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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

İstanbul Milletvekili Hasan Türkay, Türk 
Denizcilik Filosunun yetersizliği; 

Erzurum Milletvekili Gıyasetin Karaca, Er
zurum Şeker Fabrikasının üreticilere verdiği 
kredi; 

Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan, Sü-
merbank Genel Müdürlüğü ile Teksif arasında
ki toplu sözleşme müzakereleri; 

Ankara Milletvekili Kemal Ataman, Başkent 
Ankara'nın günlerdir susuz durumda bulunması 
ve 

Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız, Gima 
müessesesindeki yolsuzluk iddiaları üzerinde 
gündem dışı demeçte bulundular. 

Devlet Bakanı Doğan Kitaplı, Ankara Mil
letvekili Kemal Ataman'm Başkent Ankara'daki 
su sıkıntısı ve Yozgat Milletvekili İsmet Kapı
sız'm Gima müessesesindeki yolsuzluk iddia
larına dair gündem dışı demeçlerine cevap ver
di. 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hür
riyeti hakkındaki Kanunda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı (1/520; S. Sayısı : 694 
ve 694'e 1 nci ek) nm açık oya sunulmasına dair 

verilen Önergede yeterli imza sahibi Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından tümü işari oya 
sunuldu ve tasarı reddedildi. 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 13 ar
kadaşı ile Ankara Milletvekili Osman Soğuk-
pıııar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 neü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna üç geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifleri (2/597, 2/598, 2/726; S. Sayısı : 743) 
nin tümü kabul olundu. 

Atatürk Akademisi kanunu tasarısı (1/540; 
S. Sayısı : 736 ve 736'ya 1 nci ek) nm madde
leri üzerinde bir süre görüşüldü. 

12 Ocak 1973 Cuma günü saat 10,00'da top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,30'da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Vahit Bozatlt Şevket Doğan 

Kâtip 
Gaziantep 

Muhittin Say m 

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
İzmir'de kurulan Atatürk ormanı ile bu orman 
içerisinde dikilecek 9 Eylül Kurtuluş Anıtına 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa, Dev
let Bakanlığına, Orman Bakanlığına, Bayın
dırlık Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına, İmar ve İskân Bakanlığına, 
Köy İşleri Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, 
Millî Eğitim Bakanlığına, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığına, Tarım Bakanlığına, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığına, Ulaştırma Bakanlığına, 
ve Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1476) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Sav-
cı'nın; dış memleketlerde tanm müşavirlikleri 

veya ataşelikleri kurulmasına dair yazılı soru 
önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1477) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Sabahatin Sav-
cı'nın, Doğu ve Güney - Doğu illerinde araştırı
lan yeraltı servetlerine dair yazılı soru öner
gesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1478) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Sav-
cı'nm, son yirmi yıl içinde Güney - Doğu - Ana
dolu Bölgesinde T. C. Ziraat-Bankasınca borç
landırılan çiftçilere dair yazılı soru önergesi, 
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1479) 

5. — Ankara Milletvekili Suna TuraPm, 
sağlık işleri üzerinde reform düşünülüp düşü
nülmediğine dair yazılı soru önergesi, Sağlık 
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ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilmiştir, 
(7/1480) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'ırm, yurt 
dışına kaçan Mıgırdıç.Şellefyan hakkında yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/1481) 
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7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Hatay sınırından yurdumuza giren anarşitler-
lc ilgili Gün Gazetesinde çıkan haberlere dair 
yazılı soru önergesi, Dışişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1482) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma; sacutl i 10,00. 
BAŞKAN : BaştaveHrili Nuınettün Ok. 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipınar (TuaDceli), Şaidi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 39 neu Birle- simini açıyorum. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

II, , BAŞKANLIKİ DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kocaeli Milletvekili Cevat Âdemoğlu' 
nun, Haydarpaşa - İzmit ekspres yolu hakkında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Kocaeli Milletvekili Sayın Ce
vat Âdemoğlu «İzmit - tstaribul ekspres yolu ve 
İzmit körfez vapurları» hakkında kısa beyanda 
bulunmak istiyorsunuz; buyurunuz efendim. 

CEVAT ÂDEMOĞLU (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Kocaeli hudutları içinde çoğunlukla vuku-
bulan, maddî manevî zararları her gün daha1 

derin iz bırakan, telâfisi mümkün olmayan, her 
gün bir insan kaybına sebebolan bu hususu, Hü
kümetçe daha ciddî bir tutum içinde öncelik 
verilir dileğiyle söz almış bulunuyorum. 

Söz konusu etmek istediğim mesele, aslında 
Kocaeli'nin değil, İzmit - IstanSbul yolundan 
geçmek isteyen bütün sürücü ve yolcuları, hat
tâ milleti, ilgilendiren bir konu durumundadır. 
Bütün yurt ve Avrupa otoları bu İzmit - istan
bul yolu üzerinde bocalamakta, bu çift yönlü 
yol, yorgun, uykusuz ve zaman kazanmak için 
bu hat üzerinde gidiş ve gelişte büyük felâket
lere sebep olmakta, senede 300'e yakın insan 

kaybına, bu ölçüler içinde de milyonları aşan 
maddî ölçüde manevî ölçüde kayıplara millet 
olarak duçar olmaktayız. 3 - 4 sene evvel 'başla
tılan çift yol inşaatı Gebze yakınlarına kadar 
gelmiş, natamam durumda bulunmaktadır. Bu 
inşaata ciddî çalışma imkânları vererek sürat
lendirmek, Gebze - İzmit arasındaki çift yol in
şaatına da öncelik tanıyarak 50 kilometre ci
varında bir kısım olan 'bu yolun İzmit yönün
den de birkaç noktadan başlatılması, ekspres 
yolunun biran evvel bitirilmesi gerekmektedir. 

Saym Bayındırlık Bakanı yılbaşında verdi
ği beyanatta yeni bir otoban yolunun programa 
alındığını, bu yolun paralı olacağını beyan bu
yurdular. En büyük dileğimiz, biran evvel yol
ların gerçekleşmesi ve Hükümetçe ciddiyetle 
öncelik verilmesidir. 

Muhterem milletvekilleri, ikinci bir hususu 
da bilgilerinize sunmak istiyorum. İzmit körfe
zinde Denizcilik Bankasının şehir hatlarına 
bağlı iki vapuru vardır. Bu vapurlar uzun za
mandan beri körfezde, Karamürsel - İzmit ara
sında sahillerdeki iskelelere gider gelirler. .1972 
yılında .1,5 milyon yolcu taşımış, yetkililer za-
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rar ediyor diyorlar. Bu arada, Derince ile Göl
cük arasındaki irtibatı temin eden, her iki ya
kaya çok miktarda her çeşit yolcu taşıyan çok 
.lüzumlu bu hattı bir sene evvel iptal ettiler. 
Yetkililere başvurulduğunda; askerî .mülâhaza
larla bu hattın iptal edildiği cevabı veriliyor. 
Yeni yer ve imkânlar gösterildiği halde bıı is
keleye itibar gösterilmiyor, bu arada, vapurlar 
zarar ediyor, körfezden vapurları çekeriz, söz
leri ediliyor. 

'Sayın Hükümetten körfez sakinleri adına, 
körfezin kaderinin, yetkisiz, îzmit körfezini bil
meyen memurlara bırakılmasını, onlara sefer 
programları yaptırılmamasını, körfezin ekono
mik ve turistik değerine göre değerlendirilme
sini eİK'mmiyetle rica ediyoruz. Bu vapurları 
daha fazla değerlendirmıek, körfezde bütün is
kelelere imkân vermek, îzmit Körfezinin her 
sınıftan halkını memnun kılacaktır. Bu hususta 
Sayın Bakan ve Hükümetten, vapurun biran 
evvel Derince iskelesine uğratma çarelerini 
umumu ilgilendiren yukarıdaki ciddî meselele
rin kısa zamanda tahakkukunu bekler, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

2. — Orman Bakanı Selâhattin înal'ın, 
25 . 12 . 1972 tarihli Birleşimde Sakarya Mil
letvekili Yaşar Bir'in gündem dışı demecine ce
vabı 

BAŞKAN — Sayın Orman Bakanı, gün
dem dışı bir konuşmaya cevap vermek üzere 
söz istemişsiniz, buyurunuz efendim. 

ORHAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Millet Meclisinin 25 . 12 . 1972 tarihli Bir
leşiminde konuşan Sakarya Milletvekili ıSayriı 
Yaşar Bir'in, şahsımı ve Bakanlığımı hedef tu
tan bâzı iddialarını cevaplandırmak için söz al
mış bulunuyorum. Cevap arzında bir süre gecik
menin nedeni, bâzı iddiaların mahallinde ince-
lettirilmesi zaruretinden doğmuştur. 

Sayın milletvekilleri; bir kişiyi, yahut bir 
teşkilâtı suçlarken, iddiaların dayandırıldığı 
rakam ve örneklerin gerçekleri ne ölçüde yan
sıttığını ve varılacak sonuç bakımından büyük 
önem taşıdığını yüksek huzurlarınızda ifade et
meme Mizum yoktur sanıyorum. Mesnet olarak 
gösterilen rakam ve örnekler gerçeği yansıtmı
yorsa, bunlara dayalı olan iddiaların da ne ka
dar isabetli olacağını takdir buyurursunuz. 
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Sayın Yaşar Birin, iddialarını ortaya atar
ken, yukarıda kısaca betirtmeye çalıştığım titiz
liği göstermediklerine ihtimal dahi vermiyo
rum Elbetteki Sayın Bir, kendilerine intikal 
ettirilen rakam ve Örneklerin doğruluğuna inan
dıkları: için iddialarını bu kürsüye getirmişlerdir. 
Ancak ne var ki, iddialarla ilgili bulunan bâzı 
kaynakların kendilerini yanıltabilecekleri ihti
mali üzerinde belki aynı hassasiyeti gösterme
mişlerdir. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz cevaplara 
geçmeden önce sayın konuşmacının iddilarmı 
satır başlarıyle kendi deyimleriyle vermek isti
yorum : «Orman Bakanlığı kışın ortasında 420 
âmir ve memuru hallaç pamuğu gibi dağıtmış
tır. Bu yüzden millî servet ziyana uğratılmış, 
istihsal programları ancak yüzde 40 eksiğiyle 
gerçekleştirebilmiştiıv 

Toplu nakil ve tayinler yüzünden 80O 000' 
lira harcırah ödenmiştir. 

420' işçinin işine son verilmiş, bunlara 2 mil
yon lira tazminat dağıtılmıştır. 

Akyazı Orman İşletme Müdürü, adam döv
mesine rağmen yerinde .muhafaza edilmektedir. 

Hendek'teki üç muhafaza memurunun rüş
vet aldıkları tespit edilmiştir, ancak bunlar ye
rinden alınmama ktadı r. 

Orman Bakanlığında partizanca, sadistçe 
davranılmaktadır, Orman Bakanlığında bir 
Parlâmento düşmanlığı vardır.» 

iSayın. Yaşar Bir, bütün bunları ileri sürdük
ten sonra da iddialarının Orman Bakanlığı mü
fettişlerince değil, Başbakanlıkça incelettiril-
mesini istemiş ve yine kendi deyimiyle bu «şer 
gücün»' durdurulmasını talobetmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu iddi!arla ilgili 
cevaplarımı verirken bir takdim - tehirde bulu
narak, en çok önem verdiğim sonuncu iddiayı, 
yani Orman Bakanlığında bir Parlâmento düş
manlığı olduğu şeklindeki iddiayı ele almak is
tiyorum. 

Orman Bakanlığında, Yüce Parlâmentoya 
ve onun sayın üyelerine karşı bir saygısızlık as
la düşünülemez, aksine Türkiye Büyük Millet 
Meclisine ve değerli üyelerine karşı teşkilâtı
mın tümünde derin saygı mevcut olduğunu bir 
kere daha teyiden arz etmek isterim. 

Burada müsamahanıza sığınarak küçük bir 
ilâve daha yapmayı yararlı görüyorum. Bende
nizi yakinen tanıyanlar hiç kimseyi küçültücü 
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ve şahsiyetini rencide .edici, kanun ve nizam dı
şı ve saygı dışı herhangi bir tutum ve davranışı 
asla tasvip etmediğimi müşahade etmişlerdir. 
Çok sayıdaki sayın senatör ve milletvekili arka
daşım, Bakanlığıma haklı olarak intikal ettir
dikleri meselelerinin kanun ve nizam içerisin
de çözümlendiğini görerek memnuniyetlerini 
izhar buyurmuşlardır. Tekrar ediyorum; saym 
parlamenterler tarafından Bakanlığıma getiri
len her meselenin, kanun ve mevzuata uygun 
olarak en iyi şekilde, en kısa zamanda ve ta
rafsız bir görüşle çözümlenmesi için bütün me
sai arkadaşlarım özel bir itina göstermekten ge
ri kalmamışlardır ve kalmayacaklardır. 

Bütün bunlara rağmen «Orman Bakanlığın-. 
da bir Parlâmento düşmanlığı vardır» demenin, 
Parlâmentonun yüceliğine içtenlikle inanmış 
olan bizleri ne kadar üzdüğünü takdirlerinize 
bırakıyorum. 

Sayın Başkan, şimdi Sayın Yaşar Bir'in, di
ğer iddialarına sır asiyle cevap vermeye çalışa
cağım. 

Peşinen arz edeyim ki, «bu kış kıyamette 
420 âmir ve .memurun hallaç pamuğu gibi da
ğıtıldığı» -şeklindeki iddia doğru değildir. An
cak, orman teşkilâtının dinamizme kavuşturul
ması, ormancılık hizmetlerinin daha iyi yürü
tülmesi, yıllık çalışma programlanılın eksiksiz 
clarafc tahakkuk ettirilmesi, halk - orman iliş
kilerinin daha ahenkli ve olumlu bir hale geti
rilmesi amacıyle, her devlet dairesinde oldu
ğu gibi, usul ve mevzuata uygun bâzı tâyin ve 
nakiller yapılmıştır. 

Bu cümleden olarak, kış kıyamette değil, ço
ğunluğu Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 
12'si başmüdür, lO'u başmüdür muavini, 14'ü 
işletme müdürü ve 5 adedi de işletme müdür 
muavini olmak üzere toplam 41 teknik eleman, 
durumlarına uygun yeni görevlerine naklen 
atanmıştır. Bu tayin ve nakil işlemlerinin ya-
nısıra 12'si başmüdür, 3'ü başmüdür muavini, 
14'ü işletme müdürü ve 4'ü de işletme müdür 
muavini olmak üzere 33 teknik elemanın aynı 
görevle yerleni değiştirilmiştir. Bu durumda 
yeni (göreve atanan veya görev yeri değiştiri
len teknik elmalıların toplamı 74'ü geçmemek
tedir. Gerek bu atamalardan boşalan, gerekse 
.esasen münhal bulunan kademelerden Orman 
Başmüdürlüğüne 12, başmüdür muavinliğine 

22, istetme müdürlüğüne 33 ve işletme müdür 
muavinliğine de 45 olmak üzere 122 teknik ele
man lise naklen, ama. terfian atanmışlardır. 

Bu arada, Sayın Bir%ı iddia ettiği gibi 2 
igenel müdür yardımcısının işine de son ve-
riilmomiştir. Bu iki arkadaşımız kendi istek ve 
müracaatlarıyle başka vazifeye atanmışlardır. 

İlgili organlarımızın da görüşü alınarak hiz
metlerin koordinasyonunu sağlayacak bir re-
organizas/yona gidilmesi nedeniyle de, Orman 
Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilâtında 9 daire 
(başkanlığı 6'y&, 33 şube müdürlüğü 22'ye indi
rilmiştir. Böylece kaldırılan veyahut 'birleştiri
len daire başkanlıklarıyle şube müdürlüklerim
de hizmetleri sona eren bâzı teknik elemanlar, 
yine merkezde durumlarına uygun yeni görev
lerine atanmışlardır. 

Dört tamirhane müdürünün yeni görevlere 
nakillerinin sebebi ise, biraz sonra gerekçesini 
açıklayacağım 4 adet tamirhanenin kapatılma-
sıyle ilgilidir. Bölge şefliklerindeki atamaların 
medeni de, gerek boşalan bir üst göreve terfi 
etme işlemlerinin yapılması, gerekse askerlikle
rini bitirenlerle fakülteden yeni mezun olan 
gençlere yeni görevlerin verilmesidir. 

Görülüyor ki, tayin ve nakillerin çok büyük 
bir kısmının sebebi, âmir ve ımemurlarm bir üst 
makama terfian atanmalarıdır. Nakillerim di
ğer kısmı iste, personelin arzu ve müracaatı da 
dikkate alınarak, usulünce ve hizmetin icabına 
göre yapılmıştır. Genç, dinamik, ehliyetli or
mancıların terfi ettiralmelerini, talep ve mü
racaatlarında dikkate alınarak bâzı tayin ve 
nakiller yapılmasını, personelin hallaç paimuğu 
ıgibi dağıtıldığı şeklinde telâkki etmenin ne de
rece isabetli olabileceğini takdirlerinize sunu
yorum. 

Gerekçelerini kısaca arz etmeye çalıştığım 
tayin ve nakillerin büyük bir kısmının yaz ve 
sonbahar aylarına raslatıldığını, son zamanlar
da yapılanların ise müfettiş raporlarındaki ve
ya tezkiye âmirlerinin gösterdikleri lüzum ve 
zarurete dayandığını, sebepsiz yere kış kıya
mette hüç kimsenin tedirgin edilmediğini bir 
kere daha belirtmek isterim. 

Bu tayin ve nakiller için harcırah olarak, 
tSayın Yaşar Bir'in öne sürdüğü gibi, 800 bin 
İira değil, 150 bin lira ödenmiştir Tayin, nakil 
ve terfilerin hizmet ve istihsal programının 
Kasım 1972 tarihi itibariyle % 100'e yakın bir 
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kısmının gerçekleştirilmesine yol açan faktör
lerden biri olduğunu da ilave edereetm, 150 bin 
liralık harcırahın, sağlanan büyük faydanın ya
nında bir kayıp olmadığı kendiliğinden anla
şılır. 

Bu ifademle Sayın Yaşar Bir'in, «tayin ve 
nakiller yüzünden 1972 yılı programının ancak 
1% 40 eksiği ile gerçekleştirildiği ve milyarlar -
ea liralık tomruğun ormanda bırakıldığı» şeklin
deki sözlerini de cevaplandırdığımı zannediyo
rum. 

Yukarıda belirttiğim gibi, daha Kasım 1972 
de yapacak 'istihsalinin % 98,5 'ğu, yakacak ih
tiyacının da % İOO'ii programına uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
konuşmamı uzatmamaya çok gayret gösterme-
ıme rağmen, ortaya atılan iddiaların fazlalığı 
ve önemi bakımından huzurunuzu bir süre da
ha işgal edeceğim. 

Sayın Yaşar Blr'in, «420 işçinin işine son 
verildiği ve hunlara iki milyon lira tazminat 
ödendiği» şeklindeki iddiası üzerinde de kısa
ca duracağını. 

İşine son verilen işçi adedi 420 değil, 133'tür. 
Durup dururken bir tasfiyeye de gidilmemiştir. 
Öteden beri zarar etmekte olan ve hizmet fonk
siyonlarını bitiren Ankara, Adana, Eskişehir ve 
Demirköy tamirhanelerinin çeşitli komisyonlar 
ve Yüksek Fen Heyetince hazırlanan raporlar 
uyarınca kapatılmaları uygun g-örülmüştür. Bu 
dört tamirhanenin 1970 yılımda 3 971 000 lira 
olan zararları, 1971 yılında 4 916 000 liraya 
ulaşmıştır. 

Yıllık zararları gittikçe artan ve hu neden
le ekonomik çalışma koşullarını kaybeden dört 
tamirhane kapatılıp, hizımetleri en yakın tamir
hane bünyelerine.alınırken, pek tabiî olarak bir 
işçi tensikatına iği dilmesi- zorunluğu da doğ
muştur. Memur statüsünde olanlarla makine gü
cüne bağlı olan kalifiye işçilerin işlerine son 
verilmemiş, bunlar diğer tamirhane müdürlük
lerine aktarılmışlardır. Geriye kalan 133 işçiye, 
hağlı oldukları sendika yönetme çilerinin de 
bilgileri dahilinde, kanunî (bütün hakları eksik
siz verilmiş ve bundan sonra ilişkileri kesilmiş
tir. Kendilerine ödenen tazminat miktarı iki 
milyon değil, 1 036 000 liradır. 

