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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğlu'nun, 
Adana'da vukubulan sel felâketi konusundaki 
gündem dışı demecine Tarım Ba|kanı Ahmet 
Nusret Tuna cevap verdi. 

Adana Millevekili Cavit Oral, Adana'da 
vukubulan sel felâketi, 

Denizli Milleitve|kili Sami Arslan, tütün 
müsltahsilıinin elinde kalan tütünler ve; 

IstanJbul Milletvekili Nuri Eroğan da, İs
tanbul'un fethinin 520 nci yıldönümü konu
larında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

Millî Eğitim Temel kanun tasarısı (1/754) 
(S. Sayısı 893) nm maddeleri üzerinde bir 
süre görüşüldü*. 

31 . 5 . 1973 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,55'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
Nermiîi Neftçi Mustafa Onhan Daut 

Kâtip 
Tunceli 

Hüseyin Yenipmar 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Trabzon Milletvekili Necati Çakıroğ-

lu'nun, 1 nci lig'e dahil profesyonel kulüplerin 
vergi borçlarına dair yazılı soru önergesi, 
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1648) 

2. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli^nin, 

Fethiye körfezinde bulunan Tersena adasının 

Maliyeye intikaline dair yazılı soru önergesi, 

Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1649) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Trabzon Milletvekili Necati Çakıroğlu'-

nun, 6 Ocak 1961 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kânununun 47 nci maddesinin ikinci bendi ile 
48 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi (2/8,95) (Maliye ve Plân komisyonları
na)' 

2. — Sakarya Milletvekili Vedat önsal ve 5 
arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğünün 143 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında İçtüzük tek
lifi (2/896) (Anayasa Komisyonuna) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Sav
cı ve 24 arkadaşının, Diyarbakır Üniversitesi 
kuruluş kanunu teklifi (2/897) (Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 
4. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-

nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/1074) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

Raporlar 
5. — Sivas Milletvekili Kadri Eroğan ve 

Urfa Milletvekili Bahri Karaçekili ve 4 arka

daşının, Urfa ile adının Kahraman Urfa olarak 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve İç
işleri Komisyonu raporu (2/861, 2/863) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 5 . 1973) (S. Sayısı :892.) 
(GÜNDEME) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu 
Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 145 arkadaşının 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/682) (S. Sayısı : 739'a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 5 . 1973) (GÜNDEME) 

7. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ile 
İstanbul Milletvekili Kâzım özeke'nin, 6 Ocak 
1961 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
47 nci maddesinin 2 nci 2 nci bendi ile 48 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ile Maliye ve Plân komisyonlarından 8'er üye
den kurulu 109 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/805) (S. Sayısı : 894) (Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1973) (GÜNDEME) 

8. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker 
ve 2 arkadaşının, Atatürk Orman" Çiftliği arazi-
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sinden 167 dönüm 500 metrekarelik kısmının 
Ankara Belediyesine satılması hakkında kanun 
teklifi ve Tarım, İçişleri ve Plân komisyonları 
raporları (2/737) (S. Sayısı : 895) (Dağıtma 
tarihi : 3 1 . 5 . 1973) (GÜNDEME) 

9. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay 
ile Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 104 ncü madde-

(BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. 

'(Yoklama yapıldı) 

IV - (BAŞKANLIK (DİVANININ GI 

1. — İmar ve İskân Bakanı Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Adana'da vukubulan sel felâketi konusun
da -gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Adana'da vukua gelen sel fe
lâketi hakkında, İmar ve İskân Bakanı Sayın 
Neibil Oktay Genel Kurula bilıgi arz edecekler
dir; buyurunuz efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NEBİL OKTAY 
(Siirt) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım.. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Ses, ses.. 
BAıŞKAN — Lütfen mikrofonu ayarlayın 

efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI NEBİL OKTAY 

(Devamla) — Adana'da vukulbulan sel felâke
tiyle iligili malûmat arz etmek üzere huzurunuz
da bulunuyorum. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Bu ses ye
terli değil Sayın Başkan. 

sinin son fıkrasının kaldırılması hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metnine dair C. Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve C. Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 2/745, C. Senatosu : 2/52) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 883'e 1 nci ek) (C. Se
natosu S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
31 . 5 . 1973) (GÜNDEME) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — OSes-
lendirme odasını göstererek) Bu odada birşey 
var efendim; açmıyorlar. 

BAŞKAN — Düğmeyle işaret veriyorum 
efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NEBİL OK
TAY (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 
29 . 5 . 1973 Salı günü, yağan yağmurlar so
nucu saat 17,O0'de şehir merkezi Karşıyaka 
semtinde bulunan Sarıçam deresi taşmış ve bu 
taşkın Sarıçam, Mutlu, Dervişli, Kiremithane, 
Taksirli, Sinanpaşa, Yaverler, Güneşli, Cumhu
riyet ve Akıncılar mahallelerini etkisi altına 
alarak can ve mal kaybına sdbeıbolmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, taşkınla ilgili haber 
saat 21,30'da Bakanlığımıza intikal etmiştir. Bu 
haberi müteakip, bir saat içerisinde yetkili ge
nel müdür ve uzmanlar bir araya getirilerek, 
saat 22,30'da Ankara'dan hareket edilmiştir. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma 'Saati : 15,00 

BAŞKAN : İBaşkanvtelkûi Fikret Turbangil 

KÂTİPLER : Hüseyin Yeriiıpırıar ı(Tunoeli), (Mustafa Orhan Hteuut (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 119 ncu Bir- leşim'ini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

tfEL KURULA SUNUŞLARI 
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Gece devamlı yol alınmak suretiyle, saba
hın 5,30'unda Adana'ya varılmış ve hiçbir ye
re uğramadan, hiçbir yerde durak yapmadan 
derhal hadise mahallinde tet'kikata başlanmış
tır. 

Şimdi âfet yerinde yapılan ineeilemeleri ve 
sebeplerini safha safha Yüce Meclisin ıttılaına 
arz edeceğim. 

Yerinde yaptığımız ilk incelemelerden son
ra, vilâyete gelerek, Vali ve diğer ilgililerle 
durumu görüştüm ve hemen yapılacak işleri 
ve alınması lüzumlu teibdirleri karara bağlaya
rak gerekli talimatı verdim. 

Aynı gün saat 17,30'da, uçakla Ankara'ya 
hareketimden önce, ilgililerle birlikte âfet sa
hasını yeniden gezerek alınan ve alınmakta 
olan tedbirlerle son durumu bir kere dalha 
gözden geçirdim ve afetzede vatandaşların 
dert ve dileklerini dinledim. • 

Olayın nedenleri : 
Değerli arkadaşlarım, taşkına sebelbolan 

Sarıcanı deresi, Devlet Su İşleri Geneli Müdür
lüğünce ilk defa 1966 da ıslah edilmiş, ancak 
1968 yılında meydana gelen taşkın sırasında bu 
ıslahın yetersiz olduğu görülerek konu yeni
den ele alınmış, derenin su geçirme kapasitesi
ni arttırmak üzere proje çalışmasına başlanıl
mış ve yeni projenin uygulaması 1972 yılında 
sonuçlanmıştır. 

Proje hazırlanırken, 500 yılda bir tekerrü
rü muhtemel feyezanlar esas alınmış ve buna 
göre kapasite saniyede 220 metreküpe çıkarıl
mıştır. 

fâon taşkın yağış alanı 140 kilometrekaredir. 
Meydana gelen feyezan; 300 metreküp/saniye 
olarak görülmektedir. 29 . 5 . 1973 günü saat 
12,00 ilâ 20,00 arasında düşen yağış miktarı 
'93 milimetre; 12 ilâ 24 arasındaki ise, 98,5 mi
limetredir. 

Âfet olayının sebebi, bu rakamlardan da an
laşılacağı üzere, metrekareye düşen yağış mik
tarının tahminlerin çok üstünde olmasındandır. 
Ayrıca, derenin geçtiği gayrimeskûn sahada, 
bitki örtüsünün ve teraslamanın meveudolma-
ması da taşkın şiddetini artırma gibi bir so
nuç yaratmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; hasar durumu hak
kında Yüce Meclise bir nebze malûmat vermek 
isterim. Su baskınından etküenen sahalar, genel

likle gecekonduların (bulunduğu mahallerdir. 
(Buradaki yapıların büyük bir kısmı fen ve sa
nat kurallarına uyulmadan inşa edilmiştir. Bir 
kısmı ise, datha ziyade mevsimlik yaşantı veya 
ıgoçici barınma amacıyle yapılmış, konut nite
liği taşımayan derme çatma yapılar tarzında
dır. Bu sebeple, yapılarda husule gelen hasar
lar, suyun yıkma gücünden ziyade, yapının bu 
özelliğinden dolayı meydana gelmiştir. Ke
sin hasar tespitlerine, suların tamamen çekil
mesinden sonra başlanalbilocektir. 

30 . 5 . 1973 günü sabahı başlatılan ön ha
sar tespitleri sonuçlanmış bulunmaktadır. Bu 
tespitlere göre, .alman sonuçlar şöyledir: 29 
yapı ağır hasar görmüştür; bunlardan 13 yapı 
gecekondu ıslah bölgesindedir. 174 yapı orta. 
hasar görmüştür; bu 174 orta hasar gören ya
pının 18'i gecekondu ıslah bölgesinde, gerisi 
bunların dışındadır. 63 yapı' az hasar görmüş
tür; bunlardan 11'i gecekondu ıslah bölgesin
de, gerisi ıslak bölgesinin dışındadır. 

Ayrıca, iSançam mahallesinde, - gerçekte 
konut niteliği taşımayan baraka biçimi yapılar
da - 82 ağır, 31 orta derecede hasar tespit edil
miştir. Konutların niteliklerinin düşük olması, 
can ve mal kaybının yükselmesine sebeıbolmuş-
tur. Bu arada, dün (ayrılıncaya kadar) bize 
intikal eden resmî rakamlara göre, 6 yurttaşımı
zın hayatlarını kaybetmiş olması âfetin en üzü
cü yanıdır. 

Bu vesile ile bir defa daha Yüce Meclis hu
zurunda, afetzede yurttaşlarımızın- ailelerine 
başsağlığı dilemeyi kaçınılmaz bir vazife sayı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, yaptığımız inceleme
lere göre, alınması gerekli tedbirler, daha anın
da ve malhallinde iki anaibölümde mütalâa edil
miş ve uygulanmasına derhal başlanmıştır. Yap
tıklarımızı kısaca ifade etmek isterim; yurtta
şın âfet sonunda sarsılan yaşamını çabuklukla 
normale döndürmek üzere alınan tedbirler şun
lardı^ : 

Yiyecek yardımı; Adana'da yetkili kişiler
le yaptığım toplantı sonunda, derhal mahal
line 50 ton un, 10 ton beyaz peynir, 10 000 paket 
•çay'ın gönderilmesi kararını aldım ve oradan 
verdiğim emirle derhal bu malzemeleri mahal
line sovkettirdim. (C. G. P. sıralarından al
kışlar, «Bravo» sesleri) Daha Adana'da bu-
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lımduğum sırada, bunlardan 20 tonun, 5 ton 
peynir ve 1 000 paket çay yolda idi ve şu an
da bu malzemenin dağıtımı Adana'da yapılmak
tadır. 

FAZIL GÜLEÇ (Adana) — -Ecevit, «Ek
mek yok» diyor. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NEBİL OK
TAY (Devamla) — Değerli .arkadaşlarım, şim
di giyecek yardımını arz ediyorum. 

Arkadaşlarım, bu arada yalnız kendi görevi
mizi ifa etmekle kalmadık; birtakım yan kuru
luşlarla da, «Buraya ne yardım götürebiliriz?.» 
diye düşündük ve bunların tedbirlerini aldık. 
Nitekim, Kızılay'la yaptığımız temaslar sonu
cunda, Kızılay G-enel Başkanlığı 300 kişilik çe
şitli giyim eşyasının, afetzedelere ulaştırılması
na karar verdi ve bugün sevkedimrek üzeredir. 

Gene Adana'da bulunduğum sırada, nıahal-
linden verdiğim emirle, ilk ihtiyaçları karşıla
mak üzere, Bakanlığım, afetzedelerin emrine 
50 000 lira gönderdi ve ben Adana'da iken bu 
para mahalline ulaştı. 

Muihterem arkadaşlarım; hizmetin ne dere
cede çabuklukla mahallime ulaştığı hususunu 
takdirlerinize arz ediyorum. Ama, hemen şunu 
ifade edeyim; bir siyasî partinin sayın genel 
başkanı, (dün 20,30'da çıkan haberlerde) «Saat 
16,30'a kadar yaptığım tetkiklerde Adanaya hiç 
bir yardımın ulaştığını görmedim; giyecek gel
medi; yiyecek dağıtılmadı» gibi bir beyanda 
bulundular. Bu beyan karşısında cidden üzün
tülerimi ifade etmek isterim. Ama, tesadüfe ba
kınız ki, Sayın Ecevit bu beyanda bulunurken, 
bu beyanı sırasında televizyon, kamyonlarla 
Adana'da afetzede vatandaşa ekmek dağıtıl
dığını gösteriyordu. (C. G. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri) Bu canlı misal karşısında be
nim ilâve edecek bir sözüm yoktur. Bir hizmet, 
acaba bundan daha çabuk nasıl götürülebilir? 
Bunu sizin takdirlerinize sunmak isterim. (C. 
G. P. sıralarından «Bravo» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım, geçici iskân hususun
da da bir nebze bilgi vermek isterim. Afetze
delerin geçici barınmalarını sağlamak amaciyle, 
vilâyet tarafından 6 adet okul binası, 30 Mayıs 
günü, yani ilk gün tahsis edilmiş; ancak, afet
zede vatandaşlar kendi bulundukları mahaller
den uzaklaşmak istemediklerinden, tekrar ku
rulan temas sonucu, ihtiyacı karşılayacak 130 

çadır derlhal teinin edilerek kurulmuş ve afet
zede vatandaşların bu çadırlarda barınmaları 
temin edilmiştir. 

Gene aynı gün, 30 Mayıs sabahından itiba
ren, motopomplarla, çeşitli yerlerde birikmiş 
suların tahliyesine başlanmıştır. Bugün, mahal
linden alman bilgiye göre, taşkın sahası birik
miş sulardan tamamen temizlenmiştir. (C. G. P. 
sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) Sular çe
kildikten sonra başlayacak olan kesin hasar 
•tespitlerini süratle sonuçlandırmak üzere, 
Âfet İşleri Genel Müdürlüğünden yetkili bir 
teknik ekip buıgün mahalline hareket ettiril
miştir. 

Kesin hasar tespiti sonuçlarına göre, sürek
li iskânla ilgili kararlar verilecektir. Sürekli 
iskân konusunda kanunlarımızın verdiği yetki 
ve imkânların tümü afetzedelerin yaralarının 
sarılmasında kullanılacak ve Devletin her im
kânı, kim ne derse desin, afetzedenin yanında 
olacaktır. 

Yüce Meclise bu bilgileri vererek, saygıları
mı sunarım. (C. G. P. sıralarından alkışlar). 

2. — »Gümrük ve Tekel Bakam Fethi Çelik-
başhn, Denizli Milletvekili Sami Arslan'm 
30 . 5 . 1973 tarihli 118 âici Birle§imdeki gün
dem ıdışı demecine cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Sami Arslan'ın bir bir
leşim evvel, tütün fiyatları ve alımı hakkında 
vâki olan beyanına cevap vermek üzere Sayın 
Gümrük ve Tekel Bakanı Fethi Çelikbaş, buyu
runuz efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI FETHİ 
ÇELİKBAŞ (C. Senatosu Cumhurbaşkanınca 
iS. Ü.) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Dünkü Birleşimde, Denizli Milletvekili Sa
yın Sami Ars'lan, bilhaıssa ifade tarzı itibariyle 
beni oldukça müteessir eden, tütün mubayaası 
ile ilgili bâzı ekici vatandaşların şikâyetlerini 
dile 'getirmişlerdir. 

Beni üzen dedim; çünkü, beyanat arasında 
şunlar ifade edilmiş: «Bu nedenle Hükümeti il
gilendirir. Diyorum ki, tüccar parayı vermez; 
Hükümet dert nedir diye sormaz; Tekel bakan
ları her nedense faydalı olmaz. Bu tüccar Mme 
ıgiiveniyor ki, vatandaşa bu ezayı, cefayı yapı
yor? Bu Hükümet kimden korkuyor ki, tücca* 
rın üzerine yürümüyor?» 
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Hükümet ve Bakanlık hiç kimseden kork
maz; sadece kanunlardan korkar. Bu itibarla, 
bize intikal eden şikâyetler, (ki, nihayet 25 gün
den beridir). Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu
nun hükümlerine göre Tekel İdaresine intikal 
ettirilerek takilbolunmaktadur. Bundan emin ol
malarını bilhassa rica edeceğiz. 

İkinci bir konu; yine konuşmanın bir ye
rinde, «Daha daha basiti, bir tüccar nevi de 
tütünleri teslim almış, Tekel memurlariyle 
anlaşarak, yalnız vatandaşın bankaya olan bor
cunu ödemiş, vatandaşın eline bir kuruş ver
meden tütünleri nakletmiştir» denilmiştir. 

Kanun hükümlerine göre tütünlerin bir yer
den, bir başka şeıhre nakledilmesi, Tekel İdaresi
nin, müstahsilin paralarının ödendiğine dair bir 
vesikayı elde etmesiyle .mümkündür. Bu vesika 
ilbraz edilmezse, bir yerden, bir başka yere nak
li mümkün değildir. 

Şimdi durum bu olduğuna göne, Vekâletin 
ıgerekli tahkikatı yapıp, takibata geçebilmesi 
için, olayın nerede cereyan ettiğinin bilinmesi
ne ihtiyaç vardır. Bu umumi bir ifade oluyor. 

Ben kendilerinden rica edeceğim; vazife
mizdir, nerede bu muamele cereyan etmişse, der
hal Vekâlet müfettişleriyle işe el koymak mak-
sadiyle hadise mahallini ve ilgililerin açıklan
masını kendilerinden rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. (ıC. G. P. sıralarından al
kışlar) . 

BAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayın Başkan, 
Açıklamama müsaade eder misiniz ? 

'BAŞKAN — ,Saym Bakana açıklarsınız efen
dim. 

ıSAMİ ARSLAN (Denizli) — Ama, Meclise 
açıklasın diyor. 

BAŞKAN — Hayır efendim, gündem dışı 
görüşüyoruz efendim. Sayın Bakan gündem 
dışı demece cevap veriyor. 

3. — Urfa Milletvekili Vehbi Meliklin ve
fat >ettiğine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/1074) 

BAŞKAN — Başlbakanlık tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Urfa Milletvekili Sayın Vehbi Melik'in 
23 . 5 . 1973 günü geçirdiği bir beyin kana
ması sonunda vefat ettiği, İçişleri Bakanlığının 

28 . 5 . 1973 tarihli ve 403 (301)'- 4 - 3611 sa
yılı tezkeresiyle bildirilmiştir. 

Teessürle arz ederim. 
Naim Talû 
Başibakan 

BAŞKAN — Urfa Milletvekili Sayın Vöhbi 
Melik'in ebediyete intikaline mütedair olan 
Başbakanlık tezkeresi Genel Kurula arz edilmiş 

. bulunmaktadır. 
Genel Kurulu müteveffa Vehbi Melik'in mâ

nevi huzurunda 1 dakikalık ihtiram sükûtuna 
davet ediyorum. 

(ıSaygı duruşu yapıldı). 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Halûk JBayülken'in dö?ıüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına Başbakan Naim fTulû'num 
vekillik etmesinin uygun görülmüş ' olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/1075) 

BAŞKAN — Cumnuribaşkanlığı tezkerelsi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar; Dışiş
leri Bakanlığına, Başibakan Naim Talû'nun ve
killik etmesinin, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri IS. Kotrutürk 
Cumıhurlb aşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 
olunmuştur. 

5. — Sakarya-Milletvekilleri Hayrettin Uysal 
ve Barbaros Turgut Boztepe'nin, yaibancı ülke
lerde çalışan işçilerimizin sosyal mrurilarına 
çözüm \yolu bulmak ve gerekli tedbirleri almak 
amadyle Anayasanın 88 noi maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/64) 

'BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal ve Sakarya Milletvekili Barbaros Tur
gut Boztepe'nin genel görüşme isteğine dair 
önergeleri vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Bilinen bir gerçektir ki, bugün Türkiye az 
gelişmoş ülkelerden biridir. Bu bakımdan çok 
yönlü sorunları bulunmaktadır. 
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Yabancı ülkelere emek ihraç etmesi de bu 
sorunlardan biridir. Batı Almanya ve diğer ül
kelerde bir milyona yakın Türk yurttaşı işçi 
olarak çalışmaktadır. 

Yabancı ülkelerde çalışan bu işçilerimizin, 
aldıkları ücretlerle, güvenlikleriyle, biriktir
dikleri tasarruflarla, aile ve çocuklarının du
rumları ve eğitiımleriyle ve hem de yurda dön
düklerinde karşılaşacakları vaziyetlerle ilgili 
önemli sorunları vardır. 

Türk hükümetlerinin, ilgililerin ve özellikle 
Millet Meclisinin bu sorunların çözümünde geç, 
kalmadan girişimlerde bulunması ve bâzı çaba
lar göstermesi zorunluğuna inanıyoruz., 

1. Yurt dışına ilk olarak giden işçilerim'i-
zin ilk aldıkları ücretler çok düşük olarak sap
tanmaktadır. Düşük ücretlerle mukaveleye bağ
lanmaktadır. 

2. Yabancı ülkelere tek başına giden kadın 
işçilerimiz himayeden yoksun kalmaktadırlar. 
Kadın işçilerimizle olumlu ilişkiler kuracak ör
gütlerden ve görevlilerden, sosyo - psikolojik 
önderlikten uzak kalan kadın işçilerimiz zorluk
lar çekmektedir. 

3. Yabancı ülkelerde 1 milyona yakın işçi 
yurttaşımızın yanlarında bulunan çocuklarının 
eğitim sorunu, başlıibaşına .bir konu olarak çö
züm beklemektedir. Yabancı ülkelerdeki T'ürk 
çocuklarının eğitimi plânsız, muhtevasız bir sis
temde, keşmekeşlik göstermektedir. Sağlam bir 
düzenleme ve plânlama yapılmadığından, ya
bancı ülkelerdeki Türk çocukları için gerçek 
bir eğitim uygulanmamaktadır. Hem nicelik ve 
hem nitelik bakımından yetersiz olan bu eğitim 
uygulaması ile, Türk çocukları başıboş kalmak
tadır. 

iTürk işçilerinin yoğun bulunduğu yerlerde 
Türk millî eğitiminin amaçlarına uygun okul
lar açılmazsa, bilmeliyiz ki, Türkiye'de % 50' 
civarında olan okuma - yazma bilmeyenler top
luluğuna yarınlarda, Avrupa görmüş olmasına 
rağmen, yeni okuma - yazma bilmeyenler katıla
caktır. Yabancı ülkelerdeki eğitim sorunu cid-
dîyetile ve önemle ele alınmalıdır. 

4. Yayın'lanan bâzı haber ve kaynaklara 
göre ve bizzat işçilerin açıklamalarından öğre
niyorum ki, yurda giriş ve çıkışlarda, gümrük 
kapılarında işçilerimize iyi muamele yapılma
maktadır. 

Oysa, ihracatta ve turizm girişimlerinde! 
yurda döviz kazandırma oranına göre vergi 
iadesi ve özel kolaylıklar yapılırken, Türk ha
zinesine milyarlarca liralık döviz kazandıran 
emekçilerimize, kolaylık şöyle dursun, resmî 
işlemlerinde dahi gayri hukukî ve insanlık dışı 
davranışlar gösterilmesi, işlerinde hiçbir ko-' 
laylık sağlanmaması üzüntü vericidir. 

5. T'ürk işçilerinin, çalıştıkları ülkelerde 
büyük tasarruf lan bulunmaktadır. Söylendiğim 
ne ve yazıldığına göre yalnız Batı Almanya'da 
bankalarda 4 milyar markın üstünde Türk işçi
lerinin mevduatı bulunmaktadır, işçilerimiz bu 
tasarruflarını nasıl değerlendireceklerini bile-
mıemektedirîer. Çünkü Türk hükümetinin önder
liğinden yoksundurlar. 

Bu mevduatların önemli bir kısmı, tasarruf 
olarak yurt .ekonomisine yararsız bir şekilde 
harcanmaktadır. Diğer bir kısmından da bâzı 
açıkgözler, kâğıt üzerinde şirketler göstererek, 
işçilerimizin bu paralarını çarçur etmektedir
ler. 

Hükümetimizin bu işe özellikle ve önemle 
el atması gereği aşikârdır. 

Türkiye'nin sanayileşmıesinde önemli katkısı 
olacağına inandığımız bu sorun üzerinde vur
dumduymazlıktan vazgeçmeliyiz. Yoksa, gele
cekte, hem yakın bir gelecekte, yabancı ülkeler
de kazandığının % 90'mı yiyen ve sonra yurda 
döndüğünde işsiz - güçsüz, parasız ve çaresiz 
onbinleree Türk işçisi yokluğa ve işsizliğe mah
kûm kalacaktır, Türkiye'de gittikçe büyüyen 
işsizlik ordusuna, yeni işsizler katılacaktır; 

Bütün bu nedenlerle, sorunu aydınlığa çıkar
mak zorundayız. Bu bakımdan Anayasa 'nm 88 
nci maddesi uyarınca, Millet Meclisinde, ted
birler almak, hükümete yol göstermek amacı 
ile bir genel görüşme açılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Hayrettin Uysal B. Turgut Boztepe 
Sakarya Milletvekili Sakarya Milletvekili 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine su
nulmuştur. Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde gönişülecebtir. 
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V. — 'GÖRÜŞÜLEN iŞLLESt 

1 — Millî Eğitim Temel kanun tasamı ve 
Millî Eğitim, ve Plân komisyonları raporalrı 
(1/754) '(S Sayısı : '893) (1) 

BAŞKAN — Görüşmelere devanı ediyoruz, 
16 ncı malddeyi okutuyorum efendim. 

XIII. — Okul ile ailenin işbirliği : 
Madde 16. — Eğitim kurumlarının amaçla

rının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak 
için okul itle aile arasında işbirliği sağlanır. 

Bu maksatla kurulacak okul -aile 'birlikleri, 
maddî imkânlardan yoksun öğrenciler ile oku
lun vejyo okul tarafından seçilecek kardeş okul
ların zarurî ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere her 
içeşii't yardım ve bağış kabul edebilir. 

Yardım Ve bağışların alınma, sarf edilme ve 
denetlenme şekil ve esasları Millî Eğitim Bakan
lığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Üstün-
ıdağ'm önergesi vardır; bu sebeple müzakere 
açıyorum. Görüşmek isteyen sayım milletvekili 
var mı efendim?.. Sayın Tufanı Doğan Avşar-
gil buyurunuz efendim. 

5 dakika ile kısıtlanmıştır, arz ederim. Müe-
ımelen önengeyi izah sadedinde (Komisyon ve 
Hükümetin katılmamasından sonra) doğan hak 
3 dakika ile kısıtlanmıştır, arz ederim. 

Buyurunuz efendim. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

(Sayın Başkan, değerli arkadaşlarını; 
Bu madde okul ile ailenin işbirliğini sağla

mak amaıcıyle hazırlanmış, düzenlenmiş bir mad
dedir Aslında, daha önceki yıllarda da, ((hâlâ 
devam ediyor) okul ile ailenin işbirliğini sağla
yıcı bir kısım formaliteler mevcuttur. Bunlar 
arasında, maddenin kapsamımda olduğu gibi, 
okul aile birlikleri vardır. Okul aile birlikleri, 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından bilhassa ilk
okullarda geniş çapta uygulanan; ilkokul öğ
rencileri, öğretmenleri ve veliler arasında işbir
liğini sağlayan bir yönetmelikle düzenlenmiş 
idî. 

Bu düzenlenme sırasında, okul aile birlikleri 
yönetmeliği iyi amaçlar tespit etmiş ve bu amaç-

(1) 893 S. Sayılı basma yazı 28 . 5 . 1973 
tarihli 116 ncı Birleşim Tutanağının sonuna ek
lidir. 

ların gerçekleştirilmesi için ele birçok teşkilâtlar 
kurmuş idi. Meselâ, bu amaçlarını, (okul aile 
birliği yönetmeliğiinden) kısaca arz etmek gere
kirse; 

«Aile ve okul arasındaki ilişkileri kuvvet
lendirmek suretiyle ana, baba ve öğretmenleri 
'Çocukların eğitiminde işbirliğini götürmek ve 
böylece çocuğun eğitiminde birbirine zift kuv
vetlerin çatışmasını önlemek; çocuğun gelişim 
ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlarun karşılanmasında, 
okulla ailenin görev ve sorumluluğu hakkında, 
aile üyelerini aydınlatmak; okulda, velilerin 
eğitim için yararlı yaşantılarından; bilgi, beceri 
ve mesleklerinden faydalanmak; toplumsal yar
dımlaşma ve dayanışma anlayış ve alışkanlık
larım geliştirmeye yarayacak bir çerçeve için
de öğrenci velilerinin sosyal ihtiyaçlarını karşı
la-maya çalışmak» gibi güzel amaçları vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu güzel amaçlarla 
hazırlanmış olan okul aile birlikleri, bu yönet
melikte tespit edilen esasların dışında çalışma
ya başlamıştır. Bilhassa, «Okul aile birliği top
lantısı var» dendiği zaman, okula maddî yar
dım birinci plâna getirilmiş ve böylece daha zi
yade bu toplantılarda okulun muayyen ihtiyaç
larını karşılayıcı nitelikte para toplanmaya baş
lanmıştır. Böylece de, asıl gaye amacından sap
mış, uzaklaşmış ve okul aile arasındaki münase
betler gittikçe kısırlaşmaya başlamıştır. 

Bu güzel amaçlarla getirilmiş bulunan mad
de (ve madde kapsamı) uygulamada bir kısım 
ters istikametlerde gelişmekte ve faydadan zi
yade zarar getirmektedir. Elbette, çocuğun okul
daki yaşantısı başka, evdeki yaşantısı başkadır; 
okul çevresi başka, aile çevresi başkadır. Bu
nun ikisini birleştirmek, çocuğun eğitiminde 
büyük rol oynayaeaktır. Biz bunu' yozlaştırma-
dığımız zaman, geliştirme imkânlarına saihibol-
duğumuz zaman; elbette bu madde ile getirilen 
esaslar, okul için, öğrenci, öğretmen için ve 
bunların meydana getireceği sonuçlar için fay
dalı olacaktır; ama, kâğıt üzerinde tespit ettiği
miz meseleleri tatbikata götüreni ediğimiz za
man, ki zaten en çok çektiğimiz sıkıntı, benim 
üzerinde durmak istediğim nokta da budur) kâ
ğıt üzerinde kanunlarla., yönetmıeliklerle tespit 
ettiğimiz esaslar tatbikatlarda ters istikamettte 
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kullanıldığı için gayeden uzaklaşılmakta ve gü
zel esasları getirdiğimiz zaman da bunların işe 
yaramadığı kanasına varılmaktadır. 

Bu bakımdan, bu yönetmelikte tespit edi
len esaslar kanun kapsamında da aşağı - yukarı 
vardır. Umarız ki, Millî Eğitim Bakanlığı, «sokul 
aile birliği toplantıları» dendiği zaman, ((orta
okullarda, ilkokullarda ve diğer okullarda) bu
nun gayesinin, yalnız para toplanmaktan ibaret 
olduğu kanısını uzaklaştıracak bâzı tedbirleri 
getirebilsin. Bu tedbirleri getirdiğimiz zaman, 
elbette 'okulla aile arasındaki ilişki bir ölçüde 
daha iyi düzenlenir ve böylece bu madde fay
dalı olabilir. Aksi halde, bugünkü uygulamalar 
devam ettiği müddetçe; (iki, okul aile birliği 
toplantıları» simidi, «'okulların koruma birlikle
ri» şekline dönüştü, para tahsil etme imkânları 
da başka istikametlere kaydı, hiçbir değişik
lik olmaz.) Bu istikametlere kaymış olmasına 
rağmen, bu biriliklerin geniş çapta, düşündüğü
müz 'ölçüde faydası da olmamaktadır; ama iyi 
uygulandığı zaman, iyi uygulayıcılar elinde bâ
zı meselelerde, bâzı priblemlerin çözümünde, ço
cukların problemlerinin çözümünde iyi kulla
nıldığı zamana, faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Bu maksatla, bu maddenin lehindeyim. Uma-
Tim ki, daha önceki okul aile birliği yönetmeli-
ğindeki veya okul - aile arasındaki ilişkilerin 
yozlaşması gibi uygulamalara benzer bâzı aksak 
esaslar bulunmasın. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başkaca görüş

mek isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Üstündağ. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Kanun tasarısının 1;6 ncı maddesi, okul - ai
le ilişkilerini düzenleyen bir madde olarak, başa
rılı bir maddedir. Ancak, bugüne kadar ülkemiz
deki tatbikatların sonucu, bu birlikler, zaman 
ızaman kendilerine verilen yetkileri istismar et
mişlerdir, 

O bakımdan, bu maddede bir önerge ile kü
çük bir değişikliği önermiş bulunuyorum. Mad
denin ikinci paragrafınım son kısmında denil
mektedir ki; «..Okulun veya okul tarafından 
seçilecek kardeş okullarm zarurî ihtiyaçlarına 
sarfedilmek üzere her çeşit yardım ve bağış ka
bul edebilir> 

Bu bağış kabul ediliş, özellikle kenar semt, 
lerden veya kasaba ve şehir okullarında iktisa
dî durumu iyi olmayan vatandaşların zorlan
ması şekline dönüşmektedir, öğretmenlikten ge
len arkadaşlarım bunu gayet iyi bilirler. Çün
kü okullarımızın gerek yakacak, gerekse diğer 
genel giderlerinin karşılığı olan ödenekler Dev
letçe yeterince gönderilemediği için, gelirleri 
olmayan okullar, okul aile birliklerini sıkıştır
makta, okul aile birlikleri de, okulla işbirliği ya
parak aileleri zorlama durumuna giderek para 
toplama yönüne girmektedirler. 

İşte bu yönden oraya bir cümle veyahut bir
kaç kelime sıkıştırmaya çalıştım; «iSarfedilmek 
üzere zorlama olmaksızın gönüllü olarak veri
len her ç.eşit yardım ve bağışı kabul edebilir.» 
şekline dönüştürdüğümüz zaman, maddeye ke
sinlikle gerek aileler için, gerek okul aile birlik
leri için, gerekse okullarımız için daha geniş bir 
açıklık getirmiş oluruz. 

Maddeyi bu haliyle geçirirsek, haklı olarak, 
sıkıntıda olan okul yöneticileri, okul aile birlik
leri ile işbirliği içerisine girerek, her çocuk veli
sini çeşitli etkileme yolu ile bir bağış vermek zo
runda bırakacaklardır. O zaman Bakanlığa çe
şitli şikâyetler yağacaktır. Bugüne kadar da 
Bakanlık bu şikâyetlerin altında çeşitli zaman
larda kalmış ve Millî Eğitim Bakanı arkadaşla
rım zaman, zarman ailelerin zorlanmaması konu
sunda demeçler vermişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, madde önemlidir; an
cak maddenin birinci paragrafındaki önerilen 
amaç, alt paragraflarda da takiibedilımemelktddir. 
Maddenin birinci paragrafında önerilen amaç 
şudur; «Eğitim kurumlarının amaçlarının ger-
Ç3kl eştiril meşine katkıda bulunmak için okul 
ile aile arasımda işbirliği sağlanır.» Okul ile ai
le arasındaki işbirliğinin sağlanmasını eğitim 
kurumlarımızın amaçlarının gerçekleşmesi yö
nünden istemekteyiz. Bu, son derece önemli bir 
bağlayıştır. Çünkü, buıgün çevreden ayrı kalan 
geleneksel okul yahut çevrenin sadeleştirilmiş 
bir modeli olan okul kavramları, yerini, çervre-
nin gelişmesine katkıda bulunan çevre okulu 
kavramına terketmiş bulunmaktadır. 

Bu görüşe göre, maddenin birinci paragrafı 
son derece yerinde düzenlenmiştir; ama bu gö
rüş, yalnız okul aile birlikleri yolu ile para 
toplayalım, okulun eksiklerini bu paralarla gi, 
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derin görüşü değildir. Millî Eğitim kurumları
mızın gerçekten amaçlarının gerçekleştirilmesi-
ni temin için okul ile halk arasında; yani, oku
llu ve onu çocukları ile 'besleyen aileler arasında 
ilişki kurmak yalnız paraya dönüşmemeli, bu 
madde bunun ötesinde de. bâzı şeyler getirmeli 
idi, 

Okul - halk ilişkisi, okul - aile ilişkisi kav
ramı, okulla çevrenin kalkınması için çalışan bir 
kuruluş şeklini almalı, içindekiler çevre çalış
malarına katılmalıdır. OkuMakilerin de, çevre 
kalkınmasına katılmasını sağlayıcı bâzı şeyleri 
Iburada getirmek lâzım; , gerçekten okul - aile 
ilişkisini tam mânası ile geliştireceksek. 

îşte bu kavramı, bu mânada anladığımız ve 
uygulamaya götürdüğümüzde, okul - aile iliş
kilerinin okul yönetimindeki yerini ve önemini 
'artırmış bulunuruz. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, sonuçlandır
manızı istirham edeceğim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Hay 
hay Sayın Başkanım. 

Müsaade ederseniz grup adına hakkımı 
kullanabilir miyim Sayın Başkanım, yoksa otu
rup kalkayım mı? 

BAŞKAN — Oturursunuz sonra istersiniz 
efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Baş-
üstüne efendim. Bir dakikada bitirebilirim eğer 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Bir cümle ile sonuçlandıracak
sınız ; süreniz bitti efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — O 
zaman sürem bitti ise Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz grup adına söz isteyeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Te
şekkür edeerîm, 

BAŞKAN — Başka görüşmek: isteyen .. 
Buyurunuz Sayın Yenipmar. 

HÜSEYİN YEMPINAE (Tunceli) — Sa
yın B'aşkan, değerli arkadaşlarım; 

Benden önce konuşan iki eğitimci arkada
şım, maddenin hakikaten yerinde tedvin edildi
ğini söylediler. Çocuğun yetişmesinde cidden 
etkili olan; çevre okul ve aileler. Bu üç unsur 
arasında koordinasyon sağlandığı takdirde, ço
cuk başarılı olur, Eğitim amaçlarına varır. 

Ancak, buraya okul aile birlikleri vasıtasıy-
le bâzı bağışların kabul edileceği hususu kon
duğu takdirde, yıllarca tatbikatını yapmış bir 
arkadaşınız olarak söyleyeyim ki, okulla aile 
arasındaki işbirliğini istenen şekilde tahakkuk 
ettirmemize imkân yoktur. 

Selbelbine gelince; okul aile birliği başkanı 
tarafından çocuğa; «filân gün okulda toplantı 
vardır» diyerek verilen bir dayetiye ile veli da
vet edildiği takdirde, velinin ilk aklına gelecek 
olan şey; okulun parasının olmadığı ve okulda 
para toplanacağı olur. Genellikle ay başlarına 
da rastlatılır; bu yüzden de veli gitmez. Okul 
müdürleri bunu bildikleri için, davetiyelerin 
altına, dikkat ederseniz; «para talelbinde bu
lunulmaz» diye bir de not bırakırlar. 

Bu bakımdan, okul aile birliklerine, veli ile 
okul arasındaki ilişkiler bakımından, bir bağış 
torplama işini vermeyi ben doğru bulmuyorum. 
'Gerçi bu Komisyonda görüşülebilirdi, tabiî Ko
misyonda imkânlarımız olmadı, gitmedik; ben 
şahsen bulunamadım. 

Bu, okul koruma dernekleri olarak bir mad
de ile getirilmiş olsa idi, ayrı bir madde şeklimde 
tedvin edilmiş olsa idi, aile ile okul arasındaki 
bu para münasebeti ortadan kalkardı ve daha 
yararlı olurdu. Çünkü, yıllarca biz bunun sıkın
tısını çektik. Hakikaten öğrencilerin eğitim ve 
öğretimlerini velileri ile karşılıklı konuşalbilme 
imkânlarından mahrum kaldık. Sebebi bütün bu 
paralı iş idi. Yıllarca bunu sağlayamadık. 

Merkez okullarına dikkat edin. Benim şah
sen çocuğum Kavaklıdere ilkokuluna gider. Haf
tada, elinde en aşağı birkaç gün, ibirkaç kâğıtla 
ıgelir; okul aile birliğine şu yardım, bu yardım.. 
Benim maddî imkânlarım vardır, verebilirim; 
fakat bir de oraya giden ve maddî durumu mü
sait olmayan çocukların ezikliğini, o sınıftaki 
durumunu takdir ediniz. 

