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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bakanlar Kurulunun istifasının kabul edil
diğine ve yeni Bakanlar Kurulu teşkil edilinceye 
kadar mevcut Bakanlar Kurulunun göreve de
vam edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın, 
İstanbul'da bir banka soygunu ile ilgili olduğu 
sanılarak göz altına alınan öğrenciye eziyet edil
diği iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uya
rınca İçişleri Bakanı, Başbakan ve Hükümet 
hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi 
hakkında, Hükümetin istifa etmiş olması sebe
biyle, bir işlem yapılamıyacağı bildirildi. 

Tarımla uğraşanların emeklerinin karşılığını 
almaları için kredi ve üretim alanında gerekİi 
tedbirleri tesbit etmek ve tefeciliği önlemek 
üzere, v 

Devlet, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve di
ğer kamu kurumlarına bağlı hastaneler ile diğer 
sağlık kuruluşlarının tedavi usulleri konusun
da ve 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ile sivil, askerî 
ve resmî müesseselerin dinlenme kampları için 
yapılan harcamalar konusunda kurulması kabul 
edilen Meclis Araştırması komisyonlarındaki 
açık üyeliklere yapılacak seçimler ile 

Trafik kazalarının artış sebepleriyle önleme 
çarelerini tesbit etmek üzere kurulması kabul 

edilen Meclis Araştırması Komisyonuna üye 
seçiminin birlikte yapılması kabul olunarak, ya
pılan seçimler sonucunda, adayların gösterildik
leri komisyonlara seçilmiş oldukları bildirildi. 

1} kanunu tasarısının görüşülmesi, ilgili Ba
kanın Genel Kurulda hazır bulunmaması sebe
biyle, ertelendi 

Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık ve 
esasları hakkında kanun tasarısının maddeleri 
kabul olunarak tümü açık oya sunuldu ise de, 
oyların ayrımının birleşim sonunda açıklanan 
sonuçlarına göre çoğunluğun sağlanamadığı, oy
lamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildi
rildi. 

Bursa Milletvekili Kasım önadım'ın, «Ticari 
işletme rehni» kanun teklifi, yapılan görüşme
lerden sonra, kabul olundu. 

17 . 3 . 1971 Çarşamba günü saat 15̂ 00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,25 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Sabit Osman Avcı Manika 

M. Orhan D aut 
Kâtip 

Kaysri 
Şevket Doğam 

SORULAR 

Yazık sorular 
1. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 

İstanbul'un içme, kulanma ve endüstri suyunun 
temini için OSl ne .açılan kredinin ödenip 
ödenmediğine dair yazılı soru önergesi, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/513) 

2. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm, 
Aydın ilinin Umurlu bucağına bağlı Musluca kö
yünde vukubulan toprak kaymasına dair 
yazılı soru önergesi, İmar ve İskân Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/514) 

3. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 
orman köylüsüne yapılan yiyecek yardımlarına 

dair yazılı soru önergesi, Orman Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/515) 

4. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 
Çatalağzı Elektrik Santralinde kullanılan yakı
ta ve Hisarönü Ateş Tuğla Fabrikası mensupları 
tarafından kurulan Ekonomanm yaptığı satış
lara dair yazılı soru önergsi, Sanayi Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/517) 

5. — Antalya Milletvekili.Ömer Buyrukçu'-
nun, Yuva projesi adı altında Elmalı kazası Yu
va köyünde inşa edilmiş bulunan sulama tesisine 
dair yazıh soru önergesi, Köy İşleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/517) 
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II. — GELE 
Tasarılar 

1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1969 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı (1/454) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

2. — 1969 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı (1/455) (Sayıştay Komisyonuna) 

3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1969 bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısı (1/456) (Sayıştay Komisyonuna) 

4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1969 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/457) (Sayıştay Komisyonuna) 

5. — Ege Üniversitesi 1969 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı (1/458) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1969 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/459) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1969 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı (1/460) (Sayıştay Komisyonuna) 

8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/461) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

9. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/462) (Sayış
tay Komisyonuna) 

10. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı (1/463) (Sayış
tay Komisyonuna) 

Teklifler 
11. — Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün ile 

Gümüşane Milletvekili Ekrem Saatçi'nin, 1111 
sayılı Askerlik Kanununa bir ek madde eklen-

KÂĞITLAR 

mesi hakkında kanun teklifi (2/500) (Millî Sa
vunma ve Plân komisyonlarına) 

12. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Crümüsane Milletvekili Ekrem Saatçi'nin, T&, 
Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine 
bir (h) fıkrası ile geçici bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/501) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

13. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Gümüşane Milletvekili Ekrem Saatçi'nin, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair olan 31 . 7 . 1970 tarih 
ve 1327 sayılı Kanunun 9 ncu maddesiyle de
ğiştirilen 36 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasının (b) 
ve (c) bendleri ile 68 nci maddesinin (a) fık
rasının değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/502) (Plân Komisyonuna) 

Tezkere 
14. — istanbul Milletvekili Osman Özer'in. 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/464) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

Raporlar 
15. — Asayişe müessir bâzı fiilerin önlen

mesi hakkında kanun tasarısı ve içişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 e 1 nci ek) 

16. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve içiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı-
sı : 192 ye 1 nci ek) 
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BiRtNCt OTURUM 

Açılma ısaaiti : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Keanlal Ziya öztürk 

KÂTtPLER : M. Orhan Daut (Manâsa), Şıevket Dıoğan (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclislinin 72 nci Birleşimini açıyoruim. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Mm okunlarak yoklama yapı
lacaktır efendimi. 

(YioM'anıa yapılldı.) 

BAŞKAN — Gerekli Çoğunluğumuz vardır, 
yoklamada Ihaızıı* buhınmıyan arkadaşlarımıizın 
ımevcudiyötlerini ibir teskere ile Divana bildir-
mıölerlinii rica (ederim. 

IV . — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü-
ler'in yasama dokunulmazlığı ile ilgili hazırlık 
soruşturması evrakının geri gönderilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/467) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık yiazisı vardır, 
okurtrayosruml : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

üjgi : 25 
yıiüi yazumuz. 

10 . 1969 tarihli ve 6/2-10367 sa-

Çorum Milletvekilli Abdurrahnıan Güler'in 
yasama dokunulmazlığı ilıe ilgili hazırlık sorutş-
turmiası evrakının teltlkik edildikten sonra iade 
©dilmek üıaerö gfoderilmıeısime dair Adalet Ba
kanlığından alınan 10 , 3 .1971 tarihli ve 
11367 sayılı tezkerenin sureti bağlı olarak su-
nutaııştıuır. 

Gereğinle müsaadelerini rlioa ederim. 
Süleyman Pemirel 

Blaşhaikan 

BAŞKAN — GeriverileoeMir, bilgilerinize 
sunulur. 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
Başkanlığının, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 
ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık Sigortası ka

nun teklifinin, Genel Sağlık Sigortası kanun 
tasarısını incelemek üzere kurulan Geçici Ko
misyona havalesiyle dair tezkeresi (2/362, 1/187, 
3/465) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonundan gelen bir tezkere vardır, okutu
yorum: efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 47 ar

kadaşının, Halk Hastalık Sigortası kanun tek
liflinin, Genel Sağlık Sigortası kanun tasarl
ısını görüışmiek üzere Genel Kurulun 28.1.1971 
tarihli 43 ncü Birlleşiminde kurulması kabul 
edüllen Geçici Komisyona havalesine, tasarısı 
ille aynı mahiyette olması sebebiyle komisyonu
muzun 12 . 3 . 1971 tarihli toplantısında karar 
verilmiştir. 

Saygı üie arz olunur. 
iSağlık ve ıSolsyal Yardum 

Komisyonu Başkanı 
Ankara Milletvekili 

Oğuz Aygtün 

BAŞKAN — Komisyon isteğini oylarımıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiytenler... Ka
bul edilmiştir ve istenen komisyona havale edi
lecektir. 
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V. - . GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık 
ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 222 ve. 222 ye 1 nci ek) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince sorulara 
geçiyoruz. 

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

BAŞKAN — ıSoru sahibi? Buradalar, ilgili 
Bakan? Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ataöv? Buradalar. İl
gili Bakan?. Yok. ISoru ertelenmiştir. 

3. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

BAŞKAN — Sayın Soğukpmar? Burada. 
Sağlık Bakanı?.. Yok. ıSoru ertelenmiştir. 

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

iBAŞKAN — ISoru sahibi hazır, sayın Bakan 
yak. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Alpaslan?. Yok
lar. Bakan yok. Soru ertelenmiştir. 

6. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 

BAŞKAN — Günldemle geçiyoruz. 
Bir açık oylama varldır. Kupfalar sıralar 

ara'sımıda d'oflıaştınılacaık, bılâhara kürteü önıümde 
Ibekleltlıleıceıkltir. Sayın üyelilerin oylarını kullan-
ımıalarmı riica fedeniım. 

halinde bulunan Erkek Sanat enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Alpaslan yoklar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'
ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon ek
siklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

İBAŞKAN — Sayın Oktay... Burada. Sayın 
Bakan.. Yok. Soru ertelenmiştir efendim. 

••«ıra* 
8. — Maraş Milletvekili ibrahim Öztürk^ün, 

657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim öztürk... Bura
da. Sayın Başbakan.. Yok. Sorunuz ertelenmiş
tir efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın işgüzar... Yok. Sayın 
Başbakan... Yok. Soru ertelenmiştir. 

10. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Bursa'nın su. ihtiyacının giderilmesine dair 
imar ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

BAŞKAN — Sayın Çanga... Yok. Sayın Ba
kan... Yok. Soru bir defaya mahsus olmak üzere 
ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Adil Yaşa... Yok. Sayın 
Başbakan... Yok. Soru ertelenmiştir. 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 
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12. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

BAŞKAN —Sayın Uzuner... Burada. Maliye 
ve Millî Savunma bakanları.. Yoklar... Soru er
telenmiştir efendim. 

13. — Sakarya Milletvekili Hayrettin JJysaV-
ın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı ara
sındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

BAŞKAN — ıSayın Uysal... Burada. Sayın 
Bayındırlık Bakanı... Yok. Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Güllü.. Yok. 
Sayın Ticaret Bakanı.. Yok. Soru ertelenmiştir. 

15. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Vy-
sal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gönde
rilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, Dış
işleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim bakanla
rından sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan 
Oğuz'un sözlü cevabı. (6/26) 

BAŞKAN — ISayın Hayrettin Uysal burada. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı burada. 

iSoruyu okutuyorum efendim : 

21 . 11 v. 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakanı, Sa

yın, İçişleri, Sayın Dışişleri, Sayın Millî Savun
ma, Sayın Millî Eğitim bakanları tarafından 
sözlü olarak oevaplandırılınasında aracılığınızı 
saygılarımla rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Ülkemizde barış gönüllüleri aldı altında yıl
lardan beri Amerikalı gençler gönderilmekte ve 
özel olacak yetiştirilmiş bu Amerikalı barış gö
nüllüsü gençler hiç şüphesiz 'memleketimizde 
bâzı görev ve işler yapmaktadırlar. 

. Şimdiyedek, barış gönüllüleri üzerimde söy
lenen ve yazılan şeyler her dikkati çekici ve 

kuşku verici olmuştur. Bu konu üzerinde ay
dınlığa varmak gerekmekte olduğu kanısında
yım. 

Bu nedenle : 
1. Amerikalı barış gönüllüleri Türkiye'de 

şimdiye kaidar ne güıbi işler ve görevler yapmış 
ve yapmaktadırlar? 

2. özellikle naniği konular üzerinde çalış
mışlardır? Ne gilbd araştırmalarda bulunmuşJar 
ve bu araştırmaları marleye vermiş veya gön
dermişlerdir? 

3. Amerikalı barış gönüllülerinin Türkiye-
mizdeki sayısı ne kadardır? 

4. — Her yıl yeni olarak kaç barış gönıüllü-
ısü gelmektedir? 

5. Doğu illerimizde Kürtçe bilen barış gö
nüllülerinin kuşku verici davranış ve eylemleri 
teslb'it edilmiş midir? 

6. Amerikalı barış gönüllülerinin bizzat 
Amerikalı bilim adamları tarafından «mânevi 
emperyalizm» olarak nitelendirilmesi yargısı 
için, ne düşünüyorsunuz 

7. Barış gönüllülerinin geriye gönderilme
si ve bundan böyle gelmesinin önlenmesi için 
Hükümetim bir görüşü ve kararı var mıdır 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, bu
yurun. 

MÎLLÎ EĞlTÎM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, 

ıSakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uy-
sal'ın, banş gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılar dair sözlü sorusuna ce
vap arz ediyorum. 

Bilindiği gibi, barış gönüllülerinin yurdu-
ımuzdaki hukukî durumlarını tesbit ve tâyin 
öden metin, 27.8.1962 tarihinde imzalanan an
laşmadır. Bu anlaşma, o tarihteki Dışişleri Ba
lkanımız Sayın Feridun Cemal Erkin ile Ame
rika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Yar
dımlısı Johnson tarafından imzalanmıştır. 

Bakanlığımız emrindeki Ibarış gönüllüleri, 
ingilizce öğretmenliğinde çalışmakta idiler. 
Buralar, ortaokul, lise ve kolejlerimizde, 1963 
yılından itibaren de Gazi Eğitim Enstitüsünde, 
1967 - 1968 yılından beri de İstanbul ve tamir 
Eğitim Enstitülerimizde ingilizce öğretmeni ola
rak görev yapmaktaydılar. 
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Ancak, 1969 -1970 ders yılında Çapa Eğitim 
Enstitüsünde barış gönüllüsü bulunmamaktadır. 

îkincd sualin cevabı : 
'Bakanlığımız emrindeki barış gönüllüleri, 

Müesseselerimizde münhasıran öğretmenlikle 
görevlendirilmişlerdir. Bu gönüllülere her han
gi bir konu üzerimde araştırma müsaade veya 
imkânı verilmemiştir. 

Üçjüncü soruya cevap : 
Bakanlığımıza bağlı olarak çjalışan barış gö-

nülllüleri 1969 - 1970 ders yılı sonumda memle
ketlerine dönmüşlerdir. Halen, hiçbir öğretim 
ılnırumumuzda barış gönüllüsü çalışmamakta
dır. Barış gönüllülerinin ayrılmasiyle okullan-
mızda boşalan dersler, kendi imkânlarımızla ka
patılmış bulunmaktadır. 