Sanırım bu izahatımdan sonra Sayın Yaşar 
Bir ve değerli milletvekili erimizin hiçbirisi

nin gönlü, milyonlarca lira zarar eden dört ta
mirhanenin açık tutulmasına razı olmayacak
tır. 

Akyazı Orman İşletme Müdürünün maka
mında adam, dövdüğü, sık sık «Ben Başbakan, 
Bakan, (Genel Müdür 'dinlemem, ben adam dö
verim» dediği bu sözlerin tesadüfen orada bu
lunan iki Bakanlık müfettişi tarafından din
lendiği, ancak 'bütün bunlara rağmen işletme 
müdürünün yerinde tutulduğu, iddiasına gelin
ce; Sayın Bir, bu meseleyi Meclis kürsüsüne ge
tirmeden birkaç ay önce Orman Genel Müdür
lüğüne de şifahen intikal ettirmiştir. Bunun üze
nine derhal Akyazı'ya Genel Müdürlükçe gön
derilen bir müfettiş taırafmdam konu mahallen 
incelettirilmiştir. Bu inceleme sonunda iddiala
rın doğru olmadığı, işletme müdürünün son de
recede dürüst ve vazifeisinc bağlı bulunduğu, va
tandaşlarla çok yakın, bir ilişki kurduğu ve or
man kaçakçılarıyla amansız bir mücadeleye gi
riştiği tespit edilmiştir.. 

Sayın Bir, bu konuyu Yüce Huzurunuzda 
tekrar- dile getirdikten sonra Akyazı'ya bu ke
re bir Bakanlık müfettişi daha gönderilmiştir. 
Mahallinden avdet eden müfettişin dün verdiği 
rapora igöre Akyazı Belediye Meclisi üyelerin
den 8'inin, mahallî Keresteciler Cemiyeti Baş
kanı da dahil, halktan ileri gelen bâzı zevatın 
mahallî mülkî âmirlerle savcı ve hâkimlerin 
'mütalâalarına başvurulduğu, bunlardan Bele
diye Reisi hariç, diğerlerinin Akyazı Orman İş
letme Müdürünün çalışkan ve dürüst olduğun
da, orman kaçakçılarıyle mücadele ettiğinde, 
tahsis sahiplerine eşit muamele yaptığında ve 
başarılı bir işletme müdürü olduğunda birleş
tikleri anlaşılmaktadır. 

Müfettiş, Belediye Reisinin işletme müdürü
ne karşı oluşunun nedenleri üzerinde de dur
muştur. Müfettişlikçe Akyazı Belediye Başka
nının ileri sürdüğü iddialarını incelemesi so
nucunda; 

1. Belediyeye tahsis edilen odun miktarlın
da cüzi noksanlık bulunmasında, işletme müdü
rünün bir kastı bulunmadığı, mıntıkada sel fe
lâketi olması nedeniyle Vali ve Kaymakamın da 
malûmatı altında tahsislerde kaydırmalar ya
pılması mecburiyetinde kalındığı; ayrıca köy
lü - pazar ihtiyacı olarak 23 758 siter odun ve
rildiği. 
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2. 'Belediye Meclisi Başkan veya üyelerin
den birinin veya herhangi 'bir vatandaşın, İş
letme Müdürü tarafından dövüldüğünün tes
pit ve tevsik edilmediği; aksine'Belediye Mec
lis Başkanının, tahsis sırasında öne geçmek iste
mesi ve bu talebin kalbnl edilmemesi üzerine 
müdüre hakaret ettiği; bu olay üzerine konu
nun Adliyeye intikal ettiği; 'Belediye Meclis 
Başkanının 2 ay hapis ve 250 lira ağır para ce
zasına mahkûm olduğu.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, daha çok süre
cek mi efendim? 

OEIMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL 
(Devamla) —Hayır efendim, bitiyor. 

3. Keresteciler Cemiyeti Başkanının yanın
da kimseye küfretmediği veya dövmediği; Ce
miyet Başkanının tespit edilen ifadesinde, 215 
üyeli Geimiyet mensuplarından dövüldüklerine 
veya hakaret edildiklerine dair bir şikâyet duy
madığını, Müdürün tutumundan memnun ol
duklarını, beyan ettiği tespit edilmiştir. 

Sayın Yaşar Bir "in; rüşvet aldıklarını ileri 
sürdüğü Hendek'teki 3 muhafaza memuru hak
kında, bir yıl kadar öncie, Kurtköyü Muhtarı 
ve arkadaşları tarafından şikâyette bulunu'lmuş-
tur. Bunun üzerine, mahalline gönderilen mü
fettişler 23 . 12 . 1971 ve 3 . 5 . 1972 tarihle
rinde iki ayrı rapor vermişlerdir. Her iki ra
porda da, söz konusu muhafaza memurları hak
kındaki iddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğu
nun anlaşıldığı, kaydedilmiştir. 

Müfettiş raporlarında ayrıca, ihbar ve şi
kâyetlerin usulsüz ve haksız çıkar sağlama im
kânlarını kaybedenler tarafından yapıldığı be
lirtilmiştir. 

Sayın Yaşar Bir'in kendi ifadeleriyle «Hal
kı bezdirimek, halka işkence yapmak, ormandaki 
istihsal ne olursa olsun Sadistçe, partizanca ha
reketleri devam ettirmek» şeklindeki, Ormancı 
camiasına ve ayrıca şahsıma karşı ileri sürdü
ğü sübjektif mütalâalarını ise, yukardan beri 
devam edegıelen mâruzâtım .karşısında cevaplan
dırmayı zait görüyorum. 

•Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözle
rimi bitirirken, daima saygı (beslediğimiz parla
menterlerimizin Iher zaman kıymetli uyarılarını 
beklediğimizi burada bir kere daha arz etmek 
isterim. Hizmetlerilmizi daha iyiye ve ileriye 
götürmede bize yardımcı olacak görüşlerinden 
faydalanacağımız muhakkaktır. Tenkidlerinizin 

12 . İ . 1973 Ö : 1 

dikkat ve titizlikle üzerinde durulduğuna ve in
celendiğine ve inceleneceğine devam edildiği
ne ve edileeeğine emin olmanızı istirham ede
rim. 

Bana bu açıklama imkânını verdiği için •Sa
yın Başkana teşiekkür öder, Yüce Heyetinize 
saygılar sunarını. 

3. — Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'-
in, Kocaeli Milletvekili Cevat Âdemoğlu'nun 
gündem dışı demecine cevabı. 

BAŞKAN — 'Sayın Öztekin isteğiniz nedir? 
BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 

ÖZTEKİN (C. Senatosu Adana Üyesi) — Sa
yın Başkan, bir arkadaşımızın biraz evvel gün
dem dışı yaptığı konuşmaya cevap vermek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı yapılan bir konuş- " 
imaya cevap vermek üzere Sayın . Bayınldırlık 
Bakanı Mukadder Öztekin, buyurunuz efen
dim. 

BAYINDIRLIK (BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKİN (C. Senatosu Adana Üyesi) — ıSaym 
Başkan, muhterem milletvekilleri: 

Kocaeli Milletviekili Sayın Cevat Âdem
oğlu arkadaşımızın biraz evvel, İzmit - Gebze 
yolu hakkındaki bir konuşmasına muttali ol
dum. Bu, önemli bir konudur. Henüz zabıtları 
tetkik edemedim. Ayrıca, zabıtları tetkik et
tikten sonra, yazılı olarak kendisine daha tafsd-
len bilgi vereceğim. Yalnız bu konuda, Meclise 
kısaca arzı cevap etmek istiyorum. 

Haydarpaşa - İzmit yolu 90 kilometre olup, 
1968 yılında başlanmıştır. 3 ncü Beş Yıllık 
Plânın 1977 son kesiminde isonuçlanidırılacaktır. 
Proj,e maliyeti 900 milyon liradır. .Şimdiye ka
dar harcanan para 121 milyon lira olup; 1973 
Programında 50 milyonu yol yapımına 20 mil
yonu da istimlâke olmak üzere, 70 milyonluk 
bir ödeneği vardır. 

Bu yolun arz ettiği önem dolayısıyle tah
min ederim, sayın milletvekili konuyu Millet 
Meclisi kürsüsüne getirmiştir. Bu yol, Türkiye'
nin trafik kesafeti bakımından en önemli yolu
dur. Önümüzdeki günlerde, Karayolları Ka
nununun paralı yol konusu ile ilgili bir tek
lifini Yüce .Meclislere sunacağız. İlk defa da 
paralı yol tatbikatının uygulanacağı bir güzer
gâh olduğu için istical ettim ve konuyu hemen 
cevaplandırmak istedim. Günde 13 500 trafiği 
olan bu yolun, gayet tabiî en süratli bir şekil-
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ele İkmali d© Karayollarımızın başlıca arzu ve 
temennisidir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Vaktkrizîi aldı
ğım için özür dilerim. Hürmetlerimi arz ede
rim efendim. 

4. — Grup Başkanvekillerinin, Kurban Bay
ramı münasebetiyle Genel Kurul çalışmalarına 
ara verilmesine dair önergesi. 

(BAŞKAN — Muhterem arfkadaşlanım: Kur
ban Bayramı münasebetiyle Meclisin tatile gir
mesini öngören bir önerge var, takdim ediyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kurban Bayramı münasebetiyle Millet Mec
lisi Genel Kurul çalışmalarına 15 Ocak 1973 Pa
zartesi günü sabahından başlamak üzere, 22 
Ocak 1973 Pazartesi günü saat 15,00'e kadar 
ara verilmjesmi arz ve teklif ederiz. 

Uşak 
A. P. Millet Meclisi 
Grubu; Başkanvekili 

Orhan Dengiz 

ISivas 
C. H. P. Millet Meclisi 

Grubu Başkanvekili 
Ahmet Durakoğlu 

'Sakarya 
D. P. Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili 

Vedat Önsal 

«Siirt 
M. G. P. Millet Meclisi 

Grup Başkanvekili 
Nebil Oktay 

İstanbul 
€ . P. Millet Meclisi 
Grup Başkanvekili 

Sezai Orkun't 
BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen? 

Yok. Önergeyi Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum: Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buna göre, bugünkü çalışmamızı bitirdiği
miz andan itibaren 22 Ocak 1973 Pazartesi gü
nü saat 15,00'e kadar ara verilecektir. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Baş
kan, kanun tasarısının gündeme alınması hak
kında bir önergemiz var efendim. 

(BAŞKAN _ Sayın İşgüzar; şimdi önerge
niz üzerinde yapılan muameleyi, ilgili memur
lara sordum. Komisyona göndermişler. Komis
yonun mütalâasını aldıktan sonra Genel Kuru
la indirilecekmiş. O şekilde beyanda bulunmak 
isterim. Önerge, 3G ncı madde uyarınca komis
yona igidecek, komisyonun ımüspet veya menfi 
mütalâasıyle 'Genel Kurula inecekmiş. 

HİLMİ İŞGÜZxlR (Sinop) — Peki efendim. 

III. — aöRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
tmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (S. Sayısı : 763) 

2. >— Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
ve 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi aynı kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair,.Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik Reformu kanun teklifleri ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonların
dan seçilen 8'er üyeden kurulu 83 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/605, 2/629, 2/640, 
2/657) (S. Sayısı : 773) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
ıDaha önce ilgili komisyon tarafından geri 

alınmış olan İçtüzük maddeleri henüz Genel 
Kurula getirilememiştir. 

Madencilik Reformu Kanununun da komis
yonca geri alınmış bulunan maddeleri Genel Ku
rula şu anda getirilememiştir. Bu sebeple şim
dilik 'görüşülemeyecektir. 

3. — Cumhuriyetin ilânının 50 ci Yıldö
nümünün 'kutlanması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/658) (S. Sayısı : 761 ve 761'e 1 nci 
ek) (1) 

(BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Cum
huriyetin İlânının 50 nci Yıldönümünün kut
lanması hakkında kanun tasarısının maddeleri, 

(1) 761 ve 761'e 1 nci ek S. Sayılı basmaya-
zı 11 nci Birleşim tutanağına eklidir . 
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komisyonca yeniden gözden geçirilmiş ve Ge
nel Kurula Ibi'r rapor halinde takdim edilmiş bu
lunmaktadır. Bu hususta komisyon tarafından 
düzenlenmiş bulunan raporu takdim ekliyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyetin İlânının 50 nei Yıldönümünün 

"kutlanması hakkında, kanun tasarısının görüşül
mesi sırasında; 4 ncü madde ile 7 nei madde 
komisyonumuzda tekrar ıgörüşülmek üzere ge
ri alınmıştır. Komisyonumuzun 11 . 1 . 1973 ta
rihinde yapılan toplantısında, mezkûr kanun ta
sarısının 4 ncü ve 7 nei maddelerinin, 24.10.1972 
tarihli ve 186 karar sayılı raporumuza ekli me
tinde olduğu gibi kabulüne karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
ve 

Üyeler 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko

misyon bu raporu Başkanlığa takdim etmiş ol
duğuna göre Cumhuriyetin 50 nei Yıldönümü 
kanun tasarısı üzerindeki görüşmelere devam 
edeceğiz. Aslında 4 ncü madde üzerinde yapı
lan konuşmalar devam ederken komisyon, ve
rilmiş bulunan önergelerin kendisine havale 
edilmesini istemiş ve bu suretle bütün verilmiş 
bulunan önergeler komisyona iade edilmişti. An
cak, 4 ncü madde üzerinde konuşmalar henüz 
bitmemişti, sıradan söz almış bulunan Sayın 
Kadri Erogan, Sayın Şinasi Özdenoğlu, Sayın 
Bahattin Uzunoğlu ve Sayın Salih Aygün ko
nuşmuşlardı. 

Sırada bulunan arkadaşlarımı da ilâveten 
takdim, edeceğim. 

C. H. P. si Grubu adına Sayın Ekrem Kan
gal, 

Şahısları adına; Sayın Baha Müderrisoğlu, 
Sayın Şevket Doğan, Sayın Hüsamettin Başer, 
Sayın Zekiye Gülsen, Sayın Enver Akova, Sa
yın Hüseyin Özalp, ıSaym İkbal Tokgöz, Sayın 
İlyas Kılıç, Sayın Musa Doğan, Sayın Burha-
nettin Asutay, Sayın İlhan Ersoy, Sayın Mus
tafa Aksoy, Sayın Hasan Oetinkaya, Sayın Tur
gut Artaç, Sayın Kazova. 

Şimdi 4 ncü madde üzerinde Sayın Ekrem 
Kangal C. H. P. si Grubu adına konuşacak, bu
yurun efendim, 

Sayın Kangal, biliyorsunuz Yüce Meclisçe 
daha, önce alınan karar uyarınca gruplar adı-

! na yapılacak konuşmalar 10'ar dakika ile, şa
hıslar adına yapılan konuşmalar 5'er dakika ile 
kayıtlıdır. Siz de lütfen bu lâzimeye riayet edi-

I nâz. 

C. II. P. GRUBU ADINA EKREM KANGAL 
(Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri, Cumjhuriyetin ilânının 50 nei Yıldö-

I nümünün kutlanması hakkındaki kanun tasa
rısının tümü üzerine C. H. P. si Grubu adına 

I daha önce yaptığım konuşmada bu günün öne
mine ve değerine binaen yurt çapında topyekûn 
bütün milletçe el ele, gönül gönüle kutlayaea-

I ğımıza ve (millî şuurun, millî heyacanın bütün 
I ülkede topyekûn şahlanacağına değinmiştim. 

Ancak bu 50 nei Yıldönüm de geniş çapta kut
lama törenleri, konuşmalar, demeçler, gerek 

I yurt içinde, gerekse yurt dışında yapılacak 
I muhtelif gösteriler, 50 nei yılın değerine lâyik 

şekilde yapılacaktır. Fakat 'bu, yeterli değildir. 
I Herşeyden önce Cumhuriyetin 50 nei Yıldönü-
I münde 'bâzı kalıcı eserlerin 'bırakılmasında mut-
I lak bir zorunluluk vardır. İşte bunun içindir 
I ki Plân Komisyonunda yapılan müzakerelerde 
I 4 ncü maddeye .önemli fıkralar eklenmiştir. Da-
I ha önce aynı fıkralar Millî Eğitim Komisyonun-
I dan geçmiş, Cumhuriyetin temelinin atıldığı Si

vas iline bir üniversite (kurulması ve bu arada 
I 200 köye de ilkokul yapılması öngörülmüştür. 
I Tasarı burada müzakere edildiğinde bâzı arka-
I dağlarımız .geniş geniş söz almak imkânını bul-
I muşlar, hunlardan bir sayın arkadaşımız ko-
I misyondan geçen tasarının «Sivas'a üniversite 
I kurala çaktır» kısmı ile ilgili olarak TRT'de ya-
I ym yapılmasını kınamış ve TRT'nin İç Haber-
I 1er Merkezinin çok değerli müdürü Doğan Ka-
I saroğlu'na, burada söz hakkı olmayan Sivas'ın 
I yetiştirdiği aydın, ileri görüşlü ve işini bilen 

ve yalnız Sivas değil topyekûn ülkeye hizmet 
I eden Doğan Kasaroğlu'na burada hoş olmayan 
I bâzı sitemlerde bulunmuştur. Bunu yadırgadı-
I ğımıbızı ve Doğan Kasaroğlu'nun görevini yap-
I tığını ve hiçbir zaman için Sivas'ın lehinde bir 
I davranışta bulunmadığını hassaten belirtmek 
I isterim. 

I Keza, Cumhuriyetin 50 nei Yıldönümü ile 
I ilgili yurt çapında yapılan bütün faaliyetler 
I her gün TRT de günü gününe sunulmakta ve 
I halk oyunun dikkatine arz edilmektedir. Çok 
I değerli, münevver bir kimisenin hakkında bura-
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da 'bu tip konuşmaları hoş görmediğimi bir da
ha 'belirtmek isterim. 

İkincisi; Plân Komisyonunda tasaırı bu ha
lini alırken Sivaslı üyelerin ıböyle bir gayrette 
'bulunduğu söylenımiiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Plân Komisyonu top-
yekûn konu üzerine eğilmiş ve bendenizle Plân 
Komisyonunun değerli bir A. P. üyesi olan 
Nuri Bayar'm müştereken hazırladığımız öner
gesi 20'ye yakın arkadaşımız imzalamış, Yük
sek Heyetin huzuruna getirmiştir. Nitekim aynı 
komisyon, 1 Kasımdan sonra değişen Plân Ko
misyonu aynı maddeleri görüşmüş, tasarıyı tek
rar müzakere otmiş ve Yüksek Heyetin huzu
runa Ibirinci komisyonun yaptığı teklifi aynen 
getirmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, burada yapılan müza
kerelerde öncelikle ve önümle Cumhuriyetin 
50 inci Yıldönümünün önemi bir tarafa bırakıl
dı, daha çok 4 neti madde üzerinde görüşmeler 
yapıldı. Söz .almışken neden (Sivas'a üniversite 
ve neden 4 ncü maddenin bu hale geldiğini kı
saca arz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 13 ncü yüzyıl Ana
dolu Selçuklular devrinde, Konya başkent ol
mak üzere, iSivas ve Kayseri .gibi büyük şehir
lerde devrin en ileri 'müesseseleri kurulmuş
tur. Bu devirde hukuk fakültesi demjek olan 
Darülfikıh, Tıp Fakültesi demek olan Darüş-
şifa, İlahiyat Fakültesi demek olan Darülkurra 
ve Darülhâdiseler Anadolu'nun bu büyük şehir
lerinde işlemektedir. Daha o devirde Sivas, Dev
letin bir ilim ve irfan şehridir. Bu çağda Si
vas'a Darülulûm yani, «İlimler şehri» adı ve
rilmektedir. O devirde Sivas'ın, Konya'dan son
ra ikinci 'büyük Anadolu şehri olduğunu nü
fusunun 250 bini aştığını tarihler yazar. Bu
gün ıSivasta ayakta duran Gök Medrese, o dev
rin bir itip fakültesidir. Diğer yüksek medre
selerle birlikte 7 yüzyıl önceden Sivas'ta üni
versite kurulmuştur. Yine Anadolu'da ilk Maa
rif Müdürlüğü, Maarifi Umumiye Nizamname
sinin yayınlanmasından sonra Maarif Nâzın 
Saffet Paşa tarafından 1968'de Sivas'ta kurul
muştur. 

