.'nin görüşüne sunulan projede 
Kahraman Maraş ilinde gecekondulaşmanın ön
lenmesi amaciyle 273 ünite kiralık konut, 
1 084 ünite kredili konut yaptırılması ve 5 667 
ünite arsa dağıtılması plânlanmıştır. 

Bu uygulamaların altyapıları için 70 240 000' 
TL. kamulaştırma işleri için 15 470 000 TL.. 
sarf edilmesi uygun görülmüştür. 

I 

Gerekli ödeneğin sağlanması halinde Kahra-
raman/Maraş'a önümüzdeki yıllarda gecekondu 
ve ıslah alanında büyük ölçüde hizmet götürme 
olanağına sahibolunacak ve bu suretle Kahra
man Maraş'in konut ve gecekondu sorunu bü
yük ölçüde halledilmiş olacaktır. 

ıSaygılarım'la arz ederim. 
Turgut Toker 

İmar ve İskân Bakanı 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 21 . 5 . 1973 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 2. D. İ. 623 (73) 501 - 4/12628 

Konu : Kahraman Maraş Mil
letvekili İbrahim Öztürk'ün ya
zılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21 . 3 . 1973 gün ve Genel Sekreterlijk 
Kanunlar Müdürlüğü 7546/56398 - 7/1582 sayı
lı yazıları. 

İmar ve İskân Bakanı ve tarafından cevap
landırılması istenen Kahraman Maraş Milletve
kili İbrahim Öztürk'ün 14 . 3 . 1973 gün ve Ma
raş Belediye Meclisinin 775 sayılı Gecekondu 
Kanununa aykırı karar aldığı konusundaki ya
zılı soru önergesi üzerine yaptırılan inceleme 
sonucunda; 
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775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümlerine 
göre dar gelirli ve yoksul vatandaşlara mesken 
temini gayesi ile 1968 yılında, Maraş Belediye-
ısinee metre !karesi 6 liradan istimlâk edilerek 
İmar ve İskân Bakanlığının onayından geçiri
len (1), (2) ve (3) numaralı gecekondu önleme 
bölgelerine ait arazilerin parsellenme ve kana-
lizasyon işleri yapıldıktan sonra muhtaç olan
lar adma kur'aları çekilerek isabet eden arsala
rın parsel numaraları kendilerine bildirilmek 
suretiyle arsa bedellerinin bir kısmı da tahsil 
edilmiş olmasına rağmen, belediye meclisinin 
21 . 2 . 1973 tarihli toplantısında, yukarıda sö
zü edilen gecekondu önleme bölgelerinin 775 sa
yılı Kanun kapsamı dışında bırakılması ve ev
velce istimlâk edilen arazilerin sahiplerine ia
desi için verilen önerge müzakere edilmiş ve ne
ticede, halen metre karesi 120 TL. olan arazile
rin eski sahiplerine iadesinin 9 muhalife karşı 
oy çokluğu ile karara bağlandığı ve tasdik için 
28 . 2 . 1973 gün ve 313 sayılı yazı ile İmar ve 
İskân Bakanlığına gönderildiği, 

Adı geçen Bakanlık tarafından karar ve dos
ya üzerinde yapılan inceleme sonunda teklifim 
uygun görülmeyerek reddedildiği ve halen ge
cekonduculara tapularının verilmesine devam 
edildiği anlaşılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

İçişleri Bakanı 

29. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Erdemli ilçesinde yapılan Çanakkale şehitlerini 
anma töreni esnasında bir lise öğretmeni tarafın
dan meydana getirilen olaylara dair soru önerge
si ve Adalet Bakanı Hayri Mumcuoğlu'nun ya
zılı cevabı. (7/1599) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim ve Ada

let Bakanlıklarınca yazılı olarak cevaplandırıl
masını diler, saygılar sunarım. 

İçel Milletvekili 
Turhan Özgüner 

İçel iline bağlı Erdemli ilçesinde 18 Mart 
1973 günü yapılan Çanakkale Şehitlerini anma 
töreninde, lise öğretmenlerinden Kâmil Başa
ran adındaki bir öğretmen; Öğretmenler ve öğ
rencilerin gözüönünde yüce Atatürk'ün resmini 
yırtmış, bu nedenle bâzı olaylar olmuş ve bu 

dehşet verici durum bir kısım basma ve kamu 
oyuna da yansımış olduğu halde : 

1. Bu öğretmen hakkında bu güne kadar ne 
adlî ve ne de idarî herhangi bir işlem yapılma
mıştır. Adı geçen öğretmen lisede görevi başın
dadır. Bunun nedenlerini açıklar mısınız? 