4. Halen orta dereceli öğretim kurumları-
ımızda sözü edilen barış gönüllüleri bulunma
makla beraber, ihtiyaç duyulduğu takdirde 
barış gönüllülerine verilen yeni şekil çerçeve-
isinıde 057 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (b) 
bendinden hareket etmek suretiyle yabancı uy
ruklu öğretim üyeleriyle yapılan bağlantılarda 
olduğu gibi, mukavele esasıma göre Amerikalı 
öğretmenlerden de faydalanılması cihetine gi
dilmesi mümkün görülmektedir. 

5. (Bunların kuşku verici davranışlarına 
rastlanmamıştır. 

6. Bu yargı, - sözlü sahibinin yargısı - bizi 
ilgilemdirmemekfcedir. Türkiye üzerinde emper
yalizmin ne maddîsi, ne mânevisi, hiçbir suretle 
tesir icra edemez. 

7. Memleketimizde barış gönüllülerinin en 
faydalı bir şekilde çalıştırdıkları sahanın in
gilizce öğretmenliği olduğu, Dışişleri Bakanlı
ğında toplantılar yapmış olan Bakanlıklararası 
Kurulda tebarüz ettirilmiş bulunuyordu. Ba
kanlığımızın devamlı denetimi ve teftişi altında 
Ibulunan gönüllüler, genel olarak aynı işi gören 
Türk öğretmenlere uygulaman şartlara tabi 
ibir sekilide çalıştınlmışlardır. 

Tâyinlerinde, malûm mülâhazialarla hassas 
davramılarak bâzı tercihler yapılmakta ve her 
vilâyette görevlendirilmekte idiler. Bakanlığı
mız, ingilizce öğretmen ihtiyacını devamlı gö
nüllülerle gidermeyi düşünmemiştir. Nitekim, 
yukarda bahsedilen Bakanlıklararası Kurulun 
tavsiyelerine uyularak çalıştırılan gönüllülerin 
sayısı 1966 - 1967 ders yılı başından itibaren 

azaltılmıştır. 1966 - 1067 ders yılında 220 yi 
aşan gönüllü sayısı 1967 - 1068 ders yılında 
122 ye, 1969 ve 1970 yılında da 68 e indirilmiş 
olup, barış gönüllüleri yukarda açıklandığı gibi 
halen okullarımızda bulunmamaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, Millî Eğitim Ba
kanının izahatının dışında, soru önergenizde ya
zılı diğer bakanların izahatını istiyor musunuz, 
yoksa Millî Eğitim Bakanının izahatiyle yetini
yor musun, efendim? 

HAYRETTİN UYSAL (iSakarya) — İçişleri 
Bakanının izahatını istiyorum. Ancak, şimdi 
Millî Eğitim Bakanının izahatına karşılık ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Şu halde diğer bakanlarla il
gili sorunların cevaplanması hususu saklı kal
mak kaydiyle sorunuz gündemde kalacaktır, 
efendim. 

Buyurun, Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Türkiye'de, barış gönüllüleriyle ilgili basın

da, çeşitli çevrelerde, özellikle üniversitelerde 
bâzı bilim adamlarının ağzından, yazılarından, 
araştırma raporlarından ortaya çıkan iddialar 
ve gerçekler konusunu aydınlığa çıkarmak için, 
aşağı - yukarı bir yıla yakın bir zamandan beri 
bu önergemin verildiğini, ancak bugün Millî 
Eğitim Bakanlığı bölümüne ait kısmının Sayın 
Bakan tarafından cevaplandırılmış olmasından 
memnunluk duyduğumu ifade ederek közlerime 
başlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Gerçekte geri kalmış ülkelerde, az gelişmiş 

ülkelerde, o ülkenin sosyolajisiıni, ekonomisini, 
kültürünü gerçekten iyi bilen birer Semelmıan ni
teliğinde Türk köylüsüne, Türk halkına yol 
gösterici, öncülük edici, Türk gençlerinin ye
tiştirilip - ki, böyle bir Türk gençliği vardır -
onların Türk köylerimde Türk halkiyle haşır 
neşiff olması lâzımgelir. 

Ancak, Sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, 
27 Ağustos 1962 tarihinde imzalanan ikili an
laşmaya dayanarak Türkiye'ye, - yalnız Tür
kiye'ye değil - bütün az gelişmiş ülkelere, geri 
kalmış ülkelere «barış gönüllüleri» adı altında 
birtakım Amerikalı gençler gönderilmiştir. 
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Barış gönüllüleri örgütü, yönetsel yapısı ve 
amaçları bakımından Amierikan Birleşik Devlet
leri Hükümetine ve Amerikan dış politikasına 
doğrudan doğruya bağlı bir kuruluştur, örgü
tün yasasında kesinlikle belirtilen bir husus 
resmî bildirilerle de doğrulanmaktadır. «Kar
şılıklı dostluk ve anlayışı geliştirmek ve yetiş
kin insan gücüne olan ihtiyaçlarımı gidermede 
yaridınıcı olmak sloganı ile barış gönüllüsü adı 
altında az gelişmiş ülkelere gönderilen Ameri
kalıların gittikleri ülkelerde uyguladıkları prog
ramlar ve eylemleri incelendiğinde, başlıca şu 
amaçlara hizmet etmekle görevlendirildikleri 
ortaya çıkmaktadır : 

Az gelişmiş ülkelerde Amerikan dünya gö
rüşünün, kültürünün, siyasal ve askerî nüfuzu
nun yayılmasına, benimsenmesine çalışmak ve 
etkili Bir aydınlar grupu yetiştirmek. 

Geri kalmış ülkelerin hızla endüstrileşmesi 
gereği ile program ve projelere öncelik ve ağır
lık verilmesini sağlamak, bu amaçla kalkınma 
ve plânlama kuruluşları gibi örgütlerde görev 
almak, yine siyasal havayı oluşturmak, katıl
dıkları ya da kendilerinin uyguladıkları prog
ram ve projeler meydana getirmek. 

1961 yılından bu yana 40 bine yakın, 38 826 
aded barış gönüllüsü, altmıştan fazla az geliş
miş ülkede görev almıştır. 1969 yılında bu ül
kelerde çalışan barış gönüllülerinin toplamı 
11 565 tir. Gönüllüler gittikleri ülkelerde baş
lıca ve başta toplum kalkınması ve ingilizce öğ
renimi olmak üzere % 45 i tanım, eğitim, sağ
lık, kamu yönetimi ve hizmetleri gibi program
larda çalışmışlaıridır, çalışmaktadırlar. 

Az gelişmiş ülkelere tecrübeli uzmanlar ola
rak sunulan barış gönüllülerinin, aslında büyük 
çoğunluğu üniversiteyi yeni bitirmiş gençlerdir. 
Şimdi Türkiye'ye de barış gönüllüleri 27 Ağus
tos 1962 yılından bu yana gelmeye başlamış ve 
bugüne kadar ülkemize, yani ülkelerine döndük
leri güne kadar ülkemizde 1201 aded barış gö
nüllüsü faaliyette bulunmuştur, çalışmıştır. 

Bu 1201 aded barış gönüllüsünün 803 ü, ya
ni % 68 i İngilizce öğreniminde görevlendirilmiş, 
% 14 ü toplum kalkınması faaliyetlerinde bulu
nup birtakım projeler hazırlamış, yine 77 si 
yani % 6,4 ü çocuk bakımı alanlarında görev 
yapmış, % 54 ü hasta bakımı, 30 u teberküloz 
kontrolü, 15 i ev ekonomisi, 10 u turizm, 37 si 

de üniversitelerde, yani Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde okut
manlık programlarında çalışmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Barış gönüllüleri belli zamanlarda da bâzı 

köylerde toplum kalkınması faaliyetlerinde bu
lunmuşlardır. Toplum kalkınması faaliyetle
rinde bulunan barış gönüllüleri köyün aynı za
manda geleneklerini, inançlarını, davranışlarını, 
eğilimlerini, sağlık, din, eğitim, liderlik konu
sunda birtakım unsurlarını özellikle tesbit eder 
birtakım eylemlerin içerisine, eğitme faaliyet
lerinin içerisine, biçimlendirme faaliyetlerinin 
içerisine de girmişlerdir. 

O halde Türkiye'deki barış gönüllüleri, yal
nızca İngilizce öğretimi yapar nitelikte kişiler 
olmamıştır. Adları bâzı yerlerde, bâzı olay
lara karışmıştır. Onun içindir ki bu sözlü so
rumun bir de Sayın İçişleri Bakanı tarafından 
cevaplandırılmasını istedim. 

Esasında Millî Eğitim Bakanlığı çerçevesi 
içerisindeki faaliyetlerinin, Sayın Bakanın ifade 
ettiği noktada, ifade ettiği kapsam ve muhteva 
içerisinde olduğu kanaati de bende yok. Barış 
gönüllüleri hakkındaki uzun bir eleştiri ve Tür
kiye'de yer yer bâzı çevreler tarafından bu ko
nu üzerine dikkat çektirilmesi sonucunda ülke
mizden bugün için gitmiş bulunuyorlar. Ancak, 
Sayın Bakanın sözleri arasındaki bir noktaya da 
işaret etmek isterim. Bir daha gerekirse Tür
kiye'de belli alanlarda, mahdut hedefler içeri
sinde kullanılmak üzere barış gönüllülerinin 
gelmesine razı bir ifadesi burada ortaya çıktı. 

Değerli arkadaşlarım, 
Şahsi kanaatimi ifade ediyorum, Türkiye'de 

iyi yetişmiş, Türkiye'de Türk halkına ve Türk 
köylüsüne fayda sağlıyacak, Türk köyünde ve 
Türk halkının bizzat içinde birtakım araştırma
lar yapacak ve yurdumuza, ülkemize ve halkı
mıza büyük ölçüde fayda sağlıyacak Türk genç
leri vardır. 

Yabancı ülkenin kendi perspektifi ve amaç
ları içerisinde siyasal ve gayri siyasal hedefleri 
içerisinde, kendi kültürünü bize vermek istiyen 
birtakım insanların genç, üniversiteyi bitirmiş 
ya da bitirmemiş birtakım insanların, gençlerin 
Türkiye'de faaliyet göstermesine razı olmuyor 
gönlümüz. Türk gençlerini köye, Türk gençle
rini halkın içine, araştırma yapmak onların 
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eğilimlerini tesbifc ile ve onlara gereken nosyonu, 
gereken kültürü, gereken bilgiyi verme ama-
ciyle göndermekte büyük fayda vardır. 

Böyle bir tasavvur inşallah bir daha her 
hangi bir Devlet adamının kafasına, aklına gel
mez ve Türk gençleri, Türk köylüsü ile ilgili 
konularda kendilerinin görevlendirilmesi gibi 
bir bahtiyarlığa erişirler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sorunun içişleri Bakanına ta

allûk eden kısmının dışındakiler cevaplandırıl
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, şayet tasvip buyu
rursanız, salonumuzda hazır bulunan bakanlara 
ait sorulara hasren çalışma yapar isek, hem sa
man, hem de güç bakımından tasarruf sağlamış 
oluruz. 

Salonumuzda sadece Sayın Millî Eğitim ve 
Sayın Adalet bakanlarının bulunduğunu müşa
hede etmekteyim. Onun için sadece o bakan
lara yöneltilmiş olan soruları ele alacağız efen
dim. 

İLHAN AÇIKALIN (Denizli) — Bakanlar 
kuliste efendim. 

BAŞKAN — O takdirlerine ait bir mesele 
efendim. 

16. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Orhan Oğuz'un sözlü cevabı (6/28) 

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu?.. Burada. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı?.. Burada. 

Soruyu okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
na delâletlerinizi saygiyle dilerim. 

21 Kasım 19G9 
Sivas Milletvekili 

Mustafa Kemal Palaoğlu 

Soru: Bir süre önce, değerli bir gazetemiz, 
Aziz Atatürk'ün, dünyaları değişilmiyecek ve 
paha biçilmiyecek değerde bir kısım eşyasının 
ve hâtırasının, Emekli Albay Sayın Halil Huri 
Yurdakul'un muhafazasında bulunduğunu, Sa
yın Yurdakul'un, bu tarih hazinesinin, Atatürk 
müzelerine yerleştirilmesi ve halka açılması için 
ilgi beklediğini yazmıştı. Bu haberle Bakanlığı-
nığm ilgilendiğini tahmin ediyorum. 

Aziz Atatürk'ten kalan her belgenin, her 
hâtıranın ve her eşyanın, çağ değiştiren ve maz
lum ulusları uyandıran büyük bir tarihin parça
lan olduğuna inanmaktayım. 

Bu değerli tarih hazinesinin, lâyık olduğu 
büyük ilgiyi görmesi için Bakanlığınız ne dü
şünmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; Sayın Sivas Milletvekili Mustafa Ke
mal Palaoğlu'nun sualine cevap arz ediyorum. 

Emekli Albay merhum Halil Nuri Yurdakul 
elinde bulunan Atatürk'e ait eşyaların müzele
rimize intikali konusunda Anıt - Kabir Müdür
lüğünce vârisleri ile temasa geçilmiştir. Vâris
lerinden söz sahibi olan merhum Yurdakul'un 
oğlu halen Amerika'da bulunmaktadır. Kendisi 
yurda döndüğünde mütalâası alınarak bir ka
rara varılacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) 
— Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Paloğiu. 
MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1969 yı
lında Milliyet Gazetesinin bu konudaki çok de
ğerli bir uyarısı ve ilgisi üzerine bu sözlü soru
ya Yüce Meclise sunmuş idim. 

Ebedî ve ulu önderimiz Aziz Atatürk'le il
gili her belge, her anı ve her bilgi millî tarihi
miz, Yüce Milletimiz ve gelecek kuşaklarımız 
için değerine paha biçilmiyecek yücelerden yü
ce bir hazinedir: 

Aziz Atatürk, zamana binlerce yıllık bir şe
refli tarihin şahikalarından bakan Büyük Türk 
Milletinin şah damarıdır, göz bebeğidir. Bu ko
nuda Devlet olarak ve millet olarak en derin 
şekilde ilgi ve dikkat göstermeye daima mecbu
rum. 