Okulun hakikaten ihtiyacı vardır; bizzat bir 
eğitimci olarak gördüm, barakada tedrisat ya
pıyor; Badanası yoktur, gerekli ödenek veril-
memiş'tir; okul müdürü bunu haklı olarak ister 
ve velilerin yardımını ister. Ama, velilerin içe
risinde malî durumları yerinde olanlar vardır, 
olmayanlar vardır. Olanlar gerekli yardımı ya
parlar; fakat diğer çocuklar bir eızikliğin içeri
sindedir. Bu eğitim yönünden de sakınoalıdıır. 
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I mek yönünden, hem de zaten zorla para tahsilim 
ni müeyyidelendiren hüküm] erin mevcut oluşu 
yönünden mahzurlu görmekteyim. 

Benden önee konuşan sayın sözeü arkadaşla
rımızın,. «okul aile birlikleri değil de, bu yardı
mı bir dernek toplasın» şeklindeki kanaatlerine 
de katılamıyorum. Okul aile birliği, senelerce 
tatbikat vermiş ve gerçekten birçok yoksul öğren
cinin çeşitli kültür müesseselerinden istifade et
mesinde, hattâ tahsile devamını sağlayan içtimaî 
hizmette başarılı olmuş bir müessesedir. Okul ai
le birlikleri artık uzuvlaşmış ve gerçekten bir hü
viyet kazanmış müessese durumundadır. 

BAŞKAN — Sayın Komitan, sonuçlandır
manızı rica edeceğim. 

TEVFİK KORALTAN (Devamla) — Bun
lara yapılan bağışlar da istenerek yapılmakta
dır. Maddenin aynen kalmasını sayın üyelerden 
istirham etmekteydin. Gerekçeyi mâkûl gördü
ğümü arz eder, saygılar sunarım. 

Bu bakımdan, para işi, okul aile birliklerin
den ziyade bir madde ile boruma birliklerine, 
koruma derneklerine verilmiş olsa idi daflıa iyi 
olurdu kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tevfik Kbraltan, buyu-

ırun. 
Sayın Üstündağ, hemen akalbinde olmasın 

diye sizin talebinizi mahallime koymayı uygun 
ıbuluyorum. 

TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Muhterem 
arkadaşlarım, Millî Eğitim Temel Kanunu tasa
rısının 16 ncı maddesi üzerinde söz alan sayın 
sözcü Mustafa Üstündağ'm ve benden önce konu
şan değerli sözcünün fikirlerine neden katılmadı
ğımı kısaca arz etmek için huzurlarınıza geldim. 

Malûmâliniz, eğitim, sadece bir ders müfre
datını, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanmış 
olan bir müfredat programını, aynen talebenin 
kafasının içerisine yerleştirmekten ibaret değil
dir. Eğitim, çok yönlü bir müessesedir ve eğiti
min temel unsurlarını tespit eden bu kanunla, 
okul aile birliğine verilen vazifeler, işte eğitimin 
yan eğitim .müesseselerini gerçelkleştirmek hede
fi gütmekte olduğundan, gerekçesinde de çok gü
zel ifade edildiği şekilde, çasitli kültür müessese
lerinden faydalanma imkânından mahrum olan 
öğrenciye bu imkânları kazandırmak amacı ile, 
bugüne kadar çok güzel bir tatbikat vermiş olan 
okul aile birliğine, bağışlar yapılabilmesini ön
görmektedir. 16 ncı maddede, bu bağışların zor
lama olmadan yapılması şeklinde bir kayıt vaze
decek olursak, öğretim görevlilerini ve okul mü
dürlerini, okul aile birliği kanalı ile, öğrenci ve
lilerini veya öğrencileri zorla para ödemeye ic
bar eden bir kötü tasarruf ile itham etmiş gibi-
kötü bir neticeye düşeriz. 

Kaldıki, zorlamanın adı bağış olamaz. Yani, 
bağış bizzatihi, gönüllü olarak bir hizmete katıl
maktır. Zorlama olmadan yapılan bağış dendiği 
zaman, bunun adı bağış olmaz. Kaldıki, Millî 
Eğitim Bakanlığının birçok tamimi erinde, okul
ların, öğrenci veya velilerinden ne suıetle olur
sa olsun para almaları meııedilmiştir. Yâni bu, 
ayrıca müeyyidelendirilmişt;r de. 

«Bağış yapacak olan kimseyi, zorlamadan 
bağış yapacaksın» şeklinde, bir madde tedvinini; 
ben hem öğretim görevlilerini itham etmek gibi 
bir kötü niyet taşımış olma endişesine düşür-

BAŞKAN — C. H. P. G-ubu adına Sayın 
Mustafa Üöbündağ, buyurunuz efendim. Grup
lar adına konuşmalar da beş dakika" ile kısıltlı-
dır, hatırlatırım. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, şahsım adına söz istemiştim. 

BAŞKAN — Yazayım sıraya efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Konya) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; 

Demin birkaç dakikada bitirecek durumda 
idim; onun için çok kısa olacak 'konuşmam. 

Biraz evvel de arz ettiğim gibi, bu madde 
bellki komisyon tarafından geri alınarak tekrar 
tedvin edilebilir ve okul - aile ilişkileri, yalnız 
para toplanarak bâzı ihtiyaçların giderilmesi yö
nünde değil, daha kapsamlı olarak ortaya getiri
lebilir. Evvelce de arz ettiğim gibi, bugünün 
okulu arttık çevrenin gelişmesine katkıda bulu
nan okuldur. O bakımdan, okul - aile ilişkilerinin 
amacı, genel politikasına göre, ^kulun çevredeki 
yerini ve başarısını halka duyurmalıdır. Böyle
ce okulun çalışmaları konusunda halk aydınlatıl
malıdır. Halkın okula olan güveni ve desteği art-
tırılımahdır. Okulla aile işbirliği ihtiyacı, gerek 
okulda, gerek ailelerde duyulmalıdır; bu his 
yerleştirilmelidir okulun çevredeki çalışmaları 
devamlı olarak değerlendirilmelidir. Okula yö
neltilen eleştiriler ve hücumlar varsa, bu işbirli-
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ği vasıtasıyla bunlar yeterince ve zamanında ce-
vaplaındırılinıalıdır. 

Bu nedenlerle okul aile ilişkileri, balkın ilgi 
ve ihtiyaçlarına dönük olarak yapılmak zorunda
dır. 

Değerli arkadaşlarım, benden evvel konuşan 
arkadaşınım görüşlerine katılmamak mümkün 
değil. Ancak, meslekten gelenler bunu bilirler. 
Bugüne kadar, böyle tedvin edildiği için bu 
madde, maalesef bunların çeşitli yönlerde ve çe
şitli yerlerde istismar edildiğini biliyoruz. Ve 
daha çok da bizim gibi kişiler istismar edilmez
ler; bizlere pek söyleyemezler. Güçlü olanlara 
pek söylenmez. Okul aile birlikleri genellikle, or
ta, halli ve güçsüz aileleri çok zorlarlar. Bunları 
çok yaşadık. Yaşantılarımızda da geçtiği için 
ona açıklık ve sarahat getirmek gerektiğini bili
riz. Görevde bulunan arkadaşlarım yarın bu ne
vi şikâyetlerle karşılaştıkları zaman ki, maddeyi 
tekrar dikkatle okumalarını hatırlatmalarında 
yarar olacaktır, bu bir açıklık getirecektir. Açık
ça nasıl hareket edeceklerini belirtecektir, pekiş
tirecektir oradaki cümlenin mânasını; o bakım
dan onu getirmek istedim. Teşekkür eder, say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Başkaca görüşmek isteyen sa
yın milletvekili var mı?.. 

Sayın Başer, buyurun. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Okul aile birliği, okul ile aile arasında köp

rü vazifesini görmektedir. Öğrenci sabahtan ak
şama kadar okulda öğretmeninin yanında, ak
şamdan sonra ise velisinin yanındadır. Velisi, 
öğretmeni ile ve okulla temas ettiği zaman, ço
cuğunun dışardaki ve içerdeki hareketlerini el 
birliği ve iş birliği ile düzenlemiş olur. Bu balkım
dan bu madde gayet yerindedir 

İkincisi; bu derneğe bağışta bulunulaibile-
cek. Hepiniz biliyorsunuz ki, okulun camı kırıl
dığı zaman, elektriği yanmadığı zaman, su tesi
satı bozulduğu zaman birçok formaliteler var; 
Bakanlıktan tahsisat çıkaracaksınız, günlerce 
bekleyeceksiniz. Bu bakımdan buraya maddî yar
dım faydalıdır. Buraya getirilmesinden maksat, 
Okul ve öğrenci derneklerini kaldırıp, tamamen 
okul aile birliğine ağırlık vermek içindir. Yerin
de bir maddedir, saygılar sunarım. 

(BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi gel
miştir, okutuyorum? 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz konu aydınlanmıştır, 

kifayeti arz eder, saygılar sunarım. 
İstanbul 

Mustafa Fevzi Güngör 
BAŞKAN — Kifayet aleyhinde görüşecek? 

Yok. Oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Mustafa Üstündağ'ın önergesini oku
tuyorum efendim. 

ıSaym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 16 ncı 

maddesinin yedinci satırındaki «sarfedilmek üze
re» den sonra, «zorlama olmaksızın gönüllü ola
rak verilen» kel ilmelerinin eıdcnmesini; sekizinci 
satırdaki «hağış» kelimesinin, «bağışı»' olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı? -

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılamıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN "DEN
GİZ (Uşak) —Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıla
madıklarını beyan ettiler. Önergenin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu ovlarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 

Okunmuş bulunan maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

XIV. — Her yerde eğitim • 
Madde 17. — Millî eğitimin amaçları yalnız 

resmî ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı 
zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde 
ve her fırsatta gerçekleştirmeye çalışılır. 

Resmî, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitkn-
le ilgili faaliyetleri, Millî Eğitim amaçlarına uy
gunluğu bakımından Millî Eğitim Bakanlığının 
denetimine tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde evvelce sayın 
Üstündağ tarafından verilmiş bulunan önerge, 
bilâlıara geri alınmış bulunmaktadır. Bu sebep
le müzakereye vazetmiyorum. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 
metinde ki «gerçekleştirmeye» kelimesi «gerçek-
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leştirilmaye» şeklinde olacaktır, o şekilde değişti
rilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim (i) ve (1) harfi 
ilâve edilmiştir. 

Bu şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

örgün eğitdân 

A) Okul öncesi eğitimi 

I — Kapsam : 
Madde 19 — Okul öncesi eğitimi, mecburî 

ilıköğrenim çağma gelmemiş çocukların eğitimi
ni kapsar. 

Bu eğitim isteğe bağlıdır. 
MUSTAFA ÜS'TÜNDAĞ (Konya) — Sa

yın Başkan, madde üzerindeki önergemi geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, madde üzerin
deki önergelerini geri aldıklarını Genel Kurul- ' 
da ifade etmişlerdir. Madde üzerinde başkaca 
önerge bulunmadığı cihetle maddeyi- müzakereye 
vazotmiyorum. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edikn'iştir. 

I I — Amaç ve görevler : 
Madde 20. — Okul öncesi eğitiminin amaç ve 

görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve te
mel ilkelerine uygun olarak, 

1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişme
sini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; 

2. Onları temel eğitime hazırlamak, 
3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden 

gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı ya
ratmak ; 

4. Gocukların Tüııkçeyi doğru ve güzel ko
nuşmalarını sağlamaktır. ] 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın Hüseyin 
Yenipmar tarafından verilmiş bir önerge vardır; J 
bu sebeple müzakereye vazediyorum. Görüşmek 
isteyen sayın milletvekili var mı?.. Yok. Önerge
yi okutuyorum. i 

Sayın Başkanlığa I 
Millî Eğitim Temel Kanunu tasarısının 20. | 

nci maddesine 5. nci fıkra eklenmesini öneriyo
rum. Saygılarımla 

Tunceli I 
Hüseyin Yenipmar | 
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5 — Türkçe bilmeyen çocukların Türkçe öğ
renmelerini sağlamak. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı?.. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 4 
ncü maddede bu husus yerine getirildiği için iş
tirak etmiyoruz. 

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

BAŞKAN — 4 ncü maddede bu husus yerine 
getirilmiştir diyor ve bu sebeple de Komisyon ve 
Hükümet katılmadıklarını beyan ediyorlar. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 
Oıkunan maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

I II . — Kuruluş : 
Madde 21. — Okul öncesi eğitim kurundan, 

bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği .gibi, 
şartları elverişli olan temel eğitim kurumlarının 
birinci, devresine bağlı anasımflan halinde veya 
ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama 
sınıflan olarak da açılabilir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve 
iu,ngi önceliklere göre açılacağı Millî Eğitim Ba-
kLiılığınca yönetmelikle düzenlenir. 

İş Kanununa tabî işyerlerinin hangi şartlarla 
okul öncesi eğitim kurumu kuramları gerekti
ği, Millî Eğitim ve Çalışma bakanlıkları tarafın
dan birlikte düzenlenecek bir tüzükte gösterilir. 

BAŞKAN — Mailde üzerinde Sayın Nuri 
Çelik Yazıcıoğlu ile Sayın Üstündağ'm önerge
leri- vardır; bu sebeple maddeyi müzakereye vaz
ediyorum. 

Madde üzerinde Sayın üstündağ. buyuru
nuz. 

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

Okul öncesi eğitim kıırumlannın kuruluşla
rım düzenleyen bu maddede, bir konuda küçük 
bir değişiklik önermek istiyorum. Daha önce 
önergemi de vermiş bulunuyorum. Mesele şu: 

•«Okul öncesi eğitim kuramları, bağımsız ana
okulları olarak kurulabilecaği gibi, şartları el
verişli olan temel eğitim kurumlarının birinci 
devresine bağlı anasmıfları halinde veya ilgili 
diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sı-
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nıfları olarak da açılabilir» denmektedir birinci 
paragrafta. 

«Şartları elverişli olan» dediğimiz zaman, o 
ibölgede ihtiyaç, olsa bile eğer şartlar elverişli de
ğilse, bu sınıf açılamayacak demektir. Halbuki, 
belki de işçi bölgesi durumuna gelmiştir orası, 
okulun şartları elverişli değildir, Millî Eğitim 
Bakanlığının şartları elverişli değildir; ama, top
lumun ihtiyacı, o şartları elverişli kılmaya zorla
malıdır. 

O balkımdan, toplumun ihtiyaçlarının, şartla
rı elverişli kılmaya zorlaması için, «şartları elve
rişli olan» tabirini, .«gerekli görülen yerlerde» 
diye değiştirici bir önerge vermiş bulunuyorum. 

Bunu yaptığımız zaman, kanunun bu madde
sine getireceğimiz yenilik, biraz evvel de arz et
tiğim gibi, şartlara bizim uymamızı değil, orada
ki imkânsızlıklara bizim uymamızı değil, eğer 
toplumun ihtiyaçları bunu gerektiriyorsa, top
lumun ihtiyaçlarına göre Millî Eğitim Bakanlı
ğının o şartları hazırlamasını sağlar, biz bunu 
öneriyoruz, demektir. 

Bu durum, aslında eğitimin amacına da dö
nük olacaktır. Çünkü, Bakanlık olarak, elimizde 
bulunan imkânları zorlayarak toplumun ihtiyaç
larına cevap vermek zorundayız. 

Şartlar nerede elverişli olur? Alda ilk fırsat
ta bu gelir. Şartlar genellikle gelişmiş bölgeler
de tabiîfci elverişli olur. Gelişmiş bölgelerdeki ki
şiler, şartların elverişli olduğu yerlerde ihtiyaç
larını giderirler. Şartların elverişsiz olduğu yer
ler ise gelişmemiş, ihmal edilmiş bölgelerdir; en
düstrinin yeni girdiği, fakat ihtiyacın birden bi
re türediği bölgelerdir. Böyle bölgelerde halkın, 
işçilerin ve diğer memur arkadaşların çocukları
nın, zamanında buralardan istifade edebilmesi 
için şartların elverişli olmasını beklemeyelim; 
şartları elverişli kılacak şekilde, tasarının bu 
maddesini, ona göre, düzenleyelim kanısında
yım. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste
yen sayın üye?.. Yok.. 

Önergeler var, okutuyorum efendim. 

.Millet Meclîsi 'Başkanlığına 
Millî Eğitim Temel Kanun Tasarısının 21. 

nci maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini 
saygı ile öneririm. 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Madde : 21 
Okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasın

da geri kalmış yörelere öncelik tanınır. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Kanun tasarısının 21 nci 
maddesinin üçüncü satırındık! «şartları elveriş
li olan» kelimlerinin çıkarılarak; «gerekli görü
len yerlerdeki» kelimelerinin konulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Konya' 
Mustafa Üstündağ 

BAŞKAN — Önergelere katılıp katılmadık
larını ayrı ayrı Komisyon ve Hükümete sorup 
(Genel Kurulun oyuna arz edeceğim. 

Komisyon Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu'nun 
önergesine katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet Katılıyor mu efen
dim? 

(MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu' 
nun önergesine Komisyon ve Hükümet katılma
maktadırlar. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını kalbul 
edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kalbul edilmemiş
tir. 

Sayın Mustafa Üstündağ'm önergesini tek
rar okutuyorum. 

(Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'm 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılıyorlar mı efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Mustafa Üstündağ'ın önergesine katılmaktadır
lar. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınza arz ediyorum. Dakkate alınması
nı kalbul buyuranlar.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
©dilmıiştir. 

Komisyon filiıal katılıyor mu efendimi 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. 
Maddeyi tadil edilen şekliyle oylarınıza arz 

©diyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kaibul edilmiştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum. 
I I I — Kuruluş : 
a) Temel eğitim kurumları : 

Madde 24 — Temel eğitim okulları beş yıl
lık birinci kademe ile üç yıllık ikinci kademe 
eğitim ılmrumlarHidan meydana gelir. Birinci ka
deme sonunda ilkokul, ikinci kademe sonunda te
mel eğitim diploması (ortaokul diploması) veri
lir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Hüsa
mettin Başer, Sayın Mustafa Doğan ve Sayın 
Musftafa Üstündağ'ın önergeleri vardır. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın mil-
letveküleri; 

ıSayın Hüsamettin Başer, Sayın Üstündağ, 
(Sayın Akova. 

Buyurun Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

24 -ncü madde temel eğilimi iki kısma ayır
maktadır. Birinsisi, beş devrelik ilkokul; ikinci
si ise üç devrelik orta kısımdır. Halbuki, bugün, 
büyük kasabalarımızda ortadkul açılması arzu
ları Millî Eğitim Bakanlığı tarafmdan yerine 
(getirilmektedir. Hattâ, çok yerlerde ortaokulla
rın binası, köylü ve kasabalı vatandaşlar tarafın
dan yapılıyor, Millî Eğitim Bakanlığı da açıyor. 

Şimdi b'iz burada her ikisini birleştirip ileri
de medburî okul devresini sekiz seneye çıkarsak, 
billhassa köylerdeki okullarımız ihmal edilecek, 
büyük şehirlerdeki okullara doğru bir kayış ola
caktır. Veyahutta çocukları bölge okullarına top
layarak ana ve babanın kontrol undan uzak, on
ları tamamen öğretmenlerin isteğine bırakmak 
gibi bir durum olur ki, bu da bâzı bölgeler için 

maihzur tevlit edebilir. Çünkü, çocuk, ana - baba
sının yanında olursa her zaman kontrol edilebi
lir. 

ikincisi; halen Türkiye'de 6 bin köyde ilko
kul binası mevcut değildir. Bugün Milli Eğitim 
Bakanlığının elindeki okullarda (Bugün her ne 
kadar her köyde okul var diyorlarsada), bir der-
hanede üç sınıf birden ders görmektedir. Çift 
tedrisat usulü köylerimize kadar yayılmış bulun
maktadır. 

Bu balkımdan, ilk öğretimi mecburî olarak se
kiz seneye çıkarmak mahzurlu olabilir. Yapıla
cak iş, evvelâ Türkiye'deki okulları modern ha
le getirmek ve içerisine yetişmiş öğretmenleri ve 
öğrencileri koymaktır. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Bra
vo Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Bu 
bakımdan maddenin pek yerinde olmadığı kanaa
tindeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın ÜMtündağ, buyurunuz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayım 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bugün sayın Adalet Partisi milletvekille
rinden bir arkadaşım, burada üç gündür anlat
mak istediğim konuyu çok kısa olarak vazettik
leri iç'itn kendilerine gerçekten teşekkür ederim.. 

Sekiz yıllık okullara hiç birimiz karşı deği
liz, hepimiz isteriz; anı'a bu tamamlanmamış* 
olan beş yıllık okul meselesini oldukça, rencide 
edecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde üzerinde 
de bir önergem var. Maddede; «Temel eğitim 
okulları beş, yıllık birinci kademe ile üç yıllık 
ikinci kademe eğitim kurumlarından meydana 
gelir. Birinci kademe sonunda ilkokul, ikinci 
kadenne sonunda temel eğitim diploması (orta
okul diploması) verilir.» denilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, sekiz yıllık okul me
selesi Kanunun bu maddesiyle (Eğer kabul edi
lirse), Türkiye'deki ımillî eğitim hayatına girmiş 
olacaktır. Bu hepimiz için inşallah hayırlı olur. 
Devamlı olarak söylediğim gibi, bunu hepimiz* 
gönülden isteriz. Ülkemizin sekiz yıllık okula 
kavuşması bizi mutlu eder; fakat sekiz yıllık 
okulu her bölgede, herkese imkân re fırsat 
eşitliğiyle' verebildiğimiz zaman bizi mutlu1 

eder. Sistemi sekiz yıllık okula çıkardık diye, 
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yalnız Ankara'daki orta okulla ilkokulu birleşı 
t'irip, filân kazadaki orta okulla ilkokulu bir
leştirip ne ilkesinde ne amacında hiç bir değin 
siklik yapmadan, bu işi eğer böyle bir mıanev-
ranın içinde dönüştüreceksek, hâlâ 60 bin ders
haneye ihtiyacı olan beş yıllık ilkokul için, 60 
bin dershaneye ihtiyacı olan Türkiye'de bunlar1 

tamamlanmayarak kalacaksa, hâlâ birçok: köy
lerimizin ihtiyacı olan okulların dershaneleri 
yapılmayarak onlara beş yıllık eğitim imkânı 
gönderilmeyecekçe, Milî Eğiltim Bakanlığında-ı 
ki ilköğretimdeki yatırıma verilen beş - on ku
ruş para da, (Bütçede çalışan arkadaşlarım bi
lirler ; Millî Eğitimi Bakanlığı her sene 1 milyar 
isterken biz ancak 2€0 ilâ 303! milyon veririz. 
boşa gitmiş olur. Bütçeden verilen bu düşük 
tahsisat da bu sekiz yıllık okulun gösterişine 
harcanarak yine birçok köylerimizin okulları 
dershanesiz, birçokları da okulsuz veya eski' 
okulu olup da yıkılmış (ki, bunların yerine 
köy evlerinde tedrisat yaptırıyorlar, yapılması 
be'kleniyor) durumda devam edecektir. Eğer 
böyle devam edecekse, tasarının bu maddesi 
fırsat ve imkân eşitliğini geniş çapta bozacak
tır. Bunu tatbikat gösterecektir. Tatbikatı dik
katle takip edeceğiz. Onun için görüşılerimizin 
zabıtlara geçmesinde özellikle ısrar ediyoruz, 

•Sak'iz yıllık eğitimi her Türk düşünürü, her 
momfeketsever gibi biz de içten istemekteyiz; 
ama elimde OEÖD raporları var; hiç birisi se
kiz yıllık eğitimin fizibilitesini düşündüğ'ümü-
zü söyleyemiyor. Hepsi; «Bu güzel bir şey; fa
kat bumun nasıl gerçekleştirileceğini düşündü
nüz mü? Ne ile gerçekleştireceksiniz?:»1 diye bi
ze sormaktadırlar. 

O bakımdan, bu sekiz yıllık öğretim mesele
sini buraya boyarken, ki, burası Kanunun temel 
noktalarından birisidir; eğer bu Kanunda re
form denecek bir nitelik varsa bu maddede 
toplanır ve bu maddeden sonra gelişir), ben bu
nun gerçekleştirileibileeeğme yüzde beşle dahi 
inanmıyorum. 

Kanunun bu maddesi ülkedeki sosyal adalet
sizliği artıracaktır. Bakımssız, kimsesiz, geri kal
mış bölgeler; bakımsız, kimsesiz ve geri olarak 
kalacak; alman tahsisatlar sekiz yıllık okul 
fantazisirii geliştiranek için belli bölgelerde har
canacaktır. Gelin... 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, sonuçlandır
manızı rica edeceğim., 

I MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — So
nuçlandırayım sayın Başkan. Sözümü bitireme
diğim için, tekrar grup adına söz isteyeceğim. 

Gelin, müsaade ederseniz beş yıllık ilk öğ-
r etlimi, ülkemizde tam mânasıyle gelişti
relim- ve işler bir hale getirelim 8 yıllık 
öğretime geçirmeyi kabul edelim; ama 8 
yıllık öğretime geçmek para ister, çalışma ister. 
Mevcut ekonomik sistemdeki reformları yapma-1 

dan, memleketimizdeki dengesizlikler noktasın
daki reformları sağlayıp, israfatı durdurup, pa
rayı Devlet Hazinesine getirip, bununla geniş1 

yatırımlara girişmeden, 8 yıllık eğitim fantazi-
sine inanamıyorum. Kendimizi aldattığımız ka
nısındayım. Keşke inandırabilseydim, bir eği
timci olarak, gerçekten mutlu olacaktım; ger
çekten burada yüzide yüz yanında olarak konuş
mak isterdim. ; 

Saygılar sunarım;. 
PLÂN KOMffiSYONU ADINA MEHMET 

HSMET ANGI (Eskişehir) — Söz istiyorum sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon sözcüsünd'en 
bir hususu rica etsem; görüşmek isteyen arka-
daş'larımız vardı daha, onların fikirlerini de öğ
rendikten sonra tüm cevap vermenizi sağlama 
bakımından. Komisyon ve Hükümetin her za
man tercih hakkı var; ama önümüzde îbirçok 
konuşacak arkadaşlarımız daha var^ 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
yalnız... 

EMİN PAKJSÜT (Ankara) — Konuşmaya 
mahal kalmayabilir o zaman.) 

BAŞKAN — Peki efendim, o da olabilir. 
Sayın Angı, buyurunuz. 

I Zannetmiyoruz efendim, öyle birşey tatıbi-
I katta olmamıştır sayın Paksüt.( 

EMİN PAHSÜT (Ankara) — Komisyonu 
dinlersek belki vazgeçeriz sayın Başkan.j 

BAŞKAN — Peki efendim. | 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

JSaym Üstündağ'ın endişesine iştirak etme
mek için, daha doğrusu aynı endişeyi vatandaş
larımızın duymaması için kanun çok güzel ha-
zırlanımaştır. Buraya kati bir ifade ve kati ne-

I tice olarak değil, gerek gerekçesinde, gerek 
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diğer maddelerinde bunu kademeli olarak mem
lekete yerleştirmenin esası getirilmiştir. İlk 
öğretimin, temel eğitimin esaslarını tedvin 
eden 24 ncü maddenin gayesi, fantazi değil, bir 
hedefi tayin etmektedir. 

Dikkat buyururlarsa, esbabı mucibenin 23 
nc-ü maddesinde de arkadaşımızın burada izah. 
'ettiği ve endişe duyduğu husus tespit edilmiş
tir. «Daha uzun süre, 5 yıllık ilkokulun bir kı
sım vatandaşlar için nihaî öğrenim kurumu ol
ma niteliğini koruyacağı düşünülerek...» diyor. 
Bunu tamamlamamız için diğer hedefi, diğer 
atılımı bırakmanın doğru olmadığı kanaati ile; 
daha ileri görüşlü ve şartları, imkânları, zorla
yıcı ve plâna dayalı, plânlanmış olarak geti
rilen bu madde herşeyi ifade etmektedir. 

Yine bu temel eğitimin 8 yıla çıkarılmasının 
1995'de % 75'hin tamamlanacağı, yani bir plâ
na bağlanarak kademe kademe yapılacağı tes
pit edilmiş. İlköğretimin 5 yıllık kısmanın da 
1977'de % 100 olması hedef alınmıştır ki, 19.95' 
de ilköğretimin 5 yıllık bina ve diğer ihtiyaçla
rı (arkadaşımızın ve bizim de idealimiz) olan 
bütün imkânların hazırlanacağı plânlanmıştır. 
Plâna dayanan ve iyi bir araştırma ile tespit1 

edilen bu madde, Tem'el Eğitim Kanununun te
mel maddelerinden birisidir. 

Bu itibarla, tasarıya aynen iltifat buyurul-
masmı saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grubu adına Sayın Tosyalı, buyurun. 

C. G. P. GRUBU ADİNA FASAN TOSYAI/ 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım; 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Grubumuz, tasarının 24 ncü 
maddesinin çok yerinde olduğu mütalâasmdadır. 
Çünkü, dünyada sanayi bakımından, kültür ve 
sosyal bakımdan ilerlemiş her memleket artık, 
temel eğitimi 8 yıla doğru kaydırmış bulunmak
tadır. Biz de, Atatürk'ümüzün bize en güzel 
vasiyetlerinden biri olan, «Memleketimizi mua
sır medeniyet seviyesine çıkarma» direktifine 
uyabilmek için temel eğitimimizi 5 yıldan 8 yıla 
doğru kaydırarak, Atatürk'ten miras aldığımız 
bu direktifi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu 
sözlerimi teyit etmek için de şunu ilâve etmek 
istiyorum : 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizin çok 
yerleri dağlıktır, ormanlıktır. Memleketimizde 
15 bin adet dağ ve orman köyü vardır. Bir köy 
5 - 10 mahalleden, yerleşim ünitesinden 
İbarettir. Her yerde ilkokul açamıyo
ruz; fakat köy birleşim yerlerinin mer
kezî noktalarında 8 yıllık (Birinci ikinci ka-
emeyi içine alan 8 yıllık) okullar açmak sure-
iyle, ulaşım imkânından mahrum olan çocukla-
ımıza, ileride bir sanat branşı seçebilme veya 
J yıllık tahsili ile hayata atılabilme imkânını 
vermeyi "hedef tutuyor bu madde. Bu bakımdan 
maddeyi yerinde görüyoruz. 

Maddenin gerekçesine gelince; maddenin ge
rekçesi çok güzel hazırlanmıştır ve şöyle de
mektedir : «Bu madde ile, mevcut okul bina
larından, (Yani mevcut ilkokul binalarından 
veya ortaokul binalarından) yararlanmak ve 
eğitim maliyetini düşürmek amaciyle temel eği
tim birinci ve ikinci kademelerinin imkân ve 
şartlarına göre; bağımsız olarak açılması veya 
birlikte kurulması öngörülmüştür.» Gayet ye
rinde bir ifadedir. «Nüfusu az ve dağınık köy
lerin her biri için temel eğitim okulu kurulması 
:;ıümkün görülmediğinden, (ki, bunun acısı için
deyiz dağlık ve ormanlık yerlerde) köylerin 
gruplaştırılarak temel eğitim bölge okulları ve 
bunlara bağlı pansiyonlarla (Dikkat buyurun 
arkadaşlar, yatılı pansiyonlarla) bölge çocukla
rının temel eğitimlerinin sağlanması, gruplandı-
rılması mümkün olmayan ve özellikle birinci ka
deme eğitimi yapılacak okulu bulunmayan yer
lerdeki çocukların eğitimini sağlamak için ise 
temel eğitim yatılı bölge okulu kurulması düşü
nülmüştür.» 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, sonuçlandırma
nızı rica edeceğim. 

C. G. P. GRUBU ADINA HASAN TOSYALI 
(Devamla) — Tamam efendim. 

Şimdi, bu bizim tam özlemini çektişimiz bir 
istikamete doğru gitmektedir. Bu bakımdan 
madde yerindedir. Bilhassa; fakir, dağınık köy
lerde yatılı bölge okullarını hedef aldığından 
madde çok yerindedir. Aynen kabulünü Gru
bumuz olarak uygun bulmaktayız. 

Saygılarımla arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Enver Akova, buyurunuz 

efendim. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Grup 

adına söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Peki efendim. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Millî Eğitim Teme kanunu tasarısı üzerinde 

şahsım adına ilk defa 24 ncü madde üzerinde 
söz almış bulunuyorum, 

Bu kanun tasarısı; eğitim sahasında, Türki
ye düzeyinde bir veçhe, bir yön vermek maksa-
diyle hazırlanmış, komisyonlardan geçmek sure
tiyle Yüce Meclisin malı olmuştur. İyi niyetin 
olduğu bir gerçek, yani vakıadır. Sayın Komis
yon Başkanımızla ve eğitim sahasının değerli 
uzmanlariyle fikir teatisinde bulundum, beni ik
na etmiş bulunmaktadırlar. 

24 ncü madde'ile istenen iki husus var: 
Birincisi, bugün tatbik edilen ve Anayasamıza 
göre mecburi olan ilkokul öğrenimini tamamla
mak, bitirmek ve diplomayı almak. İkincisi; 
bu 5 yıl üzerine bina edilecek 3 yıllık bir öğre
tim süresi var ve bununla getiriliyor. Üç yıla 
devam eden yavru veya kardeşimiz ortaokul 
diplomasını alacaktır. Binaenaleyh, bugün 
Türkiye'mizde kasabalarda, hattâ büyük olan 
köylerde ortaokul açmak için vatandaş bize 
kadar geliyor ve biz de maarifi bu hususta ra
hatsız ediyoruz. Kasabalardaki ortaokullara bir 
Fransızca öğretmeni, İngilizce öğretmeni gön
deremezsiniz ; fen grubu ve edebiyat grubu öğ
retmenini de zor bulur gönderirsiniz. 

Binaenaleyh, bu maddeye göre, bölge
sel hale getirilmek suretiyle beş yıldan 
sonraki üç yıllık tedrisat da mecburî değildir; 
meciburî tutulmamaktadır. O hakle bu madde-
denin, daha üst seviyeye; liseye ve üniversite
nin çeşitli fakültelerine talebe hazırlamak için 
istikbale bakan bir yönü vardır. İkincisi; ha
yata pratik sahada eleman yetiştirmek için yine 
bir özellik getiriyor. 

Binaenaleyh, komisyonun ve maarifin bu 
hususta tedvin ettiği bu madde kanaatimce ye
rindedir ve Yüce Heyet tarafından kabulünü 
şahsım adına saygıyle rica eder, hürmetlerimi 
sunarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Saym Üstündağ, buyurunuz. 

C. H. P. GRUBU ADINA MUSTAFA ÜS
TÜNDAĞ (Konya) — Saym Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Komisyon',: sözcüsünü beraberce dinledik. 
Müsaade ederseniz, meseleyi bir defa daha 

OECD uzmanlarının gözü ile bilgilerinize arz 
edeyim. Tekrar edeyim; 8 yıllık okul meselesi, 
erişeceğimiz bir idealdir. Bugünkü maddî im
kânlarımızla, 8 yıl meselesi tamamen faııtazi-
dir. 

OECD uzmanları şöyle buyuruyor arkadaş
lar: «... Reform programının maliyet tahminle-
lerini açıkça ortaya koyan temel dokümanlara 
ihtiyaç vardır. Ayrıca bu maliyetlerin, prog-
ramlaştırılmış ve zaman bakımından belirli bir 
süre içinde plânlanmış olarak gayrisâfi millî 
hâsıla ile ilgili tahminler; tarım, yol, iskân, tu-
•rizm ve Türk ekonomisinin diğer âcil ihtiyaç
larına oranla millî eğitime yapılması mümkün 
tahsislerle de bağdaştırılması gerekir. 

Bizler, eğitim reformunun gerçekleştirilebil
mesini içtenlikle ummak isteriz. Zira bu re
form ; yaratıcı, orjinal ve taşıdığı niyetler bakı
mından çok ciddidir. Ancak yeni hedeflere 
ulaşmak bir yana, mevcut hedeflerin bile ger
çekleştirilemediğini biliyoruz. Örneğin; 7-12 
yaş grubunun % 13'ü mecburî öğrenimden ya
rarlanamamaktadır. İlgili yaş grubunun halen 
sadece % 5'i lise eğitimi görmekte ve % l'i 
üniversiteye gidebilmektedir. Eğer, ilköğretim 
alanında yüzde yüzlük okullaşma hedefi 1972' 
ye kadar gerçekleşemeyecek olursa, o zaman, 
gelecek 15 - 20 yıl içinde okul süresini üç yıl 
artırmayı hedef tutan daha ileri bir plânla
manın fizibilitesini dikkatle gözden geçirmek 
ve değerlendirmek gerekmez mi?..» 

Türk eğitim gelişmesi üzerindeki inceleme 
iböyle diyor. 

Bu durumda. Bakanlık Plânlama Dairesine 
biran önce, bu fizibilite çalışmasını yapması 
için ger'ekli yetki verilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda önergem 
üzerinde söz almamak için şimdiden söyleye
yim ; bir önergem var, önergemde istediğim 
şudur: (Bilmiyorum, belki komisyon iltifat bu
yurur) dikkat ederseniz bu maddenin sonunda 
cümle şöyle bitiyor: «... Birinci kademe sonun
da ilkokul, yani beş yıla ilkokul deniyor ikin
ci kademe sonunda temel eğitim diploması, ve
rilir.» 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Yani ortaokul. 

C.H.P. GRUBU ADINA MUSTAFA ÜSTÜN
DAĞ (Devamla) — Efendim, temel ' eğitime 
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«Yani ortaokul» diyemeyiz. Temel eğitimi; ismi 
üstünde, temelde verilen eğitim, ilkte verilen 
eğitim mânasmdadır. 

Yine Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bir 
çalışma temel eğitimi şöyle tarif ediyor: «Her 
Türk vatandaşına Türk kültürünün, maddî ol
sun, manevî olsun ortak özdeğerlerini, vatan
daşlık haklarım kullanabilme, görevlerini ya
pabilme ve sorumluluklarını yüklenebilme bi
lincini ve yeterliğini; toplumunu ve toplum so
runlarını tanıma ve bu sorunlara bilimsel bir 
tavırla çözüm yolları-arama yeteneğini; sağlık
lı yaşama ve geçimini sağlamak için yeterli bil
gi, beceri, alışkanlık ve tavri kazandıran ve on
ların maddî, manevî, sosyal ve töresel gelişme
sini sağlayan eğitimdir. 

Şimdi biz ilk beş yılla, ikinci üç. yıla birlik
te «Temel eğitim» ismini veriyoruz eğer bu ta
sarı 'geçerse. İlk beş yıldan sonra gelen bir te
mel eğitim... Ben bunu hiç duymadım. Yani, 
temel eğitim deyince akla, ilk defa verilen eği
tim gelir. Sanki yer değiştirmiş gibi bir man
zara ortaya çıkıyor. O bakımdan «Temel eği
tim» kelimesinin oradan kalkmasını, yerine 
«ortaokul» kelimesinin konmasını; öbür tarafta 
parantez içinde yazmaya da lüzum histetiğiniz 
«Ortaokul diploması» ibaresinin kaldırılmasını 
'önergemde önerdim. 

Bu tasarı geçecekse, «Temel eğitim» bunun 
bütününe verilen isim olarak kalsın. Böylece; 
«İlkokul diploması verilir, sonra temel eğitim 
diploması verilir gibi .mantıkî bir çelişki görü
yorum. 

Eğer önergeme iltifat buyurulursa daha 
mantıkî olacağı kanısındayım, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Yardımcı, buyurun. 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET YARDIM
CI (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Bu konu üzerinde zaten uzun uzun konuşul
muştur. Benim ilâve edeceğim nokta şu: Ta
sarının bu maddesi komisyonda etraflıca mü
zakere edilerek iyi vazedilmiştir. Buradaki he
def şu: Bir kere, beş sene olan mecburî okuyu
şu yapacak, arkasından üç sene okuyacak. 

Ben geçen gün de söyledim, burada gaye; 
hayata biran evvel atılmak ve bu üç yıllık 

tedrisat sayesinde bir meslek sahibi olabilmek
tir. Meslek sahibi olabilmek için mutlaka üni
versiteye veyahut da şuraya buraya gitmek 
şart değildir. Bu üç. senelik eğitimle meslek sa
hibi olacaktır. 

Başka ilâve edilecek herhangi bir mevzu 
yoktur. Yalnız, temenni ederim ki, bu mümkün 
olduğu kadar erken tatbik edilebilsin; neti
celeri de fevkalâde güzel olacaktır. Buraya 
ilâve edilecek hiçbir şey yoktur. Esasen sayın 
Bakan dün söylediler; bu sistem ancak 1995 
senesine kadar % 75 olarak gerçekleşebilecek
tir. 