DaJha önemli olarak tasarının gerekçesine 
ve ruhuna uygun, dlan bir tarihî olaydan bah
setmek istiyorum, Bu tarihî olay Büyük Ata
türk'ün «Cumhuriyetin temelini burada attık» 
dediği Sivas Kongresinin kararlarıdır. 

23 Temmuz 1919 Via toplanan Erzurum Kong
resinde Mustafa Kemal, şu iki kurtuluş ama
cını saptamıştır: 

1. Ulusal iradeye dayanan bir şûra kurul
ması ibu şûra Sivas Konlgresi olacaktır. 

2. Gücünü ulusal iradeden alacak bir Hü
kümet kurulması, ibu Hükümet İSivas Kongre
sinin kuracağı temsilciler kurulu olacaktır. 

Bu amaç ve ilkeler, Sivas Kongresinin gün
demini oluşturduğu kadar, önün ötesinde ulu
sal Anayasanın temel hükümlerini d<e ortaya 
'koyuyordu. 7 gün süren ve 4 Eylülde başlayıp 
11 Eylül 1919'da sona eren Sivas Kongresin
de 'bu amaç ve ilkeler bir kurtuluş tüzüğü ha
linde kalbul ve bir bildiri ile dünyaya ilân olu
nuyordu. Öyle ise 90 nci yılını kutlamaya ha-
zırlandığıımız Türkiye Cumhuriyetinin, bütün 
anlamı ile, doğuş, yeri iSivas olmuştur. Sivas bir 
bakıma ilk baışkeritimizdir de. 

ıDiğer taraftan, 1956 yılında zamanın Hükü
meti eğitim (müesseseleri ile üniversitelerin yurt 
sathına dağılması için bir plân hazırlamıştı. 
1980 yılına kadar ülkemizde 14 üniversite
nin kurulması öngörülüyordu. Birisi de Sivas 
ili. Halen yüksek ^tahsil müesseseleri yurt sat
hına dağılmaktadır. İşte ıDoğuda Erzurum, Ku
zeyde Karadeniz, Güneydoğuda Diyarbakır, 
Güneyde, Çukurova, «Batıda, Ege üniversiteleri 
bu görüşün ışığı altında kurulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan ko
misyon tasarıyı 'bu hale 'getirdiğinde fizikî yatı
rımlarla beraber entellektüel yatırımların da 
yurt sathına dağılmasını, 'bunun, Anayasaya, 
kalkınma plânlarına ve Hükümet programları
na göre olmasını öngörmüştür. Yalnız Sivas'ta 
değil, ıSivas'm geniş çevresi olan Tokat, Erzin
can ve Amasya'da düşünülmüştür. Merkez Si
vas olacak, ün'iyersite Sivas'ın baı çerçevesinde 
dağılacaktır. Görüş bu idi. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Grup adına ko
nuşun Ekrem ©ey, İSivas adına değil, grup adı
na konuşun. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Grup adına 
konuşuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gruptan aldığım, Sa
yın Genel Başkanla, sayın grup yöneticileri ile 
görüştüğüm ve gruptan aldığım yetki İle konu
şuyorum, Sivas adına konuşuyorum. 

4 ncü maddenin ruhu budur; 1 nci kısım, 
Sivas'ta üniversite kurulması; 2 nci kısım da, 
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200 köye ilkokul yapılmasıdır. Onu da arz ede
ceğim yüksek heyetinize.-

Kısaea bahsettiğim bütün bu nedenlerle 
Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümünü kutlamaya 
hazırlandığımız bir dönemde ve Büyük Ata
türk'ün, «Cumhuriyetin temelini burada attık» 
«dediği ilimiz Sivas'ta, bir üniversite kurulma
sını istemekten daha anlamlı bir şey olamaz. 
Bu, her şeyden önce tarihî bir gelişimin sonu
cudur. Bu, her şeyden önce geç kalan bir hak
kın tanınması ve yerine getirilmesidir, -Yine bu, 
her şeyden önce yurt gerçeklerinin, Anayasa
mızdaki eğitim ve fırsat eşitliği ilkesinin, kal
kınma plânlarının ve bölgevî özelliğin bir so
nucudur. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Kan
gal. 

EKREM KANGAL (Devamla) — Bağlıyo
rum. 

Değerli arakadaşlarım, sayın Bakan daha 
önce yapılan konuşmalara verdiği cevapta, üni
versitenin bir kanunla kurulacağını ve özel bir 
Ikanun getirileceğini söylemişti. Burada ko
misyon 4 ncü maddeyi şu hale getirirken üni
versitenin hemen bugün kurulmasını ve şu anda 
faaliyete geçmesini elbette istemiyor. Madde 
şöyle; 

«Anadolu'da yüksek öğrenim kuruluşu bu
lunmayan ve Cumhuriyetin temelini attığımız 
ıSivas ilimizde yeni bir üniversitenin kuruluş 
hazırlıkları 29 Ekim 1973 tarihine kadar ikmal 
edilecektir.» diyor. 

öyle ise, 4 ncü maddenin (C) fıkrasının ışı
ğı altında Hükümetin gereğini yapmasını ve 
29 Ekim 1973 tarihine kadar gerekli işlemi bi
tirmesini bekliyoruz. 

Sözlerimin başında, daha önceki konuş
mamda, Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldönü
müyle ilgili kanun tasarısına müspet oy vereceği
mizi, C.H.P. Grubu olarak arz etmiştim. Tasarı
nın 4 ncü maddesine grup olarak katıldığımızı; 
ancak, 4 ncü maddenin bir fıkrasında, Anado
lu'da 200 köye ilkokul yapılmasıyle ilgili ko
nuda ayrı bir görüşümüzün olduğunu, bunun 
miktarının artırılmasını ve özellikle geri kalan, 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda yer alan geri kalan 
bölgelere bu okulların kaydırılmasını ve keza 
hu okulların 2490 sayılı Kanun dışında emanet 
usulüyle yapılmasını öngörüyoruz. 

BAŞKAN — Tamam mı efendim? 
EKREM KANGAL (Devamla) — Sayın 

Başkan bağlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, 4 ncü madde hakkın- . 

da görüşlerimizi kısaca arz ettim. 4 ncü mad
deye grup olarak katılıyoruz ye müspet oy ve
receğiz. Yüksek Heyetinizin de Plân Komisyo
nundan 2 nci defa gelen 4 ncü maddeye müs
pet oy vermesini rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde Sayın 
Baha Müderrisoğlu?.. Yok. 

Sayın Şevket Doğan 1. Yok. 
iSaym Hüsamettin Başer?.. Yok. 
Sayın Zekiye Gülsen?.. Yok. 
Sayın Enver Akova?.. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Hüseyin Özalp?.. Yok. 
Sayın Naime İkbal Tokgöz?.. Yok. 
Sayın llyas Kılıç?.. Yok. 
Sayın Musa Doğan?.. Yok. 
Sayın Burhanettin Asutay?.. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
ıSaym İlhan Ersoy, buyurunuz efendim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; kanun tasarısının 
4 ncü maddesi tasarının esasini, özünü teşkil 
ediyor. Bu itibarla tümü üzerindeki görüşmeler 
dahi hu maddeye inhisar etmişti, hatırlayacak
sınız. Yalnız, bu maddede Cumhuriyetin büyük
lüğü ile kıyaslanmayacak, onu tam mânasıyle 
değerlendirmeyecek ufak tefek bâzı ifadelerin 
bulunması bendenizi bir nebze üzmüştür. Kitap, 
broşür v.s. basmak, yaymak, Cumhuriyetin '50 
nci yılı gibi çok büyük bir gıünün anlamını ifa
deden kanaatimce uzaktır. Bunların bir kamun 
mevzuu olmasına hiç lüzum yoktu. Bunun dışın
da getirilen birkaç yenilik; bir üniversite açıl
ması, ilkokulların çoğaltılması gibi, hakikatte 
sayın Bakanın da işaret buyurdukları veçhile 
bir kanun mevzuu olan konulardır, Esas itiba
riyle burada bir üniversite açılmış oltmasını is
temek, hakikaten demin konuşan arkadaşımın 
da söylediği gibi, hemen bir üniversite açılması
nı mümkün kılamayacak, bunun için özel bir 
kanun getirilecektir. 

Prensip itibariyle ağırlık bu noktada olduğu 
için müsaadenizle oraya temas etmek istiyorum. 
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Sivas- ilimizde, hinterlandı geniş, ibölge itibariy
le müsait diğer vilâyetlerde, bundan yıllarca ev
vel, asırlarca evvel yüksek taihsil öğrenimi gös
teren müesseselerin kurulduğu bir yerde, bun
larım kalıntılarının bugün 'bizi hüzne, kedere, ye
ise garkettiği bir yerde Cumhuriyetin 50 nci yl-
dönmünde bir üniversite açılmasını canı gönül
den bendeniz de arzu /eden bir arkadaşınızım. 
Bu itibarla buna müspet oy kullanacağım. 

Ancak, muhterem, arkadaşlar, tümü üzerin
de konuşurken de, bir ınebze arz etmiştim, bu
lgun Türkiye'mizin çeşitli illerinde bütün 'hazır
lıkları yapılmış olmasına rağmen bâzı fakülte
ler hâlâ açılmamış, açılamaimıştır. Müsaade bu
yurunuz da öğrenimle, yüksek öğrenime ışık tu
tan temenni kararını, - 'başka bir şeyle değerlen-
dirmiek, tavsif etmek mümkün değil - 21 arka
daşımla birlikte vermiş olduğumuz önergeyi ka
ıbul bnıyurumuz da buna bir fıkra daha ekleyelim 
ve Türkiye'nin halen üniversite, yüksek okul 
veya fakültesi bulunmayan en az 5 ilinde daiha 
birer fakülte açılmasını mümkün kılacak bir 
hazırlığın içine girelim. 

Bendeniz kendi secim bölgemden bahsetmek: 
istemezdim ama, bir Maden Fakültcsiyle bir 
Kimya Fakültesinin açılması hazırlıkları ta-
ımamlanmış-, yıllardan beri hazırlıkları bitmiş ol
masına rağmen, hiçbir neticeye ulaşılamamış
tır. Benim memilekıetim gibi, benim temsil böl
gem gibi pekçok bölgeliler de bugün aynı şekil
de birer fakülteye muhtaçtırlar. Fakültelerin 
yurt sathına bu şekilde dağılmış olması, fırsat 
eşitliği de doğurur, faıkir fukaranın okumıamnı 
da, temin eder, çeşitli yerlerde, okuyamıayan, 
maddî olanakları buna müsaidolmayan köy ço
cuklarını, yurt çocuklarını okumıa imkânına 
kavuşiturar. 

Bu itibarla lütfediniz Yüce Komisyondan 
(gelmiş olan metni kaıbul buyurmakla beralber, 
onun arkasına ilâveıten 21 arkadaşıımla birlikte 
vermiş olduğumuz takriri de kalbul buyurunuz, 
ve bu madde biraz daha mükemımıel çıksın. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 4 ncü 
mıadde üzerinde Sayın Kadri Eroğan, Sayın Şi-
aıasi özdenoğlu, Sayın Bahattin Uzunioğlu, Sa
yın Salih Aygün, C. H. P. Grubu adına Sayın 
Ekrem Kangal ve şimdi Sayın İlhan Ensıoy ko
nuşmuş bulunmaktadirlar. 

Sayın Mustafa Aksoy?.. Yok. 
Sayın Hasan Çetinıkaya?.. Yoık. 
Sayın Turgut Artaç?. Buyurunuz. 
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Değerli arka

daşlarım, Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü mü-
naiselbetiyle hazırlaman kanun tasarısının 4 ncü 
mıaddesinin (A) fıkrasındaki hususların tahak
kukunda. yetkililerin hususiyle dikkatli davran
ması lâzım'geldiği cihetini açıklamak isterim. 

Tertibedileecık konferanslarda, yapılacak di
ğer hususlarda Cumhuriyet idaresine uygun 
davranışların içinde bulunmanın lüzumunu pe
şinen bu kanunla kendilerine yetki verilecek 
kişilerin kabul etmesi gerekir. 

Bu noktaya işaret «ettikten sonra benim en 
ıçok üzerimde durmak istediğim, husus; bu prog
ram. dışında, okulu olmıayan 200 köyde okul ya
pılması mevzuudur. Daha evvel Komisyonda 
bu, 1 0O0 okul olarak kabul edilmiştir. Eğer Ko-
misyomuır:1.' kalbul ettiği husus bâzı illerde benim
senmiş olsaydı hiç olmazsa bâzı illerde gecikmie-
1 erden mütevellit okullu olmayan köylerin oku
la kavuşması mümkün olabilecekti. Eğer Yüce 
Heyetiniz tasvip buyururSa, Komisyondan gel
diği şekilde, yani Plân Komisyonunun ve Millî 
Eğitim Komisyonumun kalbul «ettiği şekilde bün 
okulun yapılması hususunun maddede yer al-
mıasını rica ederim. Şayet bu cihet kaıbul edil
mezse, yapılacak okul hususumda öneride bulu
nacağım. 

Değerli arkadaşilarım, Cumhuriyetim 50 nci 
yıldönümüne, yani 50 yıl sonra hâlâ okula ka-
vuştoamış ıbirçotk köylerimiz vardır. Bunu her 
vesileyle bütün arkadaşlarımız ifade ederler; 
ama bunun bir de derecesi var. G'eçeın gün ga
zeteler yazdı, zannedersem Televizyonda da 
hu gösterildi, İzmir'in şu köyünde şu şekilde bir 
«kul yapıldı, İzmir'de okulsuz iköy kalmadı. Bu, 
(kıvanç verici bir husustur. 50 ne i yılda İzmir gi
bi millî mücadelenin merkezi olan bir ilde her 
köyde okulun tıamamlanmış olması elbette ki, if
tiharla karşılanacak bir husus; aımıa ben şimdi 
(bir de İzmir ili katlar Millî Mücadelede ve bu 
toprakların müdafaasında gayret sarfeden Do
ğu - Anadolu'nun Güney doğu Anadolu'nun 
ve diğer geri kalmış m,ıntikalard;aki halkın oku
la kavuşmaımlanın ıstıralbını da ifade etmek is-
ffcieritm. 

'Değerli arkadaşlarım, biz hepimiz köyden 
geldik. Köylünün nasıl müşkülât içinde oldu-
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ğunu da çok iyi biliriz. Benim biraz sonra ve
receğim rakamla rla Millî Eğitim Bakanlığı bir 
parça üzünltü duymalıdır. Şimdiki Saym Devlet 
Bakanı, bundan evvel Millî Eğitim Bakamı iken 
'•bu dertleri kendisine -ulaştırmıştık. 

Değerli arkadaşlarım, 50 nei yılda hiç ol
mazsa 2O0 okullun, program dışı, okulu olımayan 
'köylere götürülmesinde yine bir fayda mülâha
za etmekteyiz. Gönül isterdi ki, 50 nei yılda Tür
kiye'de okulsuz köy kalmasın; ama bugün maa
lesef Türkiye'nin birçok mıntıkalarında nüfusa 
ıgöne, köyde okuyanı çocuğun adedine göre en 
çok okula muhtaç bulunan köylere okul götürül-
nı emiştir. 

Ben burada kendi mıntıkanın - sakın arka
daşlarımın hatırına binşiey gelmesin. İllâki Kars'a 
yapılsın diye zikredeceğim. Belki diğer birçok 
vilâyetlerde de durum aynıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Kars'ın Tuzluca ka
zasının 80 küsur köyü var, halen 58 köyünde 
okul yoktur. Digor kazasının 44 köyü var, hâlâ 
22 köyünde okul yoktur. Kağızman kazasının 
'60 küsur köyünün 25'inde okul yoktur. 

BAŞKAN —• Sayın Art aç, bir dakikamız var. 
TURGUT ARTAÇ (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarımı, bu okulsuzhığıı ifade etmekle be
raber bu köylerin ekserisinin Türkçe bilmediği
ni elle ifade, et mı ek isterim. Düşününüz ki, 50 nei 
yılda köye okul götü rım emişsin, köyde Türkçe 
bilmeyen vatandaşa, kendi lisanımızla birbirine 
hitabetmeyi öğretmemişsin; hâlâ biz bâzı pro-
paigandalarla halkı şikâyet ederiz. Olmaz arka
daşım... 

Şu halele, yapılacak bu okulların- öncelikle 
okullu olmayıp ela Türkçe bilmeyen köylere gö
türülmesinde büyük fayela mülâhaza etmekte
yim. Bu sebeple muhterem Bakandan ve kamunu 
taftıbiıkle görevli kuruluşlardan, hiç olmazsa bu 
200 okullun 1/4'ünü en büyük düşmanımız «lam 
Rus'un karşısında bulunan Kars'ım bu ilçelerimin 
yoksul köylerine götürsümler ki, halk daha * bi-
liınjçıli, halk daha cesurane, halk daha bağlantılı 
olarak vazifesini yapaıbilsin. 

Değerli arkadaşlarını, bunu kendi ilim için 
ifade etmekle, dediğim gibi, üzünitü duydum. 
Diğer iller için varittir, elbette ki, bütün illere 
gitmesi gereklidir. O bakılmdam okul yapımımda 
da, her zanıaıı olduğu gibi, gösterişten ziyade 
ihtiyacolan yerlere gitmesinin gereğini işaret 
eeler, hepinize saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — 4 ncü madde üzerimde görüş-
mıellerin yeterli olduğuna dair ömerfge gelmiştir. 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzfmir) — Grap adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhimde mi? 
ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Hayır. Grup 

adına söz istiyorum. 
BAŞKAN —• Anlıyorum. 
4 ncü raıadcle üzerimde yeterlik önergesi gel

miştir, öneırtgeyi takdim ediyorum. 
Sayım Başkanlığa 

4 ncü madde üzerimde gereği kadar konuşul
muştur. Kifayeti arz ve teklif ederim. 

Amkaraı 
Hüseyin Balam 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Kazova, yeterlik 
önergesinin aleyhinde buyurumuz efendim. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Sayın Baş
kam, muhteremi millietvekili arkadaşlarım; 

Bu Atatürk Kanunu hakkında henüz vazi
yet açıklığa kavuşmadığı içim yeterlik önergesi 
aleyhinde söz almış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayım Kazova, yalınız bu, Cum
huriyetin 50 nei Yıldönümü Kanunu. Aslında 
Atatürk'le de ilgili talbiî; O kurucusu çünkü. 

MEHMET KAZOVA (Devamla) — Cumhu
riyetin 50 nei yıldönümü Atatürk'e izafetendir 
ve Atatürk içim olduğumdan zammede mem bu ke-
ılimeıde bir hata olmaması gerekir. 

Atatürk Samsun'a çıkmıştır, Saımsun'dam 
Amasya ve Tokat'a gelmiştir. Takat't a 5 gün 
kalmıştır ve 5 gün içerisinde doğan çocukların 
ismini «Kemal» olarak koymuşlardır. Sivas'a 
gitmiştir, Sivas'tan Erzurum'a geçmiştir, Kâzım 
Karaibtekir'lte görüştükten sonra, oma icabeten 
direktifi vermiştir ve Sivas'a gelmiştir; katı 
k a r a n Sivas'ta vermiştir arkadaşlar. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Neticeyi de Afyon'da almıştır. 

MEHMET KAZOVA (Devamla) — Katî ka
rar Sivas'ta verilmişjtir. Millî Mücadelenin kara
rı Sivas'ta verilmiştir. Millî Mücadele olmasay
dı 'bugün Meclis ollmazdı. Millî Mücadelenin 
esıeridir mu Meclis. İşte Atatürk'le izafeten '50 nei 
yıldönümünde Atatürk'e yakışır, O'na mütena
sip bir üniversite kurulması teklif ediliyor. Ko
misyon! bir bölgecilik yapmamıştır arkadaşlar. 
Cumhuriyetin 50 nei yıldönümünde Atatürk'e 
izasfeten bir üniversite yapılıyor ve bu ünlversi-
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•tede en çok Sivas'a lâyıktır. Ben bunun aleyhin
de değilim. Vaziyet açıklığa erimediği için yeter
dik önergesinin aleyhindeyim. Eğer 50 nei yıldö
nümünde Atatürk'e izafeten bir üniversite ya
pılacaksa bu Sivas'ın hakkıdır. Eğer merkezî -bir 
yer aranırsa yine Sivas'ın hakkıdır. 