2. Yüce Atatürk'e bu denli saygısızlık kar
şısında affedilmez bir umursamazlık içerisinde 
bulundukları görülen Erdemli ilçesinde yetkili 
bâzı kişilerin bu davranışlarını Bakanhjklarmız 
nasıl karşılamaktadır? 

3. Adı geçen öğretmen hakkında herhangi 
bir işleme girişilmiş ise, halen hangi safhada
dır? Bu öğretmenin lisedeki görevi; kısada olsa 
neden alınmamıştır 

T C . 
Adalet Bakanlığı 22 . 5 .1973 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 24622 

Konu : İçel Milletvekili Tur* 
han Özgüner'in soru önergesi
nin cevaplandırılması Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
•İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli . 16 . 4 . 1973 gün ve 7685/57539-7/ 
1599 sayılı yazılarına : 

İçel'in, Erdemli ilçesinde yapılan Çanakkale 
Şehitlerini anma töreni sırasında, Kâmil Başa
ran adındaki lise öğretmıeninin Atatürk'ün res
mini yırtması nedeniyle meydana gelen olaylar 
ve yapılan işlemler konusunda, İçel Milletvekili 
'Saym Turhan Özgüner tarafından Millî Eğitim 
Bakanlığına ve Bakanlığımıza yöneltilmiş bulu
nan yazılı soru önergesinin, Bakanlığımıza ta
allûk eden kısımları hakkında gerekli bilgi aşa
ğıda arz olunmuştur. 

İçel Milletvekili 'Sayın Turhan Özgüner'in 
soru önergesinde bahis konusu ettiği hususlar
la ilgili olarak Mersin C. Savcılığından alman 
cevabî yazıda; Erdemdi ilçesinde düzenlenen 
Çanakkale Şehitlerini anma töreni için yapı
lan hazırlıklar sırasında Lise Müdürü Yardım
cısı Kâmil Başaran'm, resim - iş salonuna asıl
mak üzere öğrencilere hazırlattırılan elişi döviz 
ve Atatürk'e ait resimleri yırttığı iddiası ile, 
aynı okul resim öğretmeni tarafından C. Savcı
lığına ve Adana Sıkıyönetim Komutanlığına 
dilekçe ile ihlbarda bulunulduğu, sıkıyönetim 
komutanlığına verilen 3! . 4 . 1973 günlü di-
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lekçe ile 31 . 3 . 1973 günlü Fikir Gazetesi 
ve yırtılan resimlere ait fotoğrafların, gereği 
genel hükümler daireislinde yapılmak üzere 
14 . 4 . 1973 gün ve 5490 sayılı tezkere ekin
de Erdemli C. Savcılığına intikal ettirildiği, 
öte yandan bu yer C. Savcılığına verilen 
29 . 3 . 1973 tarihli dilekçe üzerine de konu
nun incelenerek, olayın Memurin Muhakenmtı 
Kanunu kapsamında görülmesi sebebiyle buna 
ait soruşturma evrakının 4 . 4 . 1973 günlü 
yazı ile, gerekli karar ittihaz edilmek üzere Er
demli Kaymakamlığına gönderildiği, tahkikat 
sırasında, sanığın olay günü resim öğretmeni
nin ve resimlerin geç gelmesi ve resimlerin Ata
türk'e benzememesi sebebiyle astırmayıp, öğ
rencilerle birlikte yırttıklarını savunduğu, İl
çe İdare Kurulunca sanık hakkında, son soruş
turmanın Erdemli Asliye Ceza Mahkem-es'inde 
yapılmasına dair verilen karara, sanık öğret
men tarafından 25 . 4 . 1973 günlü dilekçe ile, 
itiraz edilmiesi üzerine, soruşturma dosyasının 
İl İdare Kuruluna tevdi edildiği, sonucuna gö
re kanunî gereğinin takdir ve ifa edileceği bil
dirilmiştir. 

Keyfiyetin önerge" sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulmasmı saygılarımla arz ederim. 

HayrI Mumıcuoğlu 
Adalet Bakanı' 

30 — Kahraman Mara§ Milletvekili İbrahim 
Öztürk7 ün, Kahraman 31 ar ağ İlinde bir Millî 
Park Kurulmasına dair soru önergesi ve Orman 
Bakanı İsa H. Bingöl'ün yazılı cevabı. (7/1600) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
V2. 4. 1973 

Aşağıdaki sorumun Sayn Orman Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplaridınlmasına ara
cılığınızı saygı ile rica ederim. 