Bu madde yerindedir, iyi tedvin edilmiştir; 
Heyeti Umumiyenin kabul etmesini komisyon 
başkanı olarak bilhassa rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 
gelmiştir, okutuyorum. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — iSayın Başkan, 
grup adına söz istemiştim? 

BAŞKAN — Yazdım efendim. Sayın Tufan 
Doğan Avşargil var, Sayın Turhan Özgüner 
var, Sayın Reşit Ülker var. 

Kifayeti müzakere önergesini okutuyorum. 

iSaym Başkanlığa 
Konu yeteri kadar tartışılmıştır. Müzakere

nin kifayetini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Akgün Silivrili 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, 
Madde, fevkalâde önemli bir maddedir. Mean-

ücfeet'iımıizi ilgillendireın ve kaİJkınımadaiki bütün 
sıkıntı!arımızın kaynağına temas eden bir mad
dedir. Meselle, ilköğretim ve .teımeil öğretim di
ye ele almıyor. «Beş dakika» kısıtlatması var. 
Arkadaşlar beşeır dakika konuştular, toplamı 
olarak yarım saat eder. 

Çıraklık mesedesıioıi bu madde içimde konuş
mak ımümikündür. İlköğretimi 'bitiren 12 ilâ 14 
yaş arasındaikl çocuklariımızın f/c 52'si oradan son
ra bir başka okula, gitmemekte, eğitimi bırak-
mıaktadıır. Bunun karşılığı yapılacak biır iş var
dır: Yetiştirici ıkurslaır ve sınıflar açılması ve 
çıraklığa Önem verilmesi lâzımdır. Halbuki, sa
nayileşme iddiasında olan ve hakikaten sanayi-
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leşime yolunda ollara, ülkemizde şu âna kadar bir 
Çıraklık Kanunu çıfoartul'amaımıztır. Çıkarılan 
(kanom 15 işçi çalıştıran yerleri kap satmaktadır; 
yan)i, asıi çıraklığın öğrenileceği yer orası değil
dir. Bunun için büyük fabrikalarda; 50i, 100, 
200, 500, 2 000 işçi çalıştıran fabrikalarda, işyer
lerinde çıraklık yapılması lâzımı gelir ve bura
larda çıraklıkta beceri, maharet kazanıdır. 

Bu gibi meseleleri bu madde içerisinde ifa
de etmök lâzımdır. Kamun çıkarmak bir şey 
ifade eder, «etımdyor» diyemeyiz. Bir yön gös
terir; falkait bu meseleler bu maddeyle doğrudan 
doğruya ilgilidir. Bu meselelerin Yüce Parlâ
mento önünide fconu'şultmasında uyarıcı ve ışık 
tutucu faydalar vardır. 

Lütuf buyurursanız, kifayeti kabul etme
yin de, bunları izah imkânını bulalım. Zaten 
konuşma süresi beş dakika Olduğu için, kifayetin 
kabul edilmemesinden de büyük bir netice doğ
maz. 

(Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi Ge-> 

nel Kurulun bilgilerine aırz olunmuştur. Sayın 
Reşit Ülker gerekli itirazını Genel Kurula .arz 
etmiş bulunuyor. 

Kifayeti müzakere önergesini oylarınıza arz 
•ediyorum. Kabul edenler... Eitımeyenler,.. Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde üzerinde verilmiş üç önerge vardır, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Temel Kanun tasarlısının 24 ncü 

maddenin .aşağıdaki şekilde tadilini arz ve tek
lif ederiiım. Saygılarımla, 

Nevşehir 
Hüsamettin Başar 

Madde 24. — «İlk okullar beş yıllık öğretime 
tabiidir. Devletçe yerine getirilir.» 

.Sayın Başkanlığa 
M'illîî Eğitim Temel Kanun tasarısının 24 ncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve tek
lif ederim. 

Kara 
Musa Doğan 

Madde : 24 İlköğretim 5 yıldır. Devlet yeri-
. ne get'Mr. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 24 ncü 

maddesinin beşinci satırındaki «temel eğitim» 
kelimelerinin çıkarılarak «ortaokul» kelimasinin 

konulmasını ve parantez içimdeki «ortaokul dip
loması» kelimelerinin 'tasandan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Konyaı 
Mustafa/ Üsıtündağ 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer ile 
Sayın Musa Doğan'ın önergelerdi aynı mahiyet
tedir. Bu sebeple aynı anda muameleye koyaca
ğım. 

Komisyon önergelere katılıyor mu?.. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
222 sayılı Kanunda ilköğretimin beş yıl oldu
ğu sarahaten gösterilmiştir.. Her iki önerge bu 
hususu ifade etmektedir. Bu itibarla bu kanun
da da gösterilmesine mahal yoktur. Bu bakım
dan iştirak edemiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı ge
rekçeli olarak, iştirak etmeme sebebini arz etti
ler. 

Sayın Bakan?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Efendim, zaten Temel Eğitim 
Kanunu, bir reform kanonudur ve reform ka
nunu içerisinde bu'nokta, en önemli noktadır.. 
Bunu başka şekilde değiştirmek mümkün değil* 
dir, doğru da değildir. Aksi halde kanun, re
form mânasını taşımaz hale geliiir., Bu baklan
dan iştirak 'etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Sayım 
Doğan ve Sayın Başer'in önergelerine katılma
maktadırlar. 

önergelerin ikisini bir arada işleme koyuyo
rum. 

Dikkate alınıp alınımamaısı hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul 'edilmemiştir efendim. 

Sayın Üstündağ'ın önergesini tekrar ökultu^ 
yorum. 

(Konya Milletvekilli Mustafa Üstündağ'ın 
önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılmadıklarını ifade ediyorlar. 

— 184 — 



M. M e c M B : 119 31 . 5 . 1973 O : 1 

Önergenin dikkate ailınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul 'edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Okunan maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum. 
b) Kuruluş şekilleri : 
Madde 25. — Temel eğitim kurumlarının bi

rinci ve ikinci kademeleri, bağımsız oku la r 
halinde kurulabileceği gibi, imkân ve şartlara 
göre, birlikte de 'kurulabilir. 

Nüfusu az ve dağınik olan yerlerde, köyler 
gruplaştırılarak, merkezî durumda olan köy
lerde temel eğitim bölge okulları ve bunlara 
bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün 
olmadığı yerlerde temel eğitim yatılı bölge 
okulları 'kurulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Üstün-
dağ, Sayın Doğan, Sayın Başer%ı önergeleri1 

vardır. Bu sebeple maddeyi muameleye koyu
yorum. 

Saym özıgüner, Sayın Gülcıan, Sayın Tufan 
Doğan Avşargil, Sayın Enver Akova, Sayın Üs-
tündağ madde üzerinde söz istediler. 

Sayın Öagüner, buyurunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Feragat edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Gülcan. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarını; 

Tasarıda yeralimış olan bu maddeyi, şah
ısım adına çok isabetli bulmaktayyn. Zira, te
mel eğitim 'kurumlarının birinci ve ikinci kade
mesinin (ayrı ayrı 'kurulabileceği gib) birlikte 
kurulması karar altına alınmıştır. Nüfusu az 
ve dağınık olan yerlerde bunlar birleştirilmek 
suretiyle bir arada kurulacak ve çocuklarımıza 
tahsil fırsatında eşitlik tanınmış olacaktır. Bir
çok köy çocukları şimdiye kadar ortaokullara 
gidememekte, ancaik ilkokulu bitirmek suretiy
le iktifa etmekte idiler. 

Bu madde ile; ortaokul ayarında bir tah
sili de sağlamış bulunmakla ve ondan sonra 
devam edeceği tahsile haik kazanmış olmakla 
tahsil, o çocuğun ayağına götürülmüş ve fır
sat eşitliği verilmiş bulunmaktadır. Hattâ yat
ma veya okulda kalma imkânı olmayan çocuk
lar için pansiyonlar kurulmak suretiyle bunun 

İkametgâhını da sağlam bir hale getirmek çok 
yerindedir. 

Ayrıca, bu çocuklarımızın bundan sonraki 
tahsillerine daha büyük imkân sağlanmış oldu
ğu gibi; kültür bakımından da (köy çocukları
mızın daha çok geliştirilmesi imkânı sağlanaca
ğından; kanımızca, bu ımadde ile vatandaşları
mıza daha çok kültür verilabilme imkânı temin 
•edileceğinden; çocuklarımıza daha fazla tahsil 
yapma imkâna, olanağı sağlanmış olacağından 
maddeyi isabetli bulmaktayız. Kabulü- yerinde 
olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargü. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım: 

Kanun tasarısı elbette, eğitimde yurt çocuk
larına faydalı olsun diye hazırlanmıştır ve bu 
maksatla huzurumuza gelmiştir. Bugün içinde 
bulunduğumuz şartlar ne olursa olsun (bize gö
re, bu şartlara göre ideal gözüken uygulama
da büyük aksaklıkları, hataları gözükebilecek 
esaslar mevcut olsa bile) gelecekte bâzı esasiLa-
rı kapsaması bakımından bu maddede (bir ar
kadaşımızın değindiği gibi) yerinde bâzı nokta
lar vardır. 

Yalnız benim anlamadığım bir nokta var; 
«Temel eğitim kurumlarının birinci ve ikinci 
kademeleri bağımsız okullar halimde kurulabi
leceği gibi, imkân ve şartlara göre birlikte de 
kurulabilir.» demek ki, temel eğitim kurumu 
dediğimiz zaman beş sınıflı bir ilkokul olarak 
düşünüyoruz; ama bunu (ayrıca, sekiz yıla ta
mamlamak için) ayrı bir ortaokul halinde de, 
yani üç sınıflı bir oıkul halinde de düşünebi
liyoruz. 

Şimdi, ikisi bütün teşkil ettiğine göre; bunu 
bir yerde beş sınıflı, bir yerde üç sınıflı ay
rı ayrı iki okul halinde düşünmek kanaatimce 
mümkün değildir. Bilmiyorum; ya ben mese
leyi yanlış anlıyorum veya Komisyon bunu baş
ka türlü düşünüyor. Bu bakımdan, bunun bü
tün olarak ele alınması, uygulanması, (lâzım-
gelen yerlerde imkânlar elverdiği takdirde ve 
mutlaka sekiz sınıfın, yani 1, 2, 3, 4, 5..) ve sekiz 
sınıfın birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Çün
kü, ders programları da buna göre düzenlene
cektir. İkisini ayrı ayrı mütalâa etmek elbet
te mümkün değildir. 
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Şimdi, nüfusu az ve dağınık olan yerlerde 
köylerin grapilaşltırılarak, merkezî duruımda 
olan köylerde «.temel eğitim bölge okulları» ku
rulması şeklinde düş/ünülüyor. Bu, elbette ide
al bir şeydir. Ama meselâ bugün Karadeniz 
sahilinde köy .mefhumu yoktur; gezip dolaştı
ğınız zaman köylerin hududunu tespit edemez
siniz, Anadolu'nun diğer bir İkisini yerlerinde 
de ıbu böyledir. Şimdi, bu köyleri gruplar 
hailine getirmek ve yatılı Ibölge okulları halline 
dönüştürmek gerekir ki, bugün yatılı bödıge 
okullarında bu iyi uygu/lanımaktadır ve aşağı -
yukarı birçok yatılı bölge okullarımda 8 sınıflı 
eğitim yapılmaktadır. Yani, köy gruplaştır-
maları nasıl yapılacaktır ve imkânlar nasıl sağ
lanacaktır? Elbette, bugün içinde bulunduğu
muz şartlar içinde bu husus çok güçtür ve uy-
ıgulama da ımümkün .değildir. Ama gelecekte, 
şartlar olgunlaştığı zaman belki imkân dâhiline 
girecektir. 

Şimdi bunu bir mecburiyet halinde düşündü
ğümüz zaman, uygulamada büyük güçlükler
de karşı karşıya kalacağıımız muhakkaktır. Köy
leri gruplaştırmak; merkezî köylerde müstakil 
okulları yerieşıtirımek, kurmak; okul ve öğret
men bakımından, öğretmemin bu şartlar altın
da yetişmesi bakımından elbette çok güçtür. 
Evvelâ biz, yalnız kunu kuruya bir okul ola
rak düşünmüyoruz. Evvelâ, buna göre öğret
men yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Biliyor-
ısunuz, bugün öğretmen okullarına binlerce 
müracaat oluyor; 60 - 70 kişi alınacak bir öğ
retmen okuluna 6 00ü öğrenci müracaat ediyor. 
yani şartlarımız buna müsait değildir. Simidi, 
elbette öğretmen okulları da buna göre organize 
edilecektir; yani, öğretmen okullarında da öğ
retmendin yaliniz 5 sınıflı' okullara göre değil, 
8 sınıflı okullara göre yetiştirilme imkânları 
'araştınla,caktır. Böylece, başka türlü prob
lemler karşımıza çıkacaktır. Yani bir prob
lem, bıaşka bir problemi getirecektir. Görü
nüşte elbette faydalıdır, elbette faydası ola
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, sonuçlandır
manızı rica ederim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Devamla) — 
Ama, bu uygulamada büyük güçlüklerle karşı 
karşıya olacağımız ve bunun da kanun sayfaları 
arasında kalacağı kanısındayım. Zaten bütünı 
•endişem bundan dolayıdır. 8 yıllık okullar 
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için durum çok güç olacaktır. Bugün 5 sınıflı 
okullar var, çocuklara üçlü tedrisat yapılmak
tadır. 3 saat çalışılıyor. 3 saat çalışılan yer
lerde 8 sınıflık tedrisatı uygulamak mümkün 
değildir. Benden önce görüşen arkadaşlarımı
zın izah ettikleri gibi, bunu tatbik etmek müm
kün değildir: Bunu köylerde de, Ankara'nın 
merkezinde de 8 sınıfta tatbik etmek mümkün 
değildir. Yani, dışarıdan aldığımız ve mem
leketimizin gerçek şartlarına uymayan birta
kım meselelerle 'birbirimizi aldatmanın da an
lamı yoktur. Ama, iyi niyetle hazırlandığını 
da kabul ediyorum, idealdir. İlerde varmamız 
lâzımgelen noktadır; ama varılması uzak bir 
noktadır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — ISaym Enver Akova, buyuru
nuz. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Sayın Başkan, 
'değerli arkadaşlarım; 

Biraz önce kabul buyurduğumuz 24 ncü 
maddede, «Temel Eğitim Kurumları» diye bir 
başlık var. Bu iki kademe halinde incelenmek-
ItodJir. Birinci kademesi 5 yıllık olarak geçiyor. 
İkinci kademesi ise 3 yıl olarak geçmektedir. 
5 yıl ve 3 yılın 25 noi maddede ifadesi var. Bi
rinci paragrafta, «Temel eğitim kurumlarının 
birinci ve ikinci kademeleri tüm olarak açıla
bileceği gibi, ayrı ayrı da açılabilecektir» deni
yor. Memleket şartlarına göre Maarif Vekâle
ti bunu değeıiendireeeık, şartlara göre durumu 
ifade edecek; icabediyorsa ikisini aynı yerde 
açacak, gerektıirmiyorsa layrı ayrı açacak
tır. 

• Bunun altında diyor k i ; «Nüfusu az ve da
ğınık olaın yerlerde, köyler gruplaştırılmak su
retiyle bölge okulları açılacaktır. G-ruplaştır-
ma mümkün olmadığı takdirde, ayrı ayrı ya
tılı bölge okulları açılacaktır.» 

Bu son paragrafta, bölge okullarını ayır
mak gerekir. Birincisinde, «bölge okulları»; 
ikincisinde, «yatılı bölge okulları» denmekte
dir. 

Binaenaleyh, bu mladde gayet açık ve sarih 
olarak tedvin edilmiştir, müzakere 'edilmesine 
dahi lüzum yoktur. Komisyondan geldiği gibi 
kabulünde fayda vardır. 

.Saygılar arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, buyurunuz. 
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MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

25 nci maddede de bi'r değişiklik önergesi 
verdim. Bu kanun tasarısının başından beri 
ısrarla söylediğim bir husus var: 8 yıllık okul 
sistemini hep istemekteyiz; ama geri kalmış 
'bölgeler bundan çak mağdur olacaklardır. 
Şimdi burada, bu mağduriyeti kısmıen Önlemek 
için bir öneride bulunuyorum. Bakalım kabul 
edilecek mii, yoksa edilmeyecek mi? 

Önerim, bilhassa maddenin ikinci paragrafı 
ile ilgilidir. İkinci paragraf; «Nüfusu az ve da
ğınık olan yerlerde köyler gruplaştırıliarak, 
merkezî durumda olan köylerde temel eğitim 
bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar; 
gruplaştırnuanın mümkün olmadığı yerlerde te
mel eğitim yatılı bölge okulları kurulur.» diyor. 

Aslında, burada dediklerimin hepsi bugün 
(işte bu yatılı okullar, şunlar bunlar) kurul
maktadır ; bâzı bölgelerde kurulmuştur ve hiz
met etmektedir. İçinizden biri olarak benim 
duyduğum sakınca, henüz elimizde maddi im
kânlar olmadığından bunun gerçekleşememesi 
yönündedir. «Aksi takdirde, hepimiz bunu is
tiyoruz» dedim. 

Şimdi bu paragrafın başındaki, «Nüfusu az 
ve dağınık olan» cümlesini kaldırıp; «Henüz 
ortaokulu bulunmayan kasabalarda..» cümlesini 
ilâve ederek «..köyler gruplaştırılarak merkezî 
durumda olan köylerde temel eğitim bölge okul
ları ve bunlara bağlı pansiyonlar; gruplaştırma
nm mümkün olmadığı yerlerde temel eğitim ya
tılı bölge okulları öncelikle kurulur» diye devam 
ediyorum. Bu metindeki hüküm fantazi bir dü
şünce ile getirilmişse, evvelâ Ankara gibi; işte 
bugün 19 bölgede bunun denemesi yapılır. 

Değerli arkadaşlarım, nerede denenmektedir, 
biliyor musunuz? Bizzat, Doğu'da açtığımız 
yatılı bölge okullarında denenir. Zaten oralar
daki okullar bu tip okullardır, hâlâ orada de
nenmektedir; herşeyi hazırdır, yemekhanesi, 
dersanesi ve yatakhanesiyle bir bütün olarak 
hazırdır ve orada denemeye girmiştir. Bu gibi 
yerlerde bunları birleştirip, denemeye girmeden 
önce (eğer varsa ve gerçekten de samimî, iyi-
niyetli isek, henüz eğitimi, ilköğretimi, 5 yıllık 
ilköğretimin dersanesini götüremediğimiz) ka
saba ve köylerin gruplaştırılarak bu hale geti
rilmesinde öncelikle bu yapılır, diye maddeyi de
ğiştiriyorum. 

Komisyon bunu lütfeder de kabul ederse; 
(bir yerde) büyük halk kütlelerine, eğitimsiz
likten kıvranan, çocuğunu okutamadığı için 
yüksek okullara gönderemeyen bölgelere yar
dımda bulunacakları hususundaki samamiyetle-
rine inanırım. Aksi takdirde, ortaokulu bulunan 
yerde ilkokulu da birleştirip, «Biz 8 yıllık okul 
yaptık» hülyasının ötesinde bir şeyi düşünme
dikleri notunu vereceğim ve böylelikle bu 
inançta devam edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, birinci paragraf şöy
ledir: «Temci eğitim kurumlarının birinci ve 
ikinci kademeleri, bağımsız okullar halinde ku
rulabileceği gibi, imkân ve şartlara göre, bir
likte de kurulabilir.» Bu kısma dikkat ediniz. 
Zaten ilkokullar ve ortaokullar bağımsız halde--
dir; insaf ediniz. Bunu o kadar güzel getirmiş
ler ki ; «Nasılsa ortaokullar ayrı, ilkokullar ay
rıdır. İşte bunun adına da «Temel Eğitim Oku
lu» diyeceğiz ve böylece hepiniz dışarda» Tür
kiye'de bunu 8 yıla çıkardık» diye öğüneceğiz. 
Aynı madde üzerinde birinci paragraftaki öne
rimle şöyle bir değişiklik getiriyorum; «Ba
ğımsız okullar halinde kurulabileceği gibi» iba
resini kaldıralım, o zaman cümle şöyle olur : 
«Temel eğitim kurumlarının birinci ve ikinci 
kademeleri, imkân ve şartlarımıza göre birlikte 
kurulmalıdır.» Biz, niçin «8 yıllık okul» diyo
ruz? Bunun mânası şudur : İşin felsefesine, 
derinliğine gidersek, birlikte kurduğumuz za
man yararlanacağımız konular vardır, onun için 
8 yıllık okul iyidir, kötü değildir; felsefesi ola
rak fena değildir bu. Çünkü bunu yaptığımız 
an, 8 yıllık 'okul düzeninde öğretmen gücünden, 
okul binalarından... 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, sonuçlandır
manızı rica edeceğim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Pe
ki Sayın Başkanım. 

...Eğitim araç ve gereçlerinden çok öğrenci
nin yararlanması sağlanacak, eğitimde maliyet 
lüşccektir. Demek ki, birlikte olduğu zaman 
Tersane tasarrufumuz var, spor salonu tasarru
fumuz var, kütüphane tasarrufumuz var, sayısız 
bâzı tasarruflarımız var. 

Eğer lütfeder o birkaç kelimeyi çıkarır ve 
önergemde getirdiğim o bir cümleyi ilâve eder
sek ; hiç olmazsa Bakanlığı .bu yolda zorlarsak, 
bu 8 yıllık okul meselesi biraz mânalanır. Aksi 
takdirde, ayrı ayrı kurulacak ve saire... İlkele-
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rinde ve amaçlarında da bir değişiklik olmadı
ğına göre, bunun adına ha ortaokul demişsiniz, 
ha temel eğitim demişsiniz; bence farkı yok
tur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir arkadaşımız 

daha var, acaba sonra konuşmanız mümkün 
mü?... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak) —• Peki efendim. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Sayım Baş
kan, birçok defa el kaldırdım söz istedim. 

BAŞKAN — Ben sizin isminizi bu madde 
üzerinde yazmadım. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — El kaldırdım, 
grup adına dedim, görmediniz. 

BAŞKAN — Bilmiyorum, bütün arkadaşla
rımı yazdım, Sayın Yenipmar, Sayın Reşit Ül
ker, sizi görmedim hiç, bir kastı mahsus yok. 

Demin grup adına yazdırdınız sıra gelmedi, 
sizden evvel gruplar var tabiî. 

Şu anda bir talebiniz var mı ? 
SAMİ ARSLAN (Denizli) — Grup adına 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Yenipmar, buyurun. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

25 nci maddede temel eğitim kurumlarının 
kuruluş şekilleri belirtilmektedir. Şimdi 222 sa
yılı Kanun gereğince, ilkokuma çağında bulu
nan çocukların yaşı 7 ile 14'dür, hattâ 15 yaşı 
bitirdiği yılın sonuna kadar devam eder. Yani, 
8 yıllık bir mecburiyeti bu kanun tasarısı getir
miştir; ama bugünedek yapılan uygulamalar
da biz ancak 5 yılını tatbik edebilmişiz, geri ka
lan kısımlarını bırakmışız. Gerçek bu.. 

8 yıllık okulların açılmasına bir eğitimci 
olarak gönülden katılıyorum. Ancak şurada ku
ruluşları tarif edilmiş; «İmkân ve şartlara gö
re birlikte kurulur» dediğiniz zaman yine, kır
sal bölgelerde 7 ilâ 14 yaşında bulunan çocuk
lar hiçbir zaman, şartları müsait olup da 8 yıl
lık bir öğretime kavuşamayacaklardır; ama 
şartları müsait olan bölgelerdeki çocuklar bu 
olanaklardan yararlanacaklardır. 

Ancak 2 nçi paragrafta; «nüfusu az olan 
dağlık, dağınık ve kırsal bölgelerde merkezî 
yerler tespit etmek suretiyle pansiyonlu bölge 

okulları ve yatılı bölge okullarının kurulması» 
öngörülmektedir. 

Arkadaşlar, yıllardan beri, ta Cumhuriyet
ten bu yana bunu üzerinde durulmaktadır; bir
çok kanunlarda da vardır. Maalesef, bu tatbik 
edilememektedir. Doğudan gelen, arkadaşları
mız bilirler; faraza Mezralardan, 27 mezradan 
meydana gelen bir köyü düşününüz; bu köyler 
grubunun ortasında yapılacak bir pansiyonlu 
bölge okuluna o fakir bölge çocuklarından ge
lecek olanı ben tasavvur edemiyorum. Ancak, 
yatılı bölge okullarının yurt çapında (hele te
mel eğitimde) büyük hizmetleri olduğuna kani
im ve bunun faydalarını bizzat yıllarca izledim. 
Buradan mezun olan çocukların bütün yazılı 
imtihanları kazandıklarına ve hayatta çok ba
şarılı olduklarına kaniim. Bu maddenin, «yatılı 
bölge okulları» kısmına katılıyorum. 

Yalnız başlangıçta : «Temel eğitim kurumla
rının birinci ve ikinci kademeleri, bağımsız okul
lar halinde kurulabileceği gibi..» deniyor. Ba
ğımsız okullar oldu mu, bunlara yine 5 sınıflı 
ilkokul ile 8 sınıflı orta okullar diyeceğiz. Çün
kü oradan mezun olan ortaokul diplomasını 
alacak, yine kırsal bölgedeki çocuklar ilkokul 
diplomasiyle kalacak. Arada yine bir eşitsizlik 
meydana gelecek. 

Oysaki bizim arzumuz, sosyal adalet ve fır
sat eşitliğine uygun bir eğitim sisteminin ku
rulmasıdır. Zaten 8 yıllık okulların amacı da 
budur. Bugün köylü vatandaşlarımız Bakanlı
ğımızı sıkıştırmaktadır, nahiyelerimiz, hattâ bü
yük köylerimiz de ortaokullar istemektedirler; 
fakat bir gerçeği kabul etmek gerekir ki, doğu 
bölgesindeki okullar tek dershanelidir; bırakı
nız doğuyu, İç Anadolu Bölgesinde, hattâ Gü
ney Doğu Anadolucla bile böyledir; hattâ Ak
deniz Bölgesinde.. Burdur'a gittim gördüm, köy 
okulları tek dershanelidir. Tek dershaneli okul
da 5 sınıf okumaktadır; 100 - 120 çocuk burada 
okumaktadır. Şartları müsait değildir; siz bu 5 
sınıfı nasıl 8 sınıfa, 8 dershaneli hale getirecek
siniz? Bir dershane yıllar yılı 5 sınıflı olamaz; 
bu gerçeği kabul edeceksiniz. Onun için (bir 
eğitimci arkadaşımın dediği gibi) bana çok fan-
tazi geliyor. Doğuda biz halen tek dershanede 
120 çocuk okuturken, şimdi 8 yıllık okul siste
mini getiriyoruz ve bu maddede; şartları mü
sait olan yerlerde 8 yıllık olacak; ama diğer ta-
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rafta imkânlar yoksa, yine bir darshanede (120 l 
çocuk) 5 sınıflı ilkokul gibi devam edecek, di- I 
yoruz. 

Ben bunun tatbikatta geçerli olacağına ka
ni değilim: Ancak yatılı bölge okulları faydalı 
olabilir. 

Yalnız ikinci paragrafta; nüfusu az olan 
bölgelerde... 

BAŞKAN — Sayın Yenipmar, sonuçlandırın 
efendim. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Devamla) — So
nuçlandırıyorum Başkanım. 

Dağınık ve nüfusu az olan bölgelerde yatılı 
bölge okulları dışında, pansiyonlu okulların da 
geçerli olamayacağı kanısındayım. Ancak, yatı
lı bölge okulları kurulursa bunun faydalı ola
cağına kaniim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı Or

han Dengiz Bey, buyurunuz efendim. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Çok Sayın Başkan, çok değerli ar
kadaşlarım; 

Efendim, arkadaşlarınım bâzı tereddütlerini 
izale etmek maksadıyle 'huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. Daha önce de konuşmak istiyordum; 
fakat kürsüyü fazlaca işgal etmemek için çık
mamıştım. Bu fırsattan istifade ederek bir iki 
noktaya temas edeceğim. 

222 sayılı Kanunumuz vardır. Bu kanunumu
za göre, ilkokulun öğretim 'süresi en az 5 yıldır, 
«En az 5 yıldır» diye daha önce kabul edilmiş
t i . 

Anayasamız da, «İlköğretim kız ve erkek bü
tün vatandaşlar için mecburîdir ve Devlet okul
larında parasızdır» der. «İlköğrenim» kelimesi
ni kullanmış, yılını tasrih etmemiştir. Yılını tas
rih etmediğine göre, 222 sayılı Kanun çıkarken 
de «bunu, «en az 5 yıldır» olarak ifade etmiştir; 
ilköğrenimin mutlaka 5 yıl olması gibi bir şan, 
Anayasamızda da ve ondan sonraki çıkan kanun
larda da yoktur. 

İşte bunun içindir ki partilerimiz, ilkokul öğ
reniminin 5 yıldan daha yukarı senelere yüksel
tilmesini temenni etmişlerdir. Muhtelif zaman
larda bu temennilerini burada da, komisyonlarda 
da, seçim bölgelerinde de, meydanlarda da, seçim 
programlarında 'da, plânlarında da izah ve ifa
de etmişlerdir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân çıkarken de, bütün 
memleketin gelişmesi de gözönüne alınmak sure
tiyle 8 yıla gitmenin zarureti ortaya çıkmış ve 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda kabul edilmiş, hesap
ları, kitapları yapılmış, hattâ bu maksatla Yüce 
Meclisin kabul ettiği bütçeye de 264 milyon lira 
gibi bir para bu işin tahakkuku için konmuştur. 

'Şimdi, burada yaptığımız nedir? Fikren ge
lişmiş, bütçe bakımından gelişmiş ve bütün mem
leketin; öğretmen ailesinin, herkesin kabul ettiği; 
daha yüksek seviyeli veya bir başka tipte bugü
nün ihtiyacını karşılayacak anlamda çocuk yetiş
tirmek maksadıyle hazırlanmış bulunan ve bir re
form mahiyetinde olan bir Temel Eğitim kanun 
tasarısının içerisinde de böyle bir maddenin ted
vini zarurî hale gelmiştir, kaçınılmaz hale gelmiş
tik. 

Şimdi arkadaşlarım «Bir ilkokul olacak, o 
ilkokul beş sınıflı olacak, bir de temel eğitim okul
ları olacak; 'bu okullar sekiz sınıflı olacak, Şura
daki bir maddeden istihraç edildiğine 'göre de, bu 
temel eğitim okullarının beşi ıbazen ayrı, üçü 
bazen birbinihden ayrı olarak bulunacak.» gibi 
'bir izaih yaptılar. 

Muhterem arkadaşlarım, «temel eğitim kurum
ları, okulları» dendikten sonra; Türkiye'deki okul
ların 'hepsi, müfredat programları itibariyle temel 
eğitim okulları programına ithal edilecektir; ay
rıcalık olmayacaktır; yani, köylerimizdeki beş sı
nıflı okullar ile, on ilâ onbeş köyün merkezinde 
kurulmuş bulunan, mevcut bulunan beş sınıflı bir 
ilkokul temel eğitim okulu haline getirildiği za
man uygulayacağı program ile, onun birinci dev
re programı ile, bütün köylerimizdeki beş sınıflı 
okulların uygulayacağı program arasında fark 
bulunmayacaktır. Bu bakımdan bir ayrıcalık 
yoktur. 

Şimdi burada «fantazi» kelimesi bir iki defa 
kullanıldı bu okullar için. Cumhuriyetin kurul
duğu yıllarda devletin imkânları köylerin bâzı
larında üç sınıflı okulu kabul etmişti ve üç sı
nıflı idi okullarımız: Bir, ki, üçüncü sınıftan 
ibaretti. Şehirlerde ve büyük kasabalarda beş 
sınıflı idi; arkasından da ortaokul ve lise vardı 
Zaman geldi bu üç sınıf kâfi gelmedi, beş sınıflı 
oldu. Beş sınıflı olduğu zaman da muhakkak 
ki, bu «fantazi» kelimesi kullanılmıştır. Nite
kim 222 sayılı Kanun çıkarken, «En az beş yıl 
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olacaktır» hükmü konurken Meclis kürsüsünde
ki münakaşalarda da «fantazi» kelimesi kul
lanılmıştır. Şimdi de kullanılıyor; ama kana
atimce o fantazi kelimeleri ile bunun arasında 
fark vardır. 

Bugün, Türkiye'nin endüstrileşme çağında 
bulunduğu bir zamanda orta dereceli okulları
mızın temelini teşkil eden ilkokuldan sonraki 
üç seneyi; evlâtlarımızı, çocuklarımızı sanayi 
hayatına kısmen alıştıracak şekle getirmemiz 
lâzımdır. «Kısmen» diyorum; çünkü burada sa
nat öğretilmeyecektir; ama bâzı beceriler telkin 
edilecektir ve verilecektir. Buradaki üç sene
nin anlamı budur, bu bir. 

İkincisi; bugün Türkiye'de kasabalarda orta
okullar açılmıştır. Bunlar klâsik ortaokullar 
halindedir. Köy okulundan gelen çocukların 
hepsi bu -okula girmektedir. Halbuki bu okul
larda bir rehberlik sistemi uygulanacak ve usu
lüne göre; çocukları, kabiliyetleri istikametinde 
bâzı yöneltme denemeleri yapılacaktır, yöneltme 
başlangıçları yapılacaktır. Bu başlangıç yö
neltmelerden sonra, lise istikametine veya diğer 
meslek okullarına gidecek öğrencilerde bir seç
me meydana getirilecektir, getirmek imkânı bu
lunacaktır. Halbuki bugün o imkân bulunama
maktadır. 

Şimdi burada arkadaşlarım şu kelimelere ta
kıldılar. «Temel eğitim kurumları-nın birinci ve 
ikinci kademeleri bağımsız okullar halinde kuru
labileceği...» gibi. Buradaki «bağımsız» keli
mesinden maksat, birbirinden kopuk okul de
ğildir ; müfredatını arz ettim; birbirini tamam
layıcı müfredat olacak: Bina itibariyle birleş
tirilmesi mümkün olamadığı takdirde bir müd
det beşi şurada, üçü burada bulunacak; ileride 
binalar meydana geldiği zaman bu birleşme 
mümkün olabilecektir. 

Şimdi burada arkadaşlarım bir temennide 
bulundular, o temennilerini tamamliyle haklı bu
luyorum : Köylerde başlamalıdır. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Orta
okulu bulunmayan kasabalarda başlamalıdır, 
dedim. 

. ORHAN DENGİZ (Devamla) — «Ortaoku
lu bulunmayan kasabalarda başlamalıdır» bu
yurdular. ' Zaten ortaokulun kasabalara yönel
mesi bunu doğurmuştur, bu zarureti doğurmuş
tur. Ortaokulu olanlar da, bir müddet sonra 
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bir temel okul haline getirilecektir: Hem de 
ortaokulu bulunmayan yerlerde yeni temel eği
tim okulları açılmak suretiyle bu plân, bu ka
nun tahakkuk ettirilmeye çalışılacaktır. 

İkinci paragrafta, «Nüfusu az ve dağınık 
olan yerlerde köyler gruplaştırılarak..» deniyor; 
12 ilâ 13 köy gruplaştırılarak... 

Bugün meselâ yalnız kasabalarda açıyoruz 
ortaokulları; belediyesi olan yerde. Bir gün ge
lecek merkezî bir köy, nüfusu 500 ise orada da 
bu tip bir okul açmak mümkün olacak; etrafın
daki köylerden çocukların oraya kolayca gele
bilmesi için, onu temin etmek için açılacaktır. 
Merkezî durumda olan köylerde temel eğitim 
bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar açı
lacaktır. Bu pansiyonun mânası var muhterem 
arkadaşlarım: Beş sınıflı köyde okuyan bir öğ
renci; yani, 12 köyün birisinde okuyan fakir 
bir öğrenci kabiliyetli bir çocuk ise, bu okula 
gelmek suretiyle daha yüksek seviyeli okullara 
gitmek imkânının bulacaktır. Burada hakikî 
mânada, öğrenime geniş bir kapı açılıyor de
mektir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Reform 
burada işte. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI OEHAN DENGİZ 
(Devamla) —• Evet, reformun mânası bu olu
yor ; biraz önce arz ettim konuşurken: Gruplaş-
tırmanm mümkün olmadığı yerlerde temel eği
tim yatılı bölge okulları kurulur. Bir, pansi
yonlu var; bir de, geniş, büyük ölçüde bölge 
okulları var. Şu anda memleketimizin bilhassa 
Doğu bölgelerinde, bölge okullarımız vardır. 
Bu bölge okullarının maksadı, (az nüfuslu 
köylerde okul yapamadığımızdan ötürü) bura
nın çocuklarını okutmaktan ibaret idi. Bura
da okuyan, beşinci sınıfı bitiren çocuk, sonra 
ne olacaktır? Köyüne gidecek, kaybolup gide
cektir. Şehire gelemeyecektir beş sınıflı 
okuldan mezun olan çocuk. O takdirde bu sis
tem kanaatimce, bugüne; bu safhaya eriştiği
miz, millî eğitimin bu safhasındaki duruma en 
uygun bir sistemdir. 

Şimdi bir arkadaşım burada «Evvelâ bütün 
köyleri ilkokula kavuşturalım, beş sınıflı i.lfk-
okuta kavuşturalım; ondan sonra geçeceksek 
huna geçelim, acelemiz ne? Daha tanıalama-
dık ?» gibi bir cümle söylediler. 

Muhterem arkadaşlarım bugün Türkiye'de 
okuma çağında bulunan 7 ilâ 12 yaş arasın-

190 — 



M. Meclisi B : 119 31 . 5 . 1973 0 : 1 

smdaki çocuklarımızın % 88,6 sı okul çatısı al
tına girmiştir, bu rakam büyük bir rakamdır : 
Cumhuriyet Devrinin ulaştığı, son yıllarda hız
lanan ve bu neticeye ulaşılan; hakikaten övü
nülecek, iftihar edilecek; Cumhuriyetin 50 nci 
yılında iftihar edeceğimiz büyük bir rakam
dır. Şimdi bu rakamın geride % 11.4 ü kal
mıştır. % l l^Hin bulunduğu şu kadar köyde, 
(3 500 köydür zannediyorum, hatırımda kaldığına 
göre) 3 500 köyde 3 6Ö0 ilkokul yapmak çok 
zor bir iş olmaktadır Bu bir vakıadır, bütün 
milletvekili arkadaşlarım bunun zorluğunu bil
mektedirler : Çünkü vasıta yc|ktur, nüfusu 
toplamak mümkün değildir. İşte, bu bölge 
temel eğitim okulları bunları karşılayacak du
ruma gelmiş olacaktır. 

Mâruzâtım bu kadardır, arkadaşlarımın te
reddüt etmeme'lerini bilhassa istirham. ederim. 
Bu kanun tasarısı hakikaten çok uzun safha 
içerisinde, tecrübelerle hazırlanmış bir tasarı
dır ve Millî Eğitim Komisyonunda da yine, 
çclk değerli Millî Eğitim Komisyonu mensubu 
ve diğer milletvekili arkadaşlarımızın katkı
ları ile birçok maddeler değiştirilerek güzel 
bir safhaya gelmiştir. Şüphesiz, Yüce Meclisi
nizde de müzakerelerin ışığı altında yeni ilâ
veler, yeni değiştirmeler yapılmak suretiyle 
daha mükemmel bir hale gelecektir ve bu ta
sarının kanunlaşmasından sonra, öyle sanı
yorum ki, memlejketimizdeki ilköğretim gö
ren ve sekiz sınıflı ilköğretimden çıkan, temel 
eğitim kurumlarından çıkan öğrencilerimiz 
daha yüksek seviyelerde okumak istedikleri 
takdirde, hiç olmazsa bir yönelme istikâmetin
de okumak ve neticeye ulaşmak imkânı bu
lacaklardır. Şüphesiz, sınıf geçme tertipleri de 
bu anlayışın içerisinde yapılacaktır. En mü
him konu budur. 

Bugüne kadar bir çatı yapmak, çatının 
içine çocukları toplamak, başlarına bir kişi 
vermekten ibaret olan eğitim anlayışını Cum
huriyetin başından itibaren bir müddet de
ğiştirmiş olmamıza rağmen, henüz mutlak 
hedefe erişemediğimiz bir zamanda, böyle bir 
tasarının kanunlaşması sayesinde (belki 
10 - 15 sene sonra) çok değerli gençlerimizin 
yetişmiş olduğunu göreceğiz. 

Çok teşekkür ederim. Saygılarımla. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na Sayın Arslan, buyurunuz efendim. 