BAŞKAN — Zaiten madde de öyle diyor. 
MEHMET KAZOVA (Dıevamla) — Yoksa 

ıfoiz başka yerlerde kurulacak üniversitelerin 
(al'eyıhinde değiliz. Vilâyetlerimize değil, kaza
lara, köylere kadar gelse çok meımımn oluruz. 

Bu husus henüz vuzuha ermemiştir ve eisasıem 
Sivas da Atatürk'ün yol güzerigâhı değil; kati 
kanarı verdiği bir yerdir. 

Hepinize hürmetler sunarım. 
BAŞKAN — Yeterlik önerigesini Yüce Mec-

lisin. oyuna sunuyorum. Kabul edenler.. Etmıe-
'yenlıer... Yeterlik önerigesi ka.bııl edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, 4 ncü madde üzıe-
rinde birçok değişiklik önergelleri verilmiştir. 
Bu önengelleri, aykırılıkları itibariyle, ımuayyem 
ibir sıra dahilinde Yüce Heyetinize takdim ede
ceğim. 

ö.nergeleri okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyetin ilânının 50 nei Yıldönümünün 
kutlanması hakkındaki kanun tasarısının 4 ncü 
'mıadde'sinin (ıb) 'bendinin Millî Eğitim Komis
yonunum kabul ettiği şekilde ele alınmasını ve 
'kajbulünü arz ve teklif ejderiz. 

Ankara Sinop 
Suna Turaü Hilmi İşgüzar 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyetin ilânının 50 nei Yıldönümünün 

kutilaıniması hakkındaki kanunun 4 ncü madde
sinin (:b) fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril-
ım'esini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

Bahafctin Uzunoğlu 
Madde 4. fıkra (b) ; Okulu olmayan köyler

de program dışı 1 000 ilkokul yaptırılarak 29 
Ekim 1973'te Cumhuriyet ilkokulları olarak 
açılmîası hazırlıkları ikmal edilir. 

Saym Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin (b) fıkrasındaki 

«200 t'anle ilkokul» deyimünin «10Û0 adet ilkokul» 
şeklinde değiştirilmesitni saygı ile önerirft'mı. 

Arnikana 
Şinasi Özdenıoğlu 

12 , 1 . 1973 0 : 1 

ı ıSayın Başkanlığa 
I Cumhuriyetin 50 nei Yldöniümiünün kutlan-

miası hakkımdaki kanun tasarısının 4 ncü mad
desinin (b) ve (c) fıkralarının aşağıdaki şelkfil-
de tadilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla-. 
I Nevşehir 
I Hüsamettin Başer 
I Madde 4, b) Okulu olmayan köylerde pnog-
I ram dışı 200 tane ilkokul yaptırılarak 29 Ekiim 
I '19(70'de Cumhuriyet İlkokulları olarak açıilmıası 
I hazırlıkları ikmal edilir. 
I c) Anadolu'da yüksıek öğrenimi kuruluşu 
I bulunmayan ve Cumhuriyetin temelini attığı-
I imiz Sivas ilimizde yeni bir ümirviersitemin ye bu 
I Üniversiteye bağlı bir fakültenin Nevşehir ilin-
I de kuruluş hazırlıkları 29 Ekim 1973 yılına ka

dar ikmal edilecektir. 
I ıSaym Başkanlığa 
I CumJhuriyetin 50 nei yılını kutlama nedemiy-
I ile görüşülmekte olaın tasarının 44 nıcü mıaddesli-
I mitn (*b) bemdinin aşağıdaki sekilide dıeğişıtirilmıe-
I sini, (c) bendinin somuna aşağıdaki cümlemin 
I eklenmesini sa.ygı ile öneririm. 
I (Kayseri 
I - Tufan Doğan Avşangil 

Madde 4. 
I ıb) Okulu almayan köylerde pnolgram dışı 
I 100 adet ilkokul ile, geri kaılmış kırsal bölgeler

de korunmaya muhtaç çocuklar için 30 adet ye-
I tiştiirme yurdu yapılaHalk 29 Ekim 1973'de Cum

huriyet ilkokulları ve yurtları olarak açılmîası 
I 'hazırlıkları ikmal edilir. 

c> Ayrıca, Kayseri'de dalha önce inşası 'baş
layan Gevher Nesibe Tıp Fakültesi taimamlaına-

I nak 1*973 yılında öğretimıe açılacaktır. 
I 'Sayım B>aşk:anJlığa 
I Cumhuriyetin ilânının 50 nei Yıldönümünün 

kutlanması hakkındaki kanun tasarısının 4 ncü 
(maddesinin (b) fıkrasının aşağıdaki şekilde 

I tadilini arz ve teklif ederiz. 
I 'Saygılarımızla. 
I Konya Nevşehir 

Baha Müderıfeoğlu Hüsamettin Başer 
Madde 4. 
h); Okul binası olmayan köylerde proıgıram 

dışı 201 ilkokul, (Her ile 3 okul yaptırı toak 
mzierıe) yaptırılarak, 2B Ekim 197i3'de Cumhuri-

I yeıt ilkokulları olarak açılması hazırlıkları ifc-
I 'mıal edîlir. 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Cumhuriyetin ilânının 

50 nci Yıldönümünün kutlanması hakkındaki 
kanun tasarısının 4 ncü maddesinin (ıb) fıkra
sındaki «200 ilkokulun» 500 olarak değiştirilme
sini arz ve teklif ^ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhaneittin Asutay 
Sayın Başkanlığa 

Cumhuriyetin ilânının 50 nci Yıldönümüyle 
ilgili kanun tasarısının 4 ncü maddesinin (ıb) 
fıkm'smm aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. ! 

Eskişehir 
Orhan Oğuz 

b) Okulu olmayan köylerde program dışı 
(1000) tane ilkokul yapılarak 29 Ekim 1973'de 
Cumhuriyet İlkokulları olarak açılıması hazırlık
ları ikm'ail edilir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Cumhuriyetin ilânının 50 

nci Yıldönümü kanununun 4 ncü maddesinin 
(Ib) fıkrasının sonuna aşağıda arz edeceğim ilâ
venin yapılmasını riea ederim. 

Hars 
Musa Doğan 

(•b) fıkrasının sonuna; Bu hazırlıklarda geri 
kalmış bölgelere önem ve öneeltik verillecıeikt'ir. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, Cumhuriyetin 50 nci Yıl

dönümü kutlama kanunu tasarısının, 4 ncü mad
desinin (ıb) fıkrasına aşağıdaki ibarenin ilâvesi
ni arz ve teklif ederim. 

«Bu okulların dağıtımında, okullaşma ora
nı düşük olan illere öncelik tanınır.» 

ıSiirt 
M. Nebil Oktay 

iSaym Başkanlığa 
4 ncü maddenin (Ib) ve (c) fıkrasının aşağı

daki şekilde kabulünü arz ederim. 
Saygılarımla. 

Samsun 
Bahattin Uzunoğlu 

h) Okulu bulunmayan köylerde program 
dışı H000 tane ilkokul yaptırılarak 29 Ekim 1973' 
te Cumhuriyet İlkokulları olarak açılması hazır
lıkları ikmal edilir. 

e) Anadolu'da tetkik neticesi bir ilimizde 
kuruluş hazırlıkları 29 Ekim 1973 yılma kadar 
!ilkmal edileeiektii'. 

Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyetin ilânının 50 nci Yıldönümünün 

kutlıanmlası hakkındaki kanun tasarısının 4 ncü 
miaddesinin (c) fıkrasının aşağıdaki şekilde ta
dilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsalnuettin Başer 
Madde 4. 
c) Anadolu'da yüksek öğrenim kuruluşu 

olmayan Nevşehir ilinde yeni bir üniversitenin 
kuruluş hazırlıkları 2'9 Ekim 1973 yılma kadar 
ikmal edilecektir. 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun 4 ncü maddesinin (c) fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmedim arz vte istir
ham ederim. 

Saygılarımla. 
iSaımsun 

Bahattin Uzumoğlu 
Madde 4. 
Fıkra c) Anadolu'da yüksek öğrenim kuru

luşu olmayan bir ilimizde yeni bir üniversitenin 
kuruluş hazırlıkları 2'9 Ekim 1973 yılma fcadaır 
ikmal edileciektii'. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 4 ncü madde

sinin (c) fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Cumhuriyetin 50 nci kuruluş hâtırası olarak 
Sivas ili ile Doğu ilimizden birinde yeni birer 
üniversitenin, kuruluş hazırlıkları 29 Ekim 1973 
yılına kadar ikmal edilecektir. 

«Siirt 
Nebil Oktay 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Sıra sayısı 761 olan tasarıya, 4 ncü mıadde-

sinin (c) fıkrasına aşağıdaki cümlenin ilâve
sini arz ederim. 

(Samsun 
Yaşar Akal 

Madde 4. — 
Fıkra c) Anadolu'da, yüksek öğrenim ku

ruluşu bulunmayan ve Cumhuriyetin temelini 
attığımız Samsun ve. Sivas ilimÜzde yeni iki üni
versitenin kuruluş hazırlıkları 29 Ekim 1973 yı
lına kadar ikmal edilecektir. 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 761 sayılı Cumhuriyetin 

5'0 nci Yıldönümünün kutlanması hakkındaki 
kanun tasarısının Bütçe Plân Komisyonunca 
kabul edilen 4 ncü maddesinin (c) bendinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Samsun Samsun 
Nihat Kale Mustafa Boyer 

Sanıısun Samsun 
llyas Kılıç, Bahattin Uzunoğlu 

Sanıısun Samsun 
Nafiz Kurt İsmet Yalçıner 

Madde 4. — 
Fıkra e) Anadolu'da yüksek öğrenim ku

ruluşu bulunmayan ve Cumhuriyetin temelini 
attığımız Samsun ve 'Sivas illerimizde yeni iki 
üniversitenin kuruluş hazırlıkları 29 Ekim 1978 
yılma kadar ikmal edilecektir. 

•Sayın Başkanlığa 

Cumhuriyetin ilânının 50 nci yıldönümünün 
kutlanması hakkındaki kanun tasarısının 4 ncü 
maddesinin (c) fıkrasının aşağıdaki şekilde ta
dilini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Konya 

Baha Müderrisoğlu 

Madde 4. — 
e) Anadolu'da, yüksek öğrenim kuruluşu 

bulunmayan 'Cumhuriyetin 'tem/elini attığımız 
Sivas ilimizde (bir fakültesi Konya ilinde açıl
mak üzere) yeni bir üniversitenin kuruluş ha
zırlıkları 29 Ekim 1973 yılma kadar ikmal edile
cektir. 

.'Sayın Başkanlığa 

ıGörüşülmıekte olan kanunun 4 ncü maddesi
nin (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Konya 
Mustafa Üstündağ Mustafa Kubilay îrner 

Madde 4. — 
c) (Sivas ve Konya illerimizde yeni iki 

üniversitenin kuruluş hazırlıkları 29 Ekim 1973 
yılına kadar ikmal edilecektir. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Cumhuriyetin 50' nci yıl

dönümü kutlama Kanununun 4 ncü maddesinin 

(c) ben'dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ederini. 

Madde 4. — 
c) Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü hatıra

sı olarak ıSivas ve Konya'da yeni bir üniversite
nin kuruluş hazırlıkları 29 Ekim 1973 yılma 
kadar ikmal edilecektir. 

Konya 
İhsan Kabadayı 

ISaym Başkanlığa 
Kanunun 4 ncü maddesinin (c) fıkrasındaki 

«Sivas ilimizdeki» cümlesinin «Sanıısun ilimizde» -
olarak değiştirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

Bahattın Uzunoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünü kutlama 

Kanununun 4 ncü maddesinin (c) fıkrasına 
«ISivas» kelimesinden sonra, «ve Kastaımonıı»' 
kelimıesiııin ilâvesini saygılarımla arz ve teklif 
ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Sayın Başkanlığa 

. Kanunun 4 ncü maddesinin (c) fıkrasının 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
'Samsun 

Bahattin Uzunoğlu 

Madde 4. — Fıkra (c) İstiklâl mücadelesi 
fikrinin başladığı ve Cumhuriyetin temelinin 
atıldığı Samsun ve Sivas illerimizde üniversite 
kuruluş hazırlıkları 29 Ekim 1973 yılma kadar 
ikmal edilecektir : 

Meclis Başkanlığa 

4 ncü maddenin (c) fıkrasının aşağıdaki 
şekilde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Salih Ayg'ün 

c) Anadolu'da, yüksek öğrenim kuruluşu 
bulunmayan bir ilimizde yemi bir bölge üniver
sitesi kuruluş hazırlıkları 29 Ekim 1973 yılma 
kadar ikmal edilecektir, 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 4 neti 

maddesinin (c) bendi sonuna ilişikte sunduğu
muz fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

İlhan Ersoy Kütahya 
Hasan Çetinkaya Erzincan 
Hasan Tosyalı Kastamonu 
Orhan Deniz ' Kastamonu 
Mustafa Aksoy Kırşehir 
Osman Tarı Balıkesir 
Baha Müderrisoğlu Konya 
Ali Uslu Denizli 
Hüseyin Abbas Tokat 
Nimet Ağa oğlu Muş 
Ömer Eken ' Antalya 
Süleyman Çağlar Manisa 
Beyti Arda Kırklareli 
Ahmet Karaaslan Malatya 
Oevat Eroğlu Kırşehir 
Hilmi Biçer /Sinop 
Göngür Hım Sakarya 
Yaşar Bir Sakarya 
Zeki Köseoğlu Rize 
Sami Kumbasar Rize \ 
Esat Kıratlı oğlu Nevşehir 

«Ayıaca, halen herhangi bir fakülte veya 
yüksek okulu bulunmayan en az beş ilimizde 
mahallin özellikleri de dikkate alınarak yeni 
fakülteler açılması, 29 Ekim 1973 tarihine ka
dar gerçekleştirilecektir.» 

iSayın Başkanlığa 
Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldönümünü 

Kutlama hakkındaki kanun tasarısının 4 ncü 
maddesinin (c) bendine «ıSivas» tâbirinden son
ra «Ve Manisa» illerimizde tâbirinin eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Orhan D aut 

iSaym Başkanlığa 
Büyük Türk Milletinin mümtaz evlâdı Ata

türk 'ün; Cumhuriyetimizin banisi bu büyük in
sanın en mümeyyiz vasfı Türk Milletini teşkil 
eden fertlerin hasletlerini çok iyi bilmiş olma
sıdır. 

Zira, tarihte Türk'ün hâlim, munis ve ka
naatkar olduğunu; sağlam, çalışkan, yiğit ve 
mert yaratıldığını; yuvasına, yurduna bağlı na
mus ve şerefin âşıkı bulunduğunu; zelil yaşamak

tansa, şeref ile ölmeyi şiar edindiğini, en iyi ve 
içtenlikle en önce sezmiş ve anlamış olan O ol
muştur. 

Bu inançla, mukaddes vatanın harîmî isme
tinde düşmanı boğmak ve yeni bir Türk Devleti 
kurmak amacıyle yokluklar diyarı; dul ve ye
timler yurdu Anadolu'ya ayak basmıştır. 

Atatürk'ün bu ulvî hamlesinin müessir ilk 
işareti Sivas ile Maraş'ta karanlık Türk semala
rında birer ümit ışığı olarak parlamıştır. 

Sivas'taki kalemin yanında, Maraş'ta kılmcm 
kan ile yazdığı altın sayfalar gönüllere ferah, ka
ranlık Türk dünyasına aydınlık getirmiştir. 

Anadolumuzu ikiye parçalamak ve İstiklâl 
Savaşımızı başlamadan söndürmek; Cumhuriye
tin hayal edilmesini dahi imkânsız hale koymak 
maksadıyle Maraş'tan sonra Sivas'ı ve Samsun'u 
hedef seçen Fransız ve düşman ordusuna 53 se
ne evvel göğsünü çelikten, siper eden Maraş ol
muştur. 

Kurtuluş Savaşımızın ilk bayraktarı, ilk par
layan güneşi olan ve Cumhuriyetimizin kurulma
sında onun temelindeki ilk taşı teşkil eden ve fa
kat onun nimetlerinden şimdiye kadar istifade 
imkânından mahrum kalan Maraş'm, Cumhuri
yetimizin 50 nci yılı kutlanırken, 53 sene önce 
kendi elleriyle kendi evlerini yakmış ve binlerce 
evlâdını bu uğurda şehidetmiş bulunan Maraş' 
m, siz hakşinas evlâtlarmca unutulması mümkün 
olamaz. 

Bu nedenle, Cumhuriyetin İlânının 50 nci 
Yıldönümünün Kutlanması hakkındaki kanun 
tasarısının 4 ncü madde (c) fıkrasının aşağıda
ki şekilde değiştirilmesini saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 

Maraş 
Zekeriya Kürşad 

C) Anadolu'da yüksek öğrenim kuruluşu 
bulunmayan ve Cumhuriyetin temilini attığımız 
Sivas ilimizde (Tarım, Orman ve Veteriner fa
külteleri, Maraş ilinde olmak üzere) yeni bir 
üniversitenin kuruluş hazırlıkları 29 Ekim 1973 
yılına kadar ikmal edilecektir. 

Meclis Başkanlığına 
Cumhuriyetin 50 nci yılında açılacak üni

versite üzerinde her il kendini haklı görmekte
dir. Esasında Millî Mücadelede en çok hizmet 
gören ve sırtında mermi taşıyarak vatanın kur
tulmasında kahramanlık etmiş kadınlarıyle bu 
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mücadelede emek veren Çankırı'ya bu Sivas üni
versitesinin bir fakültesinin yapılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

Saym Başkanlığa 
Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldönümünün 

Kutlanması hakkındaki kanun tasarısının 4 neü 
maddesinin (c) fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Saygılarımız
la. 

Konya Nevşehir 
Baha Müderrisoğlu Hüsamettin Başer 

Madde 4. — Anadolu'da 9 ilimizde, (Konya, 
Samsun, Sivas, Amasya, Çorum, Niğde, Nevşehir, 
Yozgat, Kütahya) da mevcut üniversitelerimize 
bağlı fakülteler açma hazırlıklarına 29 Ekim 
1973 yılına kadar ikmâl eder. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4 neü maddenin (e) bendine «Yeni bir» iba

resiyle «üniversitenin» ibaresi arasına, «bölge» 
kelimesinin konularak ibarenin «Yeni bir böl
ge üniversitesinin» şeklinde düzeltilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Amasya 
Salih Aygün 

Sayın Başkanlığa 

Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümünün Kut
lanması hakkındaki kanun tasarısının 4 neü 
maddesinin (d) fıkrasına aşağıdaki teklifimin 
eklenmesini ve mevcut (d) fıkrasmında (e) fık
rası olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

iSivas 
Ekrem Kangal 

Madde 4. — Sosyal ve ekonomik konularda 
bilimsel araştırmalar yapacak bir kurumun, ku
ruluş hazırlıkları 29 Ekim 1973 tarihine kadar 
ikmal edilir. 

'Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyetin 50 nci Yılını Kutlama kanun 

tasarısının 4 neü maddesinde gösterilen Cumhu
riyet üniversitelerinin kurulması, vilâyetler 
arasında çekilecek kur'ayla tespit olunur. Bu 
kur'a Meclis Başkanlık Divanınca yapılır. 

Adıyaman 
M. Zeki Adıyaman 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümünü Kutlama 

tasarısının 4 neü maddesinin üniversite açılma
sı fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Kastamonu 
'Sabri Keskin M. Kemal Topçular 

Yeni fıkra : 50 nci Yıldönümü olan 29 Ekim 
1973 tarihine kadar Kastamonu'da bir üniversi
te açılması hazırlığı tamamlanacaktır. 

Saym Başkanlığa 
Tasarının 4 neü maddesinin (c) bendindeki 

(•Sivas ilimizde yeni bir üniversite) deyimi yeri
ne (Sivas ilimizde yeni bir bölge üniversitesi) 
deyimini öneriyorum. 

İçel 
Turhan özgüner 

Sayın Başkanlığa 
4 neü maddenin (e) bendindeki (Anadolu' 

da) tâbirinin metinden çıkarılmasını -arz ve 
öderim. Saygılarımla. 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

(Saym Başkanlığa 
4 neü maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini öneririm. 
İçel 

Turhan özgüner 
e) 29 Ekim 1973 tarihine kadar İçel'de 

bir gölge üniversitesi kurulması hazırlığı ta
mamlanır. 