İbrahim Öztürk 
Kahraman Maraş Milletvekilli 

Soru : 
Bek çok doğal kaynak ve zenginlikleri sine

sinde barındıran, özellikle, Maraş - Göksün ve 
Andırın arasında orman, mağara, akarsu, şelâ
le, alabalık gibi değerlere sahip olan Kahraman 

Not : Millî Eğitim Bakanından cevap geldi
ğinde Tutanak' Dergisinde yayımlanacaktır. 

30 . 5 . 1973 O : 1 

Maraş ilinde bir (Millî Park) kurulması düş'ü-
ınülme'kte midir? Bu hususta yapılan çalışmalar 
nelerdir. 

T. C. 
Orman Bakanlığı 

Sayı : 01 - 713 
Konu : İbrahim Öz
türk'ün yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20. 4. 1973 gün ve Kânunlar Müdürlü

ğü 7694/57665 - 7/1600 Sa. Ya. C. 
Kahraman Maraş Milletvekili Sayın İbra

him Öztürk tarafından Bakanlığıma yöneltilen 
Kahraman Maraştabiı Millî Park kurulmasına 
dair, 12. 4. 1973 tarihli yazılı soru önergesiyle il
gili cevabî muhtıra, 2 nüsha olarak ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsa H. Bingöl 

Orman Bakanı 
Kahraman Maraş Milletvekili Sayın İbrahim 

Öztürk'ün 12. 4. 1973 tarihi', yazılı soru önerge
si ile ilgili cevabı muhtıra 

Kahraman Maraş İli'nin doğal zenginlikleri 
yetkili elemanlarımıza mahallinde tetkik ettiril-
mişltir. 

11 Mülkî hudutları içerisinde, Tabiatı Mutlak 
Koruma Sahaları, Tabiat Anıtı, Av Üretme ve 
Koruma Sahaları mevcut ise de, Millî Park Kri
terlerini kapsayan genişlikte saha bulunmamak
tadır. 

Ancak, halen Millet Meclisi gündeminde bu
lunan «Millî Parklar Kanun Tasarısı» kanun
laştığı takdirde, bu il içerisinde Tabiatı Mutlak 
Koruma Sahaları ile Tabiat Anıtı karakterini 
taşıyan yerlerin tefriki mümkün olabilecektir. 
Av Üreitme ve Koruma sahaları ile ilgili faali
yetlerin masrafları ise yatırımlardan sayılmak
ta ve Devlet Plânlama Teşkilâtınca saptanmak
ta olup, 1973 yılında böyle bir konu programa 
alınmamış bulunmaktadır. 

Elbistan civarında av üretme ve koruma sa
halarına ait etüd yapılmış olup ileriki yıllarda 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca projesi uygun gö
rülüp ödenek tefrik edildiğinde burada gerekli 
çalışmalar yapılması mümkün olabilecektir. 
11. 5. 1973 

— 184 — 



Millet Meclisi 
Gündemi 

118 NCI BİRLEŞİM 

30 . 5 . 1973/ Ç 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla
rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Pamuk üreticilerinin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle kurul
ması kabul edilön Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi. (10/92) 

3. — Sivas Milletvekilli Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meeis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

5. —.İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair Önergesi. (8/9) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ııı, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

9. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in1, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 
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12. — Bursa Milletvekili iSadnettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlarıyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

14. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

15. — İçel Milletvekili (Mâl Kargılı'nın, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

16. — İçel Milletvekilli Cidal Kargılı'nın, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de, de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

17. — Manisa Milletvekili Mustafa Olk ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

18. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 

sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu' heyelandan korun
ması ve yerleşme mıntakasmın tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

20. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»1 yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

22. — Nevşehir Milletvekilli ıSalâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

23. — Sinop Milletvekili Hilmi İşıgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

24. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye turazmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tanihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyaryu-
ca bir genel görüşme açılmasına dai^ önergesi 
(8/17) 
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26. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nuı, 

Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadiyle Anayasalın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

27. — İçel Milletvekilli Celâl KargıÜı'nın, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatl.ik 
edilebilmesini sağlamak amacıyle Anayasama 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

28. — İçel Milletvekili Celâl KargiHı'nın, 
Tarım İş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 \ıei maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargrlı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçeJdeşmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci maduesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin meler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadiyle Anay^&a-
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne-
derilerilni tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması anıl
masına dair önergesi (10/35) 

33. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tara/m-
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 

uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
Önergesi (10/37) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin. Hükü-
mek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadiyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyul luğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün iMşkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

38. — Konya Milletvekili Vıefa Tanır'ın, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına daiv önergesi (10/43) 

39. — tçel Milletvekili Celâl Eargılı'nın, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmalına dair 
önergesi (8/40) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit etrs-.ek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarıma kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tts-
pit etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci ım>d-
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 



42. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu iktisadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 noi maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47 > 

43. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesp.t etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mt- üs 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

45. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçla-mı 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalmabilraesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin ne. er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

46. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

47. — İçel Milletvekili Celal Kargılı'nm, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek inaksa-
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

48. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosya! ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tet-pît 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca U F Mefilis Araştırması akmasına dair öner
gesi. (10/53) 

49. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbirleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

50. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle alınmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek üztre 
Anayasanın 88 ned maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. 1.0/55) 

51. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmalına dair 
önergesi. (10/56) 

52. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri t ts-
pit etmek üzere Anayasamn 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

53. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair Önergesi (10/59) 

55. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından incirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığ: tehlikeleri tespit 



etmek konusunda Anayasanın $8 nei maddesi 
uyarmca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

57. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

58. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

59. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

.60. — Sinop Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

61. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

62. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztütfk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

63. — (Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarına!, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyaranca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

$4. — İçel Milletvekili Turhan özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 

Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 iıci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

66. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

67. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarmca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-
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ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler, olduğu konusunda bilgi edinmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahiım Öztürk'-
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlâmentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

73. — Konya Milletvekili Özel Ölçmenin, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

74. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

75. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırak-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

76. — Maraş Milletvekili İbrahiiım Öztürk'-
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

77. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolıak-
oğkı'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerim tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

78. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

79. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi (10/78) 

81. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarım 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

83. — İçel Milletvekila Celâl Kargılı'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

85. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yollan bulmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



%t — Uşak Milletvekilli Fahri Uğrasızoğ-
hı'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

87, — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

.88. — Afyan Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

89. — Ankara Millet vekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

90. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

91. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

92. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91) 

93. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla
yanın, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 

Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

94. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

95. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

96. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

98. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alm

aması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

99. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

100. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nın kurulmasının gerekli olup olmada 
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 



101. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

102. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'ın, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

103. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız. için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

105. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

106. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88. nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

108. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 
yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

109. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

110. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
halkımızın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tur al île 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişnuesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

112. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

115. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal
masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 



nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

117. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

118. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yapılan inşaatların mevzuata ve ge
rekli koşullara uygun olarak yapılıp yapılma
dığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/106) 

119. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesini 
sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık 
düzeyine kavuşmak için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştrıması yapıl
masına dair önergesi. (10/108) 

120. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumunun kuruluş gayesine uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/109) 

121. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, ha
yat pahalılığı ve fiyat artışlarını tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 
S8 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/110) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nm, Türk sporunun sorunlarını ve içinde bu
lunduğu çöküntü sebeplerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/107) 

123. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, çeltik üreti
minin yeter seviyeye yükseltilmesi ve Toprak 
Mahsulleri Çeltik Ofisinin satın almalardaki tu
tum ve davranışlarını tespit etmek ve gerekli 
tedbirleri almak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/111) 

124. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, An
kara ilinin kirli havadan kurtarılması ile Anka
ra, İstanbul ve İzmir illerindeki trafik, taşıt, su 
ve havagazı sorunlarına çözüm yolu bulunması 
için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/54) 

125. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'mn, 
Sosyal Güvenlik İşleri Bakanlığı kurulması ko
nusunda gerekli görüşleri tespit etmek amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi. (8/55) 

126. — Erzurum Milletvekili Gıyasettan Ka-
raca'nm, Erzurum Şeker Pancarı Şirketinin, 
Erzurum ve Erzincan hayvan müstahsilleri, 
besici aleyhine yaratmış olduğu durumları 
tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/112) 

127. — Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'-
ın, 1970 yılında işletmeye açılan Elâzığ (Sivri
ce) Süperfosfat Gübre Fabrikasının bugüne ka
dar tam kapasiteyle çalışamamasının sebepleri
ni tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/113) 

128. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
filtreli sigara kaçakçılığı konusunda Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/114) 

129. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile 
Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, Türkiye'de 
cezaevlerinin içinde bulunduğu şartlan tespit 
etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/115) 

130. — Ankara Milletvekili Kemal Ata^man,-
m, son yıllarda üniversite ve yüksek okullar
dan mezun olan gençlerin askerlik görevlerini 
zamanında yapmalarını temin etmek maksadıy-
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme yapılmasına dair önergesi. (8/5$) 

131. — İçeil Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, ar
sa - bina ve gecekondu spekülâsyonunu önle
mek ve gerekli tedbirleri almak amaciyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/116) 



132. — Sakarya milletvekilleri Hayrettim 
Uysal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, köylü 
ve çiftçilerin içinde bulunduğu durumu tespit 
etmek ve kredi imkânının sağlanması bakımın
dan gerekli tedbirleri almak maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/57) 

133. — Konya milletvekilleri Necati KaJlaycı-
oğlu ile özer ölçmen'in, haşhaş ekiminin yasak
lanması sonucu köylülerimizin içinde bulunduğu 
sıkıntıyı gidermek ve gerekli imkânları sağla
mak amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/58) 

134. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk ile îçel Millet vekili Çetin Yılmaz'm, yap
ıma gübreler ile tarım ilâçlıarı konusunu incele
mek, bu alanda şikâyet konusu haline getirilen 
ithal, imal ve dağıtım safhalarında üreticiyi 
zarara sokan girişimler yapılıp yapılmadığını 
tespit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci m/ad-
deısli uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/118) 

135. — Ankara Miletvekili ıSuna Tural ile 
iSinop Milletvekili1 Hilmli işgüzar 'in, Türk -
Yunan ilişkileri hakkında Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir geneli görüşme açılması
na dair önergesi (8/59) 

136. — ıSakarya (milletvekilleri Hayrettin 
Uysal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, öğret-
/menlerin içinde bulunduğu koşullan bütün 
kapsamı ile incelemek ve gerekli imkânların 
sağlanmasını temin etmek amaciyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması yapılmasına 'dair önergesi (10/117) 

137. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu ile Amasya Miletvekili Vehbi 
Meşhur'un, tarım girdilerini bir düzene sokmak 
ve toplumumuzun sıhhatli ekonomik ve sosyal 
'bir bünyeyle kavuşturulmasını temin etmek: 
içiln Anayasanın 88 nc!i maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/60>) 

138. — Niğde Milletvekili Mevlût Ooakçıoğ-
lu'nun, Devlet idaresindeki ^aksaklık sebepleri
nin giderilmesi, seviyeli, hızlı ve verimli bir 
kamu hizmetleri teşkilâtı kurulabilmesinin ça
relerini aramak maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesine göre bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi (10/119) 

l ö -

| 139 — Manisa Milletvekili Yeli Balkırlının, 
I Türk halıcılığının bugünkü durumunu tesbit ve 
I istikbâlini tâyin etmek amaciyle Anayasanın 
I 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
I yapılmasına dair önergesi. (10/120) 

140. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Ço-
I lakoğlu'nun, bankaların finansman konusunu 

açıklığa kavuşturmak ve gerekli kanunî ted-
I birlerin alınmasına olanak sağlamak amaciyle 

Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
I görüşme açılmasına dair önergesi. (8/61) 

141. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas-
I lan'm, Cumhuriyet Hükümetlerince bugüne ka-
I dar uygulanmakta olan ayçiçeği politikasının 
I değerlendirilmesi bakımından Anayasanın 88 
I nci madesi uyarınca bir genel görüşme açılma-
I sına dair önergesi (8/62) 

142. — İçel Milletvekii Çetin Yılmaz'ın, çi-
I mento ve demir üretim ve tüketimi konusunda 
I toplum zararına olan aksaklıkları tespit etmek 
I üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
I genel görüşme açılmasına dair önergesi. (8/63) 

143. — Ankara Milletvekilli Yusuf Ziya, Yağ-
I 'Ci'nm, köylerimizde yapılan ilkoküllamın yapı-
I mında köylü vatandaşların aynî yardımları is

teyerek yapıp yapmadığını tespit etmek amacıy-
I le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec-
I ıliis araştırması yapılmasına dair önergesi. 