D. P. C4RUBU ADINA SAMİ ARSLAN 
(Denizli) — Sayın Başkan, 'muhterem millet
vekilleri;! 

Türkiye'nin genç nesillerini manen ve mad
deten yoğuracak, yarının Türkiye'sini hem 
kuracak, hem yürütecek;- bizim yerimizi ala
cak yavrularımızın eğitimini sağlayacak bir 
kanun tasarısının görüşülmesi sırasında, [ko
nuşmaların beşer dakikalık bir tahditle, sınır
landırılması, önergesi verilmesi, sonra da ki
fayet önergesiyle konuşmaların önlenilmek is
tenmesi çok acıdır. 

TEVFİK KORALTAN (Sivas) — D. P. 
grubundan hiç kimse yok ama. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — 24 ncü mad
denin memleket için önemi büyüktü; ama ne 
yazık ki, bu maddenin görüşülmesi sırasın
da söz alma imkânım, kifayeti müzakere öner
gesi yüzünden mümkün olmadı. 

«Temel eğitimin 5 yıllık birinci kademesi, 
3 yıllık ikinci kademesi» şeklindeki bu mad
de aynen geçtiği için, şimdi Sayın Bakandan 
bir soru soracağım. 

«Yalnız, bu konuya temas ettiğim için bu 
konu senden mi sorulur? Biz de varız» diye 
aklınıza bir ş'ey gelirse çok memnun olurum. 
Çünkü hakijkate-n, bu dâva yalnız benim dâ
vam değil hepimizün davasıdır. 

Erim Hükümetinin bir bakanının şahsî bir 
tasarrufuyle, imam - hatip okullarına bundan 
böyle ortaokul mezunu kişilerin girebileceği 
hususu kabul edilmiştir. Şu anda Sayın Baka
nım da bilir ki, 72 tane imam - hatip okuluna 
bundan böyle ortaokul mezunu alınmaya ,baş
lanmıştır. 

Bugüne kadar kanunlara dayanmayan bu 
hükmü, şu anda Ikabul edilen 14 ncü madde 

I 
ile kanunlaştırıyoruz. 

Şimdi soruyorum : Sayın Bakan, acaba 
ileride imam - hatip okullarına girecek bir 
çocuğun 15 yaşına geldiği zaman din adamı 
olma temayülü az olacağı, meslekî kabiliyetin 
verilemeyeceği sizin de kanaatinizdi ve 20. 
ay evvel bunu bu kürsüden belli etmiştiniz. Bu 
duruma göre; yarın Bakanlığınız devresinde 
bir imam - hatip okulu açmaya kalksanız; şu 
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madde varken açalbilir misiniz 1 Yeniden bir 
fecî durumla Jkarşı karşıyasınız. 

Bu itibarla, Sayın Bakanım bu babda. 
eğer beni mukni kılarsanız memnun olurum. 
Çünkü, dünyanın her yerine bakınız, din ada
mı olmak isteyen kişilere aile ocağında, ana 
kucağında takilbedilir; kültürden mahrum 
edilmez; üç üniversite bitirtirilir. Ama biz 
şimdi, meslekî yönden kültür vereceğiz der
ken, memleketin manevî yapısını yapacajk olan 
şahısları yarım yamalak çıkarmakla karşı kar-
şıyayız. Sayın Bakan bu babda beni ikna eder
lerse memnun olurum. Bu maddenin «İmam -
hatip okulları istisnadır» şeklinde çıkması ge
rekirdi. 

25 ne] maddeye gelince, bu maddenin böyle 
çıkması; Hükümetin de, memleketin her kö
yüne böyle bir temel eğitime dayalı 8 yıllık 
okul açması en büyük temennimizdir. Hükü
met bunu başardığı anda biz gurur duyarız. 
Ama, ne yazık ki, 1973 yılında Ege Bölgesin
de, denizin Güneyinin Adıgüzel'inde; Bul-
d-ak'ın Kırandam'ıınd'a halihazırda bıir sınıflı 
mektep yoktur. Çocuklarımız yakın köylere 
gidip gelmekle jkarşı karşıyadır. Yaptığımız 
müracaatlarda ve «Hiç olmazsa bir şube açın» 
denildiği zamanda, Bakanlığın aldığı bir ka
rara dayanarak, «Nüfusumuz tutmuyor» diye
rek, oraya bir şube açma imkânı bile verilme
miştir. Bir köye bir sınıflık bir şube açma 
imkânından bu derece mahrum olan Millî Eği
tim Bakanlığı; acaba, köylerimizi nasıl 8 yıl-
lılk bir eğitime götürebilir ki?. Bunu bir türlü 
anlayamıyorum. 

ıSaym Bakanım, Sayın Başkanım, sayın 
milletvekilleri; 24 ncü madde benim anladı
ğım mânada çıkmışsa, yani imam - hatip okul
larına girebilmek için (ıbundan böyle) çıkar
dığımız Temel Eğitim Kanunu ortaokul me
zunu olmayı hükme bağlayan bir şekilde çı
kıyorsa, yanlış yoldayız. 

BAŞKAN — Sayın Arslan, sonuçlandır
dınız. 

D. P. GRUBU ADINA SAMİ ARSLAN 
(Devamla) — Şimdi (elimde bulunan) 7, Ni
san -31 Aralık 1971 tarihli, Milî Eğitim 
Bajkanlığı Eğitim Reformu raporundan (Sa
yın Bakanın da malûmatı bulunduğu. rapor
dan) bir cümle okuyacağım. 
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BAŞKAN — Ve bitireceksiniz tabiî. 
SAMİ ARSLAN (Devamla) — Tabiî efen

dim, burada kalacak değiliz ya! (Gülüşmeler.) 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
D. P. GRUBUU ADINA SAMÎ ARSLAN 

(Devamla) «Meslek okullarının birinci devre
lerinin klâsik ortaokula dayalı olması; eği
tim sistemimizde . eğitim birliği ilkesi olarak 
kabul edilmiştir. Bu genel bir prensiptir. Mes
lek okulu olan imam - hatip okulları bu genel 
prensiplere göre yeniden düzenlenecektir.» 

Sayın Bajkan, o günlerde muhalif bulun
duğumuz bu rapora, acaba şimdi uygunluk 
içinde misiniz? Yani, gönülden katılıyor mu
sunuz? Katılmıyorsanız... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Baka
na hesap soramazsınız. 

D. P. GRUBU ADINA SAMİ ARSLAN 
(Devamla) — Sayın Tosyalı, sen hep patlar
sın, böyle, biraz bekle yahu; hemen karışırsın. 

BAŞKAN — Tamam efendim, süreniz bitti 
Sayın Arslan. " 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Tamam Sa
yın Başkanım, topluyorum. 

Bu hususta aydınlatıcı bir beyanda bulu
nursanız memnun olurum, beni ikna ederse
niz memnun olurum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi 

gelmiştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
25 nci madde üzerinde Genel Kurul tenev

vür etmiştir. 
Müzakerelerin kifayetini saygılarımla öne

ririm. 
Sivas 

Tevfik Koraltan 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, ki
fayetin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Doğan. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Benden bir evvel konuşan sayın arkadaşımın 
dokunduğu mühim mevzuları zevkle dinledim. 
Yalnız, bir hususu zabıtlara geçirmek bakımın
dan tespit etmekte de fayda görüyorum. Sa
londa, mensup bulundukları Parti grubundan 
(kendilerinden başka) bir tek kişi dahi yoktu. 
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BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Do
ğan. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Evet, yani ki
fayeti arkadaşlarımız teklif etmeseydi bu husu
su dile getirecektim. O bakımdan, bunun zapta 
geçmesinde fayda görüyorum. D. P. grubundan 
bir tek arkadaş, yani kendileri vardı, ondan 
sonra da hiç kimse yoktu. Aylardan beri de 
böyle devam ediyor. Yani, böyle bir davanın 
samimiyetine ben ne kadar inanırsam, siz de öy
le inanın. (A. P. C. G. P. sıralarından «Doğru» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Yani kifayet gelmezse gruplar 
gelecek mi diyorsunuz ? 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Sayın Baş
kan müsaade buyurun; eğer kifayet gelmesey
di bu hususu dile getirecek ve anlatacaktık. 
Keşke kifayet verilmeseydi.. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Yalnız kifayetler de üç dakika 
ile kısıtlı. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Savın arka
daşlar, kifaveti kabul etmeyelim ki, 25 nci mad
denin Türkiye'nin gerçekleriyle bağdaşmayan 
çok tarafları olduğunu dile getirebilelim. 

Meselâ, «Nüfusu az ve dağınık olan yerler
de kövler gruplaştırılarak merkezî durumda 
olan köylerde temel eğitim bölge okulları ve 
bunlara bağlı pansivonlar; gruplaşmanın müm
kün olmadığı yerlerde temel eğitim bölge okul
ları kurulur» deniyor. 

Şimdi arkadaşlar, eğer kifayeti kabul etme
yin ki; buerün Anayasanın da emretti#i sosval 
adalet deneresi içerisinde dengeli kalkmmava 
susamış 33 tane ilimizin mevcudiyetini. Savın 
Bakanın vermiş olduğu misaldeki 3 500 kövün 
de (galiba) yüzde 99'unun bu illerde bulundu
ğunu: vaui, okulu olmayan köyleri; bunların 
hensmi dile getirelim. 

Simdi arkadaşlar, lütfen kifaveti kabul et-
mevelim ki. gerçekleri bir bir ortava kovalım : 
DivaHbakiT*'ın öyle kövleri vardır ki, bir köye 
10 tane. 15 tane mezra bağlıdır. 

BAŞKAN — Yalnız bir şeye dikkat edin, 
süreniz dolmuştur Savm Doğan. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Kifayetin 
aleyhinde süre olmaz. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Kifayet öner
gemi geri alıyorum, Sayın Doğan konuşsun. 

BAŞKAN — Kifayet önergesi sizin değil 
zaten, Sayın Koraltan'm efendim. 

SAMÎ ARSLAN (Denizli) — «Sami Arslan» 
dedi de, onun için söyledim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın arkadaşla
rım, kifayet aleyhindeki konuşma tahditli de
ğildir, zannedersem böyle bir teklif olmadı. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Doğan, man
tığınıza sığınırım; esas görüşme hakkı beş da
kika, takririni izah etme hakkı üç dakika ile 
Genel Kurulca kısıtlanırsa, kifayet hakkındaki 
konuşmanın bir dakikada bitirileceği inancı 
içindeyim. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Müsamahanı
za sığmıyorum Sayın Başkan, bitiriyorum. 

Lise ve ortaokullarımıza bucak ve yakın il
çelerden devam eden çocuklarımız pansiyon bu
lamazken, bugün Millî Eğitim Bakanlığının im
kânsızlığı ile bu temel eğitim okullarını açaca
ğız, bunlara da pansiyon ilâve edeceğiz. Türki
ye'yi tanımayan plân bunu öngörmüş diye, bu 
gerçekleşecek mi? 

Arkadaşlar, ben Sayın Başkanın sabrını tü
ketmemek için sözlerimi hemen bağlıyorum. Bu 
kifayeti müzakere takririne itibar etmeyelim. 
Meselâ, Cumhuriyetin 50 nci yılının kutlanması 
ile ilgili Kanunda 300 köye okul yapılmasını 
kabul etmiştik. Senatodan geldi ve geçirildi. 
Meclisin taslağı daha elimize geçmeden «4 ncü 
madde oylanıyor,» dendi; biz figanı kopardık; 
300 okulun geri kalmış yörelerde yapılarak Ata' 
nm ruhunun şad olacağı günde bunun gerçek
leştirilmesi ceffel kalem geçti. 

İstirham ediyorum, bu kifayet takririne iti
bar etmeyelim ve madde üzerinde ariz amik gö
rüşelim. 

Teşekkür ederim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere .takriri Ge
nel Kurula arz edilmiştir, Sayın Doğan aleyhin
de konuşmuştur. 

Kifayeti müzakere takririni oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Millî Eğitim Temel Kanun tasarısının 25 nci 

maddesinin metinden çıkartılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
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Sayın Başkanlığa I 
Millî Eğitim Temel Kanunu tasarısının 25 

maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Kars 
Musa Doğan 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 25 nci 

maddesinin ikinci ve üçüncü satırındaki «ba
ğımsız okullar halinde kurulacağı gibi» kelime
lerinin tasarıdan çıkarılması ve dördüncü satı
rın sonundaki «de kurulabilir» kelimelerinin çı
karılmasını ve «kurulmalıdır» kelimesinin ko
nulmasını, 

Aynı maddenin 2 nci paragrafının başına 
«Henüz ortaokulu bulunmayan kasabalarda» 
kelimelerinin eklenmesini, aynı paragrafın bi
rinci satırındaki «yerlerde» kelimesinin tasarı
dan çıkarılmasını, aynı paragrafın son satırın
daki «okulları» kelimesinden sonra «öncelikle» 
kelimesinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

BAŞKAN — Sayın Doğan ve Sayın Başer' 
in önergeleri aynı mahiyettedir, bir arada işle
me tabi tutuyorum. 

Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor 
mu efendim? -

PLÂN KOMİSYONU ADİNA İSMET ANGI 
(Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) —• Katılmıyoruz. 

Buyurunuz Sayın Doğan, tam üç, dakika. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Aziz arkadaşlar, 

vaktin darlığı sebebiyle kısaca arz edeyim; 
Bugün Türkiye'de anadiline hasret onbin-

lerce köy vardır. Bugün Türkiye'de beş sınıflı 
okullarda çocuklarımızı yöneten, ilköğretmen 
okulunu yeni bitiren öğretmenler vardır, öyle 
çocuklarımız vardır ki, (Karlıova'dan, Ovacık' 
tan, İğdır'dan, Tuzluca'dan, Van'dan, Varto'dan 
misal verelim) çocuk ilkokulu pekiyi derece ile 
bitiriyor; ortaokula geliyor, ilkokulda hocanın 
tek oluşu ve ihmali yüzünden iki sene üstüste 
sınıfta kalıp belge alıyor. Biz, eğitim bakımın
dan bu maddî imkânsızlıklar içinde okullara 
pansiyon ekleyeceğiz; benim beş, yedi, sekiz ki
lometrelik mezramdan kışın ortasında, bebek 
çağındaki çocuğum gelecek faraza... | 
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HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu mad~ 
de böyle mahzurları ortadan kaldırıyor. 

MUSA DOĞAN (Devamla) — Beyefendi 
bir dakika, senin vilâyetin Kastamonu'da da 
durum bundan ileri değildir. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, vaktini alıyor
sunuz Sayın Doğan'm, sonra benden davacı ola
cak. 

Buyurunuz efendim, bir dakikanız kaldı. 
MUSA DOĞAN (Devamla) — Sayın arka

daşlar, bizde yatılı bölge okulları vardır. Tatil
de bir köye gittiğiniz zaman, yatılı bölge oku
lunda okuyan çocukla yüzlerce köylü çocuğu 
arasında fark görüyorsunuz. Şimdiden bir ay
rım yapmışız. Yatılı bölge okulunu bitiren ço
cuk gelip köyde ne yapacak? 

Bir taraftan maddî imkânsızlık diyoruz, bir 
de bunun yanma pansiyon kuracağız. Ben dün 
Saym Bakana rica ettim; benim İlime okul ya
pımı için 2 800 000 lira para gitmiştir. 1 850 000 
lirası personel giderleri için bloke edilmiştir, 
850 0O0 lirası sosyal hizmetlere.ayrılmıştır; okul 
yapımı için de 20 000 lira kalmıştır. Biz bu im
kânla bunları bir araya getiremiyeceğiz. 

Benim sizlerden istirhamım, bu sevdadan 
vazgeçelim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Saym Doğan önergesini kısaca 

izah etti. Saym Başer'in önergesi de aynı meal
de olduğu için bir arada işleme tabi tutuyorum. 

Komisyon ve Hükümet önergeye katılmadı
lar. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınması 
hususunu kabul buyuranlar lütfen işaret etsin
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Saym Mustafa Üstündağ'm önergesini tek
rar okutuyorum. 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?.. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS

MET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Saym Üstündağ, izah etmek 

üzere buyurunuz efendim. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Saym 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Değerli Bakanımızın açıklamasından sonra 
önergenin bâzı kısımlarına iltifat edileceğini 
tahmin ediyordum, olmadı. 

Sayın Bakanın buradaki konuşmalarından 
yararlandığım kısımlar oldu; ancak bir açıkla
masına katılamıyorum. 

Sekiz yıllık okulların ilk beş yıllık kısmı 
mevcut ilkokulların aynı programını, ikinci üç 
yıllık kısmı da ortaokulların programını takip 
edecekse o zaman sekiz yıla hiç lüzum yok; za
ten bir sistem devam ediyor, o fonksiyonları ic
ra ederdi. 

Benim çalışmalarımda anladığım kadarıyla 
bu sekiz yıllık okul bir bütün olacak, bunun 
adına «Temel Eğitim Okulları» denecek ve bu 
okul öğrenciyi hem üst .okullara, hem de çalış
ma hayatına hazırlayacak yönde yeni hedef ve 
ilkeler takımıyla düzenlenerek değişik bir okul 
sistemi halinde çalışacak. Sekiz yıllık okuldan 
aslında benim anladığım bu ve inşallah da böy
le olur. 

Değerli arkadaşlarım, bu önergemde, «ba
ğımsız okullar halinde kurulabileceği» kısmım, 
bundan sonra böyle kurulanların bağımsız, ayrı 
ayrı okullar halinde kurulmasını istemediğim 
için kaldırıyorum. Bu iyidir. Kaldırılmadığı 
takdirde aynen aynı ortaokul, aynen aynı ilko
kul yapılmaya devam edecektir. Bunun ayrı ol
masından maddî zararlarımız olacaktır. Eğer bu 
kanun tasarısı gececekse, önergeye iltifat buyu
rup, bu kelimeleri ortadan kaldırdığımız zaman, 
Bakanlık bundan böyle sekiz yıllık okul adı al
tında hem ayrı ilkokul, hem ayrı ortaokul yap
mayı düşünemiyeeek, ikisini bir arada yapma
ya gidecektir. Ama bu olduğu müddetçe bun
ları ayrı ayrı yapmaya devam edecek demektir. 
O zaman asıl gayeye de hizmet edilemeyecek de
mektir. Bunu önleyemeyeceksiniz. 

İkinci bir husus da, bu kürsüden devamlı 
olarak diyoruz ki; «Sekiz yıllık okullar sosyal 
adaleti getirecektir, fakir bölgelere uzanacak
tır...» Koyduğum kelime şu : «Henüz ortaokulu 
bulunmayan kasabalarda, nüfusu az ve dağınık 
olan köT-dcr gruplaştırılmahdır...» Bunlara önce
likle yapılmalı diyorum. Bunda bir mahzur var 
mı? Bu bölgelerde öncelikle bu sekiz yıllık okul
lar yapılmalıdır teklifini getiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunu kabul etmezse
niz söylediğim sakınca ortaya çıkacaktır. Anka
ra'da, İstanbul'da okullar birleştirilip sekiz yıl-
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lık okul yaptık diye öğünülecektir; ama o geri 
bölgeler, beş yıllık okulun dershaneleri tamam
lanmamış veya okul henüz gitmemiş halde yine 
kendi kaderlerine bırakılacaktır, okuyamaya
caklardır. 

Tekrar Yüce Meclise arz etmek isterim ki, 
»bu durumda mevcut sosyal adalet daiha da bo
zulacaktır, mevcut imkân ve fırsat eşitliği daha 
da kötüye götüraleıc ektir Hiç olmazsa; benim 
getirdiğim önergeyi kaıbul ederseniz, bunu bir 
•derece önlemiş olacağız. İltifat buyurniıanızı is
tirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ tarafından ve
rilmiş ve okunmuş bulunan önergeye Komisyon 
ve Hükümet katılmamaktadır, önergenin dikka
te alınıp alınmaması hususunu oylarınza arz 
edeceğim. 

Kabul edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

29 nen. maddeyi okutuyorum efendim. 
IV —• Kuruluş : 
Madde 29. — Orta öğretim, çeşitli program

lar uygulayan liselerden meydana gelir. 
Belli bir .programa ağırlık veren okullara 

lise, teknik lise ve tarım meslek lisesi gibi eği
tim dallarını belirleyen adlar verilir. 

Nüfusu aaz ve dağınık olan ve Millî Eğitim 
Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, orta öğ-
reitimin, genel, meslekî ve teknik öğretim 
programlarını bir yönetim altında uygulayan 
çok programlı liseler kurulabilir. 

Orta öğretim kurumlarının öğrenim süresi 
uygulanan programın özelliğine göre, Millî Eği
tim Bakanlığınca tespit edilir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde Sayın Üstün
dağ tarafından verilmiş önerge vardır. Madde 
üzerinde konuşmak isteyen sayın milletvekili?.. 
Yok. Önergeyi okutuyorum. 

İSALİH AYGÜN (Amasya) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen sesinizi çıkarınız efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 29 ncu 
maddesinin 2 nei paragrafının başına, «Henüz 
lisesi olmayan ilçelerimizde» kelimelerinin ek
lenmesini, 2 nei paragrafın birinci ve ikinci sa-
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tırındaki «ve Millî Eğitim Bakanlığınca gerek- I 
li görülen» kelimelerinin tasarıdan çıkarılması
nı, aynı paragrafın son satırındaki, «kurulabi
lir» kelimesinin çıkarılarak, «süratle kurulur> 
'kelimelerinin tasarıya konmasını arz ve teklif 
ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

BAŞKAN —- önerge okunmuştur, tekrar 
okutacağım. Sayın Aygün, madde üzerinde bu
yurunuz efendim. 

ıSALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş-- | 
kan, değerli arkadaşlarım; 

Üzünifcü ile ifade etmek isterim ki, orta öğre
timi kapsayan 215 nci madde ve onu takilbeden 
maddelerde, teknik öğretim üzerinde açık bir 
ifadeye rastlayamadık. 

T>evrin teknik ve teknolojisini, yeni buluşla
rı, yeni tatbikatı ve aynı zamanda buzla kal-
kııramaıyı temin edecek teknik eleman yetiştiren 
teknik öğretim müesseseleri bu kanun tasarısın
da istenilen değerde ve istenilen şekilde ifadesi
ni bulamamıştır. 

Burada bilhassa bu konu ile ilgili olarak ar
kadaşlarımı uyarmak istiyorum. Teknik öğre
timin ayrı bir özelliği vardır. Bugün atölyeler
de freze tezgâhları başında, aynı zamanda diğer 
tezıgâhların başında eğitim ve öğretimi temin 
imkânını sağlamayacak kapasitede talebe yo
ğunluğu mevcuttur. Bu şartlar altında bu mad
denin üçüncü fıkrasındaki «Meslekî ve Teknik 
öğretim programlarını bir yönetim altında uy-
igulayan çok programlı liseler kurulabilir» iba
resi teknik öğretimi bir çıkmaza sokacak ve bu ka
rışık liseler başarıya ulaşamayacaktır. 

Bulgun müstakil tedrisat yapan, eğitim ve 
öğretimle meşgul olan sanat enstitülerinden me
zun olan arkadaşlarımız dahi, gerektiği kadar 
pratik bilgiye sahiboimadan hayata intikal et
mektedirler. Netice ne olacaktır? Ben öyle tah 
ımiin ediyorum ki, meslekî ve teknik öğretim 
programlarını bir yönetim altında uygulayan 
çok programlı liselerin kurulnnası memlekette 
teknik öğreitlime verilen değerle kabili telif değil
dir. Bu konuda Komisyonu bilhassa uyarıyorum. 
Talbiî ben vazifemi yapıyorum, Komisyonun dü
şüncesi nedir, onu da pek bilemem; fakat çok 
sakıncalı ve hatalı bir yoldur. Teknik öğretim 

müesseseleri müstakil, apayrı, kendine öagü mü
esseselerdir, sanat enstitüleri de aynı mahiyet
tedir, yalnız Sayın Bakanımı burada uyarıyo
rum. 

Orta öğretim müesseselerinde sanalt enstitü
lerine verilen kıymet kâfi değildir. Şu kanun 
tasarısıyle sanat enstitüleri dört yıla çıkarılma
dığı, pratik gayelerime uygun tatbikat yapılma^ 
dığı takdirde, (ben sayın Talim Terbiye Dairesi 
Başkanımızla da bu mevzuu uzun uzadıya mü
zakere ve münakaşa -ettim) Türkiye teknik ve 
teknolojide, günün şartlarına uygun kalifiye iş
çi ve sanatkâr yetiştirecek müesseselere sahip 
lolamayacaktır. Mutlak surette sanat enstitüleri 
•dört yıla çıkmalıdır. Liselerle olan karma eği
timden mutlak surette vazgeçilmelidir. Bu du
rum», ıgene umumî kültüre sahip; fakat sanat 
'biligisi ve pratiği noksan adamı, yani okumuş 
adamı piyasaya sevk etmekten başka hiçbir fay
da temin edemeyecektir. Bakanlık erkânını ve 
ilgilileri uyarıyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, şahsınız adına 

mil.. . 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Şahsım 

adına, 
REŞİT ÜLKER (Istatnbul) — Söz istiyorum 

elendim. 
BAŞKAN — Sayın Üstündağ, buyurunuz 

efendim. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Orta öğretimde orta okuldan sonra gelen 

kısmı formüle eden bu madde, gerçekte memle
ketimizin içinde bulunduğu koşullara uygun bir 
tarzda formüle edilen bir maddedir. Biraz önce 
konuşan arkadaşımla aynı görüşte değilim. Bu
gün, bizim memleketimizin koşulları içerisindeki 
bulunan ilkeler; çok gayeli okullara doğru git
mektedirler. Çünkü, tek gayeli okulları her yere 
götürmek, yaymak ve oradaki istidatlara gtöre 
o okulları serpmek, maddî olanaklarımız yönün
den imkânsızdır. 

O bakımdan, çok gayeli okullar, o gruplar-
daki kişilerimizin istidat ve ihtiyaçlarına cevap 
verecek her türlü ihtiyacı, her türlü olanakları 
kendilerine sağladığı için, daha demokratik, 
daha sosyal adalete uygun okul tipidir. Bütün 
gelişmekte olan ülkelerde çok gayeli okul tipi 
anlayışı gelişmektedir. 
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O bakımdan, madde özü itibariyle iyi for- J 
fule edilmiştir. Çok gayeli okulların getirdiği 
önemli farklılıkları "burada 'belirlemek isteri m : 

Çeşitli meslekî eğilimli ve kabiliyetteki öğ
rencileri iktisadî ve harsı menşelerdeki farkla
rın tayin edici rolünü azaltarak, aynı idare 
altında, tıpkı hayatın ta kendisinde olduğu gibi 
(birleştirerek yetiştirmeyi hedef edinen çok ga
yeli okullar, demokrasinin yaşamak için muhtaç 
lolduğu vatandaşı haizırlamakta, tek gayeli okul
lara nispetle bugünkü araştırmalara güre dailıa 
verimli görülmektedir. Ayrıca bu okulların 
fertleri ihtiyaç vo istidatlarına dailıa uygun bir 
şekilde yetişme imkânına kavuşturnlalblleceği 
de anlaşi'lmakitadır. 

Çok gayeli okulların ikinci önemli katkısı 
da; birden fazla okulu sinesinde barındır anla
yacak oeivreleri pek ook olan ve kaliteli bir de
mokrasi kurma hususunda azimli olan ülkemiz
de, hem ekonomik hem de ideolojik sebeplerle s 

çok gayeli okulların tercihine şayan müessese
ler olduklaıı hipotezi sağlam görülmekte di r. 

Şüphe yok ki, nazarî olarak pek yerinde ve 
kalbili tatbik görülen fikirlerin gere ekten yerin- \ 
de olup olmadığını denememiz gerekir. Bu de
nemeler bize sonucu güsterecektir; fakait 1>u 
maddede, müsaade ederseniz, özünün iyi olduğu
nu kaibul etmeme rağmen, bâzı değişiklikleri 
önermiş bulunuyorum. 

Yine Sayın Komisyon iltifat buyurursa, mad
denin ülkemizin koşullarına güre daha da sos-
yal adalete uygun, imkân ve fırsat eşitliklerini 
memleket yüzeyine daha iyi şekilde gönderici 
bir madde olacağı kanısındayım. 

Değişiklik önerilerim şöyledir : 

Maddenin ikinci paragrafında: «Nüfusu az 
ve dağınık olan ve Millî Eğitim Bakanlığınca 
gerekli görülen yerlerde, orta öğretimim, genel, 
meslekî ve teknik Öğretim programlarını bir yö
netim altında uygulayan çıok programlı liseler 
kurulabilir» diyor. Bunu şlöyle değiştirirsek; 
memleket düzeyinde imkân ve fırsat eşitliğini 
daha iyi yayma durumunda bir madde haline 
getirebiliriz. 

Değişiklik şöyledir : «Henüz lisesi olmayan 
ilçelerimizde - bunu uzatabiliriz, işte teknik, ge
nel mânada lisesi olmayan ilçelerimizde - nüfusu 
az ve dağınık olan..» O, «Millî Eğitim Bakanlığı 
gerekli görür» meselesini kaldırıyorum. Çün-
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kü, Millî Eğitim Bakanlığının gerekli görmesi
ne bir bırakırsanız, zor olan yere, imkânları 
'olmayan yere gidinceye kadar, bugünkü inleyen
ler daha çok inlerler. O bakımdan, «..nüfusu az 
ve dağınık olan yerlerde, orta öğretimin genel, 
meslekî ve teknik öğretim programlarımı bir yö
netim altında uygulayan çok programlı liseler 
süratle kurulur.» şeklinde ikinci paragrafı for
müle ettiğimiz zaman daha gerçekçi, daha sos
yal adalete uygun, imkân ve fırsat eşitliğini 
memleket düzeyinde daha iyi yayma durumuna 
girmiş oluruz. 

İstirham ediyorum, eğer iltifat buyururlar 
da bu maddeyi buna göre düzenlersek çok iyi 
olacaktır. Bu meclisten kanun tasarısı geçip 
gitmektedir; ama benim gördüğüm kadar fırsat 
ve imkân eşitliğinin yayılması yolunda direnme 
görmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, süreniz bit
in iştiı'j 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — To
parlayayım Sayın Başkanım. 

Komisyonda direnme gör m ekteyim. Benim 
teklifimde maddenin özünü bozan en ufak bir 
şekilde, bir tek kelime yoktur. 

Henüz lisesi olmayan ilçelerimizi 'ekliyorum, 
tamamen fırsat eşitliğini götürmek istiyorum. 
Ondan sonra, nüfusu az ve dağınık olan yerleri 
getiriyorum. «Millî Eğitim Bakanlığı gerekli 
görürse» gibi keyfî bir lâfı kaldırıyorum, arka
sından da «süratle kurulma» görevini veriyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, lütfedin su madde 
böyle geçsin. Hiç olmazsa bari şu maddede im
kân ve. fırsat eşitliğini memleket düzeyine yay
dığımızı Meclis olarak gösteren bir örnek vere
lim. Ben veya arkadaşlarım da sahaya çıktığımız 
zaman, «Bunu da böyle yaptık ama» diyebile
lim. halka. Halk bizden şikâyetçi; «Hep kendi
nize, bâzı kesimlerin menfa atine kanun çıkarı
yorsunuz, bize değil.» demektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, Sayın üstün
dağ... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Say
gılar sunarım. 

SAMİ ARSLAN (Denizli) — Grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aralan, Grup 
adına. (A. P. ve C. G. P. sıralarından : «Gru
bun nerede'?» sesleri.) 
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MUSTAFA. ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Gru-
ibu 'burada, burada. 

]). P. GRUBU ADINA SAMİ ARSLAN (-De
miz] i) — Arkadaşlarım, gnıp Adalet Partisinin 
iyinde. (Gürültüler) 

OBAŞKAN —- Müdalıale (itmeyiniz efendim, 
grup tezkeresi var. 

SAMİ ARıSDAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Bom kürsüye çıktığını zaman, bir parti için
den itiraz edilmesinin mânasını anlamak biraz 
'z!or. Sa.nki buraya çıkıp konuşmalı kendillerimin 
İpotek malları gibi, onlardan izin almamışı m,gi-
Ibi üzüntü içindeler. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sıra
nı bekle, sıranı bekle. 

SAMİ ARiSLAN (Denizli) — Öfkeniz de gel
se, razı da olmayanız İçtüzüğün verdiği yetki 
dairesinde konuşacağım. 

Binaenaleyh, Sayın Başkan seyirci kalmak
tadır. Başkanın görevi, kürsüye gelen bir bati
ne, hakkı olmadığı halde müdalıalc eden me
busları ikaz etmektir. 

BAŞKAN —• Devanı buyurunuz efendim. 
ıSiz de 20 nen madde üzerinde komıışunuz. 

[SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, ne yapayım?.. 

'BAŞKAN —• 25 nicj. maddede çıkıyorsunuz, 
24'den. bahsediyorsunuz. Hiç ilgisi olmayan hu
susla rdan bafhjsediyoırsunuz, Başkan müsamaha 
ile dinliyor. Devam ediniz efendim: siz. Madde 
•üzerinde konuşunuz. 

<SAMİ: ARSLAN (Davamla) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN —- Devam edin efendim. 
•SAMI ARSLAN (Devamla) — Öyle bir gö

rüşme takilbediyoruz ki... 
BAŞKAN —• Devanı, edin efendim, devam 

•edin. 
SAMİ: ARSLAN (Devamla) — Devam, edi

yorum Sayın Başkan. Öyle bir görüşme takilbe
diyoruz ki; 

il. — Üzerinde önerge verilmeyen, madde 
görüşülmez, 

'2. •—• Önerigo verilmez, 
<•). — 5 dakikadan fazla göıiiş.ülnıc!z, deni

yor, sfonra da bu çıkan kamın üzerinde «.Neredey
diniz?,», «Grnjbunuz nerede» diye bağıracaklar. 

MUSTAFA. FEVZİ GÜNGÖR (istanbul) — 
Daha, yenj geldin. 
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SAMİ ARSLAN (Devamla) — Peki siz ne
redesiniz?.. 

UASAN TOSYALI (Kastamonu) — Burada
yız. 

SAMİ: ARSLAN (Devamla) — Oylarınızla 
iböyle bağlıyacaksınız, Pa riâmento içinde ger
çeğin ortaya, çıkmasını önleyeceksiniz, sonra 
meydanlarda, konuşacaksınız. Elbette bunu orta
ya çıkarmak için... 

BAŞKAN — 29 nen madde üzerinde lütfen. 
25 ,'iıci maddede de, 24 neü maddede de burnu söy
lediniz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bunu 
.söylemek için çıkıyor. 

SAMİ ARSLAN (Devamla) — Sayın Baş
kan. orta öğretim bu milletin can damarıdır. Bu 
can. damarına uzun yıllardır parazitler, kızıl 
kurtlar musallat olmuştur. Millî Eğitim Bakan
lığı kendi iıukânlarıyle açtığı bu okullardaki 
öğr etmeni eri ne ve öğretmenlerin okuttuğu yav
rularına milliyetçi manevî yapıları ve ruhları 
vermeğe mecburdur. 

Maalesef son yıllarda hem prngram bakımın
dan. aksak, hem eğitimi veren bâzı öğretim, üye-
Icıi. tarafından sola meyilli fikirlerin öğretilme-

• si; Nâzım TTikmet'in, Maıo'mun, Stalin'in kendi 
adları gilbi belletilmesi yoluna gidildiği bir va
kıadır. Hallbuki Türk Milleti evlâdına, Nâzım 
TTikuıet'i değil Yunus Em reyi, Mae'yu değil 
Meih>m<M. Akif'i öğretmek istiyor. İşte bu bilgile
rin ve.i ilclbilmesi için burada programlar uygu
layan liseler ve dengi okullar demek suretiyle 
yuvarlalc her mânaya geleSbilen birtakım kelime
lerle. geeilmemelidir. 

Türk Milletimin toprağın altında yatan şe
hitlerinin kemiklerini sızlatmayacak, toprağın 
üstünde }raşayan anasına baibasma lâyık, hayır
lı evlâtlar bulunacak; yarımın Türkiye'sine hâ
kim olacak münevver yetişmesi içim liseler üze
rinde çok durmaya mecburuz. Millî Eğitim Ba
kanlığınım ve bu kanunu çıkarırken Yüce Mec
lisin bunun üzerinde durması gerekir. 

Maalesef bugün için liselerimizde arkadan 
baktığın zaman kadına benzeyen erkek talelbe-
ler ve erkeğe benzeyen kız talebelerin varlığı da 
'Di r gerçektir. Biuaenaleym, orta öğretimde 
programı yaparken bir kızımıza, bir oğlumuza 
an alsıma balbasıma benzemek, ruhu vermediğimiz 
müddetçe kurtuluşa gidemeyiz. 
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ıSayigılar sunarım. (D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurunuz. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Millî Eğitim Temel Kanununun yeıgâoıe ama

cı eğitimde sosyal adaleti, eğitimde fırsat ve 
imkân eşitliğini sağlamaktır. Bu madde bunu 
'getirmektedir. 

iSırf maddelerin karşısına çıkıp söz söylemiş 
olmak için söz söylenmez. Maddenin ruhuna in
mek lâzımdır, metnine ve şekline inmek lâzım
dır, gayesini iyi anlatmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu maddenin ge
rekçesi iyi okunduğu takdirde orada deniyor 
ki; orta öğretimde 3 türlü lise açılır. Ya en az 
3 yıllık genel lise açılır veya meslekî lise açılır, 
•bu imam - katip okulu olabilir, imanı - hatip li
sesi olaJbilir veya ziraat teknisyeni lisesi okııbi-
lir, başka şey olalbilir veya teknik lise olabilir. 
Özlediğimiz şey budur. 

Şimdi buna bir yenilik getiriliyor; bu nev'i 
liseleri açmaya bir küçük kasabanın nüfusu ve
ya özelliği kâfi gelmezse, bütün bunları bünye
sinde toplayan ve buradan mezun olduktan son
ra hayata atılıp iş görebilen, bir. şey yapalbilon 
insan yetiştiren genel maksatlı lise getiriliyor. 

Madde fevkalâde güzel tanzim edilmiştir. 
Uzun yıllardan beri şahsen benim özlemini çek
tiğini bir eğitim sistemi getirilmektedir. Binae
naleyh, maddenin aynen kalbul edilmesinde menı-
ieketimiz bakımından büyük fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Reşit. Ülker, buyurunuz. 
REŞİT ÜLKER İstanbul) — Değerli arka

daşlarım, madde esas itibariyle memleketin ile
rideki ihtiyaçlarını karşılayacak bir nitelik 
taşımaktadır ve bu madde bu kanunun gerek-
çesiııdeki ruhla tam tatbik edilebildiği takdirde 
memlekete çok yararlı olacaktır. 

Burgun üniversite ve yüksek okullara gireme
yen 10 binlerce gencimiz her yıl imtihanlara gi
riyorlar, imtihandan sonra puan durumlarına 
ıgjöre nereye girecekleri belli olmadığı için ay
larca sıkıntı çekiyorlar, uykusuz kalıyorlar, 
takilbedemedikleri zaman haklarını kaybediyor
lar ve büyük bir problem olarak memleketin 
içinde ve hepimizin başında bulunuyorlar. 

Eğer biz bu maddeyi gereği gilbi tatfbik eder
sek, bilhassa sanayileşmeye öncelik verdiğimiz 

1 ve Ortak Pazara girdiğimiz şu sırada, liseleri 
teknik liselere dönüştürebilirsek ve bu teknik 
liselerde, üniversiteye gitmek ihtiyacını duyma
yan, sanayi hayatımda iş bulabilen büyük bir 
kitleyi yetiştirdiğimiz takdirde, bu madde en 
büyük verimini verir. Bugün memleketin çekti
ği sıkıntının temelinde bu vardır. 

Bir •müdür ve bir mühürle lise açıp, orada 
çocuklara yeteri kadar imkân, hoca, ders aracı 
vesaire sağlamadan öğrenci yetiştiriyoruz. Ço
cuk bizim elimize teslim edilmiş, Türk Millî 
Eğitimin eline teslim edilmiş. Anne ve baha
ları da elbetteki kendilerine bunda rehber ol
mak durumunda değildir. Kendilerine, Parlâ
mento ve Millî Eğitim rehber olacaktır ve. or
ta öğretim sıralarından itibaren kendi hayatla
rım.' düşünerek mutlaka üniversiteye gitmek is
teyeceklerdir; kendi hayatlarını kazanacak 
m eslekleri elde edeceklerdir. Biraz evvel diğer 
•bir maddede konuştuğum gibi, bunun alt kade-

\ meşinde çıraklık mesel es id e halledilecektir. 
Böylece, temel eğitimde bir kısım ayrılacak 

ve mutlu olacaktır. Köyde tarımda, şehirde çı
rak ve usta olarak çalışarak hem zengin olaeak-

• birdir, hem de memleketi zengin edeceklerdir; 
hem ailelerini zengin edeceklerdir ve hem de 
bir kısım genç. ilkokuldan sonra yavaş yavaş 
mrelek hayatına geçecektir. 