Merhum Halil Nuri Yurdakul'un son nefe
sine kadar, üstüne, gözü gibi aziz bilerek titre
yip sakladığı anlaşılan bu paha biçilmiyecek ta
rih hazinesi konusundaki ilgisini Sayın Millî 
Eğitim Bakanından gittikçe artan bir duyarlık
la sürdürmesini yüreğimin bütün özdenliği ile 
diler, hepinizi derin saygiyle selâmlarım. (C. 
H. P. sıralarından, alkışlar.) 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

17. — IIsak Milletvekili Âdil Turan'ın Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Milli Eğitim ve İçişleri bakanla-
nndan sözlü sorusu (6/38) 

BAŞKAN — Sayın Âdil Turan?. Yok. Saym 
İçişleri Bakanı? Yok. Sayın Millî Eğitim Ba
kanı? Burada. Soru bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu? Yok. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı? Burada. 

Soru, bir defaya mahsus olmak üzere erte
lenmiştir. 

19. — t çel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un söz
lü cevabı (6/43) 

BAŞKAN — Sayın Turhan özgüner? Bura
da. Sayın Millî Eğitim Bakanı? Burada. 

Soruyu okutuyorum : 
24 . 11 . 1969 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Özü : Teknisyen Okulları Geçici 
Yönetmeliği hakkında Sayın Mil
lî Eğitim Bakanına aşağıdaki su
allerimin yöneltilmesi isteğini ta
şıyan sözlü soru önergesidir. 

1969 - 1970 ders yılı başından itibaren faa
liyete geçmiş bulunan Teksisyen okullarına; 
Millî Eğitim Bakanlığının 10 . 11 . 1969 tarih, 
324-20/38632 sayılı Yönetmeliği gereğince, lise 
mezunları doğrudan doğruya, sanat enstitüsü 
mezunları ise (Lise ders müfredatındaki fark
lı derslerden) fark imtihanı vermek suretiyle 
alınmaktadırlar. Bu durum; teknik eleman ye
tiştiren sanat enstitülerine rağmen, şüphesiz 
bu nitelikte olmıyan ve sadece genel kültür 
veren liselere öncelik tanımakta ve bu nedenle 
sanat okullarının haklı infialini mucibolmakta-
dır. 

Bu durum karşısında, Sayın Millî Eğitim 
Bakanının, aşağıdaki soruları sözlü olarak ce
vaplandırmasını rica ediyorum. 

1. Teknisyen .okulları, liselerin devamı 
niteliğinde midir? Bu nitelikte olduğunu iddia 
etmekte iseniz, lise müfredat programındaki 
teknik dayanağınız nedir? Devamı niteliğinde 
değil ise, hiçbir imtihan ve elemeye tabi tu
tulmaksızın, lise mezunlarının adeta tercihli 
olarak bu teknisyen okullarına alınmalarının 
sebebi nedir? 

2. Gerek sanat enstitülerinin ve gerekse 
teknisyen okullarının teknik eleman yetiştire
cekleri görüşündeyiz. Siz aksi görüşte misiniz? 
Görüşlerimizde bir ayrılık yok ise, sanat ens
titüsü mezunlarını teknisyen okullarına kayıt 
için bir imtihan (kısıtlamasını neden gerekli 
görmektesiniz? Tam aksine, bu tür kısıtlama
nın lise mezunlarına tatbiki gerekmez nıi idi? 

3. Teknik elemana şiddetle muhtaç bu
lunduğumuz Türkiye'de; teknik eleman yetiş
tiren sanat enstitülerine reva görülen bu çok 
haksız uygulama ne zamana kadar sürdürüle
cektir? Bu uygulamadan derhal dönülmesi dü
şünülmekte midir? Yoksa, bu ters tutum ve uy
gulamanın yarattığı huzursuzlukla, öğrencile
rin giriştikleri boykotlar bahane edilerek 
(muayyen bir süre derslere girilmemiş olma
sı gerekçesiyle) doğrudan doğruya sınıfta bı
rakılmaları veya okullarından atılmaları mı 
düşünülmektedir? 

Sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ediyo
rum. 

Saygılarımla.. 
24 . 11 .1969 

içel Milletvekili 
Turan Özgüner 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Sayın Başkan,, muhterem millet-, 
vekilleri, 

içel Milletvekili Sayın Turhan özgüner'in, 
teknisyen okulları hakkında sormuş olduğu 
suale cevap arz etmek istiyorum. 

Sual, oldukça eski bir tarihte sorulduğu 
için, teknisyen okulları üzerinde bâzı çalış
malar yapılmıştır ve yapılmaktadır. Aynı za
manda, geçen Eylül ayında 8 nci Millî Eğitim 
Şûrasında bu konuda ve bu konunun yanın-
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daki diğer her kademedeki öğretim kurum
larında köklü değişikliklerin yapılması da ön
görülmüştür. 

Bu değişiklikler yapılırken, elbette teknis
yen okullarını bunların dışında mütalâa etmek 
mümkün değildir. 

Evvelâ şunu belirtmek istiyoruz ki, Türk 
millî eğitiminde herkesin arzu, kabiliyet ve il
gisi istikâmetinde öğretim görme esasını re
formun temel unsuru olarak kabul ediyoruz. 
8 nci Millî Eğitim Şûrasında kabul edilen esas 
unsur bu. 

9 ncu Millî Eğitim Şûrasının yakın tarihte, 
Mayıs ayı içerisinde toplanabileceğini bugün, 
sayın basın mensuplarının sualleri üzerine açık
lamış bulunuyorum. Bu suretle, orta öğretim 
sisteminin geliştirilmesi ve yüksek öğretime 
geçiş meseleleri temelinden ele alınmış ve kök
lü bir çözüme kavuşturulmak için çalışılmak
tadır. 8 nci Millî Eğitim Şûrası bu temel deği
şikliği kabul etmiş, tesbit etmiştir. Biz de Resmî 
Gazetede ilân edip bunu yürürlüğe koymuşuz-
dur. 

Ancak, yürürlük tarihi, yani değişikliğin 
başlama tarihi ve bâzı anakonuların belli bir 
araştırmadan sonra karara bağlanması için 
9 ncu Millî Eğitim Şûrasında bunların yeni
den görüşülmesi arzu edilmiştir. 9 ncu Millî 
Eğitim Şûrası da, belirtmiş olduğum gibi, Ma
yıs ayı içinde toplanacaktır. Hazırlık çalışma
ları bitirilmiştir. Ders geçme sistemi uygula
maya konduğu takdirde, gerekli olan olanak
ların neler bulunduğu hususu tesbit edilecek
tir. O bakımdan, bu içinde bulunduğumuz öğ
retim yılında teknisyen okulları başından so
nuna kadar yeniden elden geçirilmektedir. 

Ancak biz, kabiliyetsiz, ilgisiz çocukların 
meslekî ve teknik öğretime gönderilmesine kar
şıyız. Biz istiyoruz ki, kabiliyeti olan, ilgisi 
olan, istidadı olan, hevesi olan insanlar mes
lekî ve teknik öğretim alanına geçsin. Bir 
cezalandırma sistemine taraftar değiliz. Eğer 
ilgisi yoksa, kabiliyeti yoksa; «başarısız» diye 
bir çocuğu meslekî ve teknik öğretim alanına 
göndermek bizim anlayışımıza göre uygun düş
memektedir. 

O bakımdan, ilgi, kabiliyet istidadı istikâ
metinde çocuklarımızı geliştirmek istediğimiz 
an, meslekî teknik okullarının, ekonominin ih

tiyacı olan insan gücünü karşılıyacak olan 
bu müesseselerin önem kazanması iktiza etmek
tedir. 

O bakımdan, teknisyen okulları bugün, 
dünden daha fazla önemini muhafaza etmekte
dir ve bu müesseseler gelişmektedir. 

Şimdi teknisyen okullarına rağbet artmış
tır. Rağbetin artışının sebebi; bunlar tamamen 
lise seviyesinde öğretim veren, üstelik bu lise 
seviyesindeki öğretimin yanında meslekî for
masyon, teknik formasyon veren kuruluşlar
dır, müesseselerdir. Şu halde, teknisyen okul
ları mezunları lise mezunu sayılmakta ve kendi 
branşlarında üst öğrenim imkânları tesis edil
miş bulunmaktadır. 

O bakımdan, bu hususu belirttikten ve önü
müzdeki öğretim yıllarında teknik öğretime 
ağırlık verileceğini; teknik öğretimde okuyan
ların ilgileri, istidatları istikâmetinde gelişti
rileceğini açıkladıktan sonra suallere sırası ile 
cevap vermek istiyorum. 

Teknisyen okulları liselerin devamı nite
liğinde bir okul değildir. Lise mezunları ara
sından, kontenjan dâhilinde, intibak sınıfı ni
teliğinde özel üçüncü sınıfa imtihanla öğren
ci alınmaktadır. Demokratik bir eğitim ve öğ
retim sisteminde kişisel kabiliyetlere okumak 
ve yükselmek imkânı daima açık olmalı, var 
olmalıdır. Nitekim, teknik öğretime yönelmiş 
bir öğrenci bu sistemle, eğitim ve öğretim ka
biliyetine göre, öğrenimini sürdürerek teknis^ 
yen okuluna, teknik okuluna veya üniversite
ye girebilir ve böylece yüksek öğretm yapabi
lir. 

Teknisyen okulu programı ve bu yeni sis
tem, kişisel kabiliyet ve öğrenim potansiyeli 
karşısında okumak istiyenler için bütün en
gelleri ve inşa edilmiş duvarları yıkmakta
dır ve yıkacaktır. Bu, Türkiye'deki teknik 
öğretimi yeni bir reforma kavuşturma demek
tir. Teknik öğretim bu sistemden zarar görmi-
yecektir. Aksine, cazibe kazanmıştır ve kazan
masına devam da edecektir. Çünkü, teknik öğ
retim inhisarcılığa sureti katiyede yer verme
mektedir. Teknik öğretime gelmek istiyen ve 
hayatını bir sanat elde ederek kazanmak isti
yen insanlara, gerekli nitelikteki lise mezun
larına da kapısını açmaktadır. Teknisyen okul
larına lise mezunları da alınmıştır ve alına-
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çaktır. Elbet bunu söylerken, bu hususun bel
li bir kontenjan dâhilinde yürütüleceğini de be
lirtmek zarureti vardır. 

Teknisyen okulu öğrencilerinin büyük bir 
ekseriyetini,, teknisyen yetiştirme esas yolu 
olan sanat enstitüsü birinci sınıf, yani ortak 
sınıf öğrencileri teşkil edecektir. Sonra, sanat 
enstitüsü ara sınıflarından geçen öğrenciler 
teknisyen okulu mevcudunun % 80 ini teşkil et
miş bulunacaklardır. Geriye kalan % 20 nisbe-
tinde teknisyen okullarına lise mezunları alı
nacaktır ve bu oran teknisyen öğretimi için 
sabit tutulacaktır. Yani, geniş ölçüde sanat 
enstitülerinin birinci sınıflarından seçilmiş öğ
renciler ortak sınıfa alınmaktadırlar. Ortak sı
nıftaki başarılarına göre teknisyen dalma ay
rılmaktadır; ama bir çocuk ilgisini, kabiliye
tini sonradan gösterme şansına, imkânına ve-. 
ya fırsatına kavuşursa, bu takdirde hiçbir za
man kanallar o çocuk için kapalı olmıyacaktır. 
Kanallar devamlı olarak açık tutulacaktır ve ka
biliyetini, ilgisini sonradan geliştiren çocuklar; 
sanat enstitülerinde okuyan çocuklar sonraki 
yıllarda aradaki fark derslerini vermek sure
tiyle teknisyen okullarına geçme olanağına 
kavuşturulacaklardır. Bugün halen yürürlük
teki 3İstem budur. 

İkinci husus; yukarda açıklandığı gibi, tek
nisyen okulları, teknisyen sanat enstitülerin
de yetişkin işçi ve usta seviyesinde üretici tek
nik eleman yetiştirmektedir. Teknisyenle, sa
nat enstitüsü mezunu arasısda gelişme bakı
mından, yani öğretim programları bakımın
dan çok fark vardır. Teknisyen olmak sanat ens
titüleri öğrencileri için asla - demincek belirtmiş 
olduğum gibi - kısıtlanmış değildir, istiyen sa
nat enstitüsü öğrencileri birinci, ikinci ve hat
tâ üçüncü sınıfların sonlarında, öğrenim ka
biliyetlerini gösterdikleri anda, fark imtihanı
nı vermek suretiyle bu teknisyen bölümlerine 
geçme fırsatını bulacaklardır. 

Böylece teknisyen okulları öğrenci kadro
larını, sanat enstitüleri öğrencileri ve mezun
ları teşkil edecektir. Kontenjan bakımından 
teknisyen okulları öğrenci mevcudunun % 80 i 
sanat enstitüsü öğrencilerine, geri kalan % 20 
kontenjan da lise mezunlarına ayrılmaktadır. 
Demek ki, sanat enstitüsü öğrencileri için bir 
kısıtlama söz konusu değildir. 
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Teknisyen öğretiminin sınırlı tutulması, 
Türkiye'miz için bir müddet zorunludur. Çün
kü mühendis ile yetişkin işçi arasında çalışacak 
olan teknisyen ve genellikle bir mühendis
le üç - beş teknisyenin çalışacağı hesabına gö
re, Türjkiye'mizde 50 bin civarında teknisyene 
ihtiyaç vardır. Halen bu siayumı 1/3 üne ya
kını teknikerlerle ve eski fen memurlariyle ka
patılmış durumdadır. Halbuki diğer yandan 
100 bin civarında ısanat enstitüsü mezunu ve 
daha çok sayıda lise mezunu vardır. Bu duru
ma göre teknisyen okulunun anagiriş ve yan 
kapılarını teknisyen yetiştirmek için hesapsız 
açmak doğru değildir. Biz rastgele bir tek
nisyen değil, gerekli niteliklere göre yetişmiş 
teknisyenlerin bu kuruluşlarda öğrenim imkâ
nına kavuşmasını istiyoruz. 