(10|/:M) 
144. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağ-

I cı'nıın, zamlı hububat fiyatlarının iHânmdan ön-
I ce, Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde bulunan 

hububat miktarının tespiti ile bu hubub'altın 
I satışından Ofisin uğradığı zararı tespit etmıck 

amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
I bir Meclis araştırması yapilımiasma, dair önerge

si. -(101/132) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

JI 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ya-

I pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
I getirdiği tesirleri tespit etmek amaciyle Ana-
I yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö

rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 
2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 

J enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra-



eat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 
- 3. — îzmıir Milletvekili Talât Orhon'un, iz

mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, iz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçayın meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

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

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinim 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesme dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

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

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

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

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

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala-

ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Öakanmdan 
sözlü sorusu (6/65) 

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

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

15. — içel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
istanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Şey
di beyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Milî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' . 
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısıyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

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

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

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

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 
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25. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
-ean'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

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

27. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
•m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

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

29. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

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

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

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

33. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

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

35 .— Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'-
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanın dan 
sözlü sorusu (6/109) 

36. — Antalya Millet vekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 

Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

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

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

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

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

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (fi/118^ 

42. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya, dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

43. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güneydoğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

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

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

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

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



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

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

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

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'mn, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu Cfi/132^ 

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

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

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

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

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

58. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko-
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runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) ' 

59. — Ankara Milletvekili Şkıasi özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

60. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

61. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

62. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışişleri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

63. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

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

65. — Çorum Milletvekili Calıit Angı'mn, 
/•nkara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Yurdunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

üG. — Ordu Milletvekili Menduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan-
rlrn sözlü sorusu (6/151) 

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

68. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Ne\v - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

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

70. — İstanbul Milletvekili Turigut * Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yu*van 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

71. — İstanbul Millet vekili İbrahim Albak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

72. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
mm, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü- sorusu (6/159) 

73. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

74. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

75. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

76. — Erzurum Milletvekili Selçuk. Erverdi' 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair M M Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (-6/165) 

77. -^ Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu Anadolu sığırcılığını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

79. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

80. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

81. _ Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

82. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil?in, 11 Ekim 1967 yılından bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

83. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

84. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

85. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

87. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

88. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkan vekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

90. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 
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91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

92. —.İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in-
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

93. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
in, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

94. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

95. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

96. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

97. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

98. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar drenajının 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

99. — Antalya Milletvekili Hasan Ali G4il-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bâzı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

100. — İstanbul Milletve'MM Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çimento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

101. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlâmento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

102. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu'-
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

103. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral 
in, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/197) 

104. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

105. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

106.. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırlan içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aralın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

108. — Tekirdağ Milletvekili Orhan Öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

109. — Adıyaman Mületvekili Yusuf Ziya Yıl-
maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirel'in kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

110. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

111. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 



112. — Tunceli Milletveiküili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

113. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şalısın dö
vüldüğü iddiasına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

114. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi İşler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

115. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

116. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy İşleri Bakamndan sözlü sorusu f6/211 "ı 

117. — Antalya Milletvekilli İhsan Ataöv'ün, 
Antalya illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 
. 118. — Sinop Milletvekili Hilmi Işüzar'm, 

Irak'taki soydaşlarımıza İrak Hüküm etince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213) 

119. — Erzurum Milletvekili Naci Gaciroğ-
üu'nun, İstanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin hakkında yapılan röportaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu, (6/214) 

120. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop iıli Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakamndan sözlü so
rusu. (6/216) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Bursa - Uludağ'daki mdOOî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

122. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclisi memuruna, dair, Samsun 
Milletvekili llyas Kılıç'm Millet Meclisi Başka
nından sözlü soru önergesi. (6/218) 

123. — İzmir Milletvekili Münir Daldal'm, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamndan 
sözlü sorusu. (6/219) 
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124. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nuıı, Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

125. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri
mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

126. — Ankara Milletvekili Osman Soğııkpı-
nar'm, Kayseri Yol - İş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

127. — İstanbul Milletvekili İlhan Daren-
delioğlu'nun, bâzı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bâzı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakamndan sözlü sorusu. 
(6/223) 

128. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bâzı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

129. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalnız kavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

130. _ Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığınız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

131. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'm, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakamndan sözlü 
sorusu. (6/228) 

133. _ istanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'nun, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı alınacak ted
birlere dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

134. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230") 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya-
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cma dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

136. — Malatya Miletvekili İsmail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er-
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

137. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasıyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235) 

139. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski, zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236) 

140. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, Başbakan Ferid Melen'in televizyon 
konuşmasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/238) 

141. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
Dğlu'nun, 21 Kasım 1972 tarihli Eesmî Gazetede 
yayınlanan 7/5307 sayılı Kararname hakkında 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

142. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumuna dair Başbakan, Maliye, 
içişleri, Millî Eğitim, Ticaret ve Sanayi ve Tek
noloji bakanlarından sözlü sorusu. (6/240) 

143. — Denizli Miletvekili İlhan Açıkalın'm, 
tütün fiyatlarının bölgelere göre değişmesine 
dair G-ümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru
su (6/241) 

144. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Devlet Bakanı Başkanlığındaki bir 
heyetin Moskova'ya gideceği haberine dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

145. — Denizli Milletvekili İlhan Açıkalın'm, 
ekim yapılmadan önce anason fiyatlarının ilâ
nına dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/243) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 neü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko

misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971^ 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili ismet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 »ci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 .1972) 

X 4. — Toprak ve Tarım Reformu kânunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
llhami Erteım'in, Tarım Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar 
ve İskân, Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plân ko
misyonlarımdan seçilen 3'er üyeden kurulu 81 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/6515, 2/569, 
2/690) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1973) 

X 5. — Üniversiteler kanunu tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/622) 
(S. Sayısı : 889) (Dağıtma tarihi : 2 1 . 5 .1973) 

6. — Millî Eğitim Temel kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/754) (S. Sayısı : 893) (Dağıtma tarihi : 
24 .5 .1973) 
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IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi oğ
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 1.0/6;- (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S 
sayısı : 31.1'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve-Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kamın 

teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. in Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ja 3 neü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

7. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'ın, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 10. 7.1972 ve 1 .2 .1972) 

8. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
•m . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

9. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu rapora 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 38î'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 . 1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

10. — 7J26 sayılı 'Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

11. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli Idarei Umurniyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16,2.1972 
ve 2 1 . 12 . 1972) 

12. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kamın teklifi ve İçişleri 
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Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

1.3. — İçel. Milletvekili Celal Kargılı'nın, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18.4.1970, 2 1 . 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi En giz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

17 — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nkı, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 .1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 . 1 2 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan kar ı -ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 neu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 368, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 -. 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

21. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27.12.1972) 

22. — Burdur .Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

23. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nei maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/1.55) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nei 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 .12 .1972 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı. : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 
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26. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 saydı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 rıci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27J2.1972) 

27. — Nevşehir Milletvekili Selâbatitin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile içel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

28. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

29. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mimi etek giymelerinin men'ine dadr 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu,Azime'den 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

31. — istanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

32. — Sivas ili, imranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nın dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

33. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

34. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

35. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

36. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

37. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye İ n c i ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

38. — 1945 doğumlu Osımanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

39. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Haeısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affma dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

40. — 1929 doğumlu, Mahir oğlu, Haıtice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 



41. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Eifat Öztürkçine'nin, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

42. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve 'Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi ; 
8 . 3 . 1973) 

43. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü, hane 90, 
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtlı Ali Osmaın-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
2/320) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nci ek 
ve 78'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
159;6'ya ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

44. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının M. Mec
lisince reddedilen metni hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Adalet Komisyonu raporu 
(1/520) (M. Meclisi S. Sayısı : 694, 694'e 1 nci 
ek ve 694'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
189) (Dağıtma tarihleri : 17.6.1972, 9.12.1972 
ve 7 . 5 . 1973) 

45. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec-
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lisince benimsenmeyen maddelerine dair Kar
ma Komisyon Raporu ile M. Meclisi, C. Sena
tosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Mecli
si : 1/612; C. Senatosu: 1/100) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 583 ve 583'.e 1 nci ek ve 583'e 2 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 133 ve 133'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 4 . 4 .1972, 14 . 2 .1973 ve 
15 . 5 . 1973) 

46. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 
Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Mil
let Meclisince benimsenmeyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (Millet Meclisi : 1/365; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/88) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1, 2 ve 3 ncü ek; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihleri : 
23 . 8 . 1971, 29 . 11 . 1971, 11 . 1 . 1973) 
16 . 5 . 1973) 

47. — Sinop Milletvekilli Hillnıi İşgüzar ile 
Ankara Milletvekili Suna Tural'm Hâkimlerin 
de memurlar gibi milletvekilliğine adaylıklarını 
koyabilmek için 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 17 nci maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 No. lu 
Geçici Komisyon raporu. (2/441) (S. Sayısı : 
891) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
. (2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta-
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ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili Ilışan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561). (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
eıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı ; 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye-