.BAŞKAN — Sayın Ülker, sonuçlandırmanı
zı rica ediyorum. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum 
eîeıi'dim. 

Bu teknik okulları açtığımız ve onore ettiği
miz zaman, bunun şerefli bir iş olduğunu, Tür
kiye'yi kalkındıracağını, sade, yalın bir liseli 
olmaktan öteye bir şey olduğunu, Türk çocuk
larına, köylü çocuklarına, kendi çocuklarına an
latarak onları onore ettiğimiz zaman göreceğiz 
ki, eğitimde büyük bir meseleyi halletmiş ola
cağız. 

Saygılar sunarım, 

BAŞKAN — Sayın Koral tan, buyurun efen
dim, 

TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlarım; Millî Eğitim Temel Kanunu 
tasarısının 29 ncu maddesi, kanunun genellikle 
temel eğitim meselesi üzerinde getirdiği yenili
ğin, aslında temelini teşkil etmektedir. Bu da, 
29 ncu madde metni ile o kadar güzel ifade edil-

— 199 — 
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iniştir ki, bunun üzerinde yapılacak değişiklik, 
ıSayın Bakanımızın biraz önce arz ettikleri gibi, 
verilmek istenen hizmetin esprisini zedeleyc-
'C^ktiı*. 

Maddede şöyle deniyor : 
ı«Orta öğretim, çeşitli programlar uygula

yan liselerden meydana gelir. 
Belli bir programa ağırlık ve nen okullara li

se, teknik lise. ve tarım meslek lisesi gibi eğitim 
•dallarını belirleyen adlar verilir. 

•Nüfusu &z ve dağınık olaın ve Millî Eğitimi 
Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, orta öğ
retimin, genel, meslekî ve teknik öğretilin prog
ramlarını bir yöneJtim altında uygulayan çıok 
proıgramlı liseler kurulabilir. 

Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi 
uygulaman programım özelliğine göre, Millî Eği
tim Bakanlığınca tespit .edilir.» 

Simidi, aşağı - yukarı bir kelimenin dalhi ek
lenilip çıkarılması halinde, şu gayet veciz şekil
de tedvin edilmiş olan maddenin kanunun genel 
esprisini boızacağı sebebiyle, bunun üzerinde 
değerli arkadaşlarımız önergeler vermek: sure
tiyle değişiklik istememelerini, gerekçede de 
ıgayet güzel ifade edilmiş olduğu şekilde, mad
denin, hizmeti en güzel şekilde ifade etmiş ol
duğunu tekrarlar, Komisyondan geldiği şekil
de ka!bul edilmesini saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Kifayetti müzakere önergesi gel
miştir, okutuyorum. 

-Sayın Başkanlığa 
Konu aydmlamınışttır, kifayeti arz ve tek

lif ederim. 
Adıyaman 

MeKmet Zeki Adıyaman 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar.. Kaibul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Evvelce önergeyi okumuştum, Komisyon 
önergeye katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ H. AVNİ 
KAVıURMACIOĞLU (Niğde) — Katılmıyo
ruz, 

BAŞKAN — Hükümet ? 
•MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 

(Uşak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet önerge

ye katılmamaktadır. 

Önergemin dikkate alınıp alınmaması lıusu-
ısunu oylarmza arz ediyorum. Dikkatte almma-
'sını kaibul 'buyuranlar.. .Kaibul etmeyenler.. Ka-
fbul edilmemiştir. 

Okunan 29 ncu maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaibul buyuranlar.. Kaibul etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

V —• Orta öğretimde yöneltme : 
Madde 30. — Yöneltme temel eğitimde baş

lar; yanılmaları önlemek ve mulhtemel gelişme
lere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak isçin or
ta öğretimde de devam eder. 

Yöneltme esasları ve çeıeşitli programlar ve
ya orta öğretim okulları arasında yapılacak ya
tay ve dikey geçiş şartları, Millî Eğitim Ba
kanlığınca düzenlenir. 

IBAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Üstün-
dağ önerge vermiş bulunduğu cihetle müzake
reye vazediyorum. 

'Konuşmak isteyen sayın milletvekili i . . Sa
yın ÖıZgi'mer, Sayın Üstündağ, D. P. Grubu adı
na Sayın Sami Arslan söz istemişlerdir. 

Demokratik Parti Grubu adına Sayın Sami 
Arslan, buyurunuz efendim. 

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

Türkiye'mizin yarın daha mamur ve yetiş
tirdiğimiz nesillerin görevinde daılıa ehil olma
sı ve öğrencinin okul hayatında seçeceği -mesle
ği başından tespit etmek bakımından 30 ncu 
maddenin belirttiği hususlara gönülden katılı
yorum. 

Ancak, madde ne kadar güzel de olsa, bu
rada memnun veya mukni olamadığım bir - iki 
ılıusus var, bunları belirtmek istiyorum. 

Bundan evvelki bir konuşmamda, bu temel 
eğitim maddesi ile (24 ncü madde) temel eği
timin 5 yıl birinci kademesi, 3 yıl da ona bağlı 
ikinci kademesi olmak üzfere toplam 8 yıl oldu
ğunu maddenin görüşülmesi sırasında izah 
ederken, imam - hatip okullarının bu 8 yıllık 
temel eğitime dayandırıldığını ve Sayın Millî 
Eğitim Bakanının 21 ay evvel bu fikirde olma
dığını, bulgun ise başka bir fikirle, yani 8 yıl 
üzerine eğitim gören bir sistemle getirilen bu 
kanunu müdafaa ettiğini, Sayın Bakanın hangi 
fikirde olduğunu kürsüye çıkıp imam - hatip 
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okulları 8 yıl eğitimden sonra başlar veya 5 yıl 
sonra başlar diye açıkça beyanda bulunmasını 
istemiştim. 

iSaym Bakan açıklamada bulunmadı, şimdi 
30 neu madde geldi. Temel eğitimde talebenin 
tercih edeceği okul hakkında bilgi yermesi 
başlar; yöneltme, yani talebenin arzu ettiği oku
lu seçme başlar. 

Şimdi Sayın Bakana soruyorum, talebele
re haftada bir saat göterdiğiniz bir din dersi 
ile çocuğun camide imam olmasını camide vaiz 
olmasını hangi esastan yöneteceksiniz. Program
larınızda ne koyacaksınız ki, çocuk okul çağın
da, «!ben imamlığa yöneliyorum» diye kafasın
da bir fikre sahilbolsun, okul idaresi de bunu 
koyalbilisin ? 

Binaenaleyh bu yöneltme babında Sayın 
Bakanın açıklamada bulunmasını istiyorum. 
Acaba, bu yöneltmekten kasıt, okul çağında 
iken çocuğun tercih edeceği okulu ve kabiliye
tini tespit etmek midir? Yalnız haftada bir ve 
iki saat 1 nci ve 2 nci sınıfta okunan din ders
leri ile, (Kur'an dersi yok, Arapça dersi yok) -
böyle bir okuldan çıkan bir çocuk için okul mü
dürü, müdürler kurulu veya Millî Eğitim Ba
kanlığı hangi kanaatle «Ibu çocuğun yönelmesi 
imam - hatiptir» diyecek? Yok, demeyecek ise, 
o zaman mana şudur: Biz burada çocuğa müzik 
dersinde çalgı çalmayı öğretiriz, müzik öğret-
ımerii olur, şarkıcı olur. Biz burada beden eği
timinde çocuğa iyi atlamasını zıplamasını öğre
tiriz, beden eğitimi öğretmeni olur. Biz burada 
çocuğa güzel konuşmayı öğretiriz, edebiyat öğ
retmeni olur. Biz burada çocuğa tarih öğretiriz, 
tarih öğretmeni olur. Biz burada çocuğa fizik, 
kimya öğretiriz, teknik adam olur. Peki soru
yorum Sayın Bakana; acaba meslekî olarak, 
memleketin manevî yapısında yetiştirilecek, din 
adamlarını çıkaran imam - hatip okuluna gi
decek bir yavruyu hangi dersle hanıgi saatle 
yöneteceksiniz ? 

Bu hususu açıklamadığınız takdirde, Türk 
Milletinin 50 yıl çektiği ıstırabın yeniden baş-
'lamasına bir kapı açıyorsunuz, demektir. 

Bildiğiniz gibi, din âlimi yerden ot gilbi çık
maz, gökten de inmez. Okullarımızda resmen 
onu eğitmediğiniz ve yarının Türkiyelsinin din 
adamı sağlam bilgi ile okuldan çıkmadığı tak
dirde, vatandaşın ona karşı itimadı kaybolur
sa, dayandığınız tek temel de mahvolur. 

— 201 
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A. P. lilere hitabediyorum; sayın arkadaş
larım, sizlerle beraber ben de A. P. li idim. 

MEHMET KAZOVA (Tokat ),— Yok canım. 
AHMET BUDDANLI (Muğla) — Bravo, 

bravo. Onlar kızarlar sonra. 

BAŞKAN — Sayın Arslan, sonuçlandırmanı
zı istifham edeceğim. 

ISAM1 ARSLAN (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım. 

Doğru sözleri söylediğimiz için ka.pı dışarı 
ettiniz. Şimdi bir defa da sizi vicdanınızla baş-
başa bırakıyorum. Size oy veren; buraya git
sin, imam - hatip okullarını, Kur'an kurslarını 
çoğaltsın diye seslenen vatandaşı bir. defa dü
şününüz ve oylarınızı ona göre veriniz. 

5 dakikadan fazla konuşmak yok, önerge 
vermek yok, sonra gereği anlaşıldı, kaldırın 
parmakları kanun çıksın. 

iSaygılar sunarım. 

BAŞKAN -r— Sayın Özgüner, buyurun efen
dim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Millî Eğitimcileri çok yakından ilgilendirdi
ği için, mümkün olduğu kadar kendilerine bı
raktığımız bu kanun tasarısında, iyice tetkik 
ettiğim bu kanun tasarısının 30 ncu maddesin
de yardımcı olmak için söz almış bulunuyo
rum. 

Arkadaşlarım, yöneltme temel eğitimde baş
lar. Buna bir sözüm Yok. «Orta öğretimde yö
neltme temel eğitimde başlar, dediğine göre bu, 
ilkokul çağında değil, ortaokul diyebileceğimiz 
temel eğitimin ikinci bölümünde başlar, biçimin
de değişmelidir. Ancak, sayın millî eğitimci 
milletvekili arkadaşlarımızın bunun üzerinde 
durarak daha açıklık getirmeleri, rey vermemiz 
ıb akımından yararlı olur. 

Benim üzerinde durmak istediğim cihet 
özellikle şu: 

Bu birinci fıkranın şu okuduğum ilk cüm
lesinden sonra devam ediyor «yanılmaları ön
lemek ve muhtemel gelişmelere göre yeniden 
yöneltmeyi sağlamak için orta öğretimde de de
vam eder.» Ne devam eder? Yöneltme devam 
eder, orta öğretim dediğimiz (yani bu kanuna 
göre, lise.) lisede de yöneltme devam eder. Bun
da müttefikiz. 
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Ancak, lisede ne için devam eder? Madde- I 
nin (birinci fıkrasııa 'göre; «yanılmaları önle- j 
m ok vo muhtemel gelişmelere göre yeniden 
yöneltmek içi ti.» devam eder. Arkadaşlarım bu 
<H")k yanlış anlaşılabilir. Ne demek yanılma? 
Evvelâ tasıarıum gerekçesinde de bunu göreme- j 
dik. Yanılma dediğimiz nedir? Millî eğitimde j 
esas olan, temel eğitimde esas olan yöneltme
yi biz gereği kadar kavramına vardırıp da ta- j 
rif edemiyor isek, esas yanılma sözcüğü yanıl- | 
tır. Eğitim, şüphesiz şartlandırma demek değil- j 
Kİir. Eğitim, muayyen dar çevreler içerisinde \ 
kalıplandırılmış, yeni deyimi ile koşullandırıl- i 
mış insan yetiştirmek demek değildir. 

ıŞimdi, nedir yanılma? Öyle bir zaman gelir j 
ki, bunun uygulayıcısı çok kuşkuya düşebilir, l 
Tanılan kim? Eğitimin muayyen bir derecesi- ] 
no gelmiş, (Orta eğitim diyoruz, bu şimdi yeni ; 
.tasarıda lise) orta eğitim derecesine gelmiş bir 
kişinin yanıldığını, yakut da onu eğitenin ya
nılmak kastı ile hareket ettiğini hangi hail ende, 
hangi koşullarda ifade edebiliriz? 

Bir öğretmen, öğretici kabul ediniz .İd, haki-.i 
ika ten öğrencisini genel kültürle yetiştirmek ve ] 
eğitmek istiyor. Tasarının getirmek istediği de 
bu değil mi? Tasarının getirmek istediği espri
ye; uygun olarak genel kültür vermek istiyor. 
Genel kültür verdiği zaman, öylesine genel kül
tür verecek ki; iyiyi, kötüyü öğretecek. 

Arkadaşlarım çok daha açık konuşalım. Ge
nel kültürü veren bir öğretmene ve genel kül
türü alan araştırıcı bir öğrenciye veya araş
tırıcı bir öğretmene nasıl «iSen yanılmışsın» di
yebiliriz, hangi koşullarda, hangi hallerde di
yebiliriz? Nedir bunun yanıldığı? Meselâ bu- I 
günün Türkiyesinde aşırı uçları öğrenip de ona 
tepki mi duyuyor? İşte öğrendiği için tepki du
yacaktır. linini nasıl öğrenecektir? Araştırıcı 
olarak öğrenecektir. Öğreten araştırıcı olacak
tır, öğrenen araştırıcı olacaktır. Faşizme ve 
komünizme karşı .mı olacak? Bunun kötü oldu
ğunu öğrenirse karşısına çıkacaktır. Öcü gilbi 
dokunma dokunma; ama neye dokunmuyorum? 
Bunu öğrenir, genel kültürü alırsa, genel kül
tür veren öğretmen, genel kültür alan öğren
ci yanılmış mı olacaktır? Bilâkis öğrenirse bu
na karşı olacak ve millî eğitimin temel kültürü 
dediğimiz gerçek kültüre kavuşacaktır. 

Arkadaşlarım, bir vesile ile arz edeyim. Hoş ] 
bir hatıra olarak saklarım. Sayın İsmail Arar i 

Millî Eğitim Bakanı iken, bizden evvelki dö
nemlerde, İstanbul Hukuk Fakültesinde, biz ye
tişemedik. 

BAŞKAN —- Sayın Özıgüner, bağlamanızı is
tirham ediyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. 

Biz yetişemedik o döneme. «Ben komünizme 
karşıyım. Çünkü, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde komünizmi bana öğrettiler. Kö
tülüğünü öğrendim de onun için karşıyım.» dedi. 

Bize öğretmediler; ama biz öğrendik de kar
şıyız, araştırdık da karşıyız. Faşizme de, ko-
münisme de karşıyız; ama kendi olanakları
mızla yetiştik de karşıyız. O halde, genel kül
türü veren bir öğretmene ,genel kültürü alan 
ibiv öğrenciye yanılmış deme olanağı olabilir, uy-
ıg ulamada zorluk çıkarabilir. 

Bu sebeple arkadaşım Üstündağ'm getir
d i n ; şu yanılmaları önlemek ve muhtemel ge-
lii; nelere yeniden yöneltmeyi sağlamak için, 
•gibi bu biçimdeki bir deyimi kaldırmak isa
betli olur kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 

BAıŞKAN — Sayın Üstündağ, buyurunuz 
efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Tasarının 30 ncu maddesi de memleketimiz
deki büyük bir sorunu önlemek üzere getiril
miş bir madde olarak görünüyor. Bildiğiniz gilbi 
bugün üniversite önünde toplanan gençlik soru
nunun halledilmesi, belki de böyle bir madde 
zamanında (eğer tasarı kanunlaşmış olsa idi) 
bir kanun içerisinde geçmiş o'lsa idi, büyük çap
ta mümkün olabilirdi kanısındayım. 

Mesleğe yöneltmenin daha ilk sıralardan 
başlaması, hem çocuklarımızın kabiliyetlerine 
göre meslek sahibi olmalarına, hem de üniversi
tede büyük çapta öğrenci yığılınınım önlenme
sine faydalı olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi bugün
kü liselerimizin fonksiyonu daha çok ana hat-
larıyle Üniversitelere öğrenci yetiştiren mües
seseler olarak görülüyor, iyi incelendiği zaman. 
Liseler öğrencileri mezun eder. Niçin mezun 
eder? Ünivesiteye öğrenci olmaları için. Liseler
den başarılı olarak çıkmalarına rağmen öğren
cilerimiz gelirler, üniversite imtihanlarına gi-
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rerler, % 75 başarısızlık damgasını yerler. Bun
ların hepsi üstün zekâlı olsalar da, başarısızlık 
damigasım yemeye ve üniversiteye girememeye 
<m ahkûmdurl ar. 

Burada iki büyük zarar mevzuubahistir: lYı-
rineisi, üniversite önünde toplanan öğrencile
rin memleket sathında yarattıkları sosyal prob
lem. İkincisi de, liseleri başarılı olarak bitiren 
'öğrencilerin üniversite kapılarına gelip, 25 bin 
öğrenci almacaksa, yüabin müracaat varsa, yet-
mişibeş bini açıkta kalacağı için daha o yaşta, 
hayata tam başlayacağı çağda başarısızlık psi
kolojisi içerisine, sistemi-rnizin hatası dolayısıy-
le itilip, bu başarısızlık psikolojisi içerisinde 
küskün hale gelmesidir ki, bu bence en tehlikeli 
noktadır. 

O bakımdan maddenin İm soruna bir çözüm 
ıgetireceği kanaatindeyim. Ancak, maddede bâzı 
değişiklikleri öneriyorum ve bu hususta öner
gemi de vermiş bulunuyorum. Önerim şu .: 

Tasarı üzerinden de takibedebileceğiniz gibi, 
30 ncu madde «Yöneltme temel eğitimde başlar» 
der. Arkadaşlar şimdi bana şunu söyleyecekler; 
«'Temel eğitim deyince ilkokuldan sonra gelen 
üç yıllık kısmı kastediyoruz.» Ama, yine tasarı
da gördük ve evvelce de bu konuda değişik
li i'k istemiştim, kalbul edilmedi; temel eğitim, oku
lu deniyor bu sekiz yıllık okullara. Arkasın
dan bunun beş yılma ilkokul, ondan sonra ge
len üç yılma da temel eğitim deniliyor. Böyle 
kompleks bir durum içine giriyoruz. Mantık 
hatası var bir defa; temel eğitim, ilk alman 
eğitimdir, beş yıl sonra gelen üç yıllık eğitime 
temel eğitim denmesi bir mantık hatasıdır. 

Şimdi burada kanunu okuyan sizler olarak, 
«Yöneltme temel eğitimde başlar» dediğimiz za
man, siz ikinci üç yılında mı anlıyorsunuz, yok
sa temel eğitim dediğimiz yeni bir müessese ge
tiriyoruz sekiz yıllık, bu sekiz yıllık temel eği
tim 'müessesesinde başlar, şeklinde mi anlıyor
sunuz? 

Haddizatında yöneltme, tahmin edildiği gibi 
ilkokulun birinci sınıfında başlamaz. Dünyanın 
hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Zannede
rim kanunun bu maddesini formüle eden arka
daşlarım buna temel eğitim derken ikinci kısım 
olan, yani- beş yıldan sonra gelen üç yıllık bün
yeyi kastetmişlerdir. 

Onun için ben «temel eğitim» ibaresini, te
mel eğitimin ikinci kısmında, eğer geçmiş mad

delerdeki birinci teklifimi kabul etselerdi orta
okul kısmında diyecektim, ama o kabul edilme
diği için temel eğitimin ikinci kısmında başlar 
diye bir değişiklik getirmek istedim. 

Eğer lütfederlerse böylece maddeye bir 
açıklık getirmiş oluruz. 

Ondan sonra bâzı şeyler yazılmış madde
ye, ben anlayamadım. «Yanılmaları önlemek ve 
muhtemel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi 
sağlamak» diye bir şey koymuşlar. Hiç lüzum 
görmüyorum buna; lütfedin bunu, «yöneltme 
temel eğitimin ikinci kısmında başlar ve orta 
öğretim süresince devam eder.» şeklinde ele 
alalım ki ,orta öğretim de liselerdir. Gayet açık
tır; ikinci kısımda başlamalı ve orta öğretim
de devam etmelidir. 

közlerimin başında da söylediğim gibi bu 
yöneltme işlemiyle ikinci paragrafta Millî Eği
tim Bakanlığına büyük bir görev verilmiş, 
yöneltmeliklerle bunu yapacak Millî Eğitim Ba
kanlığı, önemli bir konu bu. Türkiye'nin içinde 
bulunduğu büyük bir sorunu ele alan bir konu. 
İnşallah Millî Eğitim Bakanlığı bu sorunu cid
diyetle ele alır, eğer bu yöneltme işine ciddi
yetle sardır, ortaokul kısmında, yani temel 
eğitimin üçüncü kısmında ve orta öğretim kıs
mında dikkatle bunu gerçekleştirirse, bugün 
üniversitelerimizde doğan problemlerin büyük 
'bir kısmının başlangıcını, önünde biriken prob
lemin büyük çapta azaltılmasını ve çocukları
mızın devlete olan küskünlüğünün-önlenmesini 
sağlamış oluruz. 

tSayıgıl ar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, muhterem, arkadaşlarım; 

Burada müzakere edildiği gibi, bu maddeyi 
mücerret dinleyenler veya ilk defa okuyanlar, 
bu maddenin ne mânaya geldiğini eğer anlaya-
hiliyorlarsa, üstün zekâlı birer insan olanak 
kabul etmek lâzım onları. Türkçe ifadeden bu 
kadar yoksun, bu kadar ifade güçlüğü içerisin
de bulunan, kırk defa okunsa mâna ifade etme
yen bir kanun maddesi tedvin etmek bizce ha
tadır. 

Lütfen okuyalım: «Yöneltme temel eğitimde 
haşlar..» Neyi yöneltme? Öğrenciyi meslekî ter
cihe mi yöneltme, öğretmeni mi yöneltme, eği
timi mi yöneltme? Neyi nereye yönelimdir bu? 
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Buraya bir sarahat konmadıkça tatbikatçı bunu 
okuduğu zaman hiçlbir şey anlamayacaktır. 

Bendeniz az çok okuduğunu anlayan bir in
sanım, özür dileyerek söylüyorum, vallahi anla
yamadım. Yani, şu maddeyi okuduğum zaman 
bu maddenin neyi getirdiğini ,ne ifade etmek 
istediğini anlayamıyorum. Sayın .Komisyon lüt
fen burada, bu yöneltme tabiri ile neyi yönelt
tiklerini lütfen izah etsinler, biz de ona .göre 
mâna verelim ve reyimizi o istikâni'eîtte kullana
lım. 

(Saniyen; «Yanılmaları önlemek ve .muhte
mel gelişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağla
mak için..» deniyor. Kim yanılacak, yanılacak 
olan ne? Mesleğini tercih ettiğiniz öğrenci mi 
yanıldı, idare mi yanıldı, eğitim mi yanılmıştır? 
Onu kim düzeltecek? Bu yanılmayı da anlaya
madım. 

Altında ayrı (bir fıkra var, bu fıkrada: «Or
ta öğretim okulları arasında yapılacak yatay 
ve dikey geçiş şartları Millî Eğitim Bakanlığın
ca düzenlenir.» deniyor. 

Allah, lillaih için söyleyin, bu yatay, dikey 
nedir; ne şartı bunlar ,orta öğretime nereden 
[geçiyor, nereden geliyor? Yatay ve dikey şart 
nedir? Burada tiyatro vazısahne etmiyoruz. 
Türk Millî Eğitiminin temel kanununu vazedi
yoruz, buraya bir yapı koyuyoruz. 

Bu maddeyi koyan arkadaşlarımızın hüs
nüniyetlerinden şüphe etmiyoruz; ama lütfen 
ibu maddeyi sayın Komisyon sarih olarak; «Bu 
madde şu şu şu .espriyi getirmektedir, o bakım
dan elzemdir» desinler ve biz de reyimizi o isti
kâmette kullanalım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başkaca görüşecek yok. Sayın 
Bakan, buyurun efendim. 

MİLLÎ' EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Çok Sayın Başkan ve değerli 
arkadaşlarım; 

Orta öğretimde yöneltme ile ilgili 30 ncu 
madde üzerinde arkadaşlarımın tereddütleri ol
du. Bu madde millî eğitimimize yeni bir çalış
ma getirecek maddedir; bu bakımdan tered
dütler oldu. 

, Yöneltme, çocuğu kabiliyeti istikametinde 
yönitlme anlamınadır. Çocuğun kabiliyetini en 
küçük yaşta iken ana baibası tahmin eder, daha 
doğduğundan itibaren, bu mühendis olacak, 

31 . 5 , 1973 0 : 1 

\ mimar olacak, doktor olacak der; ama gön-
• lündekmi söyler. Fakat çocuğun hanıgi istikâ

mete gideceği daha yukarı yaşlarda belli olur. 
Bu yaşlar genel olarak ilk öğretim çağında ya
vaş yavaş belirmeye başlarsa da sonra değişe
bilir. Buradaki «yanılmaları:» kelimesi, bâzı ço
cuklarda yanılındığı için değil de, aslında o 
safhada bir başka şekilde, biraz ileriki yaşlarda 
ise bir başka şekilde tespit .edildiği içindir. Bu 
«yanılmaları» kelimesinin bunun için kullanıl
mış olduğunu ifade etmek isterim. 

ıŞimdi «Yöneltme temel eğitimde başlar» iba-
j resine geliyorum. 

Bu «başlama» kelimesi, taibiî başladığı nok-
] tadan sonuna kadar gitme mânasına değildir. 
J Yani 22 yaşına kadar, üniversite sonuna kadar 
I ıgitme mânasına değildir. Meselâ el mahareti 
: olan bir çocuğun, sonuna kadar el mahareti 

ile gitmesi mümkün olmayabilir. O yaşlarda el 
mahareti süratlenmiş olalbilir, belli hale gelmiş 
olabilir; fakat biraz ileriki yaşlarda çocuk du-

i rur ve bir başka istikâmette gelişme gösiterelbi-
| lir. İşte onun için «başlar» şeklinde ifade edîl-
1 mistir. 
! «Yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişme-
I lere göre de yeniden yöneltmeyi sağlamak için 

orta öğretimde de devam eder.» meselesine ge
lince ; 

Şimdi o takdirde asıl tespit orta öğretimin 
ilk sınıflarında yani dokuzuncu veya onuncu 
sınıfta yapılabilir. Nitekim liselerde fen vo 
edebiyat şubeleri onuncu sınıftan itibaren 
açılmaya başlanmıştır. Niçin dökuzuan veya se
kizden değildir? Ancak çocuğun o yaştaki du
rumu itibariyle hangi istikâmete yöneleceği 
belli hale ,gelir. 

Sayın Buldanlı; «Yöneltme esasları ve çe
şitli proıgramlar yeya orta öğretim okulları 
arasında yapılacak yatay ve dikey geçiş şart
ları» cümlesindeki «yatay ve dikey» kelimele
rine dokundular. Doğrudur. Yatay bir sınıftan 
diğer sınıfa (yana doğru) şu şekilde aktarıl
ması, yani her hangi bir meslek okulundan di
ğer bir meslek veya bir klâsik okula ,geçmeisi 
meselesidir. 

Dikey meselesi de, bulunduğu okulun yuka
rısına doğru gitmesi meselesidir. Bu tarafa doğ
ru (yana) gittikten sonra hep bu tarafa doğ-

i ru gidecek değil, bu tarafa gidip ondan sonra 
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yukarı gitme mânasına gelir. Yani burada ço
cuklara yöneltmede- veya yöneltme sonunda 
yapılan tespitte, çocuğun durumuna göre, çocu-
ğu §u tarafa doğru, bu tarafa doğru götürme 
imkânını vermek elâstikî bir imkân sağlar ve 
doğrudur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu çok zor 
bir iştir ve Türkiye'de bunun tatbiki çok ileri-
ki yıllarda mutlak ve iyi bir şekilde yapıla
bilir. Derhal yapılması mümkün değildir. Gün
kü bunun için rehber öğretmenlere ve araştır
ma merkezlerine ihtiyaç vardır. Bugün Ameri
ka bile bunun sıkıntısını çekmektedir. 

Bu vesile ile bunun karşısında olan bir fikri 
daha arz etmek istiyorum. 

iAnne ve babalar okullarda rehberlik sonun
da meydana gelen yöneltmeleri, hiç bir zaman 
gönülleri kalbul ederek benimsemcmişlerdir, be
nimseyemezler de. Çünkü onlar çocuklarının 
daima en yüksek seviyeye çıkabileceğini, çok 
yüksek seviyeli kişi olabileceğini, ilim adamı 
olabileceğini düşünürler ve öyle arzu ederler. 
Bu,, arzularının neticesidir. Bunu; öyle değil, 
şöyledir dediğiniz zaman da, sizin karşınıza 
evvelâ anne ve baba çıkacaktır. Bu hakikaten 
zor ibir problemdir; ama biz bunu hiç olmazsa 
bir ölçüde yavaş yavaş tatbik etmeye başla
mak mecburiyetindeyiz. Çünkü dünya milletleri 
bütün çocuklarını bu şekilde geliştirmektedir. 
Bu, kanaatimce kanunun eğitimimizde reform 
anlamındaki hakikî bir değerini ifade eder. 
Şüphesiz gelecek yıllara sâri bir mâna taşır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Üstün'dağ tarafından 

verilmiş olan önergeyi okutuyorum. 
iSaym Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 30 neu 
maddesinin birinci satırındaki «temel» kelime-
ısinden sonra «eğitimin ikinci kısmında» keli
melerinin eklenmesini, aynı maddenin ikinci ve 
üçüncü satırındaki «yanılmaları önlemek ve 
muhtemel gelişmelere göre yeniden yönetmeyi 
sağlamak için» kelimelerinin metinden çıkarıl
masını, üçüncü satırda «için» kelimesinden son
ra «ve» kelimesinin eklenmesini, yine üçüncü 
ısatırda «ortta öğretimde» kelimesinden sonra 
Ige'len «de» ibaresinin kaldırılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

(BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılıyorlar mı efendim ? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İBMEET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Katılmıyoruz. 

BAŞIKAN — Komisyon ve Hükümet öner-
ıgeye katılmıyorlar. 

ISayın Üstündağ'ın okunan önergesinin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler.. Kalbül edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

31 nci maddeyi okutuyorum. 

VI - Yüksek öğrenime geçişi: 
Madde 31. — Orta öğretimin yüksek öğre

time veya hem mesleğe hem de yüksek öğre
time hasırlayan programlarını bitiren öğrenci
lere, yetiştirildikleri yönde, üniversitelere, aka
demilere ve yüksek okullara girmek için aday 
olma hakkı tanınır. 

Hangi fakülte, akademi ve yüksek okullara 
îıaıugi programları bitirenlerin nasıl girecekleri 
iligili kurumlarca kararlaştırılır. Giriş şartları
nın tespitinde ve uygulamada Millî Eğitim Ba
kanlığı ile ilgili kurumlar arasında işbirliği ya
pılır. 

Giriş, ya yalnızca diplomadaki derecelere 
ve notlara göre, ya merkezî müsabaka imtihan
ları sistemiyle, ya da her kurum tarafından 
münferit olarak düzienlenelbilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Hüse
yin Yenipınar ve 'Sayın Mustafa Üstündağ ta
rafından verilmiş önergeler bulunduğu cihet
le müzakereye vazediyorum. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın 
üye ? 

Buyurun Sayın ÎJstündağ. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 31 nci madde, bi
raz evvelki madde ile bağlantılı bir maddedir. 
Ortaöğretimin yüksek öğretime veya hem mesle
ğe, hem de yüksek öğretime hazırlayan, prog
ramlarını bitiren öğrencilerin yüksek öğretime 
nasıl alınacaklarını formüle eden bir maddedir. 

Biraz önceki konuşmamda da belirlediğim 
gibi, ülkemizin büyük bir sorunu haline gelen 
üniversite önünde öğrenci toplanmasiyle ilgili 
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bir maddedir bu. Bildiğiniz gibi bugüne kadar-
ki eğitim sistemimizde, lise veya diğer okulları 
bitiren öğrenciler bir imtihana tabi tutulurlar; 
bu imtihan neticelevine göre üniversitelere alı
nır veya alınmazlardı. 

Bugüne kadar bir tek imtihanla üniversiteye 
alınıp almamamanın tayini konusunda yaptığı
mız denemeler bizi iyiye götürmemiştir. Bu ko
nudaki pek çok eksikliklerimizi, küçük çapta da 
olsa bâzı araştırmalar' ortaya koymuştur. Yine 
maddenin son kısımlarında esneklik getirilmekle 
birlikte imtihan sistemi de, yani bir imtihanla 
okula alınma sistemi de kabul edilmektedir. Bir 
imtihanla bir okula alınma sistemi gerçekte ko
lay bir iştir. Onun için yine madde bu şekliyle 
geçerse memleketimizde üniversite veya yüksek 
kurumlara 'Ortaöğretimden öğrenci alımı tek im
tihan sistemiyle olacak; bugün içinde bulundu
ğumuz problemler devam edecektir. 

Yine bu sahadaki mevcut araştırmalara göre, 
bir tek imtihanla çocuğun kaderinin tayin edil
mesi adalete uygun değildir. O gün çocuk ra-
hatsızsa, uykusuzsa, hcyeeanlıysa çocuğun ba
şarısı düşer. Bunun ötesinde; köyden gelip kü
çük bii' kasaba veya.-ilçede ortaöğretimi bitiren 
bir çocuk henüz testlere aşina değilse, henüz 
yeterince kalabalık gruplar içerisinde imtihan 
olmaya, çalışmaya alışkın değilse, Ankara, is
tanbul ve İzmir gibi bölgelerde üniversiteye ha
zırlık dersanelerinc devam eden öğrencilere 
kıyasla, devam edemeyen bu öğrencilerin başa
rısı, onlardan kabiliyetli olsa bile düşük olur. 
Bu da bâzı çalışmalarla ortaya konulmuş bir 
gerçektir. 

Buralarda büyük dersanelere devam- ederek 
testlere veya, birkaç yıl evvelki -çıkan sorulara 
alışanlık kazandırılarak yetiştirilen Öğrenciler, 
genellikle Ankara'da, İstanbul'da veya İzmir'de 
oturan veya imkânları olduğu için."buraya gön
derip bunları destekleyebilen ailelerin çocukla
rıdır. Bu sistem devam ettiği müddetçe, belli 
bölgelerde oturan grupların ve belli varlıklı ki
şilerin yetiştirebildikleri çocukların başarı şan
sı, onlardan çok daha kabiliyetli olan; ama bu 
imkânları bulamayan köy çocuklarına veya kc-
narda kalmış olan varlıksız aile çocuklarına kı
yasla, daha yüksektir. Bu, sosyal adalete uygun 
değildir. Bu gerçeği, hanginizle yalnız olarak 
şurada koridora çıksak konuşsak, «doğrusu
nuz» diye kabul edersiniz. 
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Ben önergemde, biraz katı olmakla birlikte 
bu adaletsizliği yenmek için yeni bir biçim ge
tirin ey e e alıştı m. 

Değerli arkadaşlarım; önergem, ikinci parag
rafın üçüncü satırından sonra gelen, «Giriş şart
larının tespitinde ve uygulamada Millî Eğitim 
Bakanlığı ile ilgili kurumlar arasında işbirliği 
yapılır.» kısmının kaldırılmasını istemektedir. 

İkinci olarak da, «Giriş ya yalnızca diplo
madaki derecelere ve notlara göre, ya merkezî 
müsabaka imtihanları sistemiyle, ya da her ku
rum tarafından münferit olarak düzenlenebilir.» 
kısmının kaldırılmasını önerdim. Bunun yerine, 
«Giriş, yani yüksek okula giriş».. Öğrencinin te
mel eğitimin ikinci kısmiyle ortaöğretimdeki ba
şarı derecesine göre düzenlenir» diye bir cümle 
getirdim. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, istirhamım 
• olacak... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sa
yın Başkanım, o zaman müsaade ederseniz ke
seyim. Çünkü, biraz daha açıklamam var. 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Önergeleri okutuyorum efendim. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 

Başkan, önergem üzerinde söz istiyorum. 
Başkanlığa. 

Millî Eğitim Temel kanun tasarısının ol nei 
maddesinin son fıkrasındaki «Merkezî müsaba
ka imtihanları sistemiyle» şartının metinden çı
ka rıl m ası nı ön e riyo rum. 

Tunceli 
Hüseyin Yenipıııar 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının ol nei 

maddesinin 2 nei paragrafının üçüncü satırında
ki «kararlaştırılır» kelimesinden sonra gelen 
kısımların metinden çıkarılmasını, yerine «Giriş, 
öğrencinin temel eğitimin ikinci kısmiyle orta
öğretimdeki başarı derecesine göre düzenlenir.» 
cümlesinin ilâve edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

BAŞKAN — Sayın Yenipınar'm önergesine 
Komisyon katılıyor mu efendim?.. 

PLÂN KOMİSYONU ADİNA MEHMET İS
MET ANOT (Eskişehir) — Katılmıyoruz efen
dim. 
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BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 

(Uşak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Açıklamak üzere, buyurun Sa

yın Yenipmar. 
HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
31 nci maddede, bilhassa üniversitelere giriş 

imtihanları üzerinde söz almış bulunuyorum. 
Yıllarca yapılan tatbikat şunu göstermiştir 

ki, üniversitelere alınacak öğrenciler için yapı
lan imtihanlar olumlu bir sonuç vermemiştir. 
Gerek üniversitelerimizde bu konuda yapılan 
araştırmalar ve gerekse bizzat eğitimci olarak 
yıllarca izlenimlerimiz bunu göstermektedir. 
Şöyle ki : 

Bir örnekle açıklamak isterim. Lâboratuvarı 
ile, ders araç ve gereciyle, öğretim kadrosuyla 
tam olan bir lisede okuyan bir öğrenci ile ders 
araç ve gerecinden mahrum, lâboratuvarmdan, 
öğretim üyesinden mahrum olan bir okulda oku
yan öğrenciyi siz bir genel bilgi testine tabi 
tutacaksınız. Bir lisenin müfredat programını 
bitirmeyen, o dersi görmeyen bir çocukla tam 
teşkilâtlı bir okulda okuyan çocuğu getirip im
tihana sokacaksınız; bu, adaletsizliktir. 

Örneğin; Tunceli Lisesinde, hiçbir lise fen ve 
edebiyat bölümünün öğretmeni yok iken, lâbo
ratuvarı, ders araç ve gereci yok iken, ders 
okumayan bu çocuğu, programı bitirmeyen hu ço
cuğu, Ankara Atatürk Lisesinde okuyan bir ço
cukla aynı şartlar altında nasıl imtihana soka
bilirsiniz? Şimdi, bu şuna benzer arkadaşlar; ıbir 
litre henzin koyacaksınız bir arabaya, ıbir de bir 
arabaya on litre benzin koyacaksınız, 'bunları ya
rıştıracaksınız. Bir litre benzin yakan araba ni-
'hayet !bir müddet gider durur, diğeri devam eder. 
Aynı örneği burada da verebiliriz. Bu 'bakımdan, 
demin Mustafa, Üstündağ arkadaşımızın önerdi
ği gibi, hen de bir eğitimci olarak, 'daha ziyade 

(C. H. P. sıralarından 5 üye ayağa kalkarak 
çoğunluğun olmadığı iddiasıyle yoklama istemin
de bulundular.) 

BAŞKAN — Bu esnada, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubundan 'Sayın Üstündağ, Sayın Hü-
dai Oral, Sayın İbrahim Öktem, Sayın Turhan 

ortaokul ve lisede başarı durumlarına göre, Ba
kanlıkça bir sistemin geliştirilmesi 'taraftarıyım. 
Bir örnekle bunu açıklayayım. 

BAŞKAN — Fazla örneğe vaktiniz kalmadı, 
süreniz dolmuştur, lütfen bağlayınız. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Devamla) — Ha-
cettepo Üniversitesi, liselerden 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
derecede mezun olan çocuklara % 20 kontenjan 
ayırır. Bizzat kendim izledim ıbunu. İmtihanlar
da 300 - 500, hattâ 400 puan aian öğrencilerin 
mu vaffakiy etiyle bu 1 nci, 2 nci, 3 ncü dereceyi 
alan çocukların oraya imtihansız girmelerini mu
kayese ettim; liselerde 1 nci, 2 nci ve 3 ncü de
recede haşarılı olan çocuklar sınavlarda 200'ün 
üzerinde puan alamamışlardır, 200'ün üzerine 
çıkamamışlardır; fakat üniversitede o 400 puan 
alan çocuklardan daha başarılı olmuşlar ve her 
yıl sınıflarını geçmişlerdir. 