Teknisyenler dört yılda yetiştirilmektedir. 
Genellikle öğretimin yarısı genel kültür, mate
matik ve temel fen derslerine ayrılmaktadır. 
Lise mezunlarının almış oldukları genel kül-
tür, matematik ve temel fen dersleri teknisyen 
okullarında verilen genel kültür, matematik 
ve fen derslerini yeter durumda karşılamakta
dır. Lise mezunları artık bu dersleri bir daha 
okumadan yalnız teknik ve meslek derslerini 
okumakla öğretim yılında teknisyen olabilecek
lerdir. Bunun hesabı yapılmaktadır. 

Lise mezunları, teknisyen okulları intibak 
sınıfı niteliğinde özel üçüncü sınıfa yüzde 20 
kontenjan dâhilinde giriş imtihaniyle alına
caklardır. Bu özel üçüncü sınıfta haftada 
44 saat yalnız teknik ve meslek dersleri oku
yacaklardır. Bu meslek dersleri içinde atelye 
öğrenimi de bulunmaktadır. Bu sınıfın sonun
da öğrencilerin başarısı imtihanla tesbdt edile
cek ve başarı gösterenler, teknisyen okulunun 
normal dördüncü sınıfına alınacaklardır. Öğ
renciler özel üçüncü sınıfta teknisyen ola
caklardır. Zira, bu ilk üç sınıfta teknisyenlik 
formasyonu veren teknik ve meslek dersleri az, 
dördüncü sınıfta ise bu dersler ağırlık kazan
mış bulunmaktadır. 

Bu çalışmalarımızdan anlaşılacağı gibi, tek
nisyen okulları liselerin devamı niteliğinde bir 
okul değildir. Teknisyen okulları, sanat ens
titüleri birinci sınıfı, yani ortak sınıf üstüne 
üç yıllık veya bir başka deyişle ortaokul üs
tüne dört yıllık orta dereceli bir meslek İse-
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sidir. İmtihanları nisbetdnde ve bir konten-
ajn dâhilinde lise mezunlarına demokratik öğ
retim ilkelerine dayanarak teknisyen olmak 
imkânı verilir. 

Bu duruma göre ortaokuldan sonra lise vo
liyle teknisyen olmak istiyenler beş yılda, orta
okuldan sonra sanat enstitüsü yoliyle teknis
yen olmak istiyenler dört yılda teknisyen ol-
. maktadırlar. Hal böyle olunca teknisyen 
okullariyfje sanat enstitüleri yeni organizasyo
nu teknik öğretime zararlı değil, .üstelik ya
rarlıdır ve teknik öğretimi cazip hale getir
miştir ve çok daha cazip hale getirecektir de. 

Niyabet üçüncü nokta; yeni sistem sanat 
enstitülerine neva görülen haksız bir uygulama 
değildir, bunu sureti katiyede kabul etmek 
mümkün olamaz. Çünkü sanat enstitüsü öğren
cilerine, sanat enstitüsü her sınıfı sonunda im
kân vererek, onlara teknisyen olma ve hattâ 
yüksek öğrenimin çeşitli bölümlerine girebil
me yollarını açmıştır. Durumu bu şekilde mü
talâa ettiğimiz takdirde, gerek bu okulların 
fonksiyonları ve gerekse bu okullarda okuyan 
çocuklarımız yönünden yararları ortaya çıkmış 
olacaktır. 

Bu açıklama imkânını veren Sayın Turhan 
Özgüner'e teşekkürlerimi sunar, saygılarımı 
arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özgimer. 

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

Bir seneyi geçen bir zaman evvel verdiğim 
önergeye sıra gelebildiği için müteşekkirim. Sa
yın Bakanın izahatından da bir hayli istifade 
ettim. Ancak, buna rağmen tatmin olmadığım 
cihetler halen dahi var. 

Arkadaşlarım, garip bir durum: Teknik öğ
retim, sanat enstitüsü ve teknisyen okulu; her 
ikisi de teknik öğretim verir, buradan memle
ket teknik eleman kazanır. Ama ne gariptir ki, 
kültür jeneral dediğimiz geniş müfredatiyle li
se mezunu tercih edilir, teknisyen okuluna lise 
mezunu imtihasız alınır. Sanat enstitüsü gibi 
bir teknik elemanın yetişmekte olduğu yerden 
teknisyen okuluna öğrenci alabilmek için bir 
imtihan barajı konur. Bunun ne kadar izahım 
yapmaya çalışırsak çalışalım, ben bunda büyük 
bir garabet olduğu kanısındayım. 

Arkadaşlarım, sanat enstitüsü mezunu tek
nik eleman olarak muayyen bir seviyeye geti
rilmiş, yeterli görülmüyor mu da buna imtihanı 
koyuyoruz biz? Sanat enstitüsü mezununu tek
nisyen okuluna gonderebilmek için imtihan ba
rajı var. Ama nasıl? Yüzde 80 i sanat enstitüsü 
mezunu ile doldurulacak teknisyen okulunun; 
fakat yüzde 20 si de imtihansız olarak liseler
den girebilecek. Peki, liselerin müfredatı tek
nisyen okuluna devamı hakikaten gerektiriyor
sa, neye yüzde 80, yüzde 20 gibi bir kısıtlama 
yapılır? Bunun izahını Sayın Bakandan duya
madım. 

Arkadaşlarım, benim, kanım §u : Lise mezu
nu çok geniş bir müfredatın içinde yetişiyor. 
Üniversiteye giremezse bu kültür jeneral veril
miş olan gençler üniversite kapılarından dönü
yor ve bir iktidarı rahatsız edebiliyor. Bunların, 
bir kısmını susturabilmek için, ama sanat ensti
tüsü gibi hakikaten teknik olarak yetişmiş ele
manların girebilmesi imkânını yüzde 20 ölçüde 
kısıtlıyacak bir nisbette, bu lise mezunlarını 
teknisyen okuluna göndermek imkânı, şu geçi
ci Yönetmelik suretiyle, temin edilmiş. 

Sanat enstitüsü mezunu teknik elemandır; 
teknisyen okulu teknik eleman yetiştirir. Tür
kiye'nin teknik elemana ihtiyacı vardır. «Sanat 
enstitüsü mezunu yüzde 80 imkânlarla bu okul
lara gönderiyoruz, lise mezunlarını yüzde 20 im
kân veriyoruz.» demek biç de meseleye cevap 
teşkil etmez. Mademki lise mezunu sanat ensti
tüsü mezununa nazaran imtihansız teknisyen 
okuluna giriyorsa, neden bu kısıtlamayı koy
duklarının izahını Sayın Bakandan beklerdim. 

Arkadaşlarım, lise mezunlarına teknisyen 
okullarına girebilmek için sanat enstitüsüne 
rağmen öncelik vermek, üniversiteye giremi-
yenler için bir nevi teselli temin etmektir gibi 
geliyor bana. Bunu böylece değerlendirmekten 
başka bir ifade tarzı bulamadım, hoş görsünler. 
Fakat imtihanı gerekiyorsa teknisyen okuluna 
girerken sanat enstitüsü mezununa değil, bilâ
kis teknik bir eleman olmadığı müfredat pro~ 
granıiyle belli olan lise mezununa bir fark im
tihanı getirmek ve onu o barajdan geçirmek 
lâzımdır kanaatindeyim. 

Bu çelişki hâlen devam etmektedir. Her ne 
kadar 9 ncu Millî Eğitim Şûrasında ele alındı
ğı, daha gelişmekte olduğu müjdelenmekte ise 
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de, halihazırda durum budur arkadaşlarım. 
Bundan sonra şu liselerin lehine imtihansız; 
ama sanat enstitüsü gibi teknik eleman yetişti
ren bir müessesenin aleyhine bir lasıtlamamn 
yararlı olmadığı ve bundan süratle vazgeçilmesi 
gerektiği ve Türkiye'nin teknik elemana ihti
yacı olduğu iddia edilirken, heleki 50 bin tek
nisyen ihtiyacının mevcudolduğu Türkiye'de 
sanat enstitüleri mezunlarına yüzde 80 girebil
me imkân verebilsek dahi, yüzde 20 imkândan 
onları mahrum etmeyi isabetli görmediğimi be
lirtil', saygılar sunarım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ; 

Konuya kâfi derecede açıklık getiremediğim 
için özür dilerim. 

Bir hususu tesbit etmek zarureti var : Her 
öğretim kuruluşuna giren öğrenciye aynı ağır
lıkta ders okutmak, aynı dersleri okutmak mec
buridir. Bu hususu tesbit etmekte fayda var
dır. 

Herkesi aynı prosedüre uydurmak suretiyle 
standart insan yetiştirme yerine, öğrencilerin 
kabiliyetlerine, ilgilerine göre, bâzılarını kısa 
yoldan hayatın beklediği nitelikteki insanlar 
olarak yetiştirmeye, diğer taraftan daha baş
ka kabiliyeti olanların o kabiliyetlerini de ge
liştirerek daha üst seviyede öğrenim imkânını 
veren kuruluşlar açmaya zaruret var. Eğer sa
nat enstitülerinde okuyan çocukların tümünü 
teknisyen okullarına alma durumuna sokarsak, 
bu takdirde sanat okullarının tamamı teknisyen 
okulları haline gelmiş olacaktır; yani her biri 
yine klâsik sistemde olduğu gibi üniversitenin 
önüne öğrenci yığan veyahut belli yüksek öğ
renim kuruluşlarının önüne öğrenci yığan dikey 
kuruluşlar halinde olacaktır. Halbuki biz, yap
mış olduğumuz reform çalışmaîariyle bu dikey 
kuruluşları kaldırmak istiyoruz, kanalları aç
mak istiyoruz; ehliyeti olan, kabiliyeti olan, 
arzusu olan insanlara her kademede öğretim 
vermek istiyoruz. 

Bâzı insanların akademik derslere karşı il
gileri zayıf olabilir. Bunun yamnda o insanları 
topluma yararlı hale getirebilmek için, mesleki 

formasyon vermek suretiyle, onları kısa yoldan 
hayata yöneltmekte de büyük zaruret vardır. O 
bakımdan sanat enstitülerinde okunan dersler
le, onların ağırlıklariyle, teknisyen okullarında 
okunan dersleri beraber tutmak mümkün değil
dir, aralarında büyük fark vardır. 

Teknisyen okullarında okuyan çocuklarımı
za âdeta lise formasyonu verilmektedir; buna 
ilâveten mesleki nitelikleri geliştirilmektedir. O 
bakımdan böyle bir seçim yapma zorunluluğu 
ortaya çıkmıştır. Kabiliyeti olan, ilgisi olan, 
istidadı olan her çocuğa yine teknisyen ölçülü
ne geçme fırsatı da verilmiştir, hiçbir zaman 
esirgenmemiştir. Ama sanat enstitüsünün bi
rinci sınıfında, ama ikinci sınıfında, ama me
zun okluktan sonra... Birisi mezun olduktan 
sonra akademik nitelikteki dersleri ikmal ede
cektir. Sanat enstitüsü mezunu şayet teknisyen 
okuluna devam etmek istiyorsa, akademik nite
likteki derslerini, eksiklerini ikmal edecektir. 
Lise mezunları teknisyen olmak istiyorlarsa, ek
sik kalan, lise öğrenim süresi içerisinde görme
miş oldukları teknik dallarda, lâboratuvar ve 
atelye çalışmaları yapmak suretiyle eksiklikle
rini gidereceklerdir. 

İnşallah, 9 ncu Şûra toplandıktan sonra, bu 
uygulamaya geçildiği takdirde, esasen büyük öl
çüde, sayın arkadaşımızın belirtmiş olduğu 
problem de temelinden çözüme kavuşturulmuş 
olacaktır. 

Tekrar teşekkür eder saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen

dim. 
20. — Sinop Milletvekili Hilmi Isgüzar'ın, 

Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

BAŞKAN — Sayın işgüzar?. Yok. Arkada
şımız Ortak Pazarda görevli bulunuyor. Sayın 
Adalet Bakanı? Hazır. 

Bu sebeple soru bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelenmiştir. 

21. — İstanbul Milletvekili Hüseyin D olun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaçla
rına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un söz
lü cevabı (6/50) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Dolun?. Hazır. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı? Hazır. 

Soruyu okutuyorum efendim. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Millî Eğitimi büyük bir çıkmazda olup, 

toplumumuz ihtiyaçlarına cevap vermekten ve 
alttan gelen kuşakları millî çıkarlarımıza uy
gun nitelikte yetiştirmekten uzaktır. 

Mutluluğunu ulusunun mutluluğunda ariyan 
Türk öğretmeni ekonomik, sosyal ve siyasal bu
nalımlardan ulusça sıyrılmamızı dilediği için
dir ki, bugüne dek büyük güçlüklere göğüs ger
miştir. 

Ancak haktan, adaletten, emniyetten, eşitlik
ten uzak uygulamaların seyircisi kalmadığı için 
de yetkili mercilere haklı dilek ve görüşlerini 
iletmeye çalıştığı halde her nedense yönetimi 
elinde bulunduranlar bir tek sorunu daha çözüme 
bağlamamıştır. 

Türk basınından edindiğimiz bilgiye göre, 
mevcut yönetim öğretmenlerin haklı isteklerini 
yerine getirmemekte ısrar eder ya da bugüne 
kadar olduğu gibi oyalama metotlarına baş
vurursa birtakım sosyal patlamalar ya da ya-
sasal direnmeler olacak ve bunda da öğretmenler 
sorumlu olmıyacaklardır. 

Bu nedenle Sayın Millî Eğitim Bakanımız
dan aşağıdaki soruların Yüce Meclisin huzurun
da sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarım
la arz ederim. 26 . 11 . 1969 

Hüseyin Dolun 
istanbul Milletvekili 

Soru : 
1. Ülkemizde birikim yapmış sorunları 

çözecek kuşakları yetiştirmesini, istediğimiz 
öğretmenlerin geçimine esas olacak ekonomik 
ve sosyal güvenliği var mıdır? 

Soru : 
2. öğretmene kan kusturan disiplin ku

rulları ile yürürlükteki tâyin nakil yönet
meliği maksada cevap verecek nitelikte midir 
değilse Cumhuriyet öğrenmeni yararına dönüş
türülmesi düşünülüyor mu? 