- si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, iskenderun 
Demir ve Çelik işletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, istanbul Milletvekili Kâzım öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, içişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletveıkili Mehmet Seydibcyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, içişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 ne* maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve içişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimea 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
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ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/339) (S. Sayısı : 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 1.1 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir' Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklat* ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

.16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A, İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
iik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. _ 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği

şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

19. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Eıza oğlu Teslime'den doğma 1 , 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 .2 .1972 ve 9 .12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısv ve İçişleri, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışına ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyedon_kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 



Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. —• Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtana ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

26. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

27. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri - . 8 . 3 . 1 9 7 1 , 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

28. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

29. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakıh 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu-
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rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (iS. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1.2.1972 ve 27 .12 .1972) 

31. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349. 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 

i ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
| ve 27 . 12 . 1972) 

i 32. — Kastamonu iline 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 
I tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 

(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 

i 27 . 12 . 1972) 
| 
| 33. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
j Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt

lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ı 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 .1972 ve 27 . 12 . 1972) 

34. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ; 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

35. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Oilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 

| 2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 
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36. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahıallesindn Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakandık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 neti 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

37. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (ıS. Sayısı :689 ve 
«89'a 1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

38. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. — 16 . 6 .1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı: 784) (Dağıtma 
tar ihi : 24 . 1 .1973) 

X 41. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu G-eçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

42. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
içişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

43. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu izmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 

kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (:S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 .1973) 

44. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 ned maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nei maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nei ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

45. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nei madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nei maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1973) 

X 46. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve imar 
ve iskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

47. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nei mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 48. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım tne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 49. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seci-
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lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
a /731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

X 50. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizım Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «Özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

51. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi :27 . 3 . 1973) 

52. — Reşatoğlu, 1950 doğumlu, Ercan Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (.1/672) (S. Sayısı : 859) 
»(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

53. — Alioğlu, 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

54. — MiRî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen İsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın
da kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

55. — 53 sayılı Devlet istatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

56. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık ıbağlanmjaısı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
(raporları (1/4312) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 57. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ille 
Holaoda Kııallılk Hükümeti anasında Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 

(1/678) CS. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi r 
30 . 3 . 1973) 

58. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkımdaki 168 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân koımis-
yonları raporları (d/60'8) (S. 'Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973)' 

X 59. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

60. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusufoğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yılmaz'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

61. — İstanbul Eseıntepie Emekli Subayevleri 
3l5 blok B - 16'da oturam Rahımi Kızı Penbe Fai-
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna kayıtlı 1981 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtıma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 62. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Odıan Eyüboğlu, İzmir Milletvekili 
Münir Dalda! ile Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma'nın, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

X 63. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ile Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları (1/493) 
(S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 24.4.1973) 

X 64. — Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
kanunu tasarısı ve Ticaret, Sanayi ve Teknolo
ji, Adalet, Millî Savunma ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 110 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 879) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 5 . 1973) 
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X 65. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz 
ve 71 arkadaşımın, Diyanet işleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 533 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu 
kanuna yeni bâzı maddeler eklenmesi, geçici 
maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması hak
kındaki kanum teklifi ile Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfik Koraltan'm, 
C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 4 arkada
şının, Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 78 arkada
şının, İçsel Milletvekili Hilmi Türkmen ve 6 
arkadaşımın ve C. Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden ku
rulu 96 numaralı geçici komisyon raporu 
(2/646, 2/123, 2/137, 2/150, 2/213, 2/638, 2/656 
ve 2/786) (S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi : 
7 . 5 . 1973) 

66. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu kanu
na yeni maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Plân komis
yonlarından 5'er üyeden kurulu 107 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/790) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 882) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

67. — Ege Üniversitesi kuruluş kadrolarına 
ait 695 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 

(1/787) (Millet Meclisi S. Sayısı : 884) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

68. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/817) (Millet Meclisi S. Sayısı : 886) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

69. — 926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun 
49 ncu maddesinin (f) bendinin değiştirilmesi 
ve bu maddeye yeni bir bent eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Millî Savunma, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 107 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/788) (S. Sa
yısı : 887) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1973) 

70. — 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma 
ve Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/798) (SL Sayısı : 
888) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 .1973) 

71. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve seç
men Kütükleri hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin 1 nci bendinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 
7 nci maddesinin 1 nci bendinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri, Adalet ve Ana
yasa komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/253, 2/102) 
(S. Sayısı : 890) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973 

(Mllet Meclisi 118 nci Birleşim) 