Bu konuda sayısız örnekler gösterebiliriz. Bu 
da şunu gösteriyor ki; bir Ağrı Lisesinde 1 nci ge
len; fakat öğretmenden, lâbora tu vardan, ders ara
cından mahrum olan bir çocuk o şartlar içerisin
de 1 nci gelebilmiştir ama Ankara lisesinde oku
yan ise geniş bir (bilgiye sahiptir ve 400 puan al
nı iş ti i'... 

BAŞKAN — Tekrar etmeyiniz, süreniz bitti 
Sayın Yenipmar. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Devamla) — Fa
kat... 

BAŞKAN — Süreniz bitti efendim. 
HÜSEYİN YENİPINAR (Devamla) -*- Fa

kat Ağrı lisesinden gelen öğrenci burada 'başarılı 
olamamıştıi". 

Bu hakımdan giriş imtihanları sakıncalıdır. 
Bundan sarfınazar edilmesi gerekmektedir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Yenipmar'm 

önergesini okuttum. Komisvon ve Hükümet öner
geye 'katılmadıklarını ifade ettiler. 

Özgüner, Sayın Beyti Arda, Genel Kurulda ço
ğunluk olmadığını ifade etmiş 'bulunmaktadırlar. 

Otomatik cihazlarla yoklama yapılacaktır. 
Eğer, ayağa kalkan 5 sayın milletvekilinin, oto-

jnatik cihazla yoklama yapılması hususunda bir 
tereddütleri varsa ifade etsinler. Başkanlık, oto-

III - YOKLAMA 
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matik cihazla yapılacak yok'lamanm yeterli oldu
ğu inancı içindedir. 

IIÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, 
ad okumak suretiyle yoklama yapılmasını istiyo
ruz efendiın. 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle istiyorsu
nuz. Peki efendim. 

(Yok] anı a yapı İd ı.) 
BAŞKAN —-Efendim yoklamada »bulunanlar 

lütfen yerlerine otursunlar, yoklama sonrası Be
len'leri tespit etme imkânı hâsıl olsun... 

V - GÖRÜŞÜLEN 

1. — Millî Eğitim Temel kanun tasarısı ve 
Millî Eğitini ve Plân komisyonları raporları 
(1/755) (S. NayiM : 893) (Devam) 

BAŞKAN —Sayın Yenipınar'm önergesine... 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, C. 

II. P. nin kaç üyesi var, zabıtlara geçsin. 
BAŞKAN —• Lütfen efendim, Birleşime de

vam ediyoruz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) —Sayın Başkan, 
bir şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Yok efendim, ne söyleyeceksi
niz? Usulde yok. Kanunu müzakereye devam ede
ceği/. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yerimden 'bir 
şey söyleyeceğim efendim. 

BAŞKAN ^ Buyurun. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Dün bir tak
rir 'verdim, Riyasete. Mesainin hir saati yokla
ma ile geçti. Bu yoklama ile geçen zamanın nor
mal mesainin sonuna eklenmesine dair dün 'bir 
'takrir verdim. Dün, Birleşimi yöneten Sayın 
Başkan bunu muameleye koymadı. Bu takrir Mec
lisin mesaisiyle ilgili değil, hir siyasî grubun kas
ten heder ettiği zamanı değerlendirmekle ilgili
dir... 

'BAŞKAN — Sayın Ataöv, dünkü önerge 'bu
günkü Birleşimi ilgilendirmez. Bugün bir önerge 
'takdim ederseniz o zaman Başkanlık onu teemmül 
eder efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Şimdi bir öner-
go veriyorum. 

BAŞKAN — Başkanlık, Genel Kurula arz et
meyi, etmemeyi düşünür. 

31 . 5 . 1973 0 : 1 

Sayın Aygün, Tuıgutalp, Oral, Uslu, Hamam-
cıoğlu, Yılmaz. 

Bil âhara gelen başka, arkadaşımız?.. Yok. 

Katı rakamı tespit edip Genel Kurula ve za
bıtlara geçirmeyi arzu ediyoruz. 

Genel Kurulumuzda 283 sayın milletvekilinin 
'bulunduğu... (A. P. ve O. G. P. sıralarından «bra
vo» sesleri, alkışlar.) yapılan yoklama sonunda 
anlaşılmıştır. Bu sebeple Birleşime devam ediyo-
rıi/î. 

İŞLER (Devam) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Millet 
namına hu zamanı değerlendirecek önerge verece
ğim 

BAŞKAN — Sayın Yenipınar'm önergesi 
okunmuş, Komisyondan ve Hükümetten mütalâa 
alındıktan sonra önerge sahibi kısaca önergesini 
izah etmiş 'bulunuyorlardı. Bu esnada sayın 'beş 
milletvekili ayağa kalkmak suretiyle çoğunluk ol
madığını beyan ettiler ve yoklama yapıldı. 

Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmamak
tadır. Önergenin dikkate alınıp alınmaması hu
susunu oylarınıza, arz ediyorum. 

Dikkate alınmasını kabul 'buyuranlar... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Mustafa, Üstündağ"m önergesini tekrar 
. okutuyorum. 

(Konya. Milletvekili Mustafa Üstündağîn 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon?.. 

PLÂN KOMtSYONlT ADİNA MEHMET İS
MET ANG1 (Eskişehir) — 'Sayın Başkan, katı
lamıyoruz. 

BAŞKAN —• Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI OIHIAN DEN

GİZ (Uşak) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge

ye katıl nıamaktadı r. 
MUSTAFA ÜSTÜN DAĞ- (Konya) — Sayın 

Başkan, açıklama yapacağım. 
H. AVNİ KAVURMAOIOOLU (Niğde) — 

Sayın Başkan, yeter, hep bunları mı dinleyece
ğiz? 

BAŞKAN — Yalnız madde üzerindeki konuş
manızda görüşlerinizi açıklıyorsunuz. O bakım-
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dan dikkat ederseniz, iki kere olmamasını rica 
edeceğim. («Üç dakikayı geçmesin» sesleri.) Açık
layacak mısınız, önergenizi? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAÖ (Konya) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun üç da'kika süre ile 

önergenizi açıklayınız. 
HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Sayın 

Başkan, önergesi üzerinde konuşması lâzım. ((îü-
rültülei.'.) 

BAŞKAN —• Çok rica, edeceğim Oenel Kurul
dan, istirham edeceğim... ((Jürültüler) Çok ri
ca ederim, müdahale etmeyiniz... (Kars Milletve
kili Musa Doğanın anlaşılmayan bir müdahalesi; 
gürültüler.) 

Sayın Doğan, müzakerenin selâmetle yürümesi, 
müzakerenin devamı, kıymetli arkadaşlarımızın 
sükûnetiyle mümkündür. 

. MUSTAFA ÜSTCNDAÖ (Konya j — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Biraz evvelki konuşmamda bıraktığım yerden 
devam ediyorum. Tasarının bu maddesi bu haliy
le. geçerse, ülkemizdeki eğitim düzeninde, bilhas
sa imtihan düzeninde bir değişiklik olmayacak
tı,»... 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Sayın 
Başkan, önerge üzerinde konuşması lâzım, sa
yın hatip madde üzerindeki konuşmasını devam 
ettiremez; devam ediyorum diyor. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla).— Öner
gem üzerinde konuşacağım. Önergem üzerinde 
konuşuyordum sayın arkadaşım... 

BAŞKAN —• Müdahale etmeyiniz, hiçbir ar
kadaşım müdahale etmesin. Oörevimizi ifa ede
cek bir tecrübeye, !bir imkâna sahibiz, tahmin edi
yorum. Üç dakika tahammül buyurmanızı istir
ham edeceğim, efendim. 

Buyurunuz. 

MUSTAFA ÜST ÜN I) AĞ (Devamla) — Hay 
dıay Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, önergemiz iltifat gör
düğü takdirde, yüksek okullara ortaöğretimden 
geçmiş^ 'temel eğitim 'okullarının ikinci kısmiyle 
ortaöğretimde aldıkları notların ortalamasına gö
re olacaktır. Hepinizin tahmin edeceği gibi, gerek 
temel eğitimin ikinci kısmındaki üç yıllık dönem
de, gere'kse ortaöğretimdeki üç yıllık dönemde öğ
renci altı yıl içerisinde çeşitli defalar imtihan 
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olacak, karneler alacak, bu karnclerdeki not or
talamasına göre okullara gidiş sağlanacaktır. Batı 
ülkelerinin çoğunda 'bu yöntem vardır. Tek im
tihanla yüksek öğretime girme, seçime 'kıyasla, al
tı yıllık öğrencinin başarı ortalaması, seçim ko
nusunu daha, iyi, daha âdil yapacaktır. Bu nevi 
(bir başarı ortalamasına göre yükse'k okullara ge
çici madde de sağlarsak, o zaman sosyal adaleti 
ülkeye daha çok getirmiş olacağız. Nedeni? Bir
çok okullarımız yeterince öğretmen bulamadığın
dan, öğrencileri daha iyi hazırlayamadığı için, 
diğer öğretmeni tam olan okullara kıyasla imti
handa eşit haklara sahip olmadıklarından gerek
li başarıyı gösteremezler. 

BAŞKAN •—• Sonuçlandırmanızı rica edece
ğim. 

MUSTAFA ÜSTüNDAC! (Devamla) — Bas-
üstüne 'Sayın Başkanım. 

Ama altı yıllık öğrenimi sırasındaki bir haşa
rı ortalaması, bu sosyal adalet dengesizliğini 'gi
derecek, ortalamaları aksettireceğinden, daha den
geli bir şekilde öğrencilerin üniversitelere veya 
yükse'k okullara girmesini sağlayacaktır. 

Böylece ülkemizde bugün liseler önünde 'biri
ken öğrenci sorununu büyük mikyasta, önlemiş 
olacağız. İngiltere ve diğer ülkeler bu prensipten 
hareket etmektedirler. Önergeme iltifat 'buyur
manızı saygılarımla arz eder, teşekkür ederim. 

ıBAŞKAN —• Sayın Üstündağ'm önergesine 
Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. Sayın 
Üstündağ.önergesini kısaca izah etti. Önergesinin 
dikkate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Dikkate alınmasını kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Madde 34'ü okutacağım, ancak önerge sahibi 
Sayın Başer önergesini geriye aldığı cihetle, mad
deyi müzakereye vaz'etmeksizin oylarınıza arz 
edeceğim. 

D) Yüksek öğretim 
I - Kapsam : 
Madde 34. — Yüksek öğretim, orta öğretime 

dayalı en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eği
tim kurumlarının tümünü kapsar. 

'BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler.., Etmeyenler... Kabul edil
mişti L\ 
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IV - Yüksek öğretimin paralı oluşu : 
Madde 38. — Yüksek öğretim paralıdır. Ba

şarılı olan fakat maddî imkânları elverişli olma
yan öğrencilere 'burs, kredi, yatılılık ve benzeri 
imkanlar sağlanır. 

Ücretler ve burs ye kredi verme ile ilgili esas
lar, Maliye Bakanlığı ile 'birlikte hazırlanacak yö
netmelikle tespit edilir. 

Bâzı alanlar için mecburî 'hizmet karşılığı öğ
renci yetiştirilmesi hakkındaki hükümler sakil
di.'. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Enver 
Ak ova, Sayın Hüseyin Yenipmar, Sayın Nuri 
Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Mustafa Üstündağ tara
fından verilmiş önergeler vardır. Bu sebeple 
maddeyi müzakereye vaz ediyorum. 

Sayın Enver Akova evvelce Başkanlığa ver
miş olduğu önergesinde İsrar etmektedir Madde 
üzerinde Sayın Hasan Tosyalı, Saym Hayrettin 
ITanağası Başkanlığa tezkere yazmak suretiyle söz 
istemişlerdir. Başka? Sayın Hasan Ali Gülcan, 
Sayın Özgüner, Saym Üstündağ, Sayın Aygını. 

Buyurun Saym Hasan Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastaınomı) — Saym 
Başkan, saym arkadaşlarım; bütün Türk genç
lerinin eğitimde fırsat eşitliği ve imkânı dahilin
de yüksek öğrenim yapmasına imkân veren bu 
madde 'milletimizin hayrına olarak tespit •edil
miştir. Varlıklı olanlar peralı, fakat varlıksız ve 
.yüksek (başarılı olan yoksul kimseler parasız ola
rak yüksek öğretimine devam edecektir. Böylece 
•sosyal adalete uygun olarak varlıklı kimselerden 
alınan paralarla hem memleketimizin her tara
fında üniversite açmak imkânı olacak ve hem de 
üniversitelerimizde yoksul talebelerimize kredi, 
hurs ve yurt temini mümkün olacağı için madde
nin tertip edildiği şekilde kabul buyurulması çek 
yerinde 'olacaktır. Takdir sizlere aittir, saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN —• Saym Hayrettin Hanağası, bu
yurun efendim. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
ym Başkan, kıymetli arkadaşlarım,; paralı öğ
renim şüphesiz ki bir ihtiyaçtan doğma olarak 
'önerilmektedir. Tüm memleketin yüksek öğre
nimi öğrencilerinin her birinin ne kadar pahalı
ya mialolduğu hepinizin yüksek malûmlarıdır. 
Bu yükü de devletin. sırtıma yüklemek, eğen 
millî gelir imkân vermiş olsa idi, belki mümkün 

olaibilirdi. Bu itibarla yıllık geliri düşük olan. 
bir ülkede ve geçim endeksi miktar itibariyle 
söz konusu olan bir ülkede paralı öğrenimin 
elle alındığında öğrencilerden alınacak olan mik
tarın bilhassa yüksek tutulmaması şayanı tavsi
yedir. Yani daha doğrusu geçim endeksine uy
gun olan bir miktar ele alınmalıdır. Şüphesiz 
ki, moda taklitçisi gibi, diğer ülkelerde kut' 
lanılıyor bu itibarla biz de bunu kullanalım 
şekli ile bir uygu'lamıa yapılmamalıdır. Her ko
nu ve branşta birtakım1 baraj vardır. Keza bu
nu da yüksek öğrenimi engellemek için bir ba
raj niteliğinde yine kıymetlendirmemek gere
kir. Yalnız önemli olan husus, elde edilecek fo
nun fırsat eşitliği ilkesine uygun olarak birta
kım yorumlara, tefsirlere, ve kışkırtmalara im
kân vermeyecek bir nitelik ve özellikte uygu-. 
lanmasıdır. 

Şayanı tavsiye olan bir husus, öneri olarak 
verilebilirdi belki, öğrenimde, orta öğrenimden 
yüksek öğrenime geçecek olan öğrencilerin bi
rincisinden onuncusuna kadar parasız olarak 
okutulması yararlı olur kanısındayım». Fakat 
önerge vermek fırsatını bulamadığım için bun
da pek ısrarlı bir konuşmanın mânası ve an'la^ 
mı olmayacaktır. 

Sözümü bitirirken ,arz etmek istediğim nokta 
ve husus, hastanelerde de maalesef şahkloldu-
ğumuz şekilde, birtakım tefsirlere imkân açan 
şekilde uygulamalardan kaçınılmalıdır. Paralı 
öğrencilerden alınan paralar fırsat ve imkân 
eşitliği ilkesini zedelemeyecek bir şekilde kul
lanılmalıdır. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hasan Âli, 
Gülcan. 

HASAN ALI GÜLCAN (Antalya) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım1; getirilmiş bulu
nan bu maddeden; «Yüksek öğretim paralı
dır» demek suretiyle yüksek öğretime katılmak 
isteyen bütün öğrencilerden para alınacağı mâ* 
naşı çıkmaktadır. Biz bu maddeyi bu şekilde 
anlamak istemiyoruz. Yüksek öğretime iştirak 
edecek çocuklardan para alındığı takdirde, 
mutlaka hali vakti çok iyi olanlardan, zengin 
olanlardan para almamak; orta ve fakir öğrenci
lerden para alınmamak suretiyle bunların, üni
versite harçları dahil, bütün burs ve kredi gibi 
imkânlarımın sağlanmasının şart olduğu kanı-
ıSmdayız. Sayın Komisyon bu maddeyi izah eder-
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lerse biz tatmin edilmiş oluruz. Aksi hakle, 
maddenin bütün öğrenciler paralıdır şeklinde
ki durumu hakikaten bir çok öğrenciye yüksek 
öğretime devam etme güçlüğü meydana getire
cektir. Ben kendimden misal vermek isterim-. 
Eğer dün üniversite paralı olsa idi belki ben 
yüksek tahsilimi yapamamış olacaktım. Birçok 
arkadaşlarım da belki aynı durumda olacaklar
dı. Evet, bugün diyor; «Başarılı öğrencilere 
kredi, burs verilecektir.» Memnuniyetle kabul 
ediyoruz, elbet bunun böyle olması lâzım. Fakat 
bâzı öğrenciler vardır, bir çok çalışmalar olur, 
başarılı olur, hattâ üstün zekâlı olmaz, ama me-
todlu çalışması ile başarı sağlar; yalnız burs ve; 
kredi gibi bâzı imlkânlara sahibolamayacak du
ruma gelir. Fakat metotludur, başarı sağlar. 
Bu çocuğa kredi gibi, burs gibi bâzı imkânlar^ 
sağlanmazsa tahsil yapamaz duruma gelir-. O 
bakımdan da endişe ediyoruz. Sayın Komisyon 
bunu açıkça tasrih etsin, biz de bilelim; tatmin 
olalım. Fakir fukaranın tahsil etme imkânını 
sağlayalım. O suretle madde geçirilirse mem
nun oluruz. 

Teşekkür ederinin. 

BAŞKAN — C. II. P. Grıı'bu adına Sayın 
Mustafa Üstündağ. buyurun. 

C. H. P. GRUBU ADINA MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Konya) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Bu Temel Eğitim Kanunu yüksek öğreti
mimizin tamamını bağlayıcı bir hüküm getire
rek, 32 nei maddesinde yüksek öğrenimin para
lı olmasını savunmaktadır. Bundan sonra önü
müze gelecek olan Üniversiteler Kanunu ve di
ğer kanunlar, mecburen bu temel kanuna uy
mak zorunda kalacaktır. O gün paralı öğretimi 
benimisemesek dahi bu böyle olacaktır. 

Eğer kamuoyundan yanlış intiba almıyor
sak; kamuoyunun belli başlı grupları para'lı öğ
retimin karşısında olduklarını, yayınlarla, çe
şitli vasıtalarla belirtmektedirler. Paralı öğre
tim Türkiye'nin ekonomik ve sosyal koşulları 
içerisinde, sosyal adaletsizliği eğitimde biraz 
daha- artıracak; kimsesiz ve varlıksızların du
rumunu gittikçe daha perişan hale getirecek, 
onlar'dan üç - beş çocuk okuyorsa onların da 
okumasını önileyeeektir. Tatbikat bunu bütün 
açıklığıyle gösterecektir; buna sasımıyorum. 

J Paralı öğretimin getireceği en büyük aksak-t 
I lıklardan birisi, memleketimizdeki mevcut uy-
I gulamıayı- iyice incelediğimiz zaman açıkça gö-
I rünür. Memleketimizdeki uygulama göstermek-
I tedir ki, memleketimizdeki bölgelere göre bıı-
I gün üniversitelere girişte belli adaletsizlik var-
I dır. Memleketimizdeki gelir dağılımına göre 
I üniversitelere intikalde adaletsizlik vardır; bun-
I 1ar araştırmalarla tespit edilmiş, rakamlarla or-
I taya konmuştur. Memleketimiz'deki okullar ara-» 
I sındaki farklar, yani öğretmen durumu, okul 
I im'kânları nedeniyle üniversitelere giriş arasııı-
I da ayrıntılı ve büyük dev farklar vardır. 

I Sosyal adaletsizliğin alabildiğine yürüdü-
I ğü bu dönemde ailelerin sosyo - ekonomik du-
I rumu veya düzeyi ile çocukların, okul ve ha-. 
I yattaki -başarıları arasında istatistik bakımdan 
I yüksek ve anlamlı bir ilişki yani korelâsyon gö-
j rülmek'tedir. Sosyo - ekonomik durumu yüksek 
I olan ailelerden gelen öğrenciler çoğunlukla da-
I ha iyi okullara veya üniversitelere girebiliyor, 
j iyi bir öğrenim görebiliyor, oku M a başarılı ça-
1 lışma hayatında yüksek gelir getiren iş veya 
I meslek sahibi olabiliyor, ailelerinin yüksek sos--
I yo - ekonomik durumunu kendi yaşamılarında 
I da sürdürebiliyorlar, bugün Türkiye'de. Buna 
I karşılık düşük sosyo - ekonomik durumidan ge-
I len öğrenciler, çoğunlukla okul ve sınavlarda 

başarılı olamıyorlar. Düşük gelir getiren işlere 
atılıyorlar. Ana baba evinin düşük sosyo - eko
nomik durumunu kendi hayatlarında da devam 

I ettirmek zorunda kalıyorlar. Başka bir deyim-
I le, ailenin sosyo - ekonomik durumu ile e'ocuk-
I kırının bugünkü başarısı ve gelecekteki sosyo -
I ekonomik durumları arasında fasit bir daire» 

var, Türkiye'de bugün. îşte eğitimcilerin, ana
yasalıların, Türkiye'deki pekçok baskı grupla -

I rını-n, siyasetçilerin fırsat eşitliği adını verdik-
I leri ülkücü amaç, bu kısır döngünün kırılması, 
I farklı sosyal ekonomik durumundakiler arasm-ı 
I daki engellerin kaldırılmasını, dikey ve yatay 
I geçişlerin kolaylaştırılmasını öneriyor. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, sonuçlandır
manızı rica edeceğim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — To-
parlıyayım değerli Başkanım. 

I Değerli arkadaşlarım, bu kanun tasarısının 
I 35 nei maddesi böylece geçer, yüksek öğretimi 
j para/h hale getirirsek, evvelce de arz ettiğim 
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gibi, imkânsızlık ve kimsesizler kapı önlerinde 
kalacaklardır. Varlıklıların okulu haline gele
cektir, yüksek okullar. Halbuki hiçbirimizin 
amacı bu değildir. Amlerika'yı taklit ederek, 
Amerika'daki bir sistemi buraya getirmeye kal
karsak, bu bizim bünyemize uymaz; farklı bün
yeye sahibiz değerli arkadaşlarım. Evvelce de 
arz ettim, aynı mesele sağlık kolunda da var. 

BAŞKAN — Bir ricanı olmuştu Sayın Üs-
tündağ, bağlamanızı rica etmiştim!. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Te-
jşekkür ederim. Bunlara rağmen yanlış uygu
lamaları gördük değerli arkadaşlarım. Lütfedin 
bu maddenin olduğu gibi tasarıdan çıkarılma-
;smı kabul buyurun. Bu tasarının kabulü olduk
ça Parlâmentonun aleyhine olacaktır. 

fSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Özgüner, buyu-
I ' U İ İ J 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — ISayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Tasarının bu maddesi ilk bakışta, hakikaten 
birçoklarımız için sakıncalı görülmeyebilir. Çün
kü tasarının 38 nci maddesinin 1 ncıi fıkrası 
başarılı olan fakat maddî olanakları olmayanla
rı esas almış, getiriliş esprisi bu. Bu böyle olun
ca eh, taraftar olmamak için sebep yok denile
bilir. 

Arkadaşlarım ancak, sayın bir arkadaşımı
zın belirttiği gibi bu varlıklı olanları esas almış 
da varlıksızları korumuş gibi görünen madde-

* nin altında hiç de getiriliş sebebi bu olmasa da
hi uygulamada zorluklar yaratacağı ve ters iş
leyeceği endişesi var, bizde. Durum şu : İdeal
dir hakikaten. Sonra 1 nci fıkrada olduğu gibi 
yüksek öğretim paralıdır. Ancak demek lâzım, 
başarılı olan fakat maddî imkânları elverişli ol
mayan öğrencilere burs, kredi, yatılılık ve ben
zeri imkânlar sağlanır. 

Arkadaşlarım, şimdi başarılı olmak, ilk eğiti
mim ta başlangıcından itibaren bu olanaklara 
sahip olmakla mümkündür. Öyle fakir bölgele
rin çocukları öylesine zorluklar içerisinde oku
maktadırlar ki, Yüce Meclisin bütün üyeleri bu
nu şüphesiz en az benim kadar bilir. Bir ve 
iki tane öğretmen olan bir köyde hakikaten beş 
sınıfın varlığına rağmen• bu çocuğun ortaoku
la ne gibi şartlar içinde geldiği; ortaokulu an
cak bir ve iki öğretmenle idare edilen bir bölge

den liseye nasıl geçtiği ve liseden hangi şart
lar içerisinde yetişip de üniversiteye geldiği 
gözönünde tutulmalıdır. Benim bölgemde, İçel-
de'ki - İçel hakikaten millî eğitim davasını bü
yük ölçüde halletmiş bölgelerden biridir, bunu 
şükranla söyleriz; ancak buna rağmen - pekçok 
hâlâ okulsuzdur. İçel'de 100'ün üzerinde okul
suz köy vardır. Bu bir. 

Gene geçen sene verdiğim bir önergeye o 
zamanki sayın Millî Eğitim Bakanı verdiği ce
vapta çok açık olarak belirttiler. «İçel'in orta
okullarında her birinde kaçar öğretmen vardır, 
kaç öğrenciye tekabül eder» dedim. İçel'in orta
okulları içerisinde iki tane öğretmen olanlar var, 
bir öğretmen olanlar var; bunlar asil öğretmen. 
Ancak ne ile dolduruluyor? Şüphesiz meslek sa
hipleriyle ; doktorlarla, avukatlarla, mühendis
lerle veya hakikaten başkaca bu okulda ders ve
rebilecek liyakatta olanlarla. Ancak bu, bir mil
lî eğitim camiasında zoraki okutma tarzıdır ki, 
doldurmaktır bu okulları. İşte fransızcaya ni
hayet derme çatma fransızca bilen girer İngi-
lizccye öyle, matematikten keza öyle. Benim ufak 
kazalarım var, Gülnar'da böyle, bir tek asil öğ
retmenle Gülnar Ortaokulu idare edildi iki se
nedir. Şimdi akiye, üçe çıktı. Böylesine liseye ve 
liseden de üniversiteye geldiği zaman başarılı 
olabilir mi? 

BAŞKAN — Sayın Özgüner toparlamanızı 
rica ediyorum. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Topar
lıyorum efendim. 

Neden bu bölgelerin çocuklarının yetişme 
tarzını nazara almadan bu maddeye «başarılı 
olan fakat imkânı bulunmayan» demiyoruz? Za
ten bunlar varlıksız olduğu için çok kötü şart
lar içinde bulunan okullardan geldiler. Bir kere 
nasipsizliği bu, bunların. Üstelik bir de bu bara
jı koyup burada başaramadm diye bunları geri 
çevirmek doğru olmaz. Üniversitede başlangıç
ta çok başarısız gibi görünen, - çünkü öyle ye
tişmiş, ancak sonunda fevkalâde başarı gösteren 
arkadaşlarımızı gördük; hepinizin de vardır 
böyle arkadaşları. Bunlara bu imkânı, bu kapı
yı kapatmayalım arkadaşlarım. İdeal gibi görü
nen bu madde Türkiyemizin bugünkü yapısına 
uygun değildir. Çünkü hâlâ birçok- köylerde 
okul yok. Okul olan köylerde tek öğretmen var. 
Ortaokullarda bir - iki öğretmen, lisede bir - iki 
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öğretmen. Bunlardan gelen bir çocuk üniversi
tede başarı gösteremez. Bunu nazarı itibara ala
rak, varlıksız bölgelerin çocuklarını büsbütün 
üniversite kapılarından geri çevirmeye sebep 
olan bu maddenin böylece geçmesine engel olu
nuz. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına sayın İsmet 
Angı, buyurunuz efendim. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

38 nci madde üzerinde ileri sürülen mütalâa
ları iki yönüyle değerlendirmek gerekir. 

Sayın Üstündağ ileri sürdüğü fikirlerle mad
denin karşısına çıktı. Ancak, ben kendisinin 
fikri ve hareketiyle ters düştüğü kanaatinde
yim. Çünkü, «Mültimilyonerin çocuğu Devletin 
Üniversitesinde, kendilerinin de çok iyi tanıdığı, 
içinde bulunduğu için her türlü masrafını Dev
letin çektiği bir müessesede bedava okuyacak; 
günlük ihtiyacını dişinden artırmak için çaba
layan dar gelirli memurun, işçinin veya çiftçi
nin çocuğu da aynı okulda aynı masraflarla işti
rak etmek suretiyle okuyacak,» şeklinde konuş
tu. 

İşte, her yerde bayrak gibi sallandırılan, bi
zim «Sosyal adaletsizlik,» diye vasıflandırdığı
mız fırsat eşitliğini biz bu madde ile üniversite 
çocuklarına temin etmek istiyoruz. 

Üniversite öğrenimi Dünyanın her yerinde 
paralıdır. Devletin imkânsızlık nedeniyle yeti
şemediği masraflara parası ve imkânı olanın 
iştirakini temin eden 38 nci maddenin tarzı 
tedvininde kusurları, yanlışlıkları veya düzeltil
mesi gereken kısımları varsa buna iştirak ede
lim ama, prensibinde sayın arkadaşımızla ay
nı düşüncede değiliz. Yüksek öğretim paralı ol
malıdır. Başarılı olan fakat okuma imkânını bu
lamayana da bu iştiraklerle temin edilen fondan 
yardım sağlanmalı ve ona okuma imkânı getiril
melidir. 

©eğerli arkadaşlarım, bursun başka bir yönü 
de vardır. Bunlardan alman ücretlerle okuma
ya kaabiliyetli, başarılı fakat okuma imkânı ol
mayan talebelerin burs almaları temin edilecek
tir. 

Burs, talebeyi okumaya teşvik edeı\ «Ek
mek elden su gölden» felsefesini bırakır. Her
kes kendi işiyle meşgul olur. Çocuk, aldığı bursu 

kaybetmemek için, bir mesuliyet altına girerek 
sokaklarda şu veya bu ideolojik amaçlara âlet 
edilmeden kendi dersine çalışır. Maddeyle bu 
getirilmektedir 

Bu itibarla, haksızlıkları önlemek için yapı
lacak tekliflerle beraberiz. Kusurları, endişeleri 
kaldıracak tekliflerle beraberiz ama, esasta, 
prensipte beraber değiliz. 

Uygulaması kötüdür diye iyi bir sistemden 
vazgeçmek, biraz aczin, biraz da nemelâzımcılı-
ğm ifadesidir. Bu itibarla uygulamadaki nok
sanlıkları buna emsal göstermek suretiyle, «Na
sıl tespit edeceksiniz; bunları nasıl tevzi edecek
siniz ?» diye ortaya birtakım engeller sürerek 
bu maddeye mâni olunamaz. 

iBiz kanun çıkarıyoruz; nasıl olacağı, uygula
mada nelerin yapılacağı, nasıl tespit edileceği 
bir yönetmelik meselesidir. Bu itibarla, geçmiş
te bu işle ilgili pekeok tecrübesi olan teknik 
adamlar, Bakanlıklar ve Hükümet bu yönetme
liği hazırlar. 

Okuma imkânı olmayana okuma imkânı 
temin eden; fakat para verebilecek durumda ol
duğu halde bedava okumak gibi bir imkânı lâ
yık görmeyen bu maddeyi arkadaşlarımızın tas
dik etmesini rica ederim. 

Vaktinizi daha çok almamak için, yarın bu 
işin memleket sathında yapılacak propaganda
lara da cevap verme imkânımız olduğu halde, 
yalnız kanunun üzerinde teknik olarak arz etti
ğim malûmatı burada keser, hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Salih Aygün. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; hemen denilebilir ki, bu 
kanunun en güzel, en mükemmel maddesi bura
da tanzim edilen 38 nci maddedir. 

Arkadaşlarımıza soruyoruz : Bugün üniver
site parasız mıdır? Değil. Soruyoruz arkadaşla
rımıza: «Sosyal adalet tecelli etmeyecektir,» 
derler; «Fakir fukara istifade etmeyecektir,» 
derler. Üniversiteye giriş herkesin keyfine gö
re midir? Üniversite merkezî sistem veyahut 
bünyesine uygun bir sistemle imtihan eder, ta
lebeyi alır. Acaba arkadaşlarımızın iddia ettiği 
gibi, ailenin sosyal ekonomik duramuyle bu 
maddenin ne ilgisi var? Orta öğretimdeki ba
şarıldık veya başarısızlık üniversiteye intikal 
eder mi? 
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Arkadaşlarımın bir hususa dikkatlerini 
çekmek istiyorum. Madde o kadar güzel tanzim 
edilmiş ki, ikinci paragrafta, paranın bir fonda 
toplanacağı ve bu fonun öncelikle başarılı ve 
muhtaç öğrenciler için verilecek burslara tah
sis edileceği ifade edilmiştir. Bu cümle karşısın
da, aldığınız parayı bu gayenin tahakkuku dı
şında başka birşeye kullanabilir misiniz? Kimi 
himaye ediyoruz? Başarılı ve fakir çocuğu, fa
kiri himaye ediyoruz; fakirin yanındayız. Bu
na mâni olmaya, bu imkânları ortadan kaldır
maya, fakirlik fukaralık edebiyatı yapmaya ben 
lüzum görmüyorum. 

Arkadaşlarımın burada konuşurken bilhassa 
ortaöğretimdeki başarısızlıklardan, hoca yoklu
ğundan bahsetmeleri bu maddenin tamamen 
dışında, bu konuyla katiyen alâkası olmayan bir 
konudur. 

Arkadaşlar, fazla vaktinizi almak istemiyo
rum ; 38 nei madde yerinde, isabetli, fakir fuka
ranın yanında olan; zeki ve başarılı olup fakat 
fakir olan öğrenciyi himaye eden bir maddedir. 
Gönül arzu eder ki, ortaöğretimdeki imkânları 
da, cüzî de olsa, paralı yapalım ve çocuklarımı
zı daha iyi yetiştirme imkânını bulalım. 

Bu maddenin bu şekilde tanzimi ve kabulün
de memleket için büyük fayda vardır; Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesi gel
miştir, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Konu yeteri kadar tartışılmıştır, müzakere

nin kifayetini arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Akgün Silivrili 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere önergesini 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergeleri okutuyorum. 

Başkanlığa 
Millî Eğitim Temel Kanun tasarısının 38 

nei maddesinin tasarıdan çıkarılmasını öneriyo
rum. 

Saygılarımla. 
Hüseyin Yenipmar 

Tunceli 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının IV neü 

bölümü olan «Yüksek öğretimin paralı oluşu*nu 
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I öneren 38 nei maddesinin tasandan tamamen 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Konya 
İMustafa Üstündağ 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim Temel kanun tasarısının (pa

ralı yüksek öğrenimi öngören) 38 nei maddesi-
nin tasarıdan çıkarılmasını saygiyle öneririm. 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıeıoğlu 

Sayın Başkanlığa 
I 38 nei maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
ıSivas 

Enver Akova 

Yüksek öğretim paralıdır. Başarılı olan fa
kat maddî imkânları elverişli olmayan öğrenci
lerin kayıt ücreti, imtihan harcı gibi her türlü 

I öğrenim giderleri burs, kredi, yatılılık, ve ben
zeri yollarla sağlanır. 

öğrenim harç ve ücretlerinin tutarları ve 
bunların ödenme tarzları ile burs ve kredilerin 
tutarları ve bunların veriliş esasları, Maliye 
Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak yönetmelik
le tespit edilir. 

Bâzı alanlar için mecburî hizmet karşılığı 
öğrenci yetiştirilmesi hakkındaki hükümler sak
lıdır. 

BAŞKAN — Şu anda Sayın Reşit Ülker ta
rafından bir önerge verilmişse de, ne Genel 
Kurula arz etmeme, ne muameleye koymama 
Genel Kurulun ittihaz etmiş olduğu karar mu
vacehesinde imkân yoktur. 

REŞİT ÜLKER (tstanfbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum efendim.. 

BAŞKAN — Veremem efendim, usul sarih, 
I Genel Kurulun kararı var efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Müzakere 
açıyorsunuz, söz vermiyorsunuz. 

BAŞKAN — Veremeyeceğim efendim. Genel 
Kurulun kararıdır, bu, 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben önerge 
verdim. 

BAŞKAN — Olabilir efendim. ,Size göre 
öyle olabilir efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bana göre 
değil, maddeyi müzakereye açıyorsunuz, ben 

I önerge verdim.. 
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BAŞKAN — Önerge verilemeyeceğine mü
tedair Genel Kurulun kararı vardır. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Bu konuda 
karar alamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova'nm öner
gesini tekrar okutuyorum. 

. (Sivas Milletvekili Enver Akova'nm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın komisyon, önergeye ka
tılıyor -musunuz?. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, üç 
tane önerge okundu. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi üç tane öner
ge, üç ayrı kişi tarafından verildiği cihetle, on
ları tevhidedeceğim. Onları sonra muameleye 
koyacağım. Şimdi en aykırı önerge budur. Üç 
önergenin bir önerge halinde işlem görmesi ge
rekiyor. Bu önergeye katılıp katılmadığınızı bi
lâhare mi arz etmek istiyorsunuz?. ; 

PLAN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Evet. 

BAŞKAN — O halde, Sayın Hüseyin Yeni-
pınar, Sayın Üstündağ, Sayın Nuri Çelik Yazı-
cıoğlu'nun vermiş olduğu Önergeler aynı meal
dedir. Nuri Çelik Yazıcıoğlu burada bulunma
dığı cihetle Sayın Üstüridağ'ın Sayın Hüseyin 
Yenipmar'ın önergelerini, Sayın Nuri Çelik Ya-
zıcıoğlu'nun önergesi ile birlikte muameleye 
koyuyorum. Yalnız, bu önergeler tevhided ildiği 
cihetle görüşme talebi hakkında Sayın Yenipı-
nar veya Sayın Üstündağ'dan birine söz vermiş 
olacağım. 

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

BAŞKAN — Sizin önergeyi muameleye koy-' 
muyorum. Nuri Çelik Yazıcıoğlu'nun önergesi
ni koyuyorum. 

Sayın komisyon, 38 nei maddenin metinden 
çıkarılması önerisine katılıyor musunuz efen
dim?. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?, 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Öner

ge üzerinde söz istemiştim. 

BAŞKAN — Kim ama? 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Üs

tündağ olarak... 
BAŞKAN — Tevhidettim, Nuri Çelik Yazı

cıoğlu ile.. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Nuri 

Beyin önergesini ben tekabbül ediyorum. 
BAŞKAN — Hanginize söz vereyim efen

dim?. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Ben 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yenipmar, buyurun 
önergeniz hakkında. 3 dakika ile sınırlısınız 
efendim. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Sa
yın Balkan, değerli arkadaşların; 

38 nci madde; yüksek öğretimin paralı olu
şunu kapsar. Ben, demin maddenin müzakeresi 
sırasında da söylemiştim. Öyle çocuklarımız var
dır ki, bâzı imkân ve olanaklardan mahrum ol
dukları için başarılı olamıyorlar. Bu maddede, 
başarılı olan çocuklar için iikinci kısma, birinci 
kısmı kamufle eder şekilde bir cümle eklenmiş, 
«Başarılı olan çocuklar ve maddî imkânları ol
mayan kişiler..» şeklinde. 

Ben şu kanıdayım ki, bu madde ile paralı 
'olan ailelerin çocukları okur, fakir, köylü çocuk
ları okuyamaz. Bu kanaat bende hâkim. Çünikü, 
«Başarılı olan fakat maddî imkânları elverişli 
olmayan öğrenciler..» deniyor. 

Arkadaşlar, istirham ediyorum, birinci dere
cedeki bir memurun maaşı 4 000 liradır. 3 ço
cuğunu fakültede okutuyorsa, bence bu memu
run Ankara gibi yerlerde maddî imkânları yok
tur. 

Şimdi, buraya, «maddî imkânları elverişli ol
mayan» ibresini koyduğunuz zaman, birinci de
recede bir memur olarak iki - üç çocuğunu pa
ralı olarak üniversitede okütamaz. İmkânları 
yoktur. Ama, siz buraya, hakikaten fakir köylü 
çocuklarını -okutmak için bu maddeyi koyuyorsa-
sanız, başarı kısımını da bırakın, «yoksul çocuk
lar» deyimini kullanın, anlarım. «Maddî imkân
ları elverişli olmayanlar». Benim de maddî im
kanlarım elverişli olmayabilir; üç veya dört ço
cuğumu okuturum, ama milî gelirden payını ala
mayan, bin liranın altındaki ailelerin çocukları
nı siz buna tâbi tutabilirsiniz. 
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Bu bakımdan maddenin tamamen tasarıdan 
çıkarılmasını önermiştim. 