Soru : 
3. Millî Eğitimin ilköğretim bölümü Ana

yasanın «Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaç
larını sağlama Devletin başta gelen ödevlerin-
dendir. İlköğrenim kız ve erkek bütün vatan
daşlar için mecburidir ve Devlet okullarında 
parasızdır.» ilkesine göre yönetilmekte midir? 

Soru : 
4. Toplumumuzun temel yapısını ören 

öğretmenler Anayasanın «Devlet herkesin be

den ve ruh sağlığı içinde yaşıyabilmesini ve 
tıbbi bakım görmesini sağlamakla ödevlidir.» 
ilkesinden yararlanmakta mıdırlar? Değillerse 
hayatını topluma adıyan bu vefakâr zümrenin 
ve ailesi fertlerinin sağlığını garanti altına 
alacak ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

Soru : 
5. Uygar Devlette uygar ulus yaratma 

çabasında olan öğretmenlerimizin çeşitli ne
denlerle tedirgin edildikleri basından dikkati
mizi çekmektedir. 1969 seçimlerine iştirak et
miş öğretmenlerden seçimi kazanmadığı için 
meslekine dönmek arzusunda olan, fakat eski 
görev yerine verilmiyen kaç öğretmen vardır? 
Partiler üstünden sayısı nedir? 

Soru : 
6. Geçim sıkıntısından ötürü bodrum kat

larında oturmaya mecbur kalan öğretmen
lerimizin birer konut sahibi kılınmaları için 
başkanlık bünyesinde bu konuyla ilgili bir Şu
be Müdürlüğünün kurulması düşünülüyor mu, 
düsünülmüyorsa hangi yollarla bu önemli so
runun çözümü mümkün görülüyor? 

Soru : 
7. öğretmen, öğrenci ve veliyi karşı kar

şıya getiren ders kitapları sorunuyla ilgili 
yeni çalışmalar varandır? 

Yukarda 7 madde halinde arza çalıştığım 
ekonomik, sosyal bunalımlardan ve siyasal bas
kılardan öğretmenlerin kurtulması için Sayın 
Millî Eğitim Bakanı neler düşünmektedir ve 
en önemli olan bu düşüncelerini ne kadar süre 
içinde gerçekleştirecektir. 

BAŞKAN — Açık oylama devam etmektedir, 
sonradan gelen sayın üyelerin oylarını kullan
malarını rica ederim. 

Buyurunuz Sayın Millî Eğitim Bakanı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım ; 

Sayın istanbul Milletvekili Hüseyin Dolun 
arkadaşımızın, öğretmenlerin ekonomik ve sos
yal ihtiyaçlarına değinen sorusuna cevap arz 
ediyorum. 

Bir kere, Türk millî' eğitimini toptan suçla
mak ve eğitim idaresinde görev almış olan de
ğerli arkadaşlarımıza gelmiş - geçmiş arkadaş
larımıza, sanki bu idarede hiç giörev vermemiş 
gibi bir davranış içinde olmak hakşinaslık de-
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•gıldır, ister meslekten gelsin, isterse meslekin 
dışından gelsin, Millî Eğitim teşkilâtımızın ba
şında bulunan insandan, bu teşkilât içerisinde 
giörev veren değerli arkadaşlarımın tümüne ka
dar hepsi, belli bir gayretin içerisindedir. Bu 
gayreti niçin yaparlar? Bu gayreti, Türk millî 
eğitimini geliştirmek, belli bir düzeye kavuştur
mak için yaparlar, yapmışlardır. 

Değerli hizmet veren yöneticilere, değerli hiz
metleri geçmiş olan ve bu bakanlığın başında 
bulunmuş olan insanlara ancak şükran borcu
muzu eda etmek zarureti vardır. Bunlar birçok 
idari tasarruflarda bulunurlar; bâzılarında ya
nılmış olabilirler, ama hepsini külliyen reddet
mek elbetteki Sayın Dolun arkadaşımın da in
safına sığmıyacaktır. 

O bakımdan, bu metod meselesidir, sistem 
meselesidir. Eğer Türk Millî Eğitimi belli bir 
düzeye ulaşamamış ise, bunun temelindeki ne
denlere inmek zoru vardır. Bu nedenleri araş
tırdığınız zaman, kısa zaman içerisinde bunla
rın sebeplerini bulmak ve bunların ihmalini ya
pan insanları bulmak mümkün olmıyacaktır, se
nelere yayılacaktır. 

• 
Bugün Millî Eğitim Teşkilâtı bütünüyle 

Türk millî eğitimini çağdaş uygarlık düzeyine 
uydurmanın ve hattâ onun üstüne çıkartmanın 
gayreti içerisindedir. Biz, arkadaşlarımızla ge
celi gündüzlü yurt sathında çalışmalar yapıyo
ruz. Bir taraftan okul açıyoruz, bir taraftan öğ
retmen yetiştiriyoruz, bir taraftan bu okullarda 
yapılan öğretim metodlarını, müfredatını göz
den geçiriyoruz ve istiyoruz ki, bizim okulları
mızda da uygar ülkeler seviyesinde öğretim ya
pılsın. Ama, hiçbir zaman kendi millî tarihimiz
den, kendi millî kökümüzden ayrılmadan bun
lar yapılsın. 

Bunun gayreti içerisinde yapılan çalışmalar 
Millî Eğitimde vardır. 8 nci Millî Eğitim Şû
rası bunu isbat etmiştir. 8 nci Millî Eğitim Şû
rası, Türk milletinin yapısına uygun bir siste
mi geliştirmenin heyecaniyle toplanmıştır ve ba
şarılı da olmuştur. Değerli eğitimcilerimizin ge
niş katkılariyle, belli bir sistem kurulmuştur 
ve bu kabul edilmiştir. 

Bu sistemi uygulayabildiğimiz zaman, çocuk
larımızı düne nazaran daha iyi yetiştirme olana
ğına sahibolacağız. Bugünkü sistemde çocukla
rımızı maalesef tesadüflere terk etmiş görünü

yoruz. İşte, millî eğitim camiasında görev veren 
arkadaşlarımız bunu önlemek istiyorlar. Ço
cuklarımızın kabiliyetlerini bulup, çıkarıp tesa
düflere göre onları değerlendirmeyip, esasa kendi 
yapısına uygun bir şekilde değerlendirip, tama
men bilimsel yoldan bu değerlendirme metot
larını gözden geçirip onları getirmek suretiyle 
yavrularımızı bilgileri, kabiliyetleri ve istidat
ları istikametinde yetiştirmek istiyoruz. Hiçbi
risini belli bir konuya hevesi olmadığı için israf 
etmek istemiyoruz. Hiçbir çocuğun kaybolma
sına gönlümüz razı olmuyor. 

Şu halde, bütün sistem elden geçiriliyor. 
Millî eğitime, millî eğitimin temel yapısına dö
nülmüştür, çalışılmaktadır. Bunu yapacak kim, 
bu çocuklarımıza yeni şekil verecek kim? El
bette ki, bu asil görevi üzerine almış olan öğret-
menlerimizdir. öğretmenlerin yetiştirilmesi me
selesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bir öğretmen 
sorunu ile karşı karşıya bulunuyoruz. Öğretmen 
sorununu bugünden yarına halletmek hemen 
mümkün olsaydı, elbette ki, o teşebbüsün içeri
sine de girilirdi. 

Sayın arkadaşım, meslekten gelmiş bir insan 
olarak kabul edecektir ki, öğretmen yetiştire
bilmek, hele iyi öğretmen yetiştirebilmek belli 
bir sürenin geçmesine ve belli imkânların bu 
yolda harcanmasına bağlıdır. 

Öğretmen okullarımız yurdun her tarafında 
kurulmuştur, belli bir düzeye ulaşmıştır. An
cak, bâzı problemleri var. İlköğretmen okulla
rını ele alıyoruz, ilköğretmen okullarında ço
cuklarımızı 6 sene okutuyoruz, «Sen liseye denk 
öğrenim gördün» diyemiyoruz. Çocuklarda âde
ta bir aşağılık kompleksinin yerleşmesine sebe-
boluyoruz. 

Onun içindir ki, Millî Eğitim Bakanlığı, ilk
öğretmen okullarını liseye denk hale getirmek, 
kabiliyeti, hevesi ve arzusu olan Öğretmenlere 
daha üst öğrenim imkânlarını açmak gayretiyle, 
öğretmen okullarını 7 seneye çıkarmıştır. Yani, 
ikinci devresini 4 seneye çıkarmış bulunmakta
dır. 

Burada bir taraftan öğretmen yetiştiriliyor, 
diğer taraftan da, bu okullarda okuyan ve 
fakat çeşitli nedenlerle kendi kabiliyeti ala
nına gidemiyen öğretmenlerimize imkân ve
riyoruz, onlara yüksek öğrenim yapma im
kânı tesis ediyoruz. Bu suretle çocukların 
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içindeki o kompleksi söküp alıp, dışarıya 
atmak istiyoruz, İşte bu„ temelde yatan bir 
soruna çözüm getirmektedir ve bu çözümü ge
tiren, elbetteki Millî Eğitim Bakanlığı içeri
sindeki değerli arkadaşlarımızdır. 

Diğer taraftan bakıyorsunuz, bütçe içeri
sinde geniş ölçüde millî eğitime ödenek ayrıl
mıştır. Ama ihtiyacımız o kadar çok ki, ayrı
lan bu ödenekler bizim ihtiyacımızın tama
mını karşılama durumunda değildir. Gönül is
ter ki, ödenekler ihtiyacı karşılıyacak sevi
yeye getirilsin. Ama Türkiye'de Hazineye in
tikal eden, maddi imkânları tesis ve tesbit 
eden insanların potansiyeli bu; alabileceği
niz bu kadar. Alabildiğiniz bu hâsılayı o 
şekilde rasyonel bir tevzie tâbi tutacaksınız 
ki, Millî Eğitim Bakanlığı da, hiç olmazsa 
ihtiyaçlarının asgarisini giderebilsin. «Bunu 
Cumhuriyet hükümetleri yapmıyor» dersek 
•haksızlık ederiz. Cumhuriyet hükümetleri her 
sene -hangi Hükümet olursa olsun - millî eği
tim ve millî eğitimin her kademesi için çeşitli 
külfete gönül rızasiyle katlanmıştır ve elbet
teki, bundan sonra da katlanacaktır, 

Şimdi sayın arkadaşımızın suallerine sıra-
siyle cevaplarımı arz etmek istiyorum. 

öğretmenlerimizin ekonomik ve sosyal ba
kımlardan gelişmeleri konusunda alman ted
birler üzerinde duruyor sayın arkadaşım. 
Biz istiyoruz ki, öğretmenlik meslekine inti-
sabetmiş olan arkadaşlarımıza hem ekonomik 
yönden ve hem de sosyal yönden bir güven
lik verelim. Bunu nasıl vereceksiniz? Bunu, 
öğretmenlerin yapmış oldukları hizmet muka
bilinde almış oldukları ücret ve maaşlann 
miktarlarmı tâyin etmek suretiyle vereceksi
niz. 

Diğer taraftan,, diğer kuruluşlarda mevcud-
olan sosyal güvenlik müesseselerini buraya 
'da getireceksiniz. Yani öğretmenlerimizin 
mesken ihtiyaçlarını, öğretmenlerimizin sağlık 
konularındaki İhtiyaçlarını ve sair ihtiyaçla
rını gidereceksiniz. Biz bu amaçla, Personel 
Kanunundan önce hareket ederek, sayın 
arkadaşımızın çok iyi bildiği şekilde, «öğ
retmenler Yardımlaşma Kurumu» kanun ta
sarısını Yüce Meclise sevketmiftik ve Geçici 
Komisyon da kurulmuştu. Geçici Komisyon 
çalıştı, tasarının son maddelerine kadar gel

di. Ancak, personel rejiminde yapılan yani 
taJdiller nedeniyle Devlet Memurları Yar
dımlaşma Kurumu gelince, Maliye Bakanlığı 
bu ekonomik ve sosyal güvenliği tesis edecek 
nitelikteki kuruluşun bir bünye içerisinde 
toplanmasını uygun gördü. Onun için biz 
bu çalışmayı bu safihada durdurduk. Şimdi, 
Devlet memurlarının bütünü ele alınınca, el
betteki kesilen kısımlarla, elde edilen hâsıla 
gayet geniş olacaktır. Bu Kurum bütün Dev
let memurlarına, iyi kullanıldığı ve iyi is
lere teşebbüs edildiği takdirde, hem ekonomik 
yönden, hem de sosyal yönden geniş bir rahat
lık getirecektir. 

Bunun dışında, biz öğretmenlerimizin 
hem sağlık işleri ve hem de mesken ihtiyaçla
rı için bâzı konularda da çalışmalar yapmak
tayız. Arzu etmekteyiz ki, her öğretmenimiz 
bir meskene kavuşsun ve bu suretle ra
hata kavuşsun, huzura kavuşsun, huzur içeri
sinde yeni nesli yetiştirme görevini yerine ge
tirsin. 