Saym Başkanlığa 
GTörüşülmeikte olan Cumhuriyetin ilânının 

50 nci Yıldönümünü Kutlanması Kanunun 4 neü 
maddesine ek (e) fıkrasının eklenmesini arz 
ederim. 

Kars 
Musa Doğan 

Madde 4. 
Fıkra e) Kars ilinde 29 Ekim 1973 tarihine 

kadar bir veteriner fakültesi açılması hazırlık
ları ikmal edilecektir. 

rSaym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Cumhuriyetin 50 nci 

Yıldönümünü (kutlama kanun tasarısının 4 noü 
maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve 
teklif etlerim. 

•Saygılarımla. 
Trabzon 

Ahmet Şener 
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Madde 4. 
e) Türkiye Büyük Millet Meclisinin önün

deki alana Cumhuriyeti sembolize eden bir 
anıtın dikilmesi. 

•Sayın Başkanlığa 
Cumhuriyetin İlânının 50 nei Yıldönümünü 

Kutlama kanun tasarısının 4 neü maddesine 
(ıe) fıkrasının ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
Madde 4. 
Fıkra e) Her dört yılda 10 bin kapasiteli 

bir üniversi'te bir ilde açılır. İki fakültesi bu 
ilde diğer üç fakültesi de diğer illerde açılır. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyetimizin 50 nei Yıldönümü müna

sebetiyle, 4 neü maddede kuruluş hazırlıkları 
yapılacağı belirtilen yeni üniversitenin, ziraat, 
orman ve tıp fakültelerinin Amasya'da kurul
ması için aynı maddenin sonuna aşağıdaki fık
ranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

Madde 4. 
Fıkra e) Cumhuriyetin 50 ncj Yıldönü

münde kuruluş hazırlıkları tamamlanacak olan 
üniversitenin ziraat, orman veya tıp fakülte
leri Millî Mücadele Cumhuriyet ve İnkılâp Ta
rihimizde büyük yeri olan Amasya ilinde ku
rulacaktır. 

Millet Meclisi 'Sayın Başkanlığına 
Cumhuriyetin 50 nei Yılını Kutlama kanun 

teklifinin 4 neü maddesine aşağıdaki (e) fık
rasının eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon 
(Süleyman Mutlu 

•e) İzmir Üniversitesine bağlı bir tıp. fakül
tesi Afyon'da «Dumlupmar Tıp Fakültesi» 
adiyle kurulur. 

Millet Meclisi Başıkanlığma 
iSıra sayısı 761 olan kanun tasarısının 4 neü 

maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini öne
ririm. 

Fıkra e) Ordu iline bir Ordu eğitim ensti
tüsü kurulması hazırlıkları 29 Ekim 1973 tari
hine kadar ikmal edilecektir. 

Ordu 
Memduh Ekşi 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Cumhuriyetin 50 nei Yıl

dönümünün Kutlanması hakkındaki Kanunun 
4 neü maddesine aşağıdaki (F) bendinin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Kara 
Musa Doğan 

•Madde 4. 
F ıkra : F) Bağ bölgelerindeki köylere ilk

okul, yol ve su yapımına öncelik verilecektir. 
Sayın Başkanlığa. 

4 neü maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesi
ni arz ve teklif ederim : 

Zihnî ve ruhî gelişimi geri kalmış, eğitim ve 
öğretimi güç olan çocukların eğitim ve öğretimi 
için yatılı bir özel eğitim müessesesi açüacak-
t n \ " ' " : v \ 

Çanakkale 
' Zekiye Gülsen 

•*•-'• Sayın Başkanlığa 
Görüşülen-kanun tasarısının 4 neü maddesine 

son fıkra olarak aşağıdaki hususun ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Nevşehir Kars 

Hüsamettin Başer Musa Doğan 

Madde 4. — Büyük şehirlerdeki birden ziya
de üniversitelerin diğer illere üç sene içinde nak
line karar verilmiştir. 

BAŞKAN.— Önergeleri Yüce Meclise takdim 
etmiş bulunuyorum. 

- T U F A N DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, gerek 4 neü, gerekse 7 nei madde 

; üzerindeki önergeleri komisyon geri istemişti. 
Acaba Komisyon bu önergeler üzerinde bir çalış
ma yaptı m i l 

BAŞKAN — Biraz önce Komisyonun bu hu
susta, hazırlamış olduğu raporu okuttum, bu ka
nunun müzakeresine geçerken. Her halde zatı 
âliniz yoktunuz: «Bunları inceledim ve ben eski 
metnimde aynen ısrar ediyorum.»1 diyor. «4 neü 
ve 7 nei madde üzerinde hiçbir değişikliği kabule 
şayan görmüyorum.» diyar. 

Şimdi önergelerin benzer olanlarını birleştir
mek suretiyle yeniden teker, teker okutup oy
larınız?, sunacağım. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
o önergemizi geri alıyorum, yeni önergemizin 
oya sunulmasını teklif ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın İşgüzar, ben sizin öner
genizi en aykırı diye en bassa aldım, şimdi öner
genizi değiştirince sırası da değişiyor. 

Aykırılıkları yönüyle önergeleri yeni baştan 
okutuyorum. 

(Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu' 
ııun önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Bu aynı zamanda Millî Eğitim 
Komisyonunun düzenlemiş olduğu 4 ncü madde 
olarak da telâkki edilebilir. 

Bu değişiklik önergesine Komisyon katılma
maktadır. 

Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edil ı ıiemiştii'. 

Diğer* bir önergeyi takdim ediyorum. 
Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğluiıtıh 

önergesi yenliden okundu.) 
BAŞKAN — Biraz önce benzer bir önerge 

reddedilmiş olduğu için tekrar oya sunmuyorum. 
Bir başka önergeyi okutuyorum. 
(Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile Ankara 

Milletvekili Suna Tural'm önergeleri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — 1000 okul yaptırılması Mec
lisçe kabule şayan görülmedi. Bu bakımdan ikin
ci fıkrasının da bu şekilde muameleye 'konması 
miim'kün değil. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Belki sayın üye
ler fikrini değiştirmiş olabilirler ve geri kalmış 
33 ilde yapılmasını kabul edebilirler. Bunun bu 
şekilde olmasını rica edeceğim. 

BAŞKA X — Mecliste tekriri müzakere yok, 
yalnız ikinci kısmını ayrıca oya koymamı isti
yorsunuz, yani 33 ilde yapılmasına dair olan tas
ım. onu oya koyabilirim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, daha önce ya
pılan oylamalarda'bu 4 ncü maddede mündemiç 
200 tane ilkokul yapımının 1 000 ilkokul halin-. 
de çoğaltılması 'kabul edilmemişti. Arkadaşımı
zın önergesinin bu kısmını oya sunmuyorum. 

İkinci kısımda ise Sayın Suna Tural ve Sayın 
Hilmi İşgüzar 200 tane ilko'kul yapılacak ise; bu 
okulların 33 geri kalmış il üzerinde münhasıran 
yapılmasını uygun bulan önergenizin bu kısmının 
oya, sunulmasını istiyorsunuz. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, bu önerge 
hakkında bir açıklamada bulunmak istiyorum 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN —• Buyurunuz efendim. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 

YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

200 otall ölçüsü her vilâyetimizde Cumhuri
yetin 50 nci yıldönümü münasebetiyle okul ya
pılsın ve Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü dola-
yısıyle bu isim verilsin, istedik. 

Şimdi bütün yurt sathında, bütün yurda ve 
millete şâmil olan bir bayram olduğu için diğer 
vilâyetlerin ayrılmasını, Komisyonumuzda, bu hu
sus uzun, uzun müzakere edildi. Bütün yurt 
sathına şâmil olan bir bayramda tefrik yapma
yalım, bütün vilâyetlerimize teşmil edilsin dedik. 
Zaten raporumuzda, var, bilhassa okulsuz köyle
re gidileceği de acık olduğuna göre, bütün vilâ
yetlere teşmil edilsin istedik. Onun için, vilâyet
lerin bir kısmını ayırmak, diğer kısmını öne al
mak yerinde olmayacağı kanaatindeyiz. 

Bayram, mil etin bayramı, vatanın bayramı. 
Binaenaleyh, zaten, bu okullar okulsuz olan köy
lere gideceğine gwc, geri kalmış vilâyetler de
nince, ben Ankara'dan misal -vereyim ; hemen An
kara'nın daha 33 kilometre yarımdaki köy itimat 
edin ki, Şarkın ücra köşesindeki köyden pek ile
ride sayılmaz. .Herhangi bir arkadaşı incitme
mek maksadıyle Ankara'yı misal verdim, ken
dimden bahsederek. Bu bakımdan, her vilâyeti
mize teşmil edilsin ve bütün yurt sathında ••kut
lanacak bu bayram münasebetiyle birer okula 
kavuş'sun istedik. 

Arz ederim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Önergemi izah 
için-söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon bu şekliyle katılma
dığını beyan etti; zatıâlinizm mücmel en beyan 
hakkınız var. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Biz geri kalmış 33 ilde 
bu 200 okulun yapılmasını önerirken, Komisyon 
Sözcüsü arkadaşımızın burada, Türkiye'ye şâmil 
bu kanun tasarısının getirilmiş olmasını, Sivas 
iünMi isminden bahsedilmek suretiyle bir üniver
site kurulmasıyle tezat halinde görmekteyiz. 
Kaldı İri, Türkiye'de 33 ilin geri kalmış olduğu 
mn olarak tespit edilmiştir. Mesele geri kalmış 
olan yerdeki vatandaşlara hizmet için bu okul
ların yapılması ehem mi mühimine tercih etme 
meselesidir, 
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P>u bakımdan biz önergemizi Türkiye'nin -ger
çeklerine uygun olarak verdiğimize inanıyoruz, 
Değerli arkadaşlarımızın bu konu üzerinde has
sasiyetle duracaklarına itimadımız vardır. 

Esasında bu okulların yapılmasının Türkiye 
çapında her tarafa yayılması da bir mâna ifade 
etmez. Esas olan hedefine varmak, neticeyi al
maktır. 

deri kalmış yerlerimiz böyle yapıla yapıla bu 
hale gelmiştir. Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü 
bir vesiledir. Bu vesile ile geri kalmış bölgele
rimize bu okullar yapılırsa biraz olsun d^ng-e sağ
lanır. Bugüne kadar en büyük yatırımlar, en bü
yük müesseseler zengin olan yerlere aktarılmış
tır. Şimdi de aynı şeyin müdafaası yapılmakta
dır. 

Takdir sizindir, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Sayın 

Musa Doğan da biraz sonra sıra gelecek olan 
önergesinde bu 4 ncü maddenin (b) fıkrasının 
sonuna «deri kalmış bölgelere önem ve öncelik 
verilecektir.» hükmünün konmasını talep etmiş
tir. Bu sebeple, yapılacak olan 200 ilkokulun ge
ri kalmış bulunan 33 bölgeye yapılması husu
sundaki verilmiş önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge dikkat nazara alınmak kaydıyle kabul 
edilmiştir. 

Sayın Hüsamettin Başer tarafından verirmiş 
olan önergeyi okutuyorum. 

(Konya. Milletvekili Baha Müderrisoğlu ve 
Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in öner
gesi. tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biraz 
önce verilmiş bir Meclis kararı ile bu okulların 

. münhasıran 33 geri kalmış bölgeye yapılması 
öngörülmüştür. O zaman bu önergeyi muamele
ye koymanı mümkün olmuyor. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Öner
gemizi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Oğuz'un vermiş 
olduğu önergeyi okutuyorum. 

(Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Daha önce 200 okul yerine 1000 
okul yapılması hususu Yüce Meclisin oyuna su
nulmuş ve kabul edilmemişti. Bu sebeple öner
geyi tekrar muameleye koymuyorum. 

Sayın Burhanettin Asutay'ın önergesini oku
tuyorum. 

(İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 200 okulun 500 okula çıkarılma-
m uygun mütalâa ediliyor. Komisyon?.. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYON SÖZCÜSÜ M. 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini Yi'ue 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Dikkat naza
ra alınma kaydı içinde kabul edilmiştir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Deminki 
oaergeyl* nasıl bağdaştırılacak? 

BAŞKAN — Bilmiyorum efendim. Bunlar 
dikkat navara alınma kaydı içinde Meclis kara-
rvm, bağlanıyor. Daha sonra Komisyona vere
ceğiz, nasıl bağdaştırabilirce onu bağdaştıracak ; 
tekrar bu komuyu filhal katılıp katılmadığını be
yan muvacehesinde oya sunacağım. 

Sayın .Nebil Oktay'ın önergesini okutuyo
rum. 

(Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın önergesi 
tekrar .okundu.) 

BAŞKAN — Okullaşma oranı yerine daha 
önee Meclis 33 geri kalmış ili tespit etmiş olduğu 
için oran Meclis kararıyle dikkat nazara alınmak 
kaydı içerisinde neticeye bağlanmış bulunduğu 
cihetle bunu muameleye koyamıyorum. 

İ ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Baş-
• İkan, bîr sual sorabilir miyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
I ORHAN DENGİZ (Uşak) — Oradaki «okul-
I laşraa oram» tabiri bütün Türkiye'de yapıla-
\ e#k okullar için söylenmiş olmakla beraber 
| -cmerge «aJıibi burada mı bilmiyorum - önerge 
i sahibi «33 ilin içerisindeki okullaşma oranına 
i göre benim önergemin oylanması icap ederdi,» 
j derse müşkül vaziyette kalınır... 
| BAŞKAN —"Evet hakkı âlimiz var ama, 
1 ben fgu jaa&a onun niyetini, maksadını bu öner-
| ged«n kemaliyle çıkaramam. O niyet kemaliy-
] i e ^iksaaa^guea -da, Meclisin oyuna ne şekilde, 
I hyangi kasıt, h&agi niyetle sunabileceğimi tak-
] d k etm^pı «a%ıfeüaa değil. 
] €*Ril&N mmmz (Uşak) — O zaman oya 
1 .-sunaasöBinıa: igerekir. 
| BAŞKAN — Zatıâliniz teikabbül buyurun, 
\ han, o :n%şet tabtmıda Yüce Meclisin oyuna su-
j arayım. 
\ Atim® MEYDAN (Hakkâri) — Ben tekab-
j bül ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Ahmet Zeydan, Sayın 
Nebil Oktay'ın Önergesini tekahbül ediyor, ve 
geri kalmış 33 ilde okullaşma oranını gözönün-
de bulundurmak suretiyle muameleye konma
sını istiyorsunuz. öyle mi efendim? 

AHMET ZEYDAN (Hakkâri) — Evet. 
BAŞKAN — Sayın Nebil Oktay'ın önerge

sini tekabbül eden .Sayın Ahmet Zeydan'in ni
yet ve maksadı, aynı zamanda geri kalmış 33 
ilde bu okullar yapılırken, okullaşma oranı, 
okul miktarındaki oran gözönümde tutulmak su
retiyle dağıtım yapılır şeklinde önergenin oy
lanmasını talep ediyor. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? , 

BAŞKAN — Buyurun. Katılıp katılmadığı
nızı beyan edeselksiniz tabiî... 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
çok muhterem arkadaşlarım; 

Bu fıkra Milî Eğitim Komisyonunda bin 
okul olarak kabul edilmiştir. 

Hükümetin getirdiği tasarıda, Cumhurijyetin 
ı50 nci yıldönümünün kutlanması için 60. milyon 
lira ödenek konulmuştu. 

Bugün Türkiye'mizde tek dersaneli bir oku
llun yapımı en asgarî fiyatla 80 bin lira. 

Çift dersaneli bir okulun, - ki son planımı
za göre çi'ft dersaneli okula gitmek zarureti 
var - Devlete asgarî maliyeti 150 bin lira, 500 
okul kabul edildiğine göre çok muhterem arka
daşlarım, bunun malî portesi 75 milyon lira
dır. 

BUBHANETTİN ASUTAY (izmir) — 120 
milyon lira var. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Müsaade bu
yurun Sayın Asutay. 

Şimdi, Türkiye sathında, biraz sonra mad
deler gelecek göreceksiniz, bu bayramın kut
lanması için çok ciddî tedbirler alınmakta. Bu 
para ile, arlkadaşlammızı anlıyorum, ben de is
terim, binin yerine 5 bin olsun, ama maddî 
imkânsızlık var... 

Sonra, şimdiki gelen takrir oikui nispetini 
ortaya koyuyor. Okulsuzluk durumuna göre 
bu 33 vilâyeti nasıl tespit edeceğiz? Bir ölçü 
yok... 
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BAŞKAN — 33 vilâyeti geri kalmış bölge 
olarak Planlamanın öngördüğünü söylemek is
tiyor önerge, Sayın Kemal Yılmaz. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Evet. 

Muhterem arkadaşlarım, zaten Bütçe Ko
misyonunda bu ödenek 120 milyona çıkarıldı
ğı zaman Maliye itiraz et t i ; «Bu para nereden 
verilecek?» diye. 120 milyona çıktığı zaman, 
biraz sonra bir fıkra daha gelecek, bâzı işler 
var yapılacak, bunun tahsisatını nereden bu
lacağız bu kanun tasarısı ile. 

Ben, Yüce Meclise şu hususu arz etmek is
tiyorum, yapalım. Yapmak güzel şey. Önü
müzde kalmış on ay. On aylık bir müddet içe
risinde bu kadar okulun yapımı, bitimi müm
kün değil, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemali Yılmaz, 
bir ricam var. Bu önerge münhasır anlamı ile 
yalnızca okul oranını gözönünde bulundurmak 
suretiyle tevziat yapılmasını istiyor. 

Zatıâlinize ben, biraz evvel kabul edilen 
500'e çıkarılma konusundaki dikkat nazara alın
ma hüviyeti tahtında ve okulların, daha önce 
Bakanlar Kurulunca tespit edilen, geri kal
mış 33 bölgede yapılmasını öngören önergenin 
kabulü (muvacehesinde söz vereceğim ve filhai 
katılıp katılmadığınızı Yüce Meclise beyan ede
ceksiniz, Fakat şimdi muameleye koymuş ol
duğum önerge münhasıran bu oran durumuna 
göre okulların tevziatıdır. Lütfen yalnız ona 
cevap veriniz. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Orandan han
gi ölçüler kasdediliyor? Okullar muhtelif vi
lâyete dağıtılırken ölçüler değişmekte. Bunun 
için, getirilen takrirde kıstasların da konması 
gerekir. Kıstas olmadığına göre, yine arka
daşlarımızın arzusu hilâfına bâzı tatbikatlar 
olacaktır. Bu hususu arz etmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılma
dığını beyan etti. Önergeyi Yüce Meclisin oya
na sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Dikkat naza
ra alnımak kaydı içinde kabul edilmiş bulun
maktadır. 
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Sayın Bahattin Uzunoğlu tarafından veri- 1 
len önergeyi talkdiım ediyorum. 

(Samsun Milletvekilli Bahattin Uzunoğ'-
lu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Bahattin Uzunoğlu'nun önergesi iki maddeyi 
kapsamaktadır. Bürinci maddede, okul adedi
nin bine iblâğ edilmesi öngörülmüştür. Yüce 
Meclis bu hususu kabul etmemiş bulunmakta
dır. Bu sebeple o maddesini muameleye koy
muyorum. 

Sayın Bahattin Uzunoğlu'nun ikinci madde 
olarak düzenlemiş olduğu önerge muhteviyatı, 
aynı zamanda müstakil bir önerge halinde de 
Başkanlığa sunulmuştur. Onu da takdim edi
yorum : 

(Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğ
lu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — îkineii ımadde olarak biraz ön
ce okuttuğum önerge bu şekilde müstakil bir 
önerge haline de getirilmiş bulunmaktadır. 

Yalnız bu önerge mahiyetimden anlayabil
diğim kadarı ile, esasen bu husus madde met
ninde de mündemiçtir. Komisyon cevap vere
cek gerçi; fakat ben önergenin niyet ve mak
sadını da anlamak mecburiyetindeyim. 4 ncü 
maddenin (c) fıkrası, «Anadolu'da, yüksek 
öğrenim kuruluşu bulunmayan ve Cumhuriye
tin temelini attığımız Sivas ilimizde yeni1 bir 
üniversitenin kuruluş hazırlıkları 29 Ekim 1973 
yılma kadar ikmal edileoelktir.» 