Saygılar arz ederim. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Öner

gem üzerinde söz istiyorum. , 
BAŞKAN — Efendim, bir meseleyi hallede

lim. Yâni bu tasarıda o kadar emek vermiş du
rumdasınız 'ki, bir hakkınızı ketmıetmek istemi
yorum. Bu, bir usul meselesi.. Sayın Nuri Çelik 
Yazıcıoğlu burada yok. Genel Kurulda olsa idi 
belki sizin önergenizle tevhide razı olurlardı. Ol
madığı için onun önergesini muameleye koymam 
lâzım. Mutlaka koymam lâzım; çünkü Genel Ku
rulda bulunmuyor. Sizler Genel Kurulda bulun
duğunuz için, sizleri o önerge ile tevhit ettim. 
Sayın Yenipmar da sizin talebinizden evvel «kı
saca önergemi izah edeceğim» dedi. O yönüyle, 
önergelerin izahı zımnında Genel Kurulumuz üç 
dakikalık bir karar ittihaz etmiştir. Aynı meal
de 10 tane takrir olur ve birleştirilirse, 10 kişiye 
3'er dakikadan 30 dakika söz vermenin müm
kün olup olmadığını sizin takdirlerinize bıraka
cağım. 

MUSTAFA -ÜSTÜNDAft (Konya) — Ben 
meseleye ayrı bir açıdan yaklaşacağım ve belki-
de... 

BAŞKAN —• Olabilir. N?tice birdir. Bir par
lamenterin görüş açısı ile öbür parlamenterin gö
rüş aıçısı ayrı olabilir. Ben tevhit ettim, size 
özür dileyerek ifade edeceğim söz veremeyece
ğim. Bu üç dakikanın bir önemi yoktur, yüzler
ce dakika konuşabilirsiniz, daha da bitmiş değil
dir. 

O Bakımdan, bir arkadaşımız aynı mealde 
olan bir konuyu, kısaca izan etmiş bulunımaikta-
dır. Komisyon ve Hükümet.. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Israr 
•ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Ediniz efendim. Komisyon ve 
Hükümet Nuri Çelik Yaızıcıoğlu'nun önergesiyle 
•birleştirilip, muameleye vazedilen, Sayın Üstün-
dağ, Sayın Yenipmar'in önergesine katılmadık
larını ifade etmişlerdir.. 

ıSaym Hüseyin Yenipmar, önergesini kısaca 
Genel Kurula arz etmiş bulunmaktadır. Sayın 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu'nun tevhitli önergesinin 
dikkâte alınıp alınmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. 

Dikkate alınmasını kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kaıbul edilmemiştir. 

Şimdi Sayın Enver Afcovamn önergesini oyla
yacağım, daha evvel okunmuştu. Komisyon ka
tılıyor mu efendim?.. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Akovanm 
vermiş olduğu önerge madde ile aynıdır. Tanzim 
tarzı daha da sarahat getirdiği için bu önergeye 
iştirak ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, Enver Akova tara
fından verilip, Genel Kurula arz edilmiş bulu
nan önergeye katıldığını ifade eder. 

Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet de katılıyorlar efen

dim. Şu halde, önergenin dikkate alınıp alınma
ması hususunu oylarınıza arzediyorum. 

Dikkate alınmasını kabul edenler.. Kaıbul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon filhâl katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Tadil şekliyle maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Halk Partisinin 90 üyesinden sa

dece beş tanesi salonda kalarak Meclisin değerli 
^zamanını heder etmektedir. Bunların devamlı 
yoklama istemesi asgarî bir saat zamanı öldür-
smdkltedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi mensuplarının zayi 
ettiği bu zamanı millet adına değerlendirmek için 
mesainin bir saat daha uzatılmasını saygıyla arz 
ve teklif ederim, 

Aydın İstanbul Antalya 
Nahiıt Menteşe Sezai Orkunt İhsan Ataöv 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Benim 
de aynı mealde önergem var. 

BAŞKAN — Evet,. Efendim, bu önergeden 
Başkanlığın anladığı husus, bu Birleşime mah
sus olmak üzeredir. Çünkü Genel Kurulca' itti
haz edilmiş bulunan karar, bütün çalışma siste
mine aittir. Bugünkü Birleşime mahsus olmak 
üzere Genel Kurul çalışmasının gerekçede yazılı 
okluğu sebebe binaen bir saat uzatılması, husu-
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etmu oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuran
lar... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 40'ı okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

I — Yaygın Eğitim 

Kapsam, amaç. ve görevler : 

Madde 40. •— Yaygın eğitimin özel amacı, 
millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkele
rine uygun- olarak, örgün eğitim sistemine hiç gir
memiş yahut, herhangi bir kademesinde bulunan 
veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara, örgün 
eğitimin yanımda veya dışında. 

I.- Olcuma - yazma öğretmek, eksik eğitim
lerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkân
ları hazırlamak, 
- 2.. Çağımızın bilimsel, teknolojik:, iktisadî, 
sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağ
layıcı eğitim imkânları hazırlamak, 

3. Millî kültür değerlerimizi koruyucu, ge
liştirici,- tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim 
yapmak. 
. 4." Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, 

birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alış
kanlıkları kaşandırmak:, 

ı5. İktisadî gücün artırılması için gerekli 
beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini 
benimsetmek, 

6. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlen
dirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, 

'7. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulaya
rak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve is
tihdam politikasına uygun meslekleri edinmele
rini sağlayıcı imkânlar hazırlamak, 

S. Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların 
hkmelt içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için 
gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ'm bu madde 
üzerinde tadil önergesi vardır, bu sebeple mü
zakere açıyorum. Konuşmak isteyen sayın mil
letvekili?.. Sayın Üstündağ konuşmak isterler. 
Buyurunuz efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım-, bu madde üzerin
de de bir önerge vermiş bulunuyorum. Bu mad
dede esas olarak takıldığım nokta «yaygın eği
ttim» ; ibelimeleridir. 

Yaygm eğitim kelimesi gerçekte «Halk eği
timi»' anlamında kullanılmıştır. Bu bakımdan 

dünyadaki kullanılışı yönünde yanlış bir anlam 
getirmektedir. Bu konudaki çalışmamı sizlere 
arz edeceğim. 

Yaygın eğitim teriminin ülkemizde bugün 
ifade ettiği anlam ve bu terimin bu anlamda 
kullanılmasının sakıncaları. Şunlardır: 

İnsanoğlu biyolojik olarak yaratılır, biyolo
jik olaraik doğuştan getirdiği birtakım özellikle
ri ve istidatlarla donatılmış olarak yaratılır. Ya
ratıldığı andan itibaren aileden başlayarak, çev
re etkisiyle yeni davranışlar kazanır. Çevrenin 
bireye yeni davranışlar kazandırması bilinçli ya 
da bilinçsiz olur. Birey içine doğduğu toplumun 
kültürel yapısındaki dokuya uygun olaraik kişi
liğini şekillendirir. Kişiliğin şekillenmesinde ve 
ıbireyin zihnî ve bedenî yapısının gelişmesinde 
çevrenin etkisi çolk yoğundur. Bu etki özellikle 
bireyin biyolojik, psikolojik geUşmesinin hızlı 
olduğu devrelerde çak daha yoğundur. 

İnsanoğlunun içinde yaşadığı kültürdeki 
özellikleri kazanmasına kültürlenme denmektedir. 

İki türlü kültürlenme vardır. Kasıtlı ve ka
sıtsız külıtürlenme. Kasıtsız lriiltürlenımede belli 
hedefler ve sistemli yöntemler olmaksızın bireyin 
içine doğduğu toplumun kültürel karakteristik
lerim kendiliğinden bilinçsizce kendine maletme-
sidir. Kasıtlı kültürlenme ise eğitimdir. Eğitim, 
bereyin davranışında kendi yaşantıları yoluyla 
istemli olarak değişmeler m3ydana getirme sü
reci olaraik tanımlanmaktadır. 

Böylece gelişmekte olduğu kabul edilen bü
tün ülkelerde kasıtlı, yeni gayeli kültürlenme, 
eğitim iki yolda yapılmaktadır. Bunlardan bi
rincisi plânsız, programsız, örgütsüz yapılan eği
timdir. Ailede ana - babaların- çocuklarına, bü
yüklerin küçüklere ve hattâ zaman zaman kü
çüklerin büyüklere, sokakta, sinemada, alış - ve
rişte, eğlence yerinde, spor salonlarında ve benr 
zeri daha pekçok yerlerde, insanların birbirle
rine yaptıkları bilinçli uyarmalar bu türlü kasık-
h; fakat plânsız, programsız, örgütsüz eğitim 
içine girer. İşte bu tür eğitim yaygın eğitim te
rimi ile adlandırılır. 

öte yandan plânlı, programlı, örgütlü eğitim 
sistemi yer alır. Yaygın eğitimde belli bir sistem, 
belirli kılınmış yöntemler yoktur. Oysa ki, plân
lı, programlı, örgütlü bir eğitim bir sistemdir. 
Bugün örgün eğitim diye adlandırılan bir sis
temdir. Ancak, örgün eğitim terimi sadece okul 
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çağındaki çocuk ye gençlerin eğitimine- ilişkin 
sistem için ve çok dar anlamda kullanılmıştır. 
Gerçekte, Örgün eğitim, cngütleniık bir eğitim 
sistemini ifade etmektedir. Sadece çocuklarla 
ıgençlerin değil, sosyal ve teknolojik değişmelerin 
astronomik bir hızla gelişmesine paralel olaraik 
yetişkinlerin de hayat boyu sistemli bir eğitim 
sürdürmelerinin gerektiği bu uzay çağında yetiş
kinlerin de eğitimini kapsamı içine almaktadır. 

Görülüyor ki, örgün eğitim bir bütündür. 
Aneak, bu bütünün iki temel gruptan beslendi
ği de bir gerçektir. Bu temel gruplardan birini 
çoculklar ve gençler, ötekini ise yetişkinler oluş-
ıturanaiktadır. Çocuklar ve gençler için olan eği
ttim sistemi, olkul öncesi diye adlandırılan kreş
ler ve anaokulları ile başlar, üniversite ve öte
sine kadar ilkokul, ortaokullar ve liseler olarak 
sürdürülür. Buna paralel olarak yetişkin kişiler 
için de okuma yazana kursları.... 

[BAŞKAN — - Sayın Üstündağ, bağlamanızı 
rica edeceğim efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Baş-
üstüne sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bağlayınız, bir daha söz aldı
ğınızda bıraktığınız cümleden başlarsınız. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Mü-
sade ederseniz cümlemi tamamlayayım. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Oku
ma yazma kurslarından başlar ve Üniversite öte
sine kadar sürdürülebilir. Her ikisinin en önem
li birleşik yanı plânlı, programlı ve örgütlü ol
masıdır. Avrupadaki en önemli fark ise, hitap et
tiği ya da içine aldığı kitlenin özellikleriyle, bu 
özelliklere uygun olarak düzenlenen eğitim prog-
ranılarındadır. 

iSaym Başkan devamını grup adına söz iste
yerek yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen, yok. Acaba 
bunu nasıl uygulayacağız? İlk defa böyle bir du
rum oluyor. 

Sayın Özgüner, siz kişisel olarak mı konuş
mak istiyorsunuz?. 

TURHAN ÖZGÜNER (tçel) — Söz istemiş
tim, Saym Üstündağdan önce. 

BAŞKAN — Farkında değilim, söz istemedi
niz. O kadar sarih ifade ettim ki, yalnız Sayın 
Üstündağ söz istedi. Peki siz de söz istedinizse, 
buyurunuz Sayın Özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (tçel) ~ Arkadaş U-
nuşsun. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Ben 
0 rup adına söz istedim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 
Önergeye geçelim, önerge üzerinde konuşsun. 

BAŞKAN — Şimdi yine bir çıkmazdayız. 
Beş dakika ile süre kısıtlanmış. Nasıl kısıtlanmış? 
Bir kişinin konuşması. Şu halde, bir kişinin hem 
grup adına hem kişisel görüşme yapması halin
de, bu sefer Genel Kurulun ittihaz etmiş olduğu 
ıbeş dakikalık karar bu suretle on dakikaya çıkarıl
mış oluyor. (A. P. sıralarından «önerge üzerin
de konuşsun» sesleri.) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Ko.nya) — Takdir 
sizin saym Başkan; ama arka arkaya iki defa ko
nuşulduğunu birçok defa gördüm. 

BAŞKAN — Buyurunuz, 6 kişi konuşmadı-
ğığına göre, buyurunuz. 

: Grup adına konuşmanızdan sonra tekrar kişi
sel görüş olarak söz isterseniz acaba ne yapaca-
ğiz, onu da düşünmek lâzım gelir. Tekrar grup 
olarak... 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Sayın Başjkan.. 
BAŞKAN — Sayın Bir, müsaade edin. 
YAŞAR BİR (Sakarya) — Bir süre ile kısıt

lama var. 
BAŞKAN — Ben davet ettim bir kere. 
YAŞAR BİR (Sakarya) — İçtüzüğe göre 10 

kişiden aşağı grup .olamaz, burada o kadar kişi 
yok. 
< - BAŞKAN — Bir kere davet ettim efendim. 
Grup.adına söz istedi. 

* YAŞAR BİR (Sakarya) — Saym Başkan, 
.olmaz böyle şey. 10 kişiden aşağı grup olmaz ki. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA MUSTAFA ÜS
TÜNDAĞ (Konya) — Bütün bu açıklamalardan 
da anlaşılacağı gibi, okul çağında eğitim şansı
nı elde edememiş, ya da elde ettiği Öğrenimle 
hızla değişen sosyal, teknolojik, ekonomik şart
lara uyum sağlamada yeni davranışlar kazanıma 
ihtiyacında olan bireyler için sağlanan eğitim 
plânlı, programlı, örgütlü, sistemli bir eğitim
dir ve daha önce sözü edilen, tanımlanan yaygın 
eğitimden çok farklıdır. Yavgın eğitim teriminin 
böylesine plânlı, programlı ve örgütlü bir sistem 
için kullanılması kavram kargaşalıklarına yol aç
maktadır. Hattâ öyle ki, bu adı koyan Plânlama 

m — 
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Dairesi bile çeşitli Beş-'Yülük Kalkınma plânla
rında kimi yerde yaygın eğitim, kimi yerde halk 
eğitimi, kimi yerde de yetişkin eğitimi terimleri
ni kullanmış ve bu kavram kargaşalığını içinden 
çıkmaz hale getirmiştir. 

Bir yandan Millî Eğitim Bakanlığı bünyesin
de koskoca bir Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü 
etkinlik göstermekte iken, öte yanda bu etkinlik
ler, yaygın eğitim, yetişkin eğitimi gibi terimler
le tanımlanmakta, özellikle eğitimle uğraşanları 
ve eğitimci olarak yetişenleri şaşırtmaktadır. 

Ayrıca, örgün eğitimi okul içi, yaygın eğiti
mi ise dkul dışı diye ayırımlar yapılması da kar
gaşalığa yol açmaktadır. Bu, özel ihtisas komis
yonundan aldığım bir sonuç Çocukların ve genç
lerin eğitiminde örgütlenmiş okul dışı etkinlikle
rin de önemli bir rolü olduğu gibi, yetişkinlerin 
eğitiminde dkul içi öğretimin plânlanıp, prog
ramlandığı bir gerçektir; fakat, eğitim konusun
da yetkili kabul eden uzmanları bile bu kavram 
karışıklığına yönelten nokta, yaygın eğitim teri
minin kullanılmış bulunmasıdır. 

Görülüyor ki, yaygın eğitim terimi herkesi 
.plânlı, programlı örgütlü bir eğitim sisteminin 
dışında bir düşünceye yöneltmektedir. 

Yine aynı raporda, yaygın eğitim, halk eği
timi ve hizmet eğitimi terimleriyle birtakım ta
nımlamalar yapılmaktadır. O halde, yaygın eği
tim terimi aynı zamanda yetersiz de kabul edil
mektedir. Ülkemizde yaygın eğitim terimiyle ad-
landiTilmaya çalışılan ve yasalarımızın tanıdığı 
222 sayılı İlk öğretim Kanunu, mecburi öğren
me çağını geçirmiş bulunan hemen her düzeydeki 
bireylere hitap eden eğitim sistemine tek tek kap
samlı ve aynı zamanda sınırlı bir terim bulmak 
zorunludur. Gerçekte bu tür etkinlikler, dış ül
kelerde de farklı terimlerle adlandırılmıştır, özel
likle gelişmiş sayılan ülkelerde «adult education» 
Türkçede «yetişkin eğitimi terimi yaygındır. Ge
lişmekte olan ülkelerin bâzılarında, Hindistan, 
Pakistan gilbi, «Melt education» kütle eğitimi de
nilmektedir. «Cummonic education» toplum eği
timi, «Sucial education» sosyal eğitim, «Public 
education» halk eğitimi terimleri kullanılmakta
dır. 

Bunlara da bakareak, milletlerarası anlamda 
bu etkinliklerin yaygın eğitim teriminden çok 
halk eğitimi terimiyle tanımlanması çok daha ye
rinde olacaktır. Burada, bizim üzerinde durdu-
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ğumuz eğitim türünün tanımını ve görülerini, 
görevlerini, fonksiyonlarını vermek terim birli
ğine varmada belkide yardımcı olacaktır. 

Gelişmekte olan ülkemizin gerçeklerine gö
re, bizim üstünde durduğumuz eğitim türünü 
şöyle tanımlamak mümlkündür: Asıl işi okula 
ıgiıtmek olmayan, hayatta sorumluluk almış, ya 
da alma durumunda bulunan çeşitli çağdaki ve 
düzeydeki bireylerin davranışlarında onların 
ihtiyaçlarına cevap verecek, hayat standartları
nı yükselmelerine yardım edecek nitelikte değiş
me meydana getirme süreci, bu süreç okul siste
mi içinde ve yanında, gönüllü, ya da resmî ku
ruluşlar tarafından organize edilen etkinliklerde 
yer alır. «okul sistemi içinde ve yanında» diyo
rum, «dışında» kelimesini kullanmak istemiyo-
yorum, çünkü, yanlıştır. 

En geniş anlamda bu eğitim aşağıdaki prog
ram alanlarını kapisar : 

1) Öğrenim çağını geçirdiği hâlde hiç öğre
nim görmemiş, ya da çok az öğrenim görmüş 
olanlar için temel eğitim, 

2) Toplumsal ve endüstriyel koşullardaki de
ğişikliklere göre meslek edinmek isteyenler için 
meslekî eğitim, 

3) Yurttaş olarak bireylerin değişen sosyal ve 
siyasal koşullar içinde dengeli yaşayabilmeleri 
sorumluluklarını bilinçli, haklarını kullanabilir 
ve görevlerini yerine getirebüir nitelikte sahip 
olmalarını sağlayıcı liberal eğitim, 

BAŞKAN — Sayın üstündağ, süreniz dol
muştur. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sa
yın Başkan, cümlemi tamamlayayım efendim. 

4) Bireylerin kişiliklerini geliştirmelerine, 
boş zamanlarını değerlendirme ve yaşamaların
dan daha çok zevk alma yollarını bulmalarına 
yardım için çok yönlü eğitim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
Bir dahaki1 konuşmamda devam ederim. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
40 ncı madde üzerinde başkaca söz isteyen 

sayın milletvekili?... Yok. 
Sayın Üstündağ tarafından verilen önerge

yi okutuyorum:' 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısınrn III ncü 

bölümündeki «Yaygım eğitim» teriminin "y^i-
ne «Halk eğitimi» teriminin konulmasını, sözü 
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!Bu duruma göre, hem bilimsel tanımlarar 
ve hem de sınırlamalara aykını düşniıemjek, hem 

••de ülkemizin şartlarına uygun hareket ede
bilmek için herkesçe tek ve sınırları belirgin 
bîr anlamda «Halk eğitimi» teriminin kullanıl
ması yerinde ve hattâ zorunlu olacaktır. 

jM'il'lî Eğitim, Bakanlığının çalıştırdığı b&r 
komisyon, halk eğitimini genişliğime inoele-
mıiş, kitap halinde ortaya getirmiştir. 

Değerli arkadalanm, bu madde üzerinde 
küçük b'ir önerim dab.a olmuştur. «Örgün eği-
timin yanında ve dışında» yerine, «Öngün eği
timin içinde ve yanında» kelimesi daha iyi1 ve 
açıklık getirecektir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — (Sayın Mustafa Üstündağ ta

rafımdan verilen önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmamaktadır. Bayın Üstündağ, önerge
sini izah etmiştir. 

Önergemin diikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul edillmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Kuruluş : 
Madde "41. — Yaygım eğitini, örgün eğitim 

ile birbirini tamamlayacak, gereğimde aynı va
sıfları kazandırabilecek ve birbirinin heır türlü 
imkânlarından yararlanaea,k biçilmde bir bü
tünlük içinde düzenlenir. 

Yaygın 'eğitim, genel meslekî - t ekn ik ol
mak üzere iki temel bölümden meydana gelir. 
Bü bölümler birbirini destekleyici biçimde ha
zırlanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde de Sayın 
Üstündağ tarafından verilmiş bir önerge bu
lunduğu, cihetle maddeyi müzakereye vazediyor 
rum. 

Madde üzerinde görüşmek isteyen sayın 
milletvekilli. Yok. 

Önergeyi olaıtuyorum : 

edileli bölüm altındaki 40 ncı maddenin birin
ci satırındaki «Yaygın eğitimin» teciminin çıka
rılarak yerine «Halk eğitimimin» teriminim ko
nulmasını, aynı maddenin birincd paragrafının 
sonundaki «Veya dışında;» kelimelerinin çıka
rılmasını, aynı maddenin sonuna 8 mci bend 
•olarak «Meslek içi eğitim yapmak» cümlesinin 
konulmasını arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

BAŞKAN — Sayın Komfeyon? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANG-I (Eıs'kiehir) — Katılmıyoruz efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Katılmıyoruz. 

jBAŞKAN — Sayın Üstündağ'm önergesi
ne Hükümet ve Komisyon katılmıyorlar. 

İzah etmek üzere buyurun (Sayın Üstündağ. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Değer
li arkadaşlarım, bir çalışmayı tamamlamak üze
re söz aldım, o bakımdan Özür dilerim. 

Bütün bu açıklamalardaki gerçeklerden 
giderek yukarda sayılan etkinliklerin, «Yay
gın eğitim» terimi ile adlandırılmasının sakın
calarını şöyle özetleyebiliriz: 

1. Bilimsel tanıma uymadığından, eğer 
değiştirmezsek, kavram kargaşalığına yol aça
caktır, 

• 2. Tek terim altında toplanamaması! gibi 
bir sonuç doğurmaktadır, 

3. Milletlerarası anlayışa aykırı düşmek
tedir,. 

4. Yöntemlerin ve etkinliklerin iyi ve açık
lıkla anlatılmasını önlemektedir. 

Eğer kanun yapıcılar bu terimi Devlet Plân
lama Teşkilâtımın yayınlarına dayanarak kul
lanıyorlarsa, yaptığım incelemelere göre bu 
terim Amerika'da kullanılan ı«Extaution, edu
eation» teriminden esinlenerek yaratılmıştır. 
Oysa ki, «Extautİon, edueation» in lügat anla
mı ; uzatılan, yani, yayılan eğitim dem ektir. 
Amerika'da bu terim altında yapılan etkinlik
ler halk eğitiminin sadece bir dalını meydana 
ge'tiren tarım eğitimiyle sınırlıdır. Bunun ya
nında,' «Extaution, " edueation»! da kapsayan 
bir «Adtil't edueation» terimi daha 'bilimsel ve 
daha geniş kapsamlı olarak kullanılmaktadır, 

Sayın Başkanlığa 
. '(Görüşülmekte plan kanun tasansıının 41 nc'i 

maddesinin birinci satırındaki «Yaygın eğitim;» 
teriminin 'kakUrılarak yerine «Halk 'eğitimi» te
riminin konulmasını, 

Aynı maddenin ikine! paragrafındaki «Yay
gın eğitim» teriminün kaldırılarak yerine «Halk 
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eğitinıji» teriminin konulmasını arz ve teklif 
ederim. * 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

BAŞKAN — Komisyon? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ÎSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
madde ile ilgisi olmayan bir önergedir. Bu iti-
ıbarla, «Halk eğitimi» tâbiri 40 ncı maddede 
getirilmesi lâzımdı. Önergeye iştirak «demeye
ceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, «Bu madde 
ile ilgili1 değildir, bu sebeple katılmıyoruz!» di
yorlar. 

Hükümet? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Katılmıyoruz. 
BA'ŞKjAN — Hükümet katılmıyor. 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu

sunu oylarınıza arz ©diyorum. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştrir. 

41 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etimeyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Koordinasyon : 
Madde 42. — Genel, meslekî ve teknik yay

gın eğitim alanında görev alan resmî, özel ve 
gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki ko
ordinasyon Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanır. 

Genel yaygın •eğitim' programlarının düzen
leniş şekli yönetmel'üklle'tespit edilir. 

(Meslekî ve teknik yaygın eğitim faaliyetleri
ni yürüten Bakanlıklar ile özerk eğitim kurum
ları ve resmî ve özel işletmeler arasında Millî 
Eğitim Bakanlığınca sağlanacak koordinasyon 
ve işbirliğinin esasları kanunla düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın .milletvekili?.. Yok. önergeyi oku
tuyorum. 

(Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 42 nci 

maddesindeki «Yaygın eğitim» terimlerinin kal
dırılarak yerlerine «Halk eğitimi» .terimler/inlin 
konulmasını, 

Aynı maddenin sonuna «İhtiyaca göre te
mel eğitimlin ve ortaöğretimin okul binaları ve 
diğer imkânları örgün eğitim çalışmaları dı-
şıfnda halk eğitimine tahsis edilir. Bütün yük

sek öğretim kurumları, akşamları"-halk eğitimi 
yaparlar, cümlelerinin 'eklenmesini arz ve tek
lif ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

(BAŞKAN" — Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU ADINA MEHJMOT İS

MET ANGI (Eskişehir) _ Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner

geye katılmamalctadi'r. Önergenin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önergenin dikkate alınmama
sı kabul edilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Üüncü kısım 
Öğretmenlik mesleği 

I - Öğretmenlik : 
Madde 43. Öğretmenlik, Devletim eği

tim,, öğret'i'm ve bununla ilgilli yönetim görevle
rini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidr. Öğ
retmenler bu görevlerimi Türk Millî Eğitlimlinkı 
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa 
etmekle yükümlüdürler. 

Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, 
özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile 
sağlanır. 

Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilme
leri için, hangi öğretim kademesinde olursa ol
sun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim gör
melerinin sağlanmasu lesastır. Bu öğrenim lisans 
öncesi, lisans ve lilsans üstü seviyelerde yatay 
ve dikey geçişlere de imkân verecek. biçiiımde 
düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili1?.. Buyurun iSayın Üs
tündağ. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Tasarının 43 ncü maddesinde; öğretmenlik 
mesleği ile ilgili bir madde formüle edilmiş
tir. Maddenin genel "hatları'ile tamamen ya
nındayım. Bu, kanunda oldukça bir yenilik 
olarak gelecektir. Ancak, okul bünyesi içeri
sinde öğretmenlik mesleği yanında artık bu-

— 221 — 
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gün ibir de ^eğitini: yöneticiliği mesleği. acardır. 
Eğitim yöneti'çiliği mesleğinin de varlığını ka
bul et'mek mecburiyetisndeyiz bugün. Ben, bu 
imaddedeki öperimle, 'maddeye; öğretmenlik ve 
eğitim yöneticiliği ımesleği, başlığı altında mad
deyi ona göre bu kelimeleri ekleyerek, yeniden 
formüle ettim. Eğer kabul buyurulursa, Batı' 
da olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi, eğitim 
yöneticiliğini de bir meslek olarak -kabul et
me durumuna gireceğiz. 

Bu kanunun tümü üzerindeki yaptığım gö
rüşmede eğitim yöneticiliği mesleğimin benim
senmesinin ve bunun bir meslek olarak ele 
'alımasınun ülkemiz yönünden yararlarını açık
lıkla ortaya koymaya çalışmıştım. 

Değerli arkadaşlarım, öğretmenlik mesleği
ni bir eğitim, yöneticiliği mesleği' olarak kul
lanamayız. 'Bugünkü tatbikatımızda öğretmen-
lerin-ıparasmdan eğitim yöneticilerini tâyin et
mekteyiz. Bu tatbikat 'devam ettiği için, eği-
im' yöneticisi yetiştirme yolunda gerekli ör-
gütleşmelere veya 'kurumların açılmasına git
memekte, bireğitim yöneticisi yetiştirme ham
lesine girişm«m'ekteyiz. 

Oysa, eğitim yöneticiliği bir meslektir. Bu 
mesleği edinmek için, okulu • gerekir, öğrenil
mesi ıgerekirj; Aynen 'diğer kamu yönetiminde 
nasııl okullarımızda yetiştirip kaymakam vesai
re tayin ediyoruz. Diğer önemli bir teoriyi de 
burada zikretmem gerekir. 

Meşhur Parkinson teorisi der ki ; «'Eğer büîr 
sistemin içerisinde yenilik yapmak istiyorsa
nız, sistemin .'içinden gelenleri değil, dışından 
gelenleri buraya yönetici olarak tâyin etme
niz gerekir.» Müsaade ederseniz bunu biraz aça
yım. 

Bugünkü eğitim sistemimizin gidişinden 
şayet memnun değilseniz, o halde eğitim siste
mimizin değişmesini istiyorsunuz demektir İd; 
istiyoruz, onun içıin kanun getiriyoruz. Eğitim 
sistemimizi başından sonuna kadar etkileye
cek: örgüt, merkez örgütüdür. Bu kanunun bu 
maddesîini olduğu gibi geçirdiğiniz takdirde 
merkez örgütümüze tâyinler öğretmenler ara
sında olunacaktır. Okullarımıza yönetici tâ
yinleri, okuldaki öğretmenlerimiz arasından 
olacaktır. En ufak bir ölçüde yöneticilik saha
sında yetiştirmeyi öngörmeyeceğizdir. 

O zaman ne olacaktır Ozaman olacak şey 
şudur: Genel* müdür muavini, genel müdür'ola

caktır,. genel -müdür .müsteşar olacaktır. Veya 
şube müdürü, genel müdür muavini olacaktır, 
filan müdür oraya geliip bir şeyler alacaktır. 
Ve böylece sistemin içerisinde belli bir değlişifc 
ligi yapmamıza imkân olmayacak; aynı gele
nekler, aynı tatbikat, bu kanunu çıkarmamıza 
rağmen devam edecektir* Samimî dlsak bile de
vam edecektir. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, bağlamanızı 
istirham, edeceğim. 

MUSTAFA- ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bağ
layayım Sayın Başkanım, 

Parkinson der ki; «Hasta olan, -ameliyatı ge
rekli olan iyi bir doktor olsa da kendi kendini 
ameliyat edemez» der. Bugünkü merkez yöne
ticileri çok iyi olsalar bile, kendi 'kendililerini 
ameliyat edip, bunu tatbikata koyamazlar. 

Bu bakımdan, lütfen bunu buraya deree:-
der, bir eğitim yöneticiliği mesleği ihdas eder
sek, süratle bunun okulları 'açılacaktır. Eğûtilm 
yöneticileri yetişmeye başlayacaktır. B,u taze 
kan, merkez örgütümüze girecektir ve asıl de
ğişiklik o zaman gelişmeye başlayacaktır. 

Teşerkkür ederim, saygılar sunarım, 
BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde baş

ka görüşmek isteyen sayın milletvekili yok. 
Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının43 ncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiıilmesinıi 
arz ve teklif ederim. 

Konya 
(Mustafa Üstündağ 

«Üçüncü kısım 
Öğretmenlik ve eğitim yönetmeciliğii mesle

ği. 
1. Öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği : 
Madde 43. — Öğretmenlik ve eğitim yöneti

ciliği, Devletin .eğitim, öğretim ve bununla il
gili yönetim görevlerini üzerne alan özel ihti- • 
sas meslekleridir. Öğretmenler ve eğitim yöne
ticileri görevlerini Türk Millî Eğitiminin amaç
larına ve temel ülkelerine uygun olarak ifa 
et m ekle yükümlüdür 1er. 

Öğretmenlik ve eğitim yöneticiliği 'meslek
lerine hazırlık genel kültür, özel alan eğİtı'lmi, 
pedegojik, eğitim, yöneticiliği, sosyolojik, psi
kolojik ve felseftiik formasyon ile sağlanır. 

Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabil
meleri için hangi öğretim kademesinde olursa 
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olsun öğretmen ve eğitim yönetfc&i adaylarına 
yüksek öğrenim görem/lerinlin sağlanması esas
tır. 'Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisans 
üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de im
kân verecek b'İçjiimde düzenlenir.* 

BAŞKAN — Komisyon?. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 

İSMET ANOI (Eskişehir) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önerge

ye katılmamaktadır. Önergesinin dikkate alı
nıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edece
ğim. Dikkate «alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kaîbul edilmemiştir. 

43 ncü maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Ka/bul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

II. - öğretmen yetiştiren kurumlan açma 
yetkisi : 

Madde 44. — öğretmenlik formasyonu ve
ren üniversite ve akademiler dışındaki öğret
men yetiştiren kurumlar Millî Eğitim Bakanlı
ğınca açılır ve yönetilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın milletvekili?.. Yok. Madde üzerinde 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

(Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 44 

ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

II. - Öğretmen ve eğitim yöneticisi yetişti
ren kurumları açma yetkisi : 

Madde 44. — Öğretmenlik ve eğitim yöneti
ciliği formasyonu veren üniversite ve akademiler 
dışındaki öğretmen ve eğitim yöneticisi yetişti
ren kurumlar, Millî Eğitim Bakanlığınca açı
lır. 

BAŞKAN — Komisyon?. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz 
efendim. 
. BAŞKAN —Hükümet?.. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Katılmıyoruz efendim. 
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BAŞKAN— Komisyon ve HüMmet veril
miş bulunan tadil önergesine katılmamaktadır. 
önergenin dikkate alınıp alınmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler...'Kabul edil
memiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

III. - öğretmenlerin nitelikleri, ve seçimi : 

Madde 45. — öğretmen adaylarında genel 
kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formas
yon bakımından aranacak nitelikler Millî Eği
tim Bakanlığınca tespit olunur. 

Öğretmenler, öğretmen yetiştiren kurumlar
dan, akademilerden ve üniversitelerin ilgili fa
külte, enstitü ve bölümlerinden ve bunlara denk
liği Millî Eğitim Bakanlığınca -kabul edilen 
yurt dışı kurumlardan mezun olanlar arasın
dan Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler. 

Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik for
masyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan 
alanlarda, öğretmenliğe atanmalar! halinde bu 
gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için 
Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler 
alınır. 

Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, 
teftiş ve yönetim görevlerine, haaıgi seviye ve' 
alanda öğrenim görmüş olanların ne gibi şart
larla seçilebileceklerin yönetmeMkle düzenle
nir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen sayın milletvekili?. Yok. Madde üzerinde 
verilmiş iki önerge vardır; Sayın Nuri Çelik 
Yazıcıoğlu ve Sayın Mustafa Üstündağ tarafın
dan. Her ikisini de okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Temel kanun tasarısının 45 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının tasarıdan çıkarıl
masını saygıyle öneririm. 

'Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

(Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4,5 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa, - Üstündağ 
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III. - 'Öğretmen ve eğitim yöneticilerinin ni
telikleri ve seçimi : -' ••' 

«Madde 45. — öğretmen ve eğitim yöneticisi 
adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi, pe-
degojik, sosyolojik, psikolojik, felsefik ve eği
tim yönetimi formasyonu bakımından aranacak 
nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olu
nur, 

Öğretmenler ve eğitim yöneticileri öğretmen 
yetiştiren kurumlarda.n akademilerden ve öğret
menlerle ilgili fakülte, enstitü ve bölümlerinden 
ve bıtnlara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca 
ka'bul edilen yurt dışı kurumlardan mezun olan
lar arasından Millî Eğitim Bakanlığınca seçilir
ler. 

Yüksek öğrenimleri sırasında gerekli for
masyonu kazanmış olanlara ihtiyaç duyulan 
alanlarda, öğretmenliğe ve eğitim yöneticiliğine 
.atanmaları halinde bu gibilerin adaylık dönemi 
içinde yetişmeleri için Millî Eğitim Bakanlığın
ca ^gerekli tedbirler alınır. 

Hangi derece ve seviyede öğretim, eğitim 
ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda 
öğretim 'görmüş olanların ne gibi şartlarla se
çilebileceği yönetmelikle düzenlenir.» 

BAŞKAN — Sayın komisyondan ve Hükü
metten evelâ'Sayın Üstündağ'm önergesine ka
tılıp katılmadıklarını soruyorum. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI '(Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Üstündağ'm önergesine katılmadıklarını ifade 
ettiler. Önergenin dikkate alınıp alınmamasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

iSaym komisyon ve Hükümet, Sayın Yazıcı-
oğlu'nun önergesine katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
19MET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ .(Uşak:) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önerge
ye katılmadıklarını söylediler. 
'•"-:• önergenin dikkate alınıp alınmamasını oy
larınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.: -..-• ' 

Maddeyi- oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler...' Etmeyenler.;. Kabul edilmiştir. 

JV; - Öğretmenlerin bölge hizmeti^: - -
Madde 4.6. — Öğretmenlikte yurdun çeşitli 

bölgelerinde görev yapmak esastır. •' 
Hizmet bölgeleri ve ihtiyaçlara göre bu böl

geler arası yer değiştirme esasları yönetmelikle 
düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen var m i l . Yok. 

Sayın Üstündağ'm bir önergesi vardır, oku» 
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa.'. 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 46 neı 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ: 

IV. - Öğretmenlerin ve eğitim yöneticileri
nin bölge hizmeti; . . 

Madde 46. — Öğretmenlikte ve eğitim yöne
ticiliğinde yurdun çeşitli bölgelerinde görev 
yapmak esastır. 

Hizmet bölgeleri ve ihtiyaçlara göre bu bol
ler arası yer değiştirme esasları yönetmelikle 
düzenlenir. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar mı önergeye1?. . 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSME TANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Üstündağ'm önergesine katılmadıklarını ifadfe 
ettiler. Dikkate -alınıp:...'» alınmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum: Dikkate alınmasını 
kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir.- . ... 

Maddeyi oylarınıza arz • ediyorum. Kalbul 
edenler... • Efcımeyenieır... Kabul edilmiştir.. . ';• 

V - Uzman ve usta öğreticiler•*. . 
Madde 47.—- Örgün ve yaygın eğitim-IÎUV 

rumlarında ve Hizmet içi. yetiştirime kurs, -semi
ner ve konferanslarında uzman ve usta öğretiv 
çiler de geçici olarak g^revIeiıdirileMEr;' . 

Öğretimin tür ve seviyelerine göre .uzman ve 
usta öğreticilerin seçimlerinde aranacak şartlar, 
görev ve yetkileri yönetmollikle tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerîfide gÖrüf^eikf is
teyen var mı?.. Yok; Önergeler vardır -,•'.'ıSİâyın 
Mustafa Üstündağ,, 'Sayın\SabH Yahşi:;ve' Nürİ 

r 
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Çelik Yazıeıoğlu, Ziya Yağcı, ismet Kapısız, 
.IMs&m^tin^Başer,-. Mustafa Üstündağ tarafın-
dan;yea*ilmiş önerge ile Millî Eğitim Komisyonu
nun kaıbul ettiği 47 nci maddeyi, metne 47 aıci 
madde olarak ithal etmek isterler. 

Ayrıca iSayın: İbrahim Öktem, Sayın Meh-
•mei .Aralantürk, Sayın Zekiye Gülsen, Sayın 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sayın İsmet Kapısız'm 
4 a aynı mealde Önergeleri vardır. 
'-; »Sayın;. Mustafa Üstündağ'm bunun dışında 

bir önergesi vardır. Sayın Sabri Yahşi ve beş 
'arkadaşının, vermiş olduğu önerge ile diğer 
önergeler aynı mealde olduğu cihetle, yalnız 

.bu önergeyi muameleye koyacağım. 
:J -'-..- • ' Millet Meclisi Başkanlığına 

••••-' Millî • Eğitim Temel kanun tasarısına, Millî 
/Eğitim .Komisyonunca eklenen 47 nci madde
nin aynen kabulünü arz ve teklif ederiz. 

• Ç a n k ı r ı Kocaeli 
• Nuri Çeılik Yazıcıoğlu v İSaibri Yahşi • 

Ankara .Yozgat 
.•'••'."Yusuf Ziya Yağcı İsmet Kapısız 

Konya Nevşehir 
Mustafa Üstündağ Hüsamettin Başer 

BÂŞKÂN — Dİğer önergeleri de okutuyo
rum. .-• .... 