İkindi husus; her meslekte olduğu gibi, 
öğreltaıienlik mesleğin de de öğreitmenler'm di
siplinle ulyanıyan tutum ve davranışlarıyla uğ
raşan kurullar vardır. Bu kurullar ilğil kanun
ların verdiği yetkiye göre kurulmuştur. Bu ku
rullardan çıkacak kararlarla ilgili itiriazlar Ba
kanlığımızda titizlikle incelenlmlekte ve takibe-
'dOmektedür. Eğer her yerde ve her meslekte 
olduğu gibi, bu tuJtulm ve davranış içerisinde Ve
yahut bu prosedür içerisimde yanlış uygulama
lar varsa, onları ele alımlak ve ıslah eitan'ek elbet
teki bM'm görevimizdir. Ama şunu bilhassa be-
lir'tlmek iisltÜyorulm M, öğretmen biaim kendi in-
Öanıimızidır; biz öğrenmeniz, öğretmenle bizi, 
Bakanlığı ayırmak doğru değildir. Bakanlık 
'öğretmenin bir ölçüde işlerini tedvir eden, öğ-
retlim, eğüJtim fonksliyonu yanında, öğretmenin 
İner türlü işleriyle nıeşjgül olan bar örgüttür. Bu 
örgütte öğretmenlerin nlalkil, tâyin ve saire iş
lerinde bâzı sürtüşmeler varsa, - yoktun id6meK 
uygun olmaz; Çünkü 200 000 öğretmenin bütün 
[muameleleri bir merkezden yürütüldüğü süre
ce, bâzı sürtüşmelerin, bâzı anlaşmazlıkların, 
(bâzı haJMarın yapılacağını kabul etmek zanu 
reti vardır - bütün mieöele, o hataların üzerine 
«ğilefbilmek ve onları ıslah edebilmiekltedir. 
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Nitekim biraz ömoe belirtmiş olduğum hulus
lara ilâve etmek istiyorum ki, biz bu konuda ra
dikal tedbirler alarak bütün Milî Eğittim Ba
kanlığının merkez ve taşra öngUtiünü yeniden 
•elden geçirmek suretiyle bu işlerden degaje et
mek iliyoruz ve kemali saımilmliyetle şunu ifade 
etmek işitiyorum ki, öğretmenlerin bu gibi işlem
lerden mutazarrır olmaması için her kademede; 
ilköğretimde, orta öğretimde, meslekî öğretim
deki tâyin ve nakil işlemlerinin merkezden alın
mak suretiyle, taşra teşkiMma intikal ettiril
mesini ve taşra teşkilâtında da bizzat kendile
rine bu işlemlerin yapltırilimiaisını arzu ediyoruz. 
Bu sadece bizim samimî arzumuz değil, bu bi
zim pbliltâkaımız haline gelmiştir. Bu konuda Yü
ce Meclislere intikal etmiş ve yakın tarihlerde 
Yüce Meclislerden geçmiş, kanunlar vardır ve 
bundan sonra da olacaktır. Bu takdirde, ge
niş ölçüde arkadaşımızın belirtmiş olduğu hu
suslarda şikâyetler varsa, elbetteki bunlar da 
giderilmiş olacaktır. 

Üçüncü nokta; Anayasanın 50 nci madde
sinde öngörülen Ok öğrenim mecburiyeti ve mec-
cariiliği konulsu yine Anayasaya ilişkin plân
larla göre yürültüliın'ektediir. Birimci ve İMnci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânlan ile, teslbit edilen 
sayıların gierçekleşitirillmeısi konusunda Bakan
lığımız bütçe imkânları nislbetinde hu konuyu 
yürütmektedir. Sayın arkadaşını eğitimci ol
duğu içjin bu işi iyi bilir. Bu, tamamen bizim 
inisiyatifimizde olan bir iş değildir. Biz teklif
lerimizi yaparız, Devlet Plânlama Teşkilâtı plân
lara göre her proğtfaan yılında ne yapılacağı 
hususunu tösbit eder ve tesbit edilen hususlar 
Yüce Meclislerden geçtikten sıonra program ha
line gelir ve Bayındırlık Bakanlığı eliyle bu 
iş yürütülür. 

Okulların süratle yapılarak okul çağındaki 
çocukların okutulabilmesi hepimizin samimî ar
zusudur ve plânın önlgördüğü hedeftir. Şunu 
memnuniyetle ifade etmek isteriz ki, okul ça
ğına gelen çocukların % 95 i gibi bir nlilsîbetini, 
çjok şükür okullarımıza alabilir durulma gel
dik. Bu okullarımızın daha da artırılması ve 
niteliklerinin düzeltilmlesi ellbetite bir zarurettir, 
ona işltirak halindeyim. Ama Türkiye'tnin şart
larını hiçbir zaman uzakta tutmamak ve klâ
sik bâzı alışkanlıklara tabi olmamak lâzımdır. 

iHer köyde bir okulun yapılması konusun
da, bulglün arzu etmiş olduğumuz seviyeye gel

mek mümkün müdür değil midir? Eğitimci 
arkadaşlarımızın bunun üzerinde düşünmesi ge
reklidir. Tek okul ve tek öğretmenle küçük bir 
köyde bütün sınıfları açmianın faydalanyla, 
birbirlerine yakın köylerde merkezî bir okulun 
açılması halinde, beş sınıflı, beş öğretmenli 
okulların açılması halinde elde edilecek fay
daların artık mukayese edilme Zamanı gelmiştir. 
'O bakımdan; «§u kadar köyde okulumuz yok» 
tgilbi kesin tenkidleri yöneltmek bugünkü ger
deklere ve bilimsel düşünüşe pek uygun düş
mez veyahut biz kendi kendimizi, diğer alter
natifler üzerime sebkeltamek ve onun üzerinde 
durmak mecburiyetinde hissediyoruz. Alma mut
lu bir gerçek varsa, o da; okullarımız en ücra 
köylere kadar gitmiştir, öğretmenlerimiz gitmiş
tir ve gitmektedir. Bunları biraz daha artırmak 
ve bunların seviyesini yükseltmek, oralarda ça
lışan arkadaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını ge
niş ölçüde tatminle kavuşturmak elbötteki sa
mimî arzumuzdur. 

Dördüncü husus; öğretmenlerin sağlık du
rumlarının kontrolü ve tedavileri Devletçe ya
pılmaktadır. Bakanlar Kurulunun 18 . 12 . 1962 
tariih ve 1214 sayılı Kararı ile kabul edilen te
davi yönetmeliğinin sekizinci maddesi gereğin
ce, tedavi bedelleri öğretmenlere de ödenmek-
itedir. Aile fertlerinin sağlık durumlarının da 
güven altına alınabilmesi konulsu, bildiğiniz gi
bi, 657 sayılı Kanunla belli bir esasa bağlanmış 
tır. 

İBeşinci husus; 1069 senesi milletvekili se
çimlerine katılan öğretmenlerden kazanamıyan-
lar. Yedi tanesi A.P. den, iki tanesi C. H. P. 
den üç tanesi M. H. P. den, bir tanesi de ba
ğımsız olarak girmiştir, seçimi kazanamamış
lardır. 

Bunlardan seçim sonunda görev almak isti-
yenlerin her birinin tâyini yapılmıştır. Bunlar
dan bir kısmı kendi istekleriyle başka teşkilât
larda görev almışlardır. 

Sayın arkadaşımın altıncı suali: öğretmen
lerin geçim sıkıntılarını ve mesken problem
lerini çözmek üzere harekete geçmiş olduğumu 
biraz önce belirtmiştim. Ancak, bu çalışmala
rımız 657 sayılı Kanunda öngörülen Devlet me
murlarına yan yardımlar nedeniyle bugün için 
o mecraya intikal etmiş bulunmaktadır ama pe-
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rakende olariuk'bâzı öğretmen arkadaşlarımız 
kooperatif kurarak mesken sahibi olmak iste
dikleri takdirde İmar ve İskân Vekâletiyle Ba
kanlığımız arasında işbirliği yapılabilmekte ve 
İmar ve iskân Bakanlığının elindeki imkânlar
dan bizim öğretmen arkadaşlarımızın da yarar
lanması yolunda müşterek çalışmalarımız da 
olmaktadır. 

Yedinci olarak, öğretim ve eğitimin temel 
unsurlarından birisi olan ders kitaplarının ge
liştirilmesiyle ilgili gayretlerdir. Arkadaşlarımı-
zın her fırsatta benden dinlemiş oldukları bir 
hususu tekrar dile getirme yoluna gitmeme 
müsaade etmelerini rica ediyorum. 

Biliyorsunuz her seviyedeki okul kitapları 
ele alınmıştır ve D909 yılında İBütçe Karma Ko
misyonunda konuşulduğu zaman önümüzdeki 
ders yılından itibaren ilkokulun birinci sınıfın
dan başlamak üzere her sene imkânlar nisbetin-
de kitapların yeniden elden geçirilmesi ve ço
cuklarımıza bedava intikal ettirilmesi, verilmesi 
konusunda çalışmalar yapacağımı beyan etmiş
tim. Bu sene gene, aradan bir yıl geçtikten son
ra sözünü yerine getirmiş bir insanın huzuru 
içerisinde bunu tekrarladım ve bugün ilkokul 
birinci sınıfta okunan iki kitabın da bir alfabe 
ve bir okuma kitabının ikisinin de bütün Tür
kiye'de bedava dağıtıldığını söyleme fırsatını 
elde ettim, önümüzdeki sene bu iş birinci ve 
ikinci sınıflara sirayet ettirilecek, ilköğretim 
kademesinde, mecburi öğretim seviyesinde bü
tün çocuklara bedava kitap verilme yoluna gi
dilecektir. 

Diğer taraftan, orta öğretim seviyesinde ki
tapların yeniden gözden geçirilmesi zaruretine 
iştirak ediyorum. Bu zaruret her zaman kendi
sini hissettirecektir. Çünkü, toplum devamlı 
gelişme içerisindedir. Toplumun ihtiyaçlarına, 
ekonominin ihtiyaçlarına uyigun nitelikteki in
sanı yetiştirmek istediğiniz zaman okullarınızda 
okutmakta bulunduğumuz kitapların müfredatını 
gözden geçirmeye mecbursunuz. Bundan on yıl 
önce aya gitme konusu ile ilgili bir meseleyi 
kitaplara intikal ettirmeyi düşünemezdiniz, dü
şünemezdik, ama bugün bu, artık bir zaruret 
haline gelmiştir. 

Diğer taraftan, tekniğin her kademesindeki 
gelişme okul kitaplarına intikal edecektir ki ço
cuklarımız bu tecrübelerden istifade etmek sure

tiyle yetişme şansına kavuşmuş olsunlar. Bu ne
denle biz, orta öğretimin her kademesindeki ki
tapları, yapmakta olduğumuz orta öğretimin ge
liştirilmesi nedeniyle, yapmakta olduğumuz re
form nedeniyle esasen gözden geçiriyoruz. Bile
diğiniz gibi, tek kitap sistemine geçme hazırlığı
nı yürütüyoruz, prensip kararını almış bulunu
yoruz. Hem tek kitap sistemine geçilecek ve 
hem de o kitaplar yeniden gözden geçirilmek 
suretiyle belli komisyonlar marifetiyle teknik 
alanda sosyal dersler bölümünde geliştirilecek
tir. Bu suretle bir yandan toplumumuzun ihti
yaçlarına, öbür yandan ekonominin İhtiyaçları
na uygun hale getirilecek öğretimin daha kali
teli yapılabilmesi için en önemli araçlardan bi
risi olan bu konuda da belli bir seviyeye çıkmak 
imkân ve şansı tesis edilecektir. 

Bu hususlarda açıklama imkânını bana bah
şeden sayın arkadaşıma teşekkürlerimi sunar, 
cevabımı bu suretle arz etmiş olduğumu da be
lirtirim. 

(Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dolun buyurun efen
dim. 

Açık oylamaya katılmamış sayın üye var
sa lütfen oylarını kullansınlar. 

HÜSEYİN DOLUN (istanbul) — Saym 
Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım, Sayın Millî 
Eğitim Bakanımızın insafına sığınarak konuş
mama başlamak istiyorum. Zira «toptan suç
lama» diye bir şey benim sorumun metninde 
söz konusu değildir. «Toptan suçlama» denin-
oo, Türik millî eğitim sistemlinin başlangıcın
dan bu yana büyük Başöğretmen Mustafa Ke
mal, büyük eğitimci Mustafa Necati, Hasan 
Ali ve değerli bakanlar da bu işin içerisine gi
riyor. 

Aslında ben Saym Bakanımızı dahi suçlamış 
değilim. Ancak «Türk millî eğitimi bir çık
mazdadır» derken, Türk gençliği sokaklarda 
ve üniversitelerimizin her gün bir tanesinin 
kapısına kilit takılırken, öğretmenler boykot
ta iken, eğitim düzeninin bozukluğunu ben be
lirtmek isterken tabiatiyle bu da «pek parlak
tır» diyemezdim. Bu itibarla ben, «bir çıkmaz
dadır» sözünü sarf ettim. Yazılı beyanım da 
bu sekilidedir. 

Şükran borcuna gelince; hiç şüphe yok ki, 
Türk millî eğitimine katkıda bulunan, değerli 
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'hizmetlerde bulunan her eğitimciye şükran I 
borcunu sunmaik bizim de bir eğitimci olarak 
görevimizdir. Sayın Millî Eğitim Bakanımı
zın birbuçuk milyon Türk yavrusuna, benim 
teklifim üzerine olsun veya olmasın, değerli 
düşüncelerini uygulama alanına koydukları 
zaman, birbuçuk milyon Türk çocuğuna «Al
fabe» yi parasız verdikleri zaman, ben Ikendıüe-
rine salonda ilk teşekkürü yapanlardan birisiy
dim. Ama otuzüç bin Türk öğretmeninin hak
lı sesi karşısında ekmek İkamesiyle oynayıp ki
minin üç günlük maaşını kesmeye kalkıştığı za
man, kiminin müdürlüğünü alıp, kiminin çolulk 
çocuğundan ayrılmasına dahi yol açan sürgün 
cezalarına kadar, ihraç cezalarına kadar giden 
uygulamalarına da her halde şükran sunmak 
yerinde olmaz sanırım. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Anayasada 
boykot var mı? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz. 
HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Sayın 

arkadaşımın sualine muhterem başkanımın 
müdahalesi üzerine ben cevap vermejkten çeki-
niyorum. Cevap vermiyeoeğim. «boykot ka
nuni midir» diyorlar. Değildir, bu, tesbit 
edilmiştir, tescil edilmiştir. Ancak, Kurtuluş 
Savaşında Mustafa Kemal'in Padişahlık idare
sine çıkışı da kanuna değildi. Bunu da belirt
mek isterim. 

N SALİH AYGÜN (Amasya) — Allah Allah, 
Anayasa var, hukuk nizamı var. ! 