ALİ NAİLİ ERDEM (İzmir) — Milî Eği
tim Komisyonunun değiştirişini aynen benim
semiş. 

BAŞKAN — Tamam. Millî Eğitim Komis
yonunun değiştirmiş olduğu şekilde bu madde
nin kabulünü uygun buluyor Sayın Bahattin 
Uzunoğlu. 

Komisyon adına beyanda bulunacak mısı
nız? I 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Hüsamettin Başer'in önergesini tek
idim ediyorum: 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
önergesi tekrar okundu.) I 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor musunuz? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Nebil Oktay tarafından verilen öner
geyi takdim ediyorum: 

(Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Şimdi daha Sivas (meselesini 
halletmedik ki, bu önergeyi muameleye koya
lım... 

Şimdi, Sayın Komisyon yetkilisi,, bu öner
ge iki üniversiteyi kapsıyor. Madde metninde 
ise bir üniversite kurulmasını öngörüyorsunuz. 
Önerge muhtevasına göre Sivas ili müstesna; 
çünkü önerge reddedilirse o da reddedilmiş gi
bi olmasın; o müstesna, Doğu illerinde ayrıca 
ilâveten bir üniversite daha bu kanun muhte
vasında uygun bulunsun, kurulsun deniyor 
önergede. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sivas hariç 
öbürüne katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, Sivas hariç, önerge
ye katılmıyor; iki üniversitenin birden kurul
ması mümkün değil diyor. 

Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Bir diğer önergeyi takdim .ediyorum. 
(Konya milletvekilleri Mustafa Ustündağ 

ve Mustafa Kubilay İmertih önergeleri! tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önerge 
de ikinci bir üniversitenin kurulmasını öngörü
yor. Katılıyor musunuz?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Anikara) — iSivas hariç 
öbürüne katılmıyoruz. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge Sivas ve Konya illerin
de iki tane üniversite kurulmasını öngörüyor, 
Sivas madde metninde esasen ımündemiç oldu
ğuna göre Konya'nın ilâvesini öngören kısmını 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın İhsan Kabadayı da İSivas ve Konya'da 
bir üniversitenin kurulmasını öngören bir öner-
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ge vermiştir, takdim ediyorum; muameleye 
koymayacağım, çünkü biraz önce öbürü red
dedildi. 

(Konya Milletvekilli İhsan Kabadayı'mm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önerge, biraz önce oyla-
•mış olduğum önergeye müşabih bir durumda 
olduğu için tekrar oya sunmuyorum, Meclis 
kararını verdi. 

Sayın Hasam Tosyalı da Sivas dâhil, Si
vas'tan sonra bir de ayrıca Kastamonu'ya üni
versite kurulmasını öngören bir önerge veri
yor. Okutuyorum. 

(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Evet, ıSivast'an başka ikinci 
bir üniversite ollarıak da Kastamoınıuda bir üni
versite kurulmasını işitiyor. 

Komisyon katılıyor mu efendim ? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — iSüvas hariç 
öbürüne katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Sivas hariç kabul edilmemiştir. 

Sayın Bahattin Uzunoğlu'nun önergesini 
okutuyorum. 

(Samsun Milletvekilli Bahattin Uzunoğ-
üu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu önergeyi daha sonra mu
ameleye koyacağım. 

Samsun ve JSivas illerinde kurulmasını ön
gören bir önergesi var Sayın Uzıınoğlu'nun onu 
okutuyorum. 

(Samsun Milletvekili Bahattin Uzıınoğ
lu'nun ikinci önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Diğer bir önerge de »aynı ma
hiyettedir, okutuyorum. 

(Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın İlyas Kdıç, Nihat Kale 
ve Mustafa Boyar'ım vermiş oldukları önerge 
de aynı mahiyettedir, okutuyorum. 

(Samsun milletvekilleri llyas Kılıç, Nihat 
Kale ve Mustafa Boyar'm önergeleri tekrar 
ıdkundu.) 

BAŞKAN — Evet, her üç önerge de İSivas 
ve Samsun'da iki üniversite kurulmasını ön

görmektedir ve ikinci üniversitenin Samsun'a 
Ikurulmasımı uygun bulmaktadır. 

Kamiiisyon katılıyor m u L 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
iSamsun içim Hacettepe Ünoiversitesinin bu se-
neki bütçesine 3 200 000 lira ödenek koyduk; 
Bu üniversite Samsun'da Tıp Fakültesi açıyor. 
Binaenaleyh, .Samsun'da ayrıca bir üniversite1 

kurulmasına lüzum yoktur, orada başlanmış
tır, gelişecektir. Samsun'a bu yönden katıla
mıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. 'Samsun'da üniversite kurulma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi bir de Manisa'da üniversite kurulma
sını öngören önerge var, okutuyorum. 

(Manisa Milletvekili Orhan D aut'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner
geyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. İkinci 
üniversitenin Manisa'da kurulmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Sayın ıSalih Aygün'ün vermiş olduğu öner
geyi okutuyorum. 

(Amasya Milletvekilli Salih Aygün'ün öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komiisyon katılıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katülımıyor. Değişik-

ılik önergesini Yüce Mıeclisin oyu ansunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul .edil
memiştir. 

Sayın Salih Aygün, bir önergeniz daha var, 
yeni bir bölge üniversitesi kurulmasını istiyor
sunuz. Aynı mahiyette değil mi?.. 

Sayın Turhan Özgüner de aynı mahiyette 
önerge vermiş; onları okutuyorum. 

(İçel Milletvekili Turhan Özgüncr'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu Sayın .Salih Aygün'ün öner
gesinden değişik. Yalnız bu, önergeyi oya koy-
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mayacağım. Günkü henüz daha Sivas'ta belir
gin hale gelmedi ki ismi bölge mi olsun yoksa 
başka türlü bir isim mi koyalım. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bir «bölge» 
deyimini ifade ediyor sadece. 

BAŞKAN — Anladım efendim, «bölge» de
yimini daha sonra ilâve ettireceğiz. 

Sayın Zeki Adıyaman, bu üniversite kurul
masını 'kura ile tespit edelim der, bu hususta 
bir önerge vermiş. Okutuyorum. 

(Adıyaman Millet vekili Mehmet Zeki Adı
yaman'ın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Yılmaz, 
yeni bir olayla karşılaştık. Sayın Adıyaman 
arkadaşımız «Üniversite kurulıacak mahalli şim
di kanunla tespit etmeyelim, kura ile tespit 
edelim» eliyor. Buna katılıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 

MEHMET ZEKİ ADIYAMAN (Adıyaman) 
•— Sayın Başkan, önergemi izah etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Adıyaman, 
çok kısa lütfen. 

MEHMET ZEKİ ADIYAMAN (Adıyaman) 
— Muhterem Başkan, muhterem iarkadaşlar; 

Benim teklifim daha ziyade bir telif mahi
yetindedir. Üniversite şerefli bir kuruluştur, 
onun için herkes bunun kendi seçim bölgesinde 
kurulmasını arzu eder. Yalnız ben bir ciheti 
arz etmek istiyorum. Üniversite bulunan şe
hirlerimiz hariç, diğer vilâyetlerimiz bu kuraya 
dahil edilsin ve hangisine isabet ederse orada 
bu üniversite açılsın. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmadı

ğını beyan etti. Önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi talkdim ediyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon, katılıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Koımisyoın katılmıyor. Öner
geyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme 
mistir. 

Bir başka önergeyi takdimi ediyorum. 
(Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, önergemi izah etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Atagün. 
MEHMET ATAGÜN (Kırklar .eli) — Çok 

muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; 
Böyle bir konuda söz aldığım için ve za

manınızı da lisraf ettiğimden dolayı üzgünüm; 
ama Cumhuriyetin 50 nci yılında kurucusu 
Atatürk'ün, bu Türk Devletinin Millî Misak 
hududu dahilinde hiç bir ayırım yapmaksızın 
Cumhuriyetin kuruluşuna ve Yüce Meclisin 
toplanışına ne şekilde büyük gayretler sarf et
tiği hepimizin malûmudur. 

Bu maddedeki «Anadolu'da» tâbirmin, yal
nız bir terim ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
de kapsar mahiyette olduğuna kani bulunmuş 
olsaydım, sureti katiyde bu sözü almak lüzu
munu hissetmezdim; fakat Atatürkçülüğe, bir 
de Anayasamızın bölücülüğe karşı çıkan ilke
lerine aykırı düştüğü nedeniyle böyle bir sözü 
almış bulunuyorum. 

Bendeniz ne Trakya'da, ne şurada, ne bu
rada üniversite açılsın diye bir teklifte bulun
muyorum. Çok dikkat edilince görülecektir ki, 
gerek Millî Eğitim Komisııonu metni, gerekse 
Plân Komisyonunun metni bir ayırıeıhğı ifade 
etmektedir. 

Müsaade buyıırlursa, şimdi metni okuya
cağım ve böylece niçin bu teklifte bulunduğum 

I ortaya çıkacaktır. Gönlüm çok arzu ederdi 
İki, Komisyon da bu önergeme katılmış olsaydı. 

4 mcü maddenin (c) bendinde deniyor k i : 
«Anadolu'da, yüksek öğrenim kuruluşu bu
lunmayan ve Cumhuriyetin temelini attığımız 

I Sivas ilimizde yeni bir üniversitenin kuruluş 
hazırlıkları 29 Ekim 1973 yılına kadar ikmal 
edilecektir.» 

Sanki, bu kanunda bâzı okullar, bâzı üni-
I versiteler Türkiye'nin dışında da yapılacakmış 

gibi bir mâna çıkıyor, Gayet tabiîdir ki, Si
vas ili Anadolu'dadır. 

Beyler, buradaki «Anadolu'da» tâbirimde 
bir ayırıeılık vardır. Bu doğru değildir. Ben-

1 deniz bu maksatla... 
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ORHAN DENGİZ (Uşak) — Coğrafî bir 
tabir. 

MEHMET ATAGÜN (Devamla) — Coğraiî 
bir ta'bir, Türkiye'yi de kapsamaz. Yani, bu7 

radaki deyimin Türkiye'yi kapsaması müm
kün değildir, dikkat buyurulursa. Hem «Si
vas» diyoruz, hem de «Anadolu» tâbirini kul
lanıyoruz. Binaenaleyh, «Anadolu» tâbirimi 
çıkardığımız zaman dkuyorum ve yine aynı ga
yeye matuf olacak, bölücülük meselesini de 
ortadan kaldıracaktır. 

Müsaadenizle o şekilde okuyorum: 
«Yüksek öğrenim kuruluşu bulunmayan ve 

Cumhuriyetin temelini attığımız iSilvas fiilimizde 
yeni bir üniversitenin kuruluş hazırlıkları 
29 Ekim 1973 yılına kadar ikmal edile çektir.» 

Bu şekildeki cümle, Atatürk'ün Cumhuriye-
riyeti kuruşuna ve Türk Devleti bakımından 
özlemini çektiğimiz toplumu ayırıcılık değil, 
blirleştiricilıik vasfına daha uygundur. 

Önergeme iltifat etmenizi rica ederim, say
gılar sunarım. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
müsaade eder imisiniz1? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Muhterem ar
kadaşlarım ; 

«Anadolu» kelimesi bütün Türkiye'nin Mi
salin Millî hudutlarını kapsar. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Bura
daki o değil. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Çok istirham 
ederim, uzun tetkiklerden sonra, etnolojik 
tetkikler de yapılarak, «Anadolu» kelimesi coğ
rafî bir tâbir olarak bütün Türkiye'nin Misa-
kı Millî hudutlarını kapsayan kelime olarak, 
Hlmî mânada kabul edilmiştir. 

Binaenaleyh, «Anadolu» dediğimiz zaman, 
Trakya ayrı, falan bölge ayrı diye Tbir tefrike 
gitmemiz hakikaten üzücüdür. Bugün «Ana
dolu» dediğiniz zaman Türkiye anlaşılır. Dün
ya tarihinde «Anadolu» dendiği zaman Türkiye 
Cumhuriyeti hudutları kapsanır. 

Bu bakımdan, çok sevdiğimiz arkadaşımı
zın bundan alınmasını ben haklı bulamadım. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Alm-
imıadım ve bölgecilik de yapmıyorum. 
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PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YLMAZ (Devamla) — Bu kelime il
mî anlamda Türkiye'de yeşleşmiş ve Misakı Mil
lî hudutlarını kapsayan kelime olarak yer al
mıştır. Endişeye lüzum yoktur. 

Arz ederim efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, Komisyondan bir sual sormak istiyo
rum. 

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

kan, Komisyon Sözcüsü, şu «Anadolu'da» de
yimi çıkarsa, acaba Anadolu'da yapılması ge
rekli olan ve Sivasta Anadolu'da bulunduğu
na göre, yanlış anlam mı taşır kanısındadır? 

Tekrar açıklayayım. «Anadolu'da» sözcüğü 
çıkarsa, acaba Anadolu dışında yapılır anlamı
nı taşır kanısında mıdırlar? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Hayır, bir 
mahzur yoktur, Sayın Özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — O halde bir 
sürtüşmeye de mahal Ibırakmaımak için bu fceili-
ımenin çıkarılması daha yerinde olmaz mı? 

BAŞKAN — Sayın, Komisyon Sözcüsü, me
sele kanunların en iyi şekilde düzenlenmesidir, 
ımaddelerin en iyi şekilde tahakkuk ettirilme
sidir. Tahminime e, arkadaşımızın zatıâlinizden 
sormak istediği sual şu: 

Bu 'madde, Millî Eğitim Komisyonu tara
fından «Anadolu'da, yüksek öğrenim kuruluşu 
olmayan bir ilimizde yeni bir üniversitenin ku
ruluş hazırlıkları 29 Ekim 1973 yılına kadar 
ikmal edilecektir.» şeklinde düzenlenmiş. Plan 
Komisyonu ise, bunu daha tasriüh etmek sure
tiyle «Sivas ilimizde» diye isimi emdirmiş bulun
maktadır. Bu anda Sayın Özgüner'e ve Sa
yın Atagün'e bu «Anadolu'da» ibaresi bir ha
şiv mahiyetinde gelmektedir. Siz de haşiilv mâ
nasında telâkki ediyor musunuz, etmiyor musu
nuz? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Ediyoruz Sa
yın Başkan. Yüce Meclisin talkdirine bırakıyo
ruz. 

BAŞKAN — Ediyorsunuz. O halde veril
miş bulunan önerge «Aandolu'da» tâbirini, as
lında madde metninde yazılı olan şekilde «Si
vas ilimizde» diye tavsif edildiği için haşiv 
mahiyetinde telâkki etmektedir. 
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Bu haşiv mahiyette telâkki edilip edilme
mesi hususunu Yüce Meclisin oyuna sunacağım. 
«Anadolu'da» tâbirinin çıkarılmasını uygun bu
lanlar' lütfen işaret buyursunlar. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir, haşiv mahiyette te
lâkki edildiği cihetle. 

Başka bir önergeyi takdim ediyorum. 
(İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayım Komisyon, okunmuş bu

lunan önergeye katılıyor musunuz 1 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz... Bu, biraz 

evvel okumuş olduğum bölge tâbiri değil, üni-
versiteniin içel'de kurulmasını öngören bir 
önergedir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayım Özgüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekillileri; 
Şüphesiz, 4 ncü maddenin getirmek iste

diği espriye uygun olarak Sivas'ı esas kabul 
ediyor ve ancak bunun yanında bütçe imkânını 
da zorlayarak hattâ bir veya birkaç üniversi
tenin daha bu 50 nci yıldönümünde hazırlığının 
hiç değilse yapılabilmesi imkânını araştırıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, bir dakika 
efendim. Şimdi önergeniz, Sivas yenine... 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Yeri
me değil efendim. 

BAŞKAN — «Yerine» değilse oturunuz lüt
fen. Evvelâ anlaşmamız lâzım; «29 Ekim 1973 
tarihine kadar...»» 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bir 
(E) fıkrası ilâvesini öneriyorum efendim. 

BAŞKAN — Oldu, devam edimiz efendimi. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Şimdi, 
sayın arkadaşlarım şüphesiz Sivas'tan gayri 
başka yerlere de üniversite arzu ederler, ama 
bütçe imkânsızlığını ileri sürer, Bütçe Komis
yonu ve yetkili merciler. 

Kıymetli arkadaşlarım, 50 nci yıldönüme gi
derken şüphesiz bâzı harcamalarda kısıtlama 
yapıp, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 
50 nci yıldönümünde gerekli üniversitelerin 
yapılmasını öngörelim. Bunlardan, Sivas önce

lik alır, ama bir İçel Milletvekili olduğum için 
değil, İçel'in özelliğini izah edeyim, Yüce Heye
tiniz şüphesiz takdir buyuracaktır. 

Şimdi, denilebilir ki, Adana'da zaten bu se
ne müstakil bir üniversite kuruldu. Adana Üni
versiteli birkaç fakülteden ibaret; daha geliş
mesi arzu edilebilir. Ama hangi sebeplerle ol
duğu bilinmez gelişmesi ufukta görülmemıekte-
dir. Bu, benim şimdi teklifimin dışına çıkacağı 
içim İçel'de üniversite kurulması neden daha 
gereklidir ve bölge üniversitesi olmak istidadını 
neden gösterir onun üzerinde duracağım. 

Bir. kere, Yüce Kurulun sayın üyeleri duy
muştur yahut seyahat yapmış olanlar görmüş
lerdir; içel'de Erdemli denilen bir ilçemizde 
teknik ziraat okulu adı altında, ancak ziraat 
fakültesinin hemen hemen bütün hazırlığını bi
tirmiş bir site var, âdeta. Şimdi, Adana Üni
versitesinin ziraat fakültesi var, ama ziraat fa
kültesine halen yer arıyor. Bir üniversite is
men kurulur, kadrosuyla kurulur; ama üniver
site sitesiyle ve bütün araç ve gereçlerinin otu
rabileceği sahasıyle hazır değilse zaten o kısır 
şartlar içerisinde kısır yürür Oysaki, henüz 
içel'de bir tek fakültesi dahi "Herhangi bir üni
versitenin kurulmamış olmasına rağmen, içel'in 
Erdemli ilçesi büyük bir üniversitenin birçok 
fakültelerimi şimdi hazırlamış vaziyettedir. 
50 nci yıldönümü giderken yeni bir üniversite
nin ilâvesini isterken, bütçeye bir ağırlık getir
mediğimi de izah etmek istiyorum. Tetkik eden
ler görmüşlerdir ki, bir üniversitenin birçok fa
kültelerinin hazırlığı âdeta yapılmış, bitmiştir. 
Özellikle teknik ziraat okulu olarak büyük çap
ta ziraat fakültesinin sahası, araç ve gereçleri, 
kendi imkânlarıyle hazırlanmış ve geniş bir si
te sahasıyle üniversiteye hazır edilmiş vaziyet
tedir. Bu bakımdan, bütçeye m-alî bir yük ola
cağı kanısında değilim. 50 nci yıldönümde içel' 
in bir bölge üniversitesine kavuşması Türkiye7 

nin-de yararına olacağı kanısındayım. 

Önergeme iltifat edilmesini rica eder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
dığını beyan ediyor. Değişiklik önergesini Yü
ce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 
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((Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer ile 
Kars Milletvekili Musa Doğan'm önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN" — Sayın Komisyon, okunmuş bu
lunan önergeye katılıyor .musunuz efendim? 

P L Â N K O M I S Y O N U S Ö Z C Ü S Ü M U S T A 
F A KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon okunmuş bu
lunan önergeye katılmadığını beyan etmiştir. 
Önergeyi Yüee Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Şimdi, ikinci üniversite olarak ayrıca muh
telif illerin talep, emel ve arzularını kapsayan 
önergeleri okutmuş bulunuyoruz. Şimdi, bu 
4 ucü madde muhtevasında ikinci bir üniversite 
öngörülmediği için tek üniversite konusunda 
verilmiş bulunan önergeleri takdim, edeceğim, 

(Samsun Milletvekili Balıattin Uzunoğlu'nuıı 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, okunmuş bu
lunan önergeye katılıyor musunuz efendimi ? 

PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye ka
tılmadığını beyan etmiştir, önergeyi Yüee Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge var; Sayın Baha Müderrisoğlu 
ve Hüsamettin Başer tarafından verilmiş. Bu 
önerge de üniversite değil «de •birtakım fakülte
ler açma hazırlıklarını kapsıyor, onu takdim 
ediyorum. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu ile 
Nevşehir Milletvekili Müsamettin Başer'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Evet, üniversite beyanı yok, 
muhtelif fakültelerin açılmasını öngörüyor. 
Komisyon olarak bir beyanınız var .mı? 