•Sayın Başkanlığa 

Millî Eğitim Temel Kanunu tasarısının Mil
lî Eğitim Komisyonunca eklenen ve sonra Büt
çe - Plân Komisyonunca da çıkarılan 47. mad

denin tasarıya eklenmesriınıf arz ve teklif ederim. 
'"•'•••.••• ' = • . . . . • ' • ' • Yozgat 

İsmet Kapısız 

Millet Mciclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Tekel Kanun tasarısının (Millî 
Eğitim KJomişyonumcıa .'kabul edilmiş olan) 47. 
maddesinin kanunda aynen, yer almasını saygı 
İle öneririm. 

. . . . Çankırı 
•' Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Milî Eğitim Temel Kanun tasarısına, Millî 
• Eğitim Komlisyonunca eklenen 47. maddesinini1 

aynen .'kaibuılünü arz ve teklif ederim. 
-'..."-'•: •"••••'.- -••••-"','•' Çanakkale 

Zekiye Gülsen 
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Millet Meçlisi Başkanlığına 
Millî Eğitim Temel Kanun tasarısına, Mil î 

Eğitim Komisyonunca eklemen 47. maddesinin 
aynen kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Trabzon Bursla 
Mehmet Aslantürlk İbrahim Öktem 

Sayın Başkanilığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 47 ned 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Konya 
• 'Mustafa Üstündağ 

«Madde 47. —- Örgün ve halk eğitimi ku
rumlarındaki hizmet içi yetiştirme (kurs, semi
ner ve konferanslarda uzman ve usta yöneti
ciler de geçici olaralk görevleodiirilebilür. 

Öğretimin tür ve seviyelerine göre uzman 
ve usta öğreticlilerin seçimleriinde aranacak şlart-
lar, görev ve yetkileri yönetmelikle tespit edi
lir.» 

BAŞKAN — Okunan önergelerden Sayın 
Öktem, Arslantürk, Zekiye Gülsen, Yazıcıoğlu, 
Kapısız ve Üstündağ'm ayrı bir önergesi ola
nak aynı mahiyette olduğu cihetle Sayın Sab
ri Yahşıi ve arkadaşlarının önergesiyle birleşti
rilerek işleme konmuş buluramaiktadır. 

Komisyondan soruyorum: Millî Eğitim Ko
misyonunda tedvin edilen 47 nci madde, Plân 
Komisyonunca metinden çıkarılmış bulunmak
tadır. Bu önerge ile 47 ned maddenin aynen 
•kanun tasarısına konması istenmektedir, katılı
yor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, ko-
misyoır görüşünü tasarısı ile tespit etımiiştir, 
katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmadığına göre 
'konu üzerinde müzakere açamıyoruz, ancak 
meseleyi oylarınızla halledeceğiz. Komisyonu 
eğer katılmış olsaydı madde üzerinde ımüzakere 
açacaktık. 

Önergeyi tekrar okutup oylarınıza arz ede-
eeğim. 

(Kocaeli MilletvdklH SaBri Yahşi ve arka
daşlarının önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN-—: Millî Eğitim Komisyonunca ka
bul edilmiş bulunan metnin tasarıya 47 nci mad
de olarak girmesi öngörülmektedir. Bu öneri
ye Komisyon katılmamaktadır, Hükümet ka
tıldığını beyan etmiştir. Önergenin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz edi
yorum: Dikkate alınmiasını kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Mustafa Üstüıidağ'ın önergesini tek
rar okutuyorum. 

(Eonya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
!önerigesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın 
Üstündağ'm önergesine katılıyorlar mı efen
dim? 

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

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okunan 
önergeye katılmadıklarını ifade etmiştir. 

önergenin dikkate alınıp (alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 nci maddeyi okutuyorum. 
VI - öğretmenlerin hizmet içi yetiiştirüilime-

İSİ : 
Madde 48 .— Öğretmenlerin daha üst öğre

nim görmelerini sağlamak üzere yaz ve akşam 
okulları açılır veya hizmet içinde yetiştirilimele-
ri miaksiadıylie kurslar ve seminerler düzenlenir. 

Yaz ve akşam okulları öğretmen yetiştiren 
kurumlarca açılır; bunlara devam edecek ye
terli krediyi doldurtam öğretmenlere o kuru
mun belge veya diploması verilir. 

Millî Eğitim Bakanlığınca açılan kurs ve 
seminerlere devam edenlerden başarı sağlayan
lara belge verliilir. Bu belgelerin, öğretmenle
rin «atama, yükselme ve nakillerinde ne ölçüde 
ve niasıfl değeıiendirileceği yönetmelikle düzen
lenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Madde üzerinde Sayın üstündağ tarafından 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte alan kanun tasarısının 48 <nc£ 

maddesinin (aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
, arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

«VI - öğretmenlerin ve eğitim temsilcileri
min hizmet içi yetiştirilmesi : 

Madde 48. — öğretmenlerin ve eğitim yöne
ticilerinin daha üst öğrenim görmelerini sağla
mak üzere yaz ve akşam okulları açılır veya 
hizmet içinde yetiştirilmeleri maksiadıyle kurs
lar ve seminerler düzenlenir. 

Yaz ve akşam okulları öğretmen ve eğitim 
yöneticiliği yetiştiren kurumlarca açılır; bunla
ra devam ederek yeterli krediyi dolduran öğ
retmenlere ve eğitim yöneticileraıne o kurumun 
belge ve diploması verilir. 

Millî Eğitim Bakanlığı halk eğitiminee açı
lan kurs ve seminerlere devam edenlerden başa
rı sağlayanlara belge verilir. Bu belgelerin, 
öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin atama, 
yükselme ve nakillerine ne ölçüde ve nasıl de
ğerlendirileceği yönetmelikle tespit edilir.» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılıyorlar mı efendim ? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — Katılamıyoruz efen
dim. 

M I L L Î E Ğ I T I M B A K A N I O K H A N D E N 
GIZ (Uşak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Sayın' 
Üstündağ tarafından verilen öner'geye katılma
dıklarını ifade ettiler. 

önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oyliarmıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul1 

edilmemiştir efendim. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 neu maddeyi okutuyorum. 
VII - Yurt içi ve yurt dışı yetişme imkân

ları : 
Madde 49. — Yurt içinde ve dışında daha' 

üst öğrenim yapmak veya bilgi, görgü ve ihti-
siaslaranı artırmak isteyönı öğretmenlerin belli 
şartlarla, aylıklı veya aylıksız izinli sayılimâla-
rı sağlanır; bu şartlar, millî eğitimin ihtiyaç
ları gözönünde tutularak, hazırlanacak yönet-

I ımeliikle belirtilir. 
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ALİ NAİLİ ERDEM (İzmâr) — Sayın Baş- j 
k#nK «aylıklı» kelime&mden, sonra- «y-eya» de
ğil «ve» diye geçiyor metinde. 

BAŞKAN — Biz tashiihli olarak okuyoruz. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Madde üzerimde Sayın Üstündağ tarafından 

verilmiş önenge yar, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 49 neu 

maddeslinin ikinci satırındaki «öğretmenlerin» 
kelim esinden sonra «ve eğitim yöneticilerinin» 
kelimelerinin efelenmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılıyorlar mı efendim ? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — Aynı esbapla katıl
mıyoruz efendim. . 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak)—Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye- katılmıyorlar. 

Önengeniını dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
odilmemişıtİT. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum. 
VIII - Öğretmen konutları : 
Madde 50, — Millî Eğitim Bakanlığınca 

gerekli görülen yerlerde, özellikle mahrumiyet 
bölgelerinde görevli öğretmenlere konut sağla
nır.. 

Konutlar okul binaları ille birlikte plânlanır 
ve yapılır. .. -. 

Eöki eğitim kurumlarının konut ihtiyacı bir 
;p'lâna bağlanır ve bu fcanultlarm yapımı içlin, 
her yıl Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesiime gerek
li ödenek konur. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen 
sayın üye? 

Buyurunuz Sayın Yenipmar. 
HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; öğretmen ko- i 
nuftlardyle. ilgili olan bu maddeyi şükranla kar
şılarım. Anoaik burada «öğretmen» tâbirinden | 
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foaşka bir de «mahrumiyet bölgeleri» kelimele
ri alınmış; çak güzel. Yalnız (burada görev 
yapan millî eğitim müdürleri, ilköğretim (mü
fettişleri bunun dışında kaldıkları içSaı mahru-
m'iyet mıntıkalarında bundan istifade edeme
mektedirler. Eğer «öğretmen ve yöneMdlerii» 
denmiş olsaydı bu haklardan onlar da istifa
de edebilirlerdi1. Çünkü bunun sıkmtısını yakıi-
nen bilen bir arkadaşınızım. B k millî eğitim1 

müdürü mahrumiyet mıntıkasına 'gelir, öğret
menin evi olduğu halde, bir millî eğitim müdü
rü ve orada çalışan ilköğretim müfettişleri ko
nut bulamazlar. 

Aeab;a Komisyon veyalhutta Hükümet, bu
raya öğretmen ve yönetâdilıer veyahut ilköğre
tim müfettişılerinıi de dâhil edemez mi? Bu du
rumu arz etmek için huzurunuza geldim. 

Saygılar sunarım. ,,, 
BAŞKAN — Madde üzerinde baştea söz is

teyen sayın üye?... Yok. 
Madde üzerinde Sayın Üstündağ tarafın

dan verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 50 nci 
maddesinin üzerindeki «VIII - Öğretmen» keli-
ımesinden sonra «ve eğitim yöneticileri» keli
melerinin eklenmesini, 

Aynı maddenin üçüncü satırlödaki «öğret
menlere» kelimesinden sonna «v© eğitim yöne-' 
ticilerine» kelimelerinin eklenmesbıi arz ve tek
lif ederim. 

Konya * 
Mustaia Üstündağ 

BAŞKAN — Komisyon, ve Hükümet öner
geye katılıyorlar mı efendim? 

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

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner-
g-ye katılmadıklarını ifade etmektedirler. 

Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınma
sını kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabuli 
edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Kabul letmey enler... Kabul edilmiş
tir. ; . • ~' 

51 nci maddeyi okutuyorum. .ıh 
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Dördüncü kısım , 

Okul binaları ve tesisleri 

1. Okul yapıları : 

Madde 51. — Her derece ve türdeki eğitim 
kurumlarına ait bina ve tesisler çevremin ih
tiyaçlarına ve uygulanacak programların özel
liklerine göre Millî Eğitim Bakanlığınca plân
lanır ve yaptırılır. 

Bu maksatla her yıl Millî Eğitim Bakanlığı 
'bütçesine gerekli ödenek konur. 

Arsia temini ile okul bina ve tesislerimin ya
pım ve donatımında, Devletin azlamî imkân
larınım kullanılması yanında vatandaşların her 
türlü yardımlarından da yararlanılır ve ylar-
dımlar teşvik edilir ve değerlendirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Üstün-
dağ ve Sayın Özgüner söz -istemektedirler. 

Buyurun Sayın Üstündağ. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bu madde üze
rinde vermiş olduğum bir önerimi arz edip açık-
-llamaya çalışacağım. 

Madde; bildiğiniz gibi, «Her derece ve tür
deki eğitim kurumlarınla ait bina ve tesisler 
çevrenini ihtiyaçlarına» göre uygulanacağını 

.belirledikten sonra, «Bu maksatla her yıl Mil
lî Eğitim Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek 
konur.» ve üçüncü paragrafında da; «Ama te
mini ile okul biınia ve t esasilerinin yapım ve do
natımında, Devletin azamî imkânlarının kul
lanılması yanında vatandaşların her türlü yar
dımlarından da yararlanılır ve yardımlar teş-

' vik edilir ve değerlendirilir.;» demektedir. 
Bu görüşün karşısında değilim. Gerçi çok 

değerli Millî Eğitim Bakanı geçen gün burada
ki konuşmalarında, Cumhuriyet Halk Partisi
nin geçmişteki bir uygu'lamasını buraya geti
rerek; «O zaman vatandaşlar sırtında taş Çek
'tiler, ağaç çektiler. Okulları öyle yaptırdı
nız ; ama bugün biz yaptırıyoruz.» dediler. 
(A. P. sıralarından «Yalan mı?» sesi) 

'Teşekkür ederim arkadaşım, ama bugün 
aynı şeyi getiriyoruz buraya. Esasta, onu söyle
yeyim yüreğiımdefeirii söyleyeyim; vatandaşla
rın bu nevi yatırımlara katkısını sağlamamızın 
ıbâzı yararları vardır. Vatandaş, küçük de ol
sa onun içine kendi katkısını koyarsa ona sa-
bip çıkar. Bu benim malım der. . Benden bir 

parça der. Ben emiegimi ve bir kısım sermaye
mi kattım der. O bakımdan bu maddenin' 
özüne karşı değilim. 

Ancak maddeye bir şey eklemek işitiyorum. 
Yine sosyal adaleti savunmak zorundayım. Bu! 

'emeğin ve sermayenin katılımı yalnız köylerde 
değil, iktisadî güçleri dar olan köylerde de- < 
ğil; lütfedin bunu şehirlerde de yapaHum. Onun 
için maddenin kullanılmıası yanında mevcut 
düzende olduğu gibi yalnız köydeki vatandaş
lar değil; şehirlerdekıini de bunun içerisine ko
yarak bu maddeyi tekrar formüle edersek, o 
zaman ben bu maddedeki samimiyete inanırım. 

Aksi takdirde değerli arkadaşlarım, hepimiz 
politikacıyız köye gidiyoruz. Vatandaş hiç
bir partiyi ayırmadan şöyle sormaktadır: «Siz, 
çocuklarınızı okuıtituğunıuız okulum yapımına pa-, 
ra veriyor musunuz? Kum, taş çekiyor musu
nuz ? O okulun kömür, elektrik parasını, ve sai-
resini ödemek için bir katkıda bulunuyor musu
nuz?» (A. P. sıralarından 'hayır» sesleri) 

Değeri arkadaşlarım, ben... 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ben Sakar

ya'da duymadım. 
BAŞKAN — Sayın Güngör Hun, müdahale 

etmeyiniz, çok rica ederim. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Duy-

madıysan benden duymuş ol, ımuhsterem arkada
şım. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Senin istismar 
ettiğim zihniyet söylüyor. ' 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, çok 
ricia ederim... Müdahale etmeyiniz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Eğer 
gerçekten köylüye hizmet ettiğinizi açıklıMa 
göstermek istiyorsanız, ben bu maddenin aley
hinde değilim diyorum, öaünıde, prensdıbimdıe be
raberim diyor. Halkın katkısı olursa halk yap
tığı meselelere sahip çıkar diyorum; ama yal
nız bunu köye inhisar ettirmeyin, bırakın şe
hirdeki, mahallelerde ve bizim çocuklarımızın 
okuduğu mahallelerde de bu maddemin isteri
ğini getirelim. 

Bizim gibiler de veya varlıklı kişilerim ço
cuklarının okuduğu okullarda da bunlar bu ka
tılımda bulunsunlar, lütf ettsiinler onlar da buna 
sahip çıksuılar. Bunu istiyorum. Ne kötülü
ğü var bunun? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Köy, 
şehri ayırımı çıkarıyorsunuz. 
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MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — De
ğerli arıkadaşlarım... 

BAŞKAN — Çok istirham ederim arkadaş
lar, müdahale etmeyiniz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bu 
maddeyi siz köy için getirmezseniz, fakir böl
geler için getirmezseniz ben şehir için istemez
dim. Bu maddeyi böyle geçireceksiniz ve bu 
Imıaddedeki fakir bölgelerdeki halka yüklenen 
(ağırlığı ve bu oyunu biz de adım adıım açık
layacağız. 

Saygılar sunarım. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 222 

Sayılı Kanunda var. 
BAŞKAN — Sayın Özgüner, buyurunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Maddenin lehindeyim, evvelâ onu açıkla
makla söze başlayayım. 

Ancak bu madde Türkiye'mizde nasıl uygu
lanır bunun üzerinde zabıtlara da geçirmek ba
kımından biraz konuşmak her halde yara.rsız 
olmaz. Birkaç dakika sarf etmekten ibaret olsa 
>da yararlı olur kanısındayım. 

Arkadaşlarım,, her derece ve türdeki eğitim 
kurumlarına ait bina ve tesisler Millî Eğitim 
Bakanlığınca plânlanır ve yaptırılır. Şüphesiz 
bu böye olmalı. Ancak son fıkrasında «Arsa te
mini ile okul bina ve tesislerinin yapım ve do
natımında, Devletin azamî imkânlarının kulla
nılması yanında vatandaşların her türlü yar
dımlarından da yararlanılır ve yardımlar teş
vik edilir ve değerlendirilir deniyor. Bu fıkra
ya karşı değiliz arkadaşlarım. Yalnız Sayın Üs-
tündağ'm belirttiği gibi uygulama, böyle değil. 
Şurada vatandaşlar arasında bir ayrım yapılmı
yor bu bakımdan arkadaşların itirazları doğru
dur. Bu arada köylü - şehirli denmiyor, ama 
söylediklerimiz şu zabıtlara geçsin de köylü ve. 
şehirli ayrumu yapılmalkta olan şu günümüze 
nazaran bundan böyle hiç değilse şehirli de bu 
katkıda bulunsun istiyoruz. Uygulama böyle. 

Eğer Sayın Üstündağ'm önergesine katılır
sanız açıklık gelmiş olur. Katılmasamz dahi 

uygulamanın bundan sonra hiç değilse böyle 
olabilmesi için zabıtlara böylece geçmesinde ya
rar var arkadaşlarım. Günümüzde fazla zaman 
sarfına lüzum yok, hakikaten şu katkıda bulu
nanlar yalnız ve yalnız köylüler, ama bu şehir

de olamaz mı? Şehir daha varlıklı olduğu hal
de Devlet bu imkânları sadece köyden temini 
ötmeye çalışır, şehir nedense çok rahat bir şe
kilde köylünün ulaşamadığı olanalklara kavu
şur arkadaşlarım. Bunu böylece belirtmekte ya
rar vardır. Hiç değilse bundan böyle şehirlinin 
de gerektiği ağırlıkta katkıda bulunmasına uy
gulamacılar önemi versinler. 

Bunu belirtmek için söz aldım. Saygılar su
narım., 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Temel Eğitim kanun tasarısının müzakeresi 

yapılırken eğitime daha yeterli, yetenekli hü
kümler getirilmesi yanında bir fukaralık ede
biyatını bu kanunun içine ithal etmekte isabet 
yoktur. Kanunda bütün vatandaşların altyapı 
sistemlerine iştirak etmesi öngörülmüştür. 

iSayın milletvekilleri, köydeki muhtelif ar
kadaşlarımız kum çeker, çakıl çeker, taş geti
rir, belki yapıma da iştirak eder; ama büyük 
şehirlerde varlıklı vatandaşlarımızın bütün 
imkânlarını sarf etmek suretiyle 3 - 5 tane okul 
yaptırdıkları vardır. Nitekim bunun yanında 
işçi teşkilâtları, dar gelirli vatandaşlarımızın 
okul olmayan kenar mahallelerinde yüzbinler 
sarf etmek suretiyle okul yaptırıyor. Bu mad
denin metni bütün vatandaşların okul yapımına 
iştirak etmesini sağlamak maksadına dayalıdır. 
Binaenaleyh, bu yalnız köylüye yük yüklüyor 
denmesinde isabet yoktur. 

'Saygılarımla 4 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka görüş
mek isteyen sayın milletvekili'?.. Yok. 

Önergeyi okutuyorum. 
Sayını Başkanlığa, 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 51 nci 
maddesinin 3 ncü paragrafının 3 ncü satırın
daki «yanında»1 kelimesinden sonra «mevcut dü
zende oduğu gibi yalnız köydeki vatandaşların 
değil şehirlerdeki» kelimelerinin eklenmesi ve 
aynı satırdaki «vatandaşların» kelimesinin so
nuna «da» eklenmesini; 

Sözü edilen maddenin sonuna «bu konuda 
iktisadî durumu iyi olmayan köy, kasaba ve şe
hir mahalleleri zorlanmaz»1 cümlesinin konul-» 
masını arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS

MET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, ayı
rıcı ve angarya sistemini getirir gibi bir ifade 
kullandığı için, miaddenin esasına, ruhuna da 
aykırı olduğundan katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 

(Uşak) — Efendim, her derece ve türdeki eği
tim kurumlarına ait bina ve tesisler dediğine 
göre, bu her derece okul, eğitim siteleri köyde
ki ilkokuldan üniversiteye kadar gider. O tak
dirde köyden büyük şehrin içine kadar girer. 
Bütün vatandaşların iştiraki sağlanmış olur. 
Onu temin eden bir ımıaddedir. 

Bu bakımdan bir ayrıcalık mânası yoktur. 
ORHAN BİRGİT (Ankara) — Demek ki fu

karalık edelbiyatı değil. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon ve hükümet 

gerekçeli olarak katılmama sehe'bini izah etti
ler. 

(Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma
sını kabul buyuranlar... Kabul etmeyenler... 
Kaıbul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir1. 

Bu kere karar almak ricasında ben buluna
cağım. Bu kanun tasarısının görüşmesi bitince
ye değin birleşimin devamı hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kahul edilmiştir. 

IV. « Ücret ödenmesi: 
Madde 55. — Millî Eğitim Bakanlığınca ha

zırlanacak veya hazırlatılacak eğitim araç ve 
gereçlerinin hazırlama, inceleme ve secmie işleri 
veya redaksiyonu ile görevlendirilecek kimsele
re ve teşkil edilecek jürilerin memur olmayan' 
üyelerine ücret ödenir ve yarışmalarda derece. 
alanlara ödül verilir. 

Eğitim, araç ve gereçlerinin kabulü, süresi, 
telif hakkı ve ücretlerle ilgili esaslar yönetme
likle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen saym milletvekili1?.. Yok. 

Önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa) 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 55 nci 

maddesinin 2 nci satırındaki «yürütülmesinden» 

kelimesinden sonra «üniversiteler hariç» keli
melerinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafai Üstündağ 

BAŞKAN — Komisyon ?. . 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS

MET ANGI (Eskişehir) — İştirak edemiyoruz,. 
zaten Üniversiteler Kanununda da o düzenleni
yor. 

BAŞKAN — Hükümet i . 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN

GİZ (Uşak) — İştirak edemiyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önerge

ye katılmamaktadırlar, 
Önergenin dikkate alınıp alınmaması husu

sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınma-' 
sini kabul buyuranlar-... Kalbul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IV\ -t Yürürlük : 
Madde 63. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe: girer. 
BAŞKAN — Ma'dde üzerinde görüşmek is-.-

teyen sayın1 milletvekili?., Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
V •* Yürütm'o : 
Madde 64. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek iste
yen .sayın milletvekili"?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte Sayın Me'hmet Yardım
cı?.. Yak. 

Tümü üzerinde başka görüşmek isteyen sa
yın üye?.. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Aleyhinde, Saym Üstündağ, 
buyurunuz.. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Millî Eğitim Temel Kanun tasarısı bugün 
kanunlaşmış oluyor.' Kanun bütünü-ile reform 
niteliği tasımlamaktadır. Reform, evvelced'c söy
lediğim gibi, bir sistemin çerçevesindeki sistem
lerle oları ilişkisini değiştirerek, üretimi artın» 
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cı nitelikte olur. Büynk halk çoğunluğunun ya
rarına dönük üretim getirir. Bu kanun tasarısı 
böyle bir şey getirmeden kanunlaşacaktır. Halk 
yararına bâzı önerilerimiz, gerek Komisyon ge
rek Yüce Meclis tarafından tasvip görmemiştir. 
Halk yararına köyün, kimsesizlerin hakkını sa
vunduğumuz zaman bize, «fukaralık edebiyatı 
yapıyorsunuz» deromliştir. Ama biz parti olarak, 
halkın partisi olduğumuzu memleket sathında 
her geçen gün biraz daha kuvvetle söylemekte
yiz ve söylemeye devam edeceğiz. 

Önerilerde bulundum burada. Kimsesiz ve 
ihtiyaç bölgelerine öncelik tanınsın diye, ka;bul 
edilmedi. Bunları Cumhuriyet Halk Partisinin 
dinamik milletvekilleri adım adı'm halka götü
receklerdir., 

CENGİZ EKİNCİ (Ordu) — Beş kişi ile. 
değili ani? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bat 
kanunun kendileri için olmadığını her köşede 
söyleyeceklerdir. Bu kanun belli zümreler bâzı 
şeyler getirecektir. Ama büyük halk kitlelerini 
daha çok mağdur edecektir. Paralı eğitim artık 
okuyan 3,5 tane halk çocuğu varsa onların Oku
masını da önleyecektir. Beş yıllık ilköğretimi 
sekiz yıllık temel eğit-inı adı altında formüle et
memiz, halen tamamlanmamış okulların, ders
hanelerin tamamlanmiaımış olarak devamını ge
tirecek; geri kalmış bölgeler okulsuz olarak! 
devamı edecektir. Onların çocukları, ilköğretimi 
bile göremeyeceklerdir. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Bu söyledikle
rine inanıyor musun inanmıyor musun? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bu
nun tatbikatını beraberce seyredeceğiz değerli 
arkadaşlarım. Millî Eğitim Bakanını dinler
ken... 

İSMET SEZG-İN (Aydın) — Mustafa bey 
(bunlara inanıyor musun inanmıyor musun? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim, son daki
kalara geldik. 

MUSTAF AÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Üs-
tündağ bugüne kadar bütün bunları konuştu ve 
inandıklarını konuşur. Beni bugüne kadar bu 
kanun haricinde herhangi bir şekilde bu kürsü
de sık sık gördünüz mü? 

AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur) 
— Evvelâ gel de buraya devam et. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, son 
söz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Be. 
nim bu bildiğim konudur. Benim hayatımı, (40 
yaşındayım) 40 yaşımı vakfettiğim konulardan 
birisidir. Benden ancak bu konuda ses duyar
sınız; sırası geldikçe de duyacaksınız. Ben gö
rev anlayışını böyle bilirim ve yapmaya devamı 
ederim. Hepiniz bağırsanız bile, hattâ aranız
dan bâzıları bize arkadaşlarım diye hitabetime 
deseler bile. G-örev anlayışım budur; yaparım 
ve yapmaya devam edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanı 
bir şey buyurdular. İsterdim, sevinerek onu ka
bul etmek isterdim. «Biz bu kanun metnini hiç
bir şeyi ayırt etmeden bütün vatandaşlar içini 
getirdik. İlkokulundan üniversitesine kadar 
okul yapımında, gereçlerinin temininde halkın, 
katkısını isterdik»1 dediler. 

Ne olur tatbikata gözünü kapamasanız. Ben
den evvel burada konuşan Sayın Asutay'a so
ruyorum; on bin lira maaş alıyoruz; bugüne 
kadar okulunuzun kaloriferinin parası için kaç 
kuruş ödediniz? Işığı için ne ödediniz? Böyle 
demedim) hiçibir şey; ama bugünkü dağ köyle
rinde yıllık geliri 3 bin lira olmayan, iki bini 
lira olmayan köylüler odun parası öderler, taş 
çekerler, kum çekerler, okul yaparlar. Onların 
hakkini savunmak.., 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Se
nin partin yaptırdı o okulları öyle. 

MUSTAFA KEMAL GÜNEŞ (Kırşehir) — 
Sahtekâr, 

BAŞKAN •— Sayın Üstündağ, sonuçlandır
manızı rica edeceğim, t 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla)" — On
ların hakkını savunmayı, fukaralık ebediyatı 
diye vasıflandınrsanız, olmaz. Halkın ekseriyeti
nin hakkını hep beraJber savunacağız. Siz de 
savunacaksınız, biz de savunacağız. Bunun adı
na fukaralık edebiyatı demeyeceğiz, (A. P. sı
ralarından «ne diyeceğiz?» sesleri.) Aslında ye-ı 
ri geldiği zaman bunu siz de savunuyorsunuz. 
(A. P. -sıralarından «öyle mi?» sesleri.) 

BAŞKAN -^ Müdahale etmeyiniz. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sa

vunacağız, savunmaya devam edeceğiz. 
Hepinize saygılar sunarım^ 
BAŞKAN — Tasarının lehinde, Sayın Se

zai Orkunt; 
ıSEZAİ ORKUNT ( İ s tanbul )— S'aym Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
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Şu saate kadar Yüce Meclisimizi saat 21'ilere 
kadar işgal etmiş olan şu kanun tasarısında çok 
iyi bir noktaya kadar gelmiştik, iyi bir anlayış 
noktasında kanun tasarısını bitirmek üzere idik. 
Yalnız biraz evvel burada konuşan arkadaşımız 
tamiamiyle ve buram buram ideoloji kokan bir 
ifade ile hareket etmektedir. \ 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Üstün-
dağ hiçibir ideolojiye karış'madı; ama siz karış
tınız., 

BAŞKAN •—> Siz de müdahale etmeyiniz Sa
yını Üstündaği 

.MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Terte
miz, pırıl pırıl söyledim. 

BAŞKAN —• ıS'aym Sezai Orkunt, siz konuş
tuğunuz sürece tek bir kelime bulunduğu yer
den söylememiştir. Bunu hatırlatmakla yetini
rim, 

Buyurunuz. 
ORHAN BlRGİT (Ankara) — İşçi Partisi

nin komünist olmadığını yazan adam. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Onla

rı ben yazmadım, o yazdı. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 

yeter. Tamaım. Bu kadar gür ses yok. Bu kadar 
müdahale yok. Tam!am efendim. 

Buyurunuz devam ediniz. 

HAYRETTİN HANAĞASU (Elâzığ) Doğu 
Alman radyosu da böyle söylüyor. 

BAŞKAN —• Çok rica ederim. Buyurunuz. 

SEZAİ ORKUNT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bilhassa 64 maddelik bu kanun ta
sarısının en önemli maddesi 38 nci maddedir. 
88 nci miadde, paralı bir sistemli getiren bir 
maddedir. Bu paralı sistem, arkadaşımızın da 
ifade ettiği gibi devamlı bir istismas konusu 
olarak gidecektir. Haddizatında bu madde, bi
raz evvel Komisyonun da burada ifade ettiği 
gibi, açık ve seçik heyan edildiği gibi doğrudan 
doğruya şehirliden, vergisini ödeyen işçiden, 
vergisini ödeyen şehirliden, çok kazanandan 
alman paralarla muayyen bir fonda biriken pa
ralarla bir yerine iki tane fakir çocuğu okut
manın bütün şartlarını, imkânlarını getiren bir 
maddedir. Bu şartlar altında arkadaşlarımızın 
iddiasının hiçibir temeli yoktur. Eğer memleket 
sathına yayılıp da bunu, bu tarzda beyan ede
cek olurlarsa, gerçekten en büyük hatayı etmiş 
olacaklardır ve bu biraz evvel söylediğim) ideo

loji kelimesi de işte burada buranı! buram tüter. 
(A. P. ve G. G. P. sıralarından «Bravo» sesle
ri.}' , 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — ideolo
jiyi bilmiyorsun ki, anlamamışsın. 

SEZAİ ORKUNT (Devamla) — Eğer bir 
kanun tasarısı içinde bir sosyal kelimesi var 
iken, o sosyal kelimesi kaldırılıp da, oraya po
litik kelimesini sokunuz * derseniz; o zaman, o 
kanun tasarısının mahiyeti, bir eğitim tasarısı
nın mahiyeti tamamen öğretmeni politikaya it
mek anlamana gelir. Politikaya itmek anlamı da, 
ideolojiler istikametinde bir tasarıyı kullan
mak demektir. Bir kanunu bir başka yönde kul-* 
lanmalk demektir Ve bu kanunla bütün bir eği-
İtiıri camiasını kullanmak demektir. Genç çocu
ğu kullanmak demektir, ilkokul çağındaki, or
taokul çağındaki çocuğu kullanmak dem/ektir. 
Nerede buldunuz bu hakkı ? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sis-
'te'm teorileri hakkında bir kelime bilmiyorsun. 
Okuyun paşa, okuyun sistem teorilerini okuyun. 
• BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. Hele si

zin bundan ıstırap çektiğinizi zannediyorum! 
'Sayın Üstündağ.' 

İSEZAÎ ORKUNT (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, yöneticilere imkân sağlanmıyor de
niyor. Yönetici adı altına giren, yönetici adı bü
tün öğretmenleri kapsayan veyahut öğretmen 
teriminde mündemiç bir ifadedir, onları da kap
sar. Zannediyorum ki bu sahalarda arkadaşla
rımın bile bile, üzerine basa basa bunları söyle
melerinin sebebi; tamaımryle meseleyi başka açı
lara, başka yönlere çekm'ek ve bu yönlerde istis
mar! etmektir., 

Bizim bu hususta başka bir söyleyeceğimiz 
yoktur. Bu hükmü yüce milletimiz verecektik 
ve kanun bu ş'eklü ile yüce milletimize hayırlı 
ve uğurlu olsun. (A. P. ve C. G-. P. sıralarından 
alkışlar.)! 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 
arz edeceğim. Kalbul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

(Sayın Millî Eğitim Balkanımız teş'ekkür sa
dedinde Genel Kurula hita'bedeceklerdir. (A. P. 
ve C. G. P. sıralarından alkışlar) 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGlZ 
(Uşak) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaş
larım ; 
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Millî Eğitim Temel Kanun tasarısı bir re
form tasarısı olarak iki sene önce Meclise gel
miştir. Millî Eğitim Komisyonunda ve Bütçe 
Plân Komisyonunda çoik uzun müzakerelerden 
sonra, maddeler olgun bir hale getirilmiş ve Yü
ce Meclisinizde de on günden beri devamdı mü
zakereler neticesinde muhakkakla en iyi şekli 
almıştır. Senatomuzun komisyonunda ve Yüce 
Senatomuzda da bu kanun üzerinde değerli ça
lışmalar yapılacalk ve netice itibariyle inşallah 
kanunlaşmış olacaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığının iki r'eform tasarısı 
vardır. Birisi bugün kabul buyurduğunuz tasa
sı; bir de Üniversiteler kanun tasarısıdır. Üni
versiteler kanun tasarısının da görüşmesi yapıl
mış, bir kısım maddeleri de müteakip günlerde 
görüşülecelktir. O takdirde Millî Eğitimin, ilk
okuldan üniversitenin sonuna kadar reform ka
nunu tasarıları böylece bu Meclisimizce tamam
lanmış! olacaktır. 

Bugün kabul buyurduğunuz bu kanun tasa
rısı, yeniden yapılmış bulunan kaygan bir as

falt üzerinde gider gibi, millî eğitimimiziin ra
hat bir ş'ekilde, istikbale daha değerli evlâtlar 
yetiştirmeyi tenlin etmek vazifesi ile yüklü bu
lunmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtı 280 000 öğ-
metmen ve personeli ile bu kanunun en verim
li bir şekilde çalışması için; muhakkak ki hem 
benim Bakanlığım zamanında, hem de benden 
isonra gelen değerli bakanlar gayretlerini hiç
bir zaman esirgemeyecektir. ' 

Bu kanunun Yüce Milletimize genq ve de
ğerli, nıilliyetçi, vatanperver memleketsever ev
lâtlar yetiştirmesini temenni ediyor, hepinizi en 
denin saygılarımla selâmlıyorum. (A. P. ve 
C. G-. P. sıralarından «Bravo»1 sesleri, şiddetli al-
(kıglar)l 

BAŞKAN — 4 Haziran 1973 Pazartesi günü 
saat 15,'OO'te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum^ 

Rapantalol sajaüiî i 21,15, 

ı>m<t 
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119 NCU BİRLEŞİM 

31 . 5 . 1973 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü 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 İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 »ci maddelerinin değiştiril 
meşine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına daiî 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa vf 
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 kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
tlhami Ertem'in, Tarım Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar 
ve İskân, Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plân ko
misyonlarındın seçilen 3'er üyeden kurulu 81 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 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) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VF.RtT.EN İSLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
seri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594^ (S 
sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 2. — Çırak. Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
tstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet; 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 saydı kanuna gemici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teiklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri :1Ü. 7 . 1972 ve 1 . 2 . 1972) 

4. — 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, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrune 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurlar] Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 . 1972. 
4 . 2 .1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7126 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) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişler] Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
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' Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
haıkkmda kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları rax>orları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

10. — 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, 21 . 6.1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'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) 

12. — İstanbul Milletvekili Kesit 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) 

13. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Bifat öz-
türkçine'nin, 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 .12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet ' öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı - ko-

s 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) 



15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 36G'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

16. — 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) 

17. — 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 
ve27.12.1972) 

18. — 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 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo
ra'nın, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (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) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
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 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türık Ceza Kanununun 426 ncı 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) 

. . 22. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı 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 4-13'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile İçel Milletvekili 
Cehil 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) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tura] ve Si
nop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı 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) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin m en'in e dair 
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) 

26. — 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) 

27. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakır burç'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) 

28. — 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) 



29. — 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) 

30. — 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) 

31. — 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) 

32. — 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) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarım ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, 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) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına 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) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'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) . 
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37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 

Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Raf at Öztürkçıine'ndn, 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-
£]tma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

38. — 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) 

39. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtla Ali Osman
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 rapora (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 
1596'ya ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

40. — 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) 

41. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri-
- nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısının Ç. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec-



lisince benimsenmeyen maddelerine dair Kar
ma Komisyon Rapora 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) 

42. — 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 MeelMnce 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) 

43. — Sinop Milletvekili Hilmi 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 içişleri,' 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, içişleri, 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

ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik ilişkiler 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 içişleri 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-
çıoğlu 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 içişleri 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) 
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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'ııin, 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 : 3 0 . 6 . 1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, 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 arkadaşınızı, 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) (Dağıtıma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
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 

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 celal ler
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
LlO'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 sayıl) 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 : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

L4. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar 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 içişleri, 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 içişleri 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-
lik 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'nın Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet fComisyoııu 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 tasarısı ve îçişlari, 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, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 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 nei 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 içişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma 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. — KırkÜareM 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 .1971, 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 Mebmetoğlu, 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 Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu-



rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. 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 nei 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 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

32. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa H'de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezfeeresi 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 
27 . 12 . 1972) 

33. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlıı, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'm 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 . 
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 111'de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmı 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, öi'lt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si 
çiline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ö'lüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12'. 1972) 

36. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin 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 Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu rapora (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 nci 
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 İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci 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 
tarihi : 24 , 1 .1973) 

X 41. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
tçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra» 
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

42. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
tçişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15. kişilik 97 No. 
iu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

' 43. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
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. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
•arkadaşının, Anayasanın 68 ncd maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasma dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

45. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire! 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci 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 İmar 
ve İskân, 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 nci 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, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım İne-
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 seçi

lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
a /731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

X 50. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm 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'un, 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. — Beş'atoğlu, 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. — Millî 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 İstatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakikındaM 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 (bağlanması hakkımda 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 57. — Türkiye CumhuTİyıeıtti Hükümetli ile 
Hodanda KnalbJk Hükümeti anasımıda Hava "Ulaş
tırması Anlaşmasının omylanuuasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasaırısı ve Ulaş
tırana, Dışişleri ve Plâe komisyonları raporlara 
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(il/678) (ıS. Sayısı : 865) (Dağıtma taırihi : 
30 . 3 . 1973) 

58. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yabancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 168 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları ('1/608) (S. Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

X 59. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 216 sayılı MilEetleraraisı 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'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

61. — İstanbul Esentepe Emekli Sübayevleri 
3i5 blok B - 16'da oturan Rahmi Kızı Pembe Fai-
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/668) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 62. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Orhan Eyüboğlu, İzmir Milletvekili 
Münir Daldal 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) 

X 65. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz-
ve 71 arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 533 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu 
kanuna yeni bâzı maddeler eklenmesi, geçici 
maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması hak
kındaki kanun teklifi ile Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfik Koraltan'ın, 
C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 4 arkada
şının, Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 78 arkada
şının, İçel Milletvekili Hilmi Türkmen ve 6 
arkadaşının ve C. Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özıgüneş'in, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Millî EğiMm, 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) 
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70. — 27 . 11 . 1935 tarak ve 2852 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve İçişleri, MiHtlî Savunma 
ve Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sayısı : 
888) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1973) 

71. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve seç
men Kütükleri hakkındaki Kanunun 7 nei 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 nei 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 

72. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 1580 
sayılı Belediye Kanununa ek kanun teklifi ve 
İçişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/60) (S. Sayısı : 885) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 . 1973) 

X 73. — İzmir Milletvekili Kemal önder ile 
Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 1598 sayılı 
Malî Denge Vergisi Kanununun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ada
let, İçişleri, Maliye ve Plân komisyonlarından 
6'şar üyeden kurulu 59 No. lu Geçici Koimsyon 
raporu (2/873) (S. Sayısı : 896) (Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1973)1 

74. — Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuru
luş ve İşleyişi, Görev ve yetkileri ve yargılama 
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 :. 9 . 5 . 1973) 

(Millet Meclisi 119 ncu Birleşim) 