BAŞKAN Müdahale etmeyin efendim. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, olayın milliliği yönünü işlemek is-
yorum.- Muhterem arkadaşlarım sabrederlerse 
benim bu konuya neden çok değinmek istedi
ğimi, bir arkadaşları olarak, izin verirlerse arz 
edeyim. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşınız sözlü so
rusunda ne diyor Diyor ki; bugün bu ülkede 
seçim deniı-, öğretmene «buyurun» derler, ya
zım denir, «buyurun» derler, sayım denir, «bu
yurun» derler, devrim denir, «buyurun» derler. 
Yani, ne kadar parasız iş varsa öğretmen en 
ileri de, paralı işe gelince; biraz önce Sayın 
Millî Eğitim Bakanımızın da buradan buyur
dukları gibi, öğretmen en geride görülür. Se
bebine gelince, para yok derler. I 

— 289 

17 . 3 . 1971 Ö : 1 

Muhterem arkadaşlarım, bu ülkede f edekâr-
lık eğer sadece öğretmenin ise bunu öğretmenin 
bilmesinde de fayda vardır. Yani Mustafa Ke
mal Atatürk «öğretmen fedakâr bir unsurdur» 
derken her halde «dayak yemede- de, aç bıra
kılmada da fedakâr olmalıdır» sözünü sarf et
memiştir sanırım. 

Sayın Bakanımız, burada «klâsik alışkanlık
lar» terimini kullandılar. Sayın Bakanın tole
ransına sığınırım, hoş karşılasınlar, bu iyi bir 
terim değildi. Zira bugün yalınayak, çırılçıplak 
köylerde dolaşan masum yavrular dururken, Sa
yın Bakanın halen oturmakta bulunduğu Ba
kanlık binasının salonlarında dahi çelik dolap
lar, döner koltuklar dolup taşıyor, köylerde bir 
tebeşir parçasının hasreti çekiliyor. Bu bakım
dan'sözlü sorumun metninde o tür sözler var
dır ve bunun klâsik birer istek olmadığını da 
buradan bir kez daha belirtmekte fayda görü
rüm. 

öğretmenin sağlık sorununun çözümlendiğini 
belirttiler. 

Muhterem arkadaşlarım, ikiyüz bin öğret
mene altı milyon Mra para vermişlerdi, bu, ge
çen yıl dokuz milyon lira olarak geçiyordu. Bir 
süre önce yine bu Yüce Meclisin yüce kürsüsün
den arz ettiğim gibi, bu paranın 570 000 lira
sı - Bu meslektaşımızın biran önce sağlığına 
kavuşması en içten arzumdur - sadece bir tek 
öğretmene sarf edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Dolun bir dakika efen
dim. 

Açık oylama işlemi bitmiştir. Kupayı kal
dırınız efendim. 

Devam buyurunuz Sayın Dolun. 
HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bu ada

letsiz dağıtımın önüne Sayın Bakanımızın geçe
ceğine ben kanaat getiriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer Sayın Bakan 
günün birinde İstanbul'u teşriflerinde Valide-
bağındaki pravantoryumu ziyaret ederlerse, 
orada yüzlerce öğretmenin nasıl kan kustuğunu; 
eğer akıl hastanesini ziyaret etmek lûtfunda bu
lunurlarsa orada kaç tane öğretmenin o kar
yolalara bağlı kaldığını göreceklerdir. Bunun 
tek nedeninin de Sayın Bakanımızın «yasalara 
göre öğretmenler ceza alıyorlar» sözüne bağlı-
yan arkadaşlarım, bugün yürürlükte lâçkalaş-
mış yasalar vardır. Cumhuriyet öğretmenini 
1920 -1923 ten bu yana yürürlükte olan kanun-
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larla idare etmenin imkânı yoktur. Tasavvur 
buyurun, okuma yazması olmıyan bir belediye 
meclisi üyesi, il encümen üyesi disiplin kurulu
na geliyor, öğretmenin kaderinde rol olnuyor, 
o öğretmene ceza veriyor. Neden? öğretmen 
«devam takip işlemini» yerine getirmek istemiş-
tii', köylü vatandaşla karşı karşıya gelmiştir, 
ondan sonra hırpalanmıştır. 

Bütün bu meselelerin önüne tabiî Sayın Millî 
Eğitim Bakanımızın bir çırpıda çare bulaca
ğını da sanmıyorum. Zira bu, insangücünü aşan 
bir konu, ama hiç olmazsa Yüce Meclisin kür
süsünden « her şeyi hallettik, bir çırpıda sağ
lığını düzelttik, efendim artık karnı da doyuyor, 
güvenlik altındadır», boynuna ip takılıp sürün
dürülen öğretmenlerden biz burada bahsetme
dik ki, birden bire «öğretmenin can güvenliği de 
sağlanmıştır falan» demenin bence imkânı ol
madığı kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım, Batı ülkeleri bugün
kü çağdaşlaşmayı «öğretmen» denen unsura ver
dikleri değerle elde edebilmişlerdir. Hem Türk 
Toplumunun kalkınmasından bahsedeceğiz, hem 
yurdun en kılcal damarlarına kadar uzanan, 
o karlı dağlar ardına kadar giden Devletin tek 
memuru olan öğretmene elimizi uzatmıyacağız, 
ondan sonra yapmacık sözlerle, canım öğret
men vefakârdır, cefakârdır, efendim sen kut
sal bir meslekin mensubusun» gibi. karm doyur-
mıyan sağlık sorununa, can güvenliğine şerre 
kadar merhem olmıyan lâflarla öğretmenin mo
ralini bozmaktan başka bir işlem yapmamış olu
yoruz, 

izin verirseniz bir konuya daha değinmek 
istiyorum. 

«624 sayılı Devlet Personel Yasası» diye bir 
sendikalar kanunu vardı. Anayasanın ahkâmı 
içerisinde kuruluşlar meydana gelmiştir. Bu 
kuruluşların liderliğini yapan kimseler yasalar
dan güç alarak hareket etmektedirler. Yöneti
mi elinde bulunduran değerli arkadaşlarımıza, 
«hu yasalara saygı duyalım, saygı duyun, bu 
kuruluşların liderlerinin sesini dinleyin, bun
lara kulak verin» dediğimiz zaman, her nedense 
bu yasalara sırt çevirdiler. Bunu, zaman zaman 
Yüce Meclisin çatısı altında, dışta sohbetleri
miz esnasında, her yerde dile getirdik. Fakat, 
üzülerek arz etmek gerekirse bu konu hakkında 
da tatmin edici mi olamadık, kendileri mi an-

lıyamadılar, yahut da anlamak mı istemediler, 
bu konu da böylece yatışmış oldu. 

Muhterem arkadaşlarım; benim gerçekten 
saygı duyduğum Sayın Millî Eğitim Bakanın
dan iki tane istirhamda bulunacağım. 

Mümkün mertebe öğretmen arkadaşlarımın 
sesine, çevresini saran üç - beş dostundan ziya
de kulak versinler. Bir örnek arz edeyim : Bu
gün Ankara merkezinde birçok okullarda öğ
retmen fazlalığı vardır. Kendileri teşrif ederler
se bunu göreceklerdir ve bizim sızlanmaları
mıza da hak vereceklerdir. En içten arzum, is
tirhamım; öğretmenin, özellikle öğretmen ku
ruluşlarının sesine kulak verilmesidir. 

ikincisi; öğretmenlerin sağlık sorununda, 
özellikle bir hastane konusunun ele alınmasın
da yarar vardır. Zira, bugün PTT mensupları
nın, emniyet mensuplarının, birçok tanıdığım 
meslek kuruluşlarının hastaneleri varken, za
man zaman «efendim, işte devlet hastaneleri tek 
elde birleştirilmek isteniyor, bu bakımdan biz 
buna yaklaşmıyoruz» gibi sathi cevaplarla öğ-
retmeîîin sağlığını biran için heba etmek, yok 
etmek tehlikesiyle karşı karşıya bırakmamak 
icabeder. 

Sözüm bitiyor, muhterem bakandan son sö
zümü cok iyi dinlemelerini istirham edeceğim. 

Öğretmeni bir muma benzetiyorlar. «Mum 
yanarken etrafını aydınlatır» derler. Bu gidiş
le bu mum sönerse ortalığı karanlık kaplar, bü
tün korkum budur, bütün endişem bundadır. 

Sayın Bakanın bundan böyle çok daha dik
katli - aslında güvenimiz de var - çok daha bi
linçli - aslında güvenimiz de sonsuz - öğretmen 
örgütleriyle ilişkisini devam ettirerek mesele
lere çözüm arayıp bulmasını istiyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tekrar söz isti
yorsunuz, buyurunuz efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larım, bugün huzurunuzu ziyadesiyle işgal et
tim. Çekmiyorum; ama Millî Eğitim konusunda 
konuşurken Yüce Meclislerde bu kadar rahat 
bir zemini her zaman bulmak mümkün olmıya-
caktır. O vesile ile arkadaşlar dertlerini, bi?; de 
içimizi dökme imkânını buluyoruz, özür dile
rim. 

Bir yanlış anlama oldu tahmin ederim Ben 
Sayın Dolun'a «klâsik alışkanlıkları bir kena-
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ra bırakalım» dediğim zaman, onun anladığı 
veyahut ifade ettiği şekilde bir ifade tarzı kul
landığımı tahmin etmiyorum, iyi anlatamadı
ğım için bu konuyu açıklığa kavuşturmak isti
yorum. 

Bir kere, Türk Millî Eğitiminde, - ben öğret
menlerin şahsi meselelerine girecek değilim - bu 
klâsik alışkanlıklar konusunda «klâsik alışkan
lıklar» dediğim zaman; ilköğretimde bir sistem 
koymuşuz, bu sisteme göre diyoruz ki, her köy
de bir okul yapılacak ve her köye de bir öğret
men göndereceğiz. Ben, eğitimcileri düşünceye 
sevk etmek için o kelimeyi ifade ettim. Bu, bi
zim alışkanlığımız plânlarımıza programlarımı
za geçmiş, «acaba» diyorum, bu alışkanlıktan 
kurtulmak ımümıkün müdür, (bunu değiştirmek, 
yesiıi (bir sistem geliştirmek mümkün müdür, ben 
onu Ibellrtmek istiyorum. Yani, bir köye bir okul 
adtjğım, tek derslik bir okul açtığımda içeri
sine 25 - 30 tame muhtelif sınıftan çocuk koy
duğum zaman alacağım randımanla, her haingi 
bir bölgede beş s:oıflı, beş öğretmenli, lâbora-
tuvarlı, araçları olan bir okul açıp bir minü-
lbü!3İ9 çocuklarımızı toplayıp dağıtma yoluna 
gittiğimiz takdirde elde edeceğimiz randımanı 
mukayese edelim, diyorum. Eğer, bu mukaye
sede dalhıa yarar varsa öteki sisteme geçelim. 
Yani «klâsik alışkanlığımızı değiştirelim» de
diğim zaman ben, bunu ifade eitımek is!tedim. 
Yoksa, merkez teşkilatındaki sandalye ile, dö-
r.:r koltukla okullarımızdaki durumu 'sureti ka-
tiyeıde mukayese etmek istemedim. 

Yalınız bir hususa sayın arlkadaşımm dikka
tini çekmek isterim. Ben balkamlık koltuğuna 
dturduğum zaman 1962 ısenesimde başlıyan in
şaat bitmişti. Bırakın döner koltuğu, benim 
odamda döner koltuk yoktur, o inşaatın üstün
de taıvanmdaki rölüyef içim 450 ibin liraya ihti
yaç vardı, «450 bici lirayı buraya sarf etmeyin» 
dedim, «bununla ben şu kadar ilkokul yaıptırı-
rıımı dedim, sarf ettirmedim. Eğer, Millî Eğitim 
^Bakanlığına Ibugün girerseniz onun damının ak
tığını görlürsünüz, ama ben köydeki, kentteki 
dkuyam yavrumun daha iyi bir okula, hiç ol
mazsa bir kışlınınım daha iyi bir okula kavuş
man için oradan tas'arruf ettim. Yani, benim 
ışalhsıma aüdolan (bir mesele olanak Ikaîbul etmiyo-
T̂ ım, aşağı - yukarı bu bakanlık koltuğunu her 
ingp.1 eden hangi siyasi görüşte, hangi siyasi 

düşüncede insan olursa olsun, davranışları hor 
halde bu is'tikaımleıtıted'ir. 

IBiz, okullarımızın, köy okullarımızın da ula
maklarını artırmak istiyoruz. Slaym Dolun ar
kadaşım müsterih olsunlar, ben sık sık köylere 
giden, köylerdeki okulları gezen bir arkadaşı
nızım. Onların maddi olanıaklamını da biliyo
rum. Daha geliştirmek için, birçok projeler ge-
Mş'tirmaık istiyorum, birçok gönüllü kuruluşlarla 
işbirliği halimde bulunuyoruz, Ibu işbirliğini 
yaymak, genişletmek istiyoruz. Neden? Yurdun 
her hangi bir bölgeısiımde, her tarafımda dedik
leri nitelikte okul varsa onun seviyesini de yük
seltelim diye. Bir tek okul bu seviyede kötü 
ısıralarda okuyan, tebeşiri olmıyian ve araçları 
olmıyam tek okul kalsın istemiyoruz. Onun için 
araçlarla, teçhizatla okullarımızı teçhiz etme 
arzusunda bulunuyoruz. Saidiece Devletin vermiş 
olduğu maddi imkânlarla bumu yerine getirme
min yanımlda gönüllü kuruluşlardan istifade et-
msk, büyük şehirlerdeki okuyan çocukların 
kullanmadıkları eşyalardan istifade etmek ve 
ionlan olanaksız köylere göndermek yollarını 
arıyoruz ve bunlar üzerinde de çalışmalar ya
pıyoruz. 

Diğer taraftan, bir konu üzerine temas et
tiler, bakanlığın, öğretmenlerin meslekî kuru-
luşlariyle olan teması konusuna. 