PLÂN KOMISYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
malûmuâliniz üniversite açılışta bir kanuna ta
bidir. Fakülte açılması ise üniversite senatosu
nun kararı, Bakanlığın tasdiki, kadrosunun 
alınmasına mııtcvaffıktır. Üniversite olmadan 
fakülte açmak mümkün değil, evvelâ üniversi
te kurulacak, onu müteakip' fakülteler açıla
cak. O bakımdan kabul etmiyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon, katılmadığını be
yan etmiştir. Önergeyi Yüce Meeliısin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaibııl edilmemiştir. 

Bâzı önergeler de, bu üniversite Sivas'ta 
açılsın, ama bâzı fakülteleri şurada açılmak 
kaydıyle açılsın şeklindedir. Şimdi bu önerge
leri takdim edeceğim. 

(Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bu, şarta muallâk bir önerge. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
arz ettim; üniversite senatosu karar verecek, 
kanunî formalitesi vardır. Yani, şarta muallâk 
bir üniversite kurulur gibi bir şey oluyor ki, 
buna katılmamız mümkün değil efendim.. 

BAŞKAN — Aslında, Yüce Meclis de bu 
şekilde bir karar verse, ileriye muzaf bir te
menni mahiyetini kapsamış olduğu için temen
niyi ihtiva eden kararların oylanması içtüzü
ğümüze göre mümkün değildir. Bu sebeple 
mua mel ey e ko ya mıy orum. 

Başka bir önergeyi takdim ediyorum. 
(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN— Muhterem milletvekilleri, öner

genin 1 nci maddesi. 4 ncü maddenin (b) fık
rası olara'k düzenlenmiştir ve biraz önce bu 
konuda Yüce Meclis dikkat nazara almak kay
dı içinde bir karara ulaşmıştır. O sebeple, 
(b) fıkrasını muameleye koymuyorum. 

(c) fıkrasını da Sivas ilinde yeni bir üni
versitenin açılması uygun mütalâa edilmekle 
beraber, bir fakültesinin Nevşehir ilinde ku
rulmasını öngörm ektedir. 

Şimdi, müsaade ederseniz, bu da bir temenniyi 
ihtiva etmektedir. Zira, üniversite senatolarının 
kararma vabeste bir hususu burada Meclis kararı
na bağlamış olursak, bir aykırı muamele içine gir
miş oluruz. Ayrıca bâzı arkadaşlarımızın bâzı 
illerde faküjteler bu üniversiteye bağlansın 
temennisi var. Bu temenniler Meclisçe oya ko
nulup da reddedilirse, o zaman da olabilir ki, 
ileride üniversite senatoları bu fakülteleri 
açma niyetini izhar edebilirler; o zaman âdeta 
Meclis tarafından ret kararı verilmiş bir ko
nuda, fakülte açma yoluna sapmış gibi bir 
durum hâsıl olacaktır. O sebeple, Ietüzüğümüz-
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de temenni kararları, temenniyi ihtiva eden 
önergeler oya konulmaz hükmü derpiş edilmiş
tir. Bu sakıncaları dolayısıyle bu önergeleri 
muameleye koyamıyorum. Yetki saptırması 
mahiyetinde olacak. 

Sayın Musa Doğan'ın bir önergesi vat-, tak
dim ediyorum. 

(Kars Milletvekili Musa Doğan'ın önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, bu 
önergeyi de, temenniyi ihtiva eden bir önerge 
mahiyetinde telâkki ediyorum... 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
—• Hatalı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, hatalı ise buyuru
nuz, hatanın neresinden dönmek mümkünse, 
oradan döneyim. Buyurun söyleyiniz. 

Fakülte kurulması üniversite senatolarına 
ait bir yetkidir. O yetkinin biz burada şu 
veya bu yönünü tespit edersek, reddi bir 
başka mahzur doğurur, kabulü bir başka mah
zur doğurur diye önergeleri muameleye koy
muyorum. 

Buyrun Sayın Mutlu. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
—Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım ; 

Görüşmekte olduğumuz tasarı, aslında 29 
Ekim 197:5 tarihinde son bulacaktır. Yoksa bu
günkü alman kararlar bu tarihten ileriye ge
çerli değildir. Çünkü, bu 50 nci yılı kutlamak 
için neler yapalım, bunu tespit ediyoruz. 

Bu, Cumhuriyetin temelinin atıldığı yer
lerde nesiller boyu anılabilecek, bu Cumhu
riyeti, bu anıtları görenler ve halen doğmamış 
olan çocuklarımız ve gelecek nesillerimiz, bu 
anıt Cumhuriyetimizin 50 nci yılını kutlamak 
için atılmıştır gayesiyle gelmiş bir tasarıdır. 
Evet biliyoruz; umumî mânada bir fakültenin 
kurulması, üniversite senatosunun kararlarına 
bağlıdır ama, üniversite senatosundan daha 
geçerli kararlar verebilecek bir Yüce Parlâ
mento vardır. 

Biz biliyoruz ki, -sırası geldiğinde izah ede
ceğim - İzmir Üniversitesine bağlı bir tıp fa
kültesinin kurulması, göller bölgesinde 7 il için
de adeta 7 ili birbirine düşman etmiş ve po
litikaya alet edilmiş, kimi sağından, kimi 
solundan çekmiş, üniversite nereye karar ve
receğini kestirememiştir arkadaşlarım. Bunun 

misalini sırası geldiğinde müsaade ederseniz 
vereceğim. 

Bunun için, şimdi bir karar getireceksiniz, 
Üniversite kurulsun.. Çekirdek kurulsun ama,. 
fakültelerin kurulmasına üniversite senatosu 
karar versin. Bu umumî mânada doğrudur.. 
Ama, bugün Cumhuriyetin temelinin atıldığı,. 
bâzı özellikleri taşıyan yerler ve iller var ki, 
burada fakültelerin kurulması icabeder. Aslın
da, böyle bir Cumhuriyetin anılması için Si
vas'ta bir üniversitenin kurulması görüşülmek
tedir. Ama, öyle fakülteler teklif edilmektedir 
iki, İstanbul Üniversitesine bağlı, İzmir Üniver
sitesine bağlıdır. 

iSırası gelince, Bayın Başkanlığım söz verir
se yine misal vereceğim. Bir dakikanızı daha 
istirham ediyorum, Sayın Başkanım. İzmir Üni
versitesine bağlı bir tıp fakültesi kurulması 
için profesörler İzmir .Senatosunda şunu orta
ya atmışlardır: - Tutanaklar e ümidedir - Biz 
Afyon'da, Kütahya'da ve İsparta'da bu fakülte
ye hoca olarak ders vermeye gittiğimiz zaman 
rahat edemeyiz. Antalya'da kurulsun ki, deni
ze girelim. 

Turistik gezi yapmıyoruz arkadaşlarım. Ya 
bu memleket kalkar veya turistik geziye devam 
eder, temelini yok ederiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
bu konu ile irtibatlı olarak herşeyden önce 
usulî bir meseleyi tespit etmeye mecburuz. As
lında, iki defa da beyan etmiş olduğum üzere 
bizim İçtüzüğümıüzide yazılı olan bir esas pren
sibe göne temenni takrirleri oya sunulmaz. Ben 
ilk nazarda üniversiteye bağlı olarak kurul
ması düşünülen ve mulhtelif ilin temsilcisi olan 
arkadaşlarım tarafından verilmiş bulunan öner
geleri, istikbale muzaf bir temenni mahiyetin
de telâkki ettim ve bu şekliyle temenni takrir
lerini oya koymamak yoluna gittim. Bunda iki 
noktai nazarı takilbett'im; birisi, kabul edilen 
önerge muvacehesinde ileride kurulacak üni
versite senatosunun yetkisini şimdiden müda
haleyle tespit etmiş olacğız. bir de, bâzı il 
temsilcisi arkadaşlarım kendi memleketle rinde 
fakülte kurulmasını uygun buluyorlar ve bunu 
bir önergeyle Başkanlığa belirtmişler, bu öner
geler Meclisçe reddedilirse, o zaman da Mec
lisin reddettiği bir önerge karşısında üniver-
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site senatolarının buna, sanki ıttıba etmez sek
ilinde bir hareketi karşısında kalacağımız has
sasiyeti ilcinde bu önergeleri okutuyorum ve mu-
ameleye koymuyordum. 

ıSayîn Süleyman Mutlu arkadaşım usulî bir 
mesele olarak bu önergelerin nıuamıeleye kon
masını istedi. Aslında usulî mesele olarak da 
değil de, bu işin özelliği yönünden. Çünkü, 
Cumhuriyetin 50 nci yıl dönümüyle ilgili bir 
kamun çıkarıyoruz, aslında kurmak istediğimiz 
üniversite de bir çalışma mahsulü olarak ile
ride kurulacak, o bakımdan onu muayyen fa
külte kurma şartına bağlı olarak düzenleyebi
liriz şeklinde beyanda bulundu. 

Evvelâ bu usulî meseleyi Yüce Meclisin oyu 
ile halledeceğim. Onun için başka beyanda 
bulunmak isteyen varsa buyursun. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ersoy. 
Yalnızca bu usulî yönden beyanda buluna

caksınız. Çünkü, daha birçok önergeler var. Her 
il kendisine igöre bir fakültenin üniversite Sivas 
ilinde kurulursa, ona bağlı olarak kurulmasını 
istihdaf ediyor. -• ' 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarım; 

Görüşülmekte oflan kanun tasarısı, Cum
huriyetin 50 nci yıldönümünün kutlanmasıyle 
alâka1]! hükümler getiren bir kanun tasarısı
dır. Ne bir kuruluş kanunudur, ne de tafsilâta 
inen bir kanundur kanaatimce. Bu itibarla, bu
radaki hükümlerin hattâ tamamının birer te
menniden ibaret olduğunu kabullenmek lâ-
zımgelir. 

Şimdi burada bir maddede, Sivas'ta üniver
site açılacaktır diye hüküm getirmişsıeık, bu 
kâfi gelmeyecektir. Sivas'ta üniversite açmak 
için bu hüküm kâfi gellmeyeoek, Sivas Üniver
sitesinin açılması için ayrı bir kanun, bir kuru
luş kanunu getirmek mecburiyetiyle karşı kar
şıya kalınacaktır, Üniversiteler Kanununa göre, 
Anayasaya göre. 

. 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun yürür
lükte olan 2 nci maddesi şöyle diyor: «Üniver
siteler ve bir üniversiteye bağlı olmayarak açı
lacak fakülteler birer kanunla kurulur.» Buna 
istinaden şunu arz etmek istiyorum; çeşitli yer
lerde fakülteler açılmasına imkân veren bir 

önergeyi hazırlayan 20 küsur arkadaşınızdan bi
risi sıf atiyle. 

Muhteremi arkadaşlarım; bir yerde üniver
site açılması nasıl kanun gereği ise, bir yerde 
müstakil fakülte açılması da öyle bir kanun 
gereğidir. Hattâ, bunda bir başka yol daha Var
dır. Arzu ederse mevcut üniversitenin senato
su karar vermek suretiyle kanuna lüzum kal
maksızın fakülte de açabilirler. Yani bunda ikin
ci bir çıkar yol da vardır. 

Bu itibarla, bütün görüşlerine ve bilgisine 
tamamen hürmet ettiğim .Sayın Başkanın gö
rüşünden bir parça ayrılarak söylemek lüzumu
nu hissediyorum. Burada alınmış olan kararlar, 
daha doğrusu reddolunmuş olan önergeler, «Bir 
daha bu yerde fakülteler açılamaz anlamını ta
şımaz. Aksine, bu kanunda bu hükme lüzum 
yoktur, anlamını taşır. Yani biz herhangi bir 
önergeyi reddediyorsaık, bu kanunda böyle bir 
hükme lüzum yoktur, diye reddediyoruz. Bu
nun dışında, bir daha Kaysem'de, Sivas'ta, Sam
sun'da, şurada burada fakülteler açılmasın, üni
versiteler açılmasın, diye reddetmiyoruz. Bunun 
böylece tescil edilmesi lüzumuna da inanıyo
rum. 

Durumıun böylece kabul edilmesini saygıla
rımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ekşi, bu uygulamamın 
lehinde mi, yoksa aleyhinde mi söz istiyor
sunuz 1 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sizin uygulama
nızın lehinde konuşacağım, efendim. 

BAŞKAN — Lehinde buyurunuz Sayın Ekşi. 
Çünkü, iki arkadaşımız benim uygulamamın 

aleyhinde konuştu. İki arkadaşımıza daha lebin
de söz verebilirimi. 

NURİ EROÖAN (İstanbul) — Uygulama
nızın lehinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki. 
Meseleyi iyi tartışalım da, en salim netice

ye ulaşalım. Benim bütün gayem, arzum odur. 
Buyurunuz Sayın Ekşi. 

MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başka
nım, sorduğunuz suale «lehinde» cevabını ver
dim. Bu hudutlar içerisinde kalacağım. Ancak, 
halledilmesi gereken iki konu olduğu için, bir 
yerde lehte, bir yerde aleyhte konuşursam affı
nıza sığınacağım. 
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Değerli arkadaşlarım; verilmiş olan önerge
ler, bir temenni mahiyetinde midir ? Yoksa Mil
let Meclisinin kararı şeklinde mi çıkacaktır? 

Ben bir konuyu evvelâ Komisyonun açıkla
masını istirham ediyorum: Fakülte nasıl açılır? 
Bunu, Komisyonun açıklaması gerekir. Çünkü, 
fakülte senatonun kararı ile açılıyor ise, Sayın 
Başkanın uygulaması doğrudur. Değil, Millet 
Meclisi de buna karar verebiliyor ise, ki kanun 
maddesini Sayın Başkan lütfeder, Yüce Heyetin 
ıttılaına arz eder, ise, mesele kendiliğinden hal
lolacaktır. Eğer Millet Meclisi, ki üniversite 
açmaya karar veriyoruz. Bu karar doğrudan 
doğruya yerini de tayin etmek suretiyle Millet 
Meclisinin kararma vabestedir. Fakülte açıl
ması konusundaki alacağımız kararın hukukî 
mahiyeti nedir, sonuçları nedir! Bunu, Komis
yonun yapacağı açıklamadan sonra, Yüksek 
Meclis daha iyi takdir etme imkânına kavuşa
caktır. 

Saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan buyurunuz. 
Sayın Eroğan, siz konuşmadan evvel bir Me

haz vermek istiyorum. 

Şimdi meselâ, Sayın Zekeriya Kürşad vermiş 
olduğu önergesinde, «Anadoluda yüksek öğre
nim kuruluşu bulunmayan ve Cumhuriyetin te
melini attığımız Sivas ilimizde (Tarım, Orman, 
Veteriner fakülteleri Maraş ilinde olmak üzere) 
yeni bir üniversitenin kuruluş hazırlıkları şu ta
rihte ikmal edilecektir» demiştir. 

Tabiî, üzerinde durduğumuz hassas bir ko
nudur. Şimdi bu Sivas ilimizde üniversitenin, 
Tarım, Orman ve Veteriner fakülteleri Maraş 
ilimizde olmak üzere kurulması düşüncesi kar
şısında, şarta muallâk bir üniversite kurulması 
da ortada görülmektedir, bu şekilde bir karar 
alırsak; lütfen bunun da ışığı altında meseleyi 
düzenleyiniz. 

Buyurunuz Sayın Eroğan. 

•NURİ. EROĞAN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Başkanın bu yöndeki uygulamasının 
tam ve yerinde olduğu kanaatindeyim. Veril
miş önergelerin pek çoğu, temenni mahiyetinde
dir. Temenni maihiye'tindeiki önergelerin oylan
maması lüzumu hakkındaki geniş tafsilâtı tat
minkârdır. 

Şimdi, arkadaşların yanıldığı husus şudur : 
Önergelerinde filân fakültenin, falan üniver

sitenin falan vilâyette falan yerde kurulması 
şeklinde istekler var. Komisyon Sözcüsü gayet 
beliğ şekilde ifade, ettiler: «Fakülte, üniversite 
nasıl kurulur bunlar ayrı kanunların icabıdır.» 
Sayın Ersoy'da bu hususa değindiler. 

Şimdi maddeye bakarsak, bütün bu ihtilâf
lara, konuşmalara ve bu takrirlere yer ve mahal 
kalmayacak gibi geliyor. 

Atatürk 10 ncu Yıldönümü konuşmasında ne 
diyor :' 

«Büyük Türk Milleti : 
Her on senede bir, bu büyük bayramını bü

yük şereflerle kutlamam temenni ederim.» 
5 nci 10 yılını idrak ediyoruz, 50 yıl oldu. 

Bunun. 10 yıl olması bir, bir de 50 yıl gibi uzun 
bir devreye karşı olması iki sebepten daha bü
yük bir şekilde kutlamayı bütün Türk Milleti 
istiyor. Hükümet de öncü, bir tasarı ile karşı
mıza gelmiş; (A - B) fıkralarında yapılacak iş
leri sıralanmıştır. 

Bütün bu hareketler, bu karşılama, kutlama 
merasimini bir de üniversite kurmak suretiyle 
taçlandırmak istemiştir. Mustafa Kemal, «Ha
yatta en hakikî mürşit, ilimdir» diyor. Bunu 
tescil edelim. Peki nerede yapalım? Her yerde 
yapabiliriz, Millî Savaşa, Kurtuluş Savaşma her 
yer iştirak etmiştir. Ama tarihî bâzı anlamları 
olan vilâyetler var. Bunlardan bir tanesi de 
Sivas ilimizdir. Şimdi tasarı eğer «Sivas'ta 
bir üniversite kurulsun» şeklinde olsaydı, o za
man denecek çok şey vardı. «Bu olmaz, Üniver
site Kuruluş Kanunu lâzımdır, şudur, budur,» 
denirdi. Fakat burada (C) fıkrasında «Ana
dolu» kalktığına göre, ne diyor :, * 

«Yüksek öğrenim kuruluşu bulunmayan ve 
Cumhuriyetin temelini attığımız Sivas ilimizde 
yeni bir üniversitenin kuruluş hazırlıkları. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Cumhuriyetin temeli yalnız Sivas'ta mı atılmış
tır? 

NURİ EROĞAN (Devamla) — Yani Hükü
mete ve üniversite kurma organlarına direktif 
veriyor: 29 Ekim 1973'e kadar hazırlıklarınızı 
yapınız. Ondan sonra Hükümet olarak ben ka
nununu getireceğim ve buraya üniversiteyi aça
cağız» diyor. 

Binaenaleyh, kelimeye dikkat etmek gerekir; 
kuruluş hazırlıklarının yapılması için bir direk-
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tif olan bir maddedir. Ondan sonra üniversite 
kurulması ayrı bir kanun ise o kanını getirile
cektir. 

Şimdi arkadaşlarımdan rica ediyorum. Bu 
konu üzerinde fazla tartışmaya gitmekte mahal 
yoktur. Başkanın verdiği tafsilât karşısında 
önergelerin oylanmamasında yerden göğe kadar 
hak vardır. Maddeyi bu şekilde kabul edelim 
ve hakikaten Atatürk'ün ilk hazırlıklarını yap
tığı Sivas'ı böyle bir üniversite ile taçlandı ra
imi. 

Saygılar sunarım. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, bir sualim var. 
BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz efen

dim. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, bundan evvelki bâzı önergeleri red
dettik. Meselâ, Samsun'da yeni bir üniversite
nin kurulması hazırlıklarının yapılması gibi, bu
na emsal bâzı önergeleri reddettik. Bu önerge
lerin reddedilmesi, «Bu vilâyetlerde ilerde bir 
üniversitenin açılmasına lüzum yoktur», mâna
sını tazammun etmemektedir. 