Gayet samimî söylüyorum, bakanlığa geldi
ğim zaman bütün öğretmen kuruluşları beni zi
yaretle geldiler. Ben, kendilerime «iyi münase
betlerimizi devam ettirmekte sadece mesleğin 
faydası olacağımı», söyledim. Daha bir buçuk ay 
geçmeden derhal bütün öğretmenleri kanun dı
şı bir davranışa teşvik etme hareketi başlayın
ca yürekten yaralandım ve kendilerine haber 
gönderdim, «Jbunu yapmayın, somunda biz karşı 
karşıya geliriz ve bunun ıstırabımı yıllarca çe
keriz, bunu yapmayım, bu kanun dışı davriamışa 
gıitmıeyin, daha yeni dturduk, işbirliği yapacağız, 
eğer mesleki kurltaırmak istiyorsak, mesleki ge
liştirmek istiyorsak gelin görüşelim, bu kanal
dan meselelerimizi halledelim, sokakta halle
dilecek meselemiz yok dedik», dedim, ben dedim, 
haber gönderdim, f akait dinllemeldiler, 'bir buçuk 
aylık bakan bunu söylüyor, dinlemediler. «At
mayım şu köprülerim, dedim, «atacaksınız köp
rüleri bundan sonra köprüyü kurmak 2or ola
cak». dedim. 
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Nitekim, değerli arkadaşlarım, dediğim or-
'tay?, çıktı, köprl'dler laltıldı ve bundan kim za
rarlı çıktı? Buindan, öğretmenler camiası zararlı 
çıktı, biz zararlı çıktık. Şimdi bu zararı haddi 
aslgariye indirmek için ne yapmamız lâzım? 
Bern hiçbir zaman teşkilâttan, hiçbir zaman is
tişareden kaçar tabiatta, yaradılışta bir insan 
değilim, Beni tanıyan arkadaşlarımız gayet iyi 
'bilirler, her zaman sık sık her çevre ile istişa
rede fayda umarım ve bunu yaparım. Bu zararı 
asgariye indirmek için »bütün yaz boyu seyahat
leri, yurt seyahatlerini garptan başlatmadım, 
Hakkâri'den, Van'dan başlattım. Şehir şıehir, 
bölge bölge toplanarak o bölgelerde yaşıyan 
öğretmen arkadaşlarımla, idareci arkadaşlarım
la temas ettim. Onlarla Millî Eğitim meseleleri
ni münakaşa ettim, 8 nci Millî Eğitim Şûrası
nın meselelerini tartıştım, o kadar açık tartıştık 
ki, tartışmayı herkese açık tuttuk, basma bile 
açık tuttuk. Benim değerli meslektaşlarım, her 
ıseviyıede öğretmen ve yönietioi arkaidaşlarım 
geldiler, fikirlerini orada açıkça ortaya koydu
lar. Bundan çekinecek bir durumumuz yok. 
(Çünkü, biz Türk millî eğitimine yeniden bir 
şekil vermek istiyoruz ve bir sistem geliştirmek 
istiyoruz!. Bumu yaparken de memleketin bünye
sine, yapısına, gerçeklerine uygun bir sistem 
geliştirmek istiyoruz, bundan neye çekkuelim. 
Bir sabit fikrimiz, bir art düşüncemiz olmadığı
na göre, gayet açık bir şekilde tartışmaları yü
rüttük. Yani, sayın arkadaşım endişe etmesin, 
sadece bakanlık merkez örgütünün üç tane ge
nel müdürü ile bir Talim Terbiye Heyeti ile, 
bir kurmay heyeti ile temasta bulunduğum en
dişesine sureti katiyede kendilerini kaptırmasın
lar. Biz her vesile ile her seviyedeki okullara 
giderek, her seviyedeki arkadaşlarımızla temas 
«derek, onların hem meslekî, hem de öğretim 
ve eğitim yönünden meselelerini dile getirme
lerini ve onları istihsal etmeyi faydalı bulu
yoruz. O bakımdan gönül isterdi ki, bu sür
tüşme olmasın, bu anormal durum ortaya çık
masın ve meslekî kuruluşlar kendi hüviyetleri 
içerisinde kalsınlar, ideolojik, politik nedenlerle 
bizi aşan meseleler üzerinde tartışmayı yürüt-
meısinler, öğretmenlerimizin gerçek ihtiyaçla
rını dile getirsinler, mesleği yüceltmek için, 
(mesleğe bir şey kaitmak için çalışmalar içinde 
meslekî bir kuruluş olarak bulunup, bize yar
dımcı olsunlar, ama bunun dışında ideolojik 
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tarafı olursa, bir kuruluşun politik tarafı olur
sa bu politik arzularına bizi vasıta etme dü
şüncesi olursa, elbette bu temastan camiaya 
fayda yerine zarar gelir. 

Bütün teşekküller kanun sınırına girsin, 
ben temasa hazırım, ideolojiyi bir tarafa bırak
sın, politikayı bir tarafa bıraksın ve bunu ilân 
etsin, ben o zaman temastan neden kaçınayım? 
Hiçjbir kuruluşla temastan kaçınan bir insan 
değilim. 

Ayrıca Talim Terbiye Dairesinin dışında, 
bugün Orta - Doğu Teknik Ünıiverai'tesinden, 
Hacettepe Üniversitesinden, İstanbul Üniver
sitesinden ve Ankara Üniversitesindeki eğitim
cilerden 20 - 30 kişilik bir danışıma kurulu ku
rarak, bu reform çalışmalarını bakanlık teşkilâ
tımın dışındaki endepândan, müstakil şahıs
ların, bana bağlı olmııyan şahıslarım kritiğini 
arz ötmek suretiyle onların süzgecinden geçir
meyi ben arzu ediyorum ki, ortaya koymuş ol
duğumuz eser hepimizin olsum ve millî olsun 
diye. O bakımdan arkadaşımın endişeleri ol
masın. 

Öğretmenlerin sağlık konusu cidden bizi il
gilendiren bir meseledir ve bunu sadece bir 
şeyi yapmış olmak için değil, bu meseleyi kök
lü bir şekilde halledebilmek için ciddî bâzı te
maslarla yürütüyoruz. Yalnız burada karşımıza 
yurt sağlık problemi çıkıyor. Bizim dışımızda, 
Sağlık Bakanlığının meselesi ve sosyal güven
lik meselesi olan sosyal sigorta meselesi çıkıyor 
ve bunun dışında 657 sayılı Kanunun getirdiği 
konular çıkıyor ve meseleyi bütüniyle ele alarak 
kökünden buna bir çözüm yolu bulma zarureti 
çakıyor. Bunu bütüniyle ele alıp çözüm imkânı 
tesbit edilirse o yolda çalışacağız, yok olmıya-
caksa, biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak mut
laka bu meselenin ele alınmasını, hattâ bunun 
dışında, yurdun her tarafınıda görev veren, en 
ücra köşelerde görev verein benim öğretmeni
min yavrusunu okuma imkân ve fırsatına ka
vuşturma için, sağlık teşkilâtının dışında, on
ların yurt ihtiyaçlarını dahi düşünerek bunları 
bile bir esasa bağlamak ve çözüm yolları bulmak 
zaruretini hissediyıoruım ve bu yönde yapmış 
olduğumuz bâzı çalışmalar var, Allah kısmet 
ederse, tabialtiyle bunlar yürüyecektir ve bizim, 
öğretmen arkaidaşlanmıza verebileceğimiz ve 
bunu verdiğimiz takdirde duyabileceğimiz en 
büyük huzur o olacaktır, 
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Arkadaşım hiç endişe etmesinler, öğretmen 
«anum»ı ise, ben de mumuım. IBenim asli yerim 
iöğretonenliktıir. Bugün bulunduğumuz yerlerin 
geçici olduğunun her zaman idraki içimde oldu
ğumu arkadaşlarıma beyan ettim. Biz oradan 
geldik ve yine arkadaşlarımızın yanına döne
ceğiz. Eğer onlar mum gibi söneceklerse, biz de 
onlarla beraber söneceğiz, ama endişe etmesin
ler, onlar mum gibi sönımiyeceiküıerdir. Biz, on
ların daha kuvvetli ışık vermeleri, daha devam
lı olmaları için bir elektrik gübi toplumun her 
köşesine aydınlık saçmalarımı yürekten diliyo
ruz. 

Saygılarımla. (A.P. sıralanndan alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

(Muhteriem arkadaşlarım, açık oylamanın so
nucumu arz ediyorum : Yeniden açılacak (Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) nin 
kuruluş, hazırlık ve esasları hakkımdaki kanun 
tas'anJsımın yapılan açık oylamasına 212 sayım 
üye katılmış, bunlardan 180 i kabul, 30 u ret 
ve 2 si çekimser oy kullanmışlardır. Çoğunluk ol
madığı için tasarı yeniden açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

IBu ısuretle çoğunluğumuzun olmadığı da an
laşılmış bulunmaktadır. 

18 Mart 1071 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,37 
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Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık ve esaslan 
hakkındaki kanun tasans ma verilen oylann sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç 
Elmir H. Postacı 
Ahmet Torpaloğlu: 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zelki Adıyaman 
Kâmil Kırııkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hamldi Hamamıcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Aid İhsan! Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Hüseyin1 Balan 
Musa Kâzım Coşkun. 
İbrahim Cüceoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 212 

Kabul edenler : 180 
Reddedenler : 30 

Çelkinserler ; 2 
Oya katılmayanlar : 234 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya öztürk 
tsınuet Sezgin 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Salih Zeki AltınJbaş 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâem 
Mehmet Niyazi Gürer 
Osıman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Zeynel Albidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiytkıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğiu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Aralan Topçubagı 
Ali Naki Ultısoy 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettiin Gönenç 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayttuğ 
Samıet Güldoğan • 
Hayrettim Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık, Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdj. 
Naci Gaciroğlıı 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Hidayet ipek 
Abdullah İzmen 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
-İbrahim Abak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Naiıme İkbal Tolkgöz 
Turgut Topaloğlu 
Hasan Türkay 

IZMÎR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Fazlı Araıç 
Burhanettin Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Coşkun Karagözoğlu 
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Şinasi Oöm'a 
Kemal önder 
Akın özdeimir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyızullah ÇanJkçı 
Hasan Korkut 

KONYA 
îrfan Baran 
ıSezai Ergun 

AMASYA 
Vehhi Meşhur 

ANKARA 
Suna Tural 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
•dıkçıoğlu 

BlTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 

Mustafa Kuîbilay îmer 
Orhan Okay 
Tahsin Yıimaız öztuna 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay ' 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 
Esat Kıratlıoğlu 

İSTANBUL 
M. Ali Aybar 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 

KARS 
Osman Yeltetkin 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Velhlbi Engiz 

KONYA 
Necati Kalayeıoğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakeıoğlu 

RİZE 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Kadri Eroğan 

Vefa Tanır 
MALATYA 

Mustafa Kaftan 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Nihat Kale 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SlNOP 
T, Fikret öviet 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
İsmet Hâlimi Baücı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Isımaiil Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Vehbi Melik 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

IReddedenlerj 
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[Çekinserler] 
KONYA 

ihsan Kaib adayı 
NİĞDE 

M. Nuri Kodamaııoğlu 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 
Edirno 
Malatya 
Nevşehir 

1 
1 
1 
1 
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72 NCÎ BİRLEŞİM 

17 . 3 . 1971 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarlihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

13. — Ankara Milletvekili Osıman Soğnkpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

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

5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın. Tekirdağ'a baerlı HavrahoıTu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tamm Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

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

7. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebi! Oktay'
ın, Siirt'e doktor teminime ve sosyalizasyon ek
siklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardıım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

8. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

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

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

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

12. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

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

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

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

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

17. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlui'njun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın» 
dan sözlü sorusu (6/28) 

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

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

20. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakamından 
»özlü sorusu (6/31) 

21. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, I 
İzmir'e bağlı Bergama - Kımuk ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Eınerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımdan 
sözlü soıusu (6/32) 

22. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ım, 931 sayılı 'Kamunun tatbikatıma dair 
Çalışma Bakamımdan sözlü sorusu (6/33) 

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

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

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

26. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm Uşak-
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

27. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanmdan sözlü sorusu 
(6/39) 

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

29. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret övet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
nran (6/41) 

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

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

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

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

34. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanmdan sözlü sorusu (6/47) 

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

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

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

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

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

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

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



43. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçey'-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

44. — îçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair tmar ve takan Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

45. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

46. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

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

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

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

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

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

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

53. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

54. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

55. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 

inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

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

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

58. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

59. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. I. Müessesesindeki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

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

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

62. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

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

64. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

65. — îçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Miımarluk ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. ('6/78) 

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

67. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencüerinin kactüleri-
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nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

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

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

70. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagûl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soı usu. (6/84) 

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

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

73. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

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

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

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

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

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

79. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğriyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
İskân ve Köy İşleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

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

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

82. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören Öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesint, dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

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

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

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

86. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı budut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

99. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

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

101. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 
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102. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

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

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

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

106. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resm? kişilere dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

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

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

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

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

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

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

113. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Erzurum'un Araş bucağıma bir orta-



okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

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

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

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

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

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

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

120. — Trabzon Milletvekili Ali Kıza 
Uzıuner'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alınan tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar babanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

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

122. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
AvşargiTin, Kayseri îmanı - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

123. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as-

6 — 

faltlanmajsındaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorasu (6/138) 

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

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

126. — Konya Milletvekili irfan Baran'ın, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

127. — Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

128. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar istihsali 
ile şeker istihsaline, pancar fiyatlarının artırıl
masına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. 
(6/144) 

129. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy işleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve İmar ve Iskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

130. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, 
imar ve iskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap* 
tınlan prefabrik evlere dair imar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/14)6) 

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

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

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



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

135. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye^deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

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

137. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup 'Olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

138. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ım, sınır dışı edilen bir İranlı öğrenciye dair 
Başbakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/155) 

139. — Ankara Milletvekili Suna TuraFm, 
basında çıikan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

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

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

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

143. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

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

145. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo-
rulmaz'm, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler 

Federasyonunun 10 ve 11 Kasım tarihlerinde 
yapacakları boykota dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/162) 

146. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalet Fabrika
sında çalışan bâzı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

147. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamıyan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

148. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'-
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/165) 

149. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek zirai eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

150. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

151. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

152. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

153. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangm sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

154. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'iın. 11 Ekim 1967 yılından bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tâyinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

155. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkanı yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 
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156. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Gümrük ve Tekel Bakanı tarafından bir 
sahne sanatçısına tabanca çekildiği iddiasına 
dair Başbakan ve Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/173) 

157. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

158. — îçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

159. — İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/176) 

16~0. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, öğ
retmenlere yapılan saldırıların önlenmesi için 
ne gibi tedbirler alındığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/177) 

161. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

162. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, 
teknik okulların sanat enstitülerine dayalı ola
rak tedrisata devam edip etmiyeceğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/179) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK' GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

R - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