BAŞKAN — Gayet tabiî. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — «Şa
yet o yerlerde, ilerde herhangi bir suretle lüzum 
hâsıl olur ve ihtiyaç duyulursa, burada bu üni
versiteler her zaman kurulur» mânasını taşıyor 
idi. Ancak, ' «o yerlerde bu üniversitelerin açıl
masına bu kanunda lüzum yoktur» şeklinde ka
rar verildi.. Buraya iştirak ettiğini için söylüyo
rum. Fakat, ileri de bir tereddüde mahal olma
sın, diye düşünüyorum. Acaba, bu görüşüm 
Sayın Başkanlıkça da uygun bulunur mu! 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim. İleride 
Samsun'da, Amasya'da, Kastamonu'da, nerede 
olursa bir üniversitenin kurulması hakkında bir 
kanun getirilir; kanunu Meclis kabul ederse, el
bette yürürlüğe girer, icrasını yürütür. 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 2 nci 
maddesi; üniversiteler ve fakültelerin, ona bağ
lı olmayarak kurulacak ayrı fakültelerin kanun
la kurulacağını derpiş etmiştir. 

Sayın Komisyon Sözcüsü; Sayın Memduh 
Ekşi zatiâlinizden bir sual sordular ve «Bu ko
nuyu Komisyon lütfen aydınlatsın» dediler. Bu 
huhusta görüşmek üzere Sayın Komisyon Sözcü
sü buyurunuz efendim, 
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PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Muhterem arka
daşlarım; üniversitenin açılışı malûmuâliniz bir 
kanuna tabidir. Üniversiteye bağlı olarak açıla
cak fakülteler ise, «nasıl açılır» dediler. Bir mi
sal olarak arz etmek istiyorum; Or'a Doğu Tek
nik Üniversitesi, Gaziantep'te bir «Makine Mü
hendisliği Bölümü» açılmasını etüd ettirmiş. 
-Bir misal olarak bu sene olan bir iş diye bah
sediyorum - Evvelâ Senato yetkili kişilerini se
çer, bir etüt yaptırır. Bu yaptırdığı etütte iskân 
sahasını, üniversitenin barınıp barıuamayacağı-
nı, talebe adedini, hoca teminini ve bunun ya
nında birçok sosyal ihtiyaçların - bir üniversite
nin veya fakültenin barınması için - etüdünü 
yapar, fizibilite raporlarını hazırlar, Senatoya 
getirir. Senato, bu rapor üzerinde münakaşasını 
yapar, kararını verir. Kararını verdikten sonra 
Millî Eğitim Bakanının onayına gelir, bu onay 
la fakülte kurulur, fakat fiilen fakülte kurul
mamıştır. Fakültenin açılabilmesi için kadroya. 
ihtiyaç vardır, malûmuâliniz olduğu gibi U'22 
sayılı Kanuna göre kadrosunun alınması }îı//<f\\, 
Müstakil bir kanunla o üniversitenin kadrosuna 
ek bir cetvelle, falan fakültenin kadrosunun ve
rilmesi şeklinde kadronun eklenmesi lâzımdır. 
Formalitesi bu. 

Biraz önce arkadaşımızın ifade ettiği gibi, bu 
üniversite kuruluyor, bu kanun maddesiyle açı
lıyor anlamı ile değil. Hükümet bir hazırlığım 
yapacak, üniversite kuruluş kanun tasarısını 
hazırlayacak, İninim yanında kadro tasarısını 
getirecek Yüce Meclisiniz de müzakere edilecek, 
Yüce Meclis, gelen tasarıyı muvafık bulduğu 
takdirde bu üniversite açılacak. Üniversite açıl
masının formalitesi budur, 

Binaenaleyh, sayın Başkanın biraz önce bu
yurduğu gibi, falan ilimizde de fakülte açılmak 
kaydıyle yapılsın dendiği takdirde, Senatonun 
yapacağı tetkik ve varacağı kararı bilmeden, 
şimdiden o yere bir karar verilmesi Senatonun 
yetkilerini kısıtlar mahiyette olur. Bu bakım
dan, üniversite kurulur, etüdlerini yapar, eğer 
bir ilimizdeki üniversite, kendisine bağlı ola
rak civar illerimizde bir fakülte açılmasını arzu 
ederse, teklifini yapar, Millî Eğitim Bakanlığı 
bunu onaylar, kadrosu Yüce Meclisinize gelir, 
kabul edersiniz ve bu şekilde açılır. 

Arz ederim Sayın Başkan, 

178 — 
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SÜLEYMAN MUTLU (Afyon) — Bir sual 
sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir efendim!.. Buyurun. 
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon) — Sayın Baş

kan, sayın Komisyon Başkanının anlattığı sta
tü doğru, fakat ortada bir durum var. 

İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, «Göller 
Bölgesbnde 7 ili de içine alan bir fakülte ku
rulması için karar verdi. Üniversite senatosun
dan teşkil edilen 13 kişilik bir heyeti de bu böl
geye gönderdi. Afyon 10, Antalya 7, İsparta 6 
puan aldı. Sonradan Üniversite Senatosunda 
bunlar görüşülürken sayın profesörler, kendi 
rahatlarım düşünerek... 

BAŞKAN — Şimdi... 
SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Bir da

kika efendim, ben polemik yapmak istemiyo
rum.. 

BAŞKAN — Aslında sizin şimdi burada 
mevcut olan önergenizin bu konu ile irtibatı 
yok, hassasiyetinizi anlayamıyorum. Siz mevzu-
yu iyice anlamadınız. Çünkü ben sizin önerge
nizi muameleye koyacağım. Ben, Sivas Üniver
sitesine bağlı olarak fakülte açılması derpiş edi
len, düşünülen, öngörülen önergeleri muamele
ye koymak istemiyorum. Siz diyorsunuz ki, 
Afyon'da bir «Dumlupmar Fakültesi» kurul
sun. O başka bir şey. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon) — Tamam 
efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; şimdi 
uygulamamızı çok dikkatle takip ederseniz, 
ben, Sivas'ta bir üniversite kurulması bahse ko
nu olursa, o üniversiteye bağlı olarak şu şu il
ler de fakülte açılsın şeklindeki önergeleri mu
ameleye koymuyorum. Aslında saym arkadaşı
mız bu kanun maddesine bir ilâve yapmak isti
yor. (e) fıkrası olarak, Afyon'da da bir fakülte 
açılsın diyor. O ayrı bir şey. 

Şimdi bu yönü ile vücut bulan usulü müza
kere muvacehesinde Sivas Üniversitesinin ku
rulmasını muayyen şarta bağlı olarak, şarta 
muallak addeden önergeleri muameleye koymu
yorum. 

Bir önerge var, takdim ediyorum. 
(Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 

önergeyi de aynı mahiyette telâkki etmekteyim. 
Aslında, bu kanun tasarısında henüz Sivas'ta 
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j bir üniversite kurulması hususunda «kuruluş ha-
I zırlıkları 29 Ekim 1973 yılma kadar ikmâl edi

lecektir» hükmünü kabul etmedik. Bunu kabul 
I ettikten sonra Sivas Üniversitesinin kurulması-
I na mütedair bir kanun tasarısı gelecek; bu 

tasarı görüşülürken Sivas Üniversitesine şu fa-
I külteler de bağlansın, bağlanmasın şeklinde bu

rada tartışılabilecektir. 
I Şimdi, bir başka önergeyi takdim ediyorum. 
I Sayın Zekeriya Kürşat, sizin önergeniz uzun, 

üç. sahife ve biraz önce birinci defa Yüce Meeli-
I se takdim ederken okutmuş bulunuyorum. Bu 
I gerekçe kısmını da tekrar okutayım mı efen-
I d imi . Okuttum, zapta geçti, önergeyi muamele-
I ye koyacağım, (c) fıkrası olarak zalıâliniz «Ana-
I dolu'da yüksek öğrenim kuruluşu bulunmayan 

ve Cumhuriyetin temelini attığımız Sivas ilimiz-
I de (Tarım, orman, veteriner) fakülteleri Maraş 

ilinde olmak üzere yeni bir üniversitenin kuru-
I hış hazırlıkları 29 Ekim 1973 yılma kadar ikmal 

edecektir» şeklinde önerge vermişsiniz, önerge
niz bu. Komisyon bu önergeye katılmıyor bir, 

I ikincisi; biraz önce beyan etmiş olduğum şekil 
I muvacehesinde bu şarta muallâk bir önerge olu-
I yor. Sivas ilinde üniversite kurulmasını münâ-
I sip, muvafık karşılıyorsunuz ama, şu fakülte

lerin Sivas iline bağlı olarak kurulması tahtın
da; yani bu fakülteler eğer orada kurulmaya-
caksa sanki mefhumu muhalifinden bu Sivas ili-

J ne de üniversite açılmasın mânasını taşıyor, 
lütfen kısaca izah buyurun. 

(M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 
I Başkan, muhteı 'em at'Ka daşlarım; 

I Açılacak üniversitenin bâzı fakültelerinin 
I Maraş ilinde açılması maksadıyle Yüce Başkan -
I lığa sunduğum uzunca bir gerekçeyi de ihtiva 
I eden önergem biraz önce okunmuştu. Zabıtlara 
I da geçmiş bulunmaktadır. İkinci kere okunma

sının faydasını ben de uygun görmüyorum. Za
bıtlara geçtiğine ve sizlerin ıttılaına arz edildi-

I ğine göre.. 
Muhterem arkadaşlarım, tarihî bir karar it

tihaz etmekte bulunan Yüce Meclisimizin 100 
ncü, 150 nci ve gelecek yüzyıllardaki kutlama-

I larda elbette Kurtuluş Savaşımız ve Cumhuri
yetimizin kuruluşu bakımlarından gerekçeli 

I Önergemin anlamı bugün olduğu gibi, o tarih-
I lerde de vüsatince kavranılacak ve anlaşılaeak-
1 tır. 
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önergemin mahiyeti aynı zamanda tasarının 
gerekçesinde bahis konusu edilen Yozgat, Tok?i. 
Amasya, Erzincan ve Sivas iJloı-inıiz arasına Or
ta Anadolunun bir diğer ili olması ve bu beş il 
ile de komşu bulunması nedeni ile Maraş ilinin 
de 6 ncı bir il olarak dikkate alınacağı ve Ma
ras'ta kurulmasına teknik imkânların müsaade 
edebileceği fakülte veya fakültelerin açılması 
hususunda gerekçeye ithalini de bu su rot i e be
lirtmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Mar?ş ilk 
defa savaşa katılmış olan tek bir şehrimizdir ve 
50 nci yılı idrak ettiğimiz bu sıralarda birçok 
harabeler en beliğ birer âbide olarak memleke
timizin her mahallesinde görülmektedJı. Bugün 
birer âbide olarak o günlerin şehitlerinin me
zarlarını süsleyen bu şehrimizin evlâtları da 
ilkokullardan mahrum olarak 50 nci yılı idrak 
edeceklerdir. Bunlar okulsuzluk yüzünden dağ
larda çoban halinde bulunur iken 50 nci yılı id
rak ettiğimiz şu günlerde ve bugün Sivas'ta, 
- Sivas Cumhuriyetimizin temelinde Atatürk'ü 
en rahat bir şekilde çalışma imkânlarına kavuş
turan bir şehrimiz olması nedeni ile - Yüce Mec
lisin bir üniversite kurulması şeklindeki bu ka
rarının son derece tarihî olacağını belirtmek is
tiyorum. Bunu tekrar arkadaşlarımın bilgileri
ne sunarak Sayın Başkana teşekkür ediyorum, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
önergeyi okutmuş bulunuyorum. Şayet Sivas 
ilinde ileride bir üniversitenin kurulması bahse 
konu olur ve bunu tazammun eden bir kanun 
Meclise- gelirse Sayın Zckeriya Kürşat fakülte
lerin Maras'ta açılmasını öngören bu önergesini 
tekrar savunacak ve bu önerge o zaman mua
meleye konacaktır. Şimdi şarta muallâk bir 
önerge olduğu için önergeyi muameleye koyamı
yorum, temenni mahiyetindedir. 

Şimdi, kala kala bu maddeye aykırı görü
nen bir, iki önerge kaldı, onları da takdim ede
ceğim. Maddeleri ve bu maddenin (c) fıkrasına 
aykırı görünen, takdim ediyorum. 

(İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bir diğer önerge de aynı ma
hiyettedir, onu takdim ediyorum. 

(Amasya Milletvekili Salih Ay gün'ün öner
gesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Sivas Üniversitesinin isminin 
bölge üniversitesi olarak düzeltilmesini istiyor
lar. Komisyon katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, katılma
ya imkân yok. Şimdiye kadar açılan hiçbir 
üniversitemiz falan bölge, filân bölge üniversi
tesi değil, üniversite ismi ile anılmıştır, katılma
ya imkân yoktur. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılmıyor. 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Avşargil, siz 4 ncü 
maddenin (c) fıkrasını değiştirici bir önerge 
vermişsiniz ama tam anlaşılır durumda değil, 
bu Sivas olmasın da yerine Gevher Nesibe Tıp 
Fakültesi mi açılsın diyorsunuz ? 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Ek, zaten kurulmuş bir fakülte vardır, ilâve
dir. 

BAŞKAN — Şimdi madde 4, (c) demişsiniz. 
Madde 4, (c) fıkrası bizim burada Sivas ilimize 
bir üniversitenin kuruluş hazırlıklarına taallûk 
ediyor. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
(c) fıkrasına ilâvedir. 

BAŞKAN— (c) fıkrasına ilâve. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, Sayın Avşar

gil'in önergesine sıra geldi, onu takdim ediyo
rum. Bu (c) fıkrasına ilâveyi öngörüyor. 

(Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar
gil'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
önerge iki hususu kapsamaktadır. Siz 200 okul 
yerine 100 okul mu istiyorsunuz? 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
O daha önce kabul edildi, (b) fıkrası hakkında 
muamele yapılmasını istemiyorum. 

BAŞKAN .— O halde 4 ncü maddenin (b) 
fıkrasına taallûk eden kısmın üzerinde muame
le yapılmasını istemiyorsunuz. Kaldı (c) fıkrası. 

Şimdi önerge sahibi diğer (c) fıkrasında ya
zılı olan hususa hiç dokunmuyor, ama ilâve ola
rak diyor ki daha önce inşasına başlanan Gev
her Nesibe Tıp Fakültesi tamamlanarak 1973 yı
lında öğretime açılacak. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, çok kısa 
olmak kaydıyle Sayın Avşargil buyurun. 
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TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bugün 
memleketimizde açılmış olan birçok üniversite
ler var. Bu üniversitelerin muhtelif illerde aç
mış olduğu fakülteler de var. Bu fakültelerden 
bir tanesi Hacettepe Üniversitesinin Kayseri'de 
açmış olduğu Gevher Nesibe Tıp Fakültesidir. 
Bu fakültede esas olan zihniyet, Tıp Fakültesi
nin açılmasına esas olan tutum, aşağı yukarı 
1205 tarihinde Kayseri'de Selçukluların en güç
lü olduğu zamanlarda yapılmış olan hastaneler 
arasında Darüşşifa Hastanesi vardır ve Birinci 
Alâattin Keykubat zamanında yapılmış olduğu 
için aşağı yukarı dünyanın en eski hastanele
rinden bir tanesidir. Buna paralel olarak Ha
cettepe Üniversitesi 1968 yılında Kayseri'de 
Gevher Nesibe Tıp Fakültesinin temelini- at
mış, 1969 - 1970 ders yılından beri öğrenci al
mış, öğrenciler de 3 yıldan beri Hacettepe Üni
versitesinde okumaktadır. Bir üniversite bütün 
hazırlıkları, ayrıntıları ikmal edilmeden açıldı
ğı zaman, devletin bütün imkânları ile destek
lenmediği zaman açıldığı yerlerde başarılı ola
mamaktadır. 3 yıldan beri Kayseri'de Hacette
pe Üniversitesinin şubesi vardır ama öğrenci
ler tamamen Hacettepe Üniversitesinde okumak
tadırlar. Şimdi bunun ikmal edilmesi lâzım. 
Bütçe Plân Komisyonunda buna bir miktar da 
para ayrılmıştır. 57,5 milyon liranın 1975 yılı
na kadar sarf edilmesi lâzım; 1973 yılında da öğ
retime Kayseri'de başlayabilmesi için aşağı yu
karı 14,5 milyon lira paraya ihtiyaç vardır. Asıl 
buraya bir fıkra olarak ilâvesi teklifimin nede
ni şu; hiç olmazsa Hükümet 1973 yılında da 
bunun açılmasını savsatmayarak Selçuklular za
manında yapılmış olan, başlamış olan bir mües
sesenin Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünde ger
çekleşmesini sağlamak ve gelecek kuşaklara bu 
şekilde aktarılmasını temin etmek ve Hüküme
ti uyarmak maksadı ile buraya bir fıkra ilâve 
edilirse, Sivas'tan sonra bir fıkra ilâve edilir
se, zannediyorum ki 1973 yılında Hükümet de 
bunu kendi üzerine görev olarak alacak ve fa
külte ile işbirliği yapmak suretiyle daha önce 
öğrencisi alınmış olan bu fakültenin Kayseri'de 
öğretime başlaması gerçekleşmiş olacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılmadı
ğını beyan etti. önergeyi Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. 

Yine bu (C) bendi sonuna bir ilâve yapılma
sını öngören muhtelif imzaları ihtiva eden bir 
önerge var, takdim ediyorum. 

(Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve arka
daşlarının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon 1. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 

YILMAZ (Ankara) — Katılmaya imkân yok 
Saym Başkanım. Şimdi, bu fakülteleri müstakil 
fakülte mi istiyor; yoksa hakikaten • Sivas ili
ne bağlı bir fakülte mi? Eğer Sivas iline bağlı 
ise... 

BAŞKAN — Hayır, Sivas iline bağlı değil, 
bağlı olsa muameleye koymayacağım, oya koy
mam. Ayrıca diyor ki, takriri iyi anlayalım; 
«Halen herhangi bir fakülte veya yüksek okulu 
bulunmayan en az 5 ilimizde, mahallin özellik
leri de dikkate alınarak, yeni fakülteler açılma
sı 29 Ekim 1973 tarihine kadar gerçekleştirile
cektir.» diyor. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz Saym Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Buyurun sa
yın Ersoy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Müsaade 
ederseniz yerimden çok kısa arz edeyim. 

BAŞKAN — Buradan efendim, çok kısa. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Bir imza efendim. En baştaki 
imza sahibine veya o konuşmazsa diğer bir üye
ye. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Saym Baş
kan, çok muhterem arkadaşlarım; bir yerde fa
külte açılması, deminki konuşmamda da arz et
tiğim şekilde mevcut üniversitelerin birisinin se
natosunun karar vermesiyle de mümkündür, 
yeni baştan kanunla açılması da mümkündür, 
açılma yolunun tercih edilmesiyle de mümkün
dür. Her 2 kapı da açıktır, bu süre zarfında 
hangisi mümkün görülüyor, hangi yoldan fakül
te açılması kabil oluyorsa onu talep ediyor, bi
zim Önergemiz. 

Muhterem arkadaşlarım, vilâyet ismi vermi
yoruz; bölgecilik yapmıyoruz; burada yalnız ve 
yalnız yapılan şey şudur; bir yerde üniversite 
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açılmasının belli kriterleri vardır, fakülte açıl
masının da belli kriterleri vardır, belli imkânlar 
tahtında açılabilir. Bütün bunları kompetan ba
kanlığa bırakıyoruz. Ama en az 5 yerde daha 
fakülte açılmasını öngörüyoruz. Demin de arz 
ettiğim gibi, sosyal adalet budur muhterem ar
kadaşlar. Fakir fukaranın okumasını temin ede
cek gerçek hizmet budur ve 50 nci yıldönümünü 
kutladığımız Cumhuriyetin en âdil kararların
dan birisi bu olacaktır. 

Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Komisyon bu ilâveye katılma
maktadır. Değişiklik önergesini Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Değişiklik önergesi kabul edilmiştir. 

(C) fıkrasında da 2 değişiklik önergesi ka
bul edilmiştir; birisi «Anadoluda» tabirinin çı
karılması ; ikincisi de şimdi ilâvesini Yüce Mec
lisin uygun bulduğu bu «5 fakülte açılması» hu
susudur. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Saym Başkan, «gerçek
leşir» tabiri kullanılıyor değil mi? 

BAŞKAN — Bu tabiî dikkat nazara alınma 
kaydı içinde Komisyona gidecek, Komisyon bu
na en iyi hukukî ifade ve espriyi verecek, o za
man tekrar filhal katılıp katılmadığınızı bu şe
kilde beyan edeceksiniz. 

Şimdi, «Anadoluda» tabiri çıkarıldı, bunu 
mutazammm önergeyi size gönderiyorum. Şim
diki önergeyi de dikkat nazara alınmak kaydı 
içerisinde gönderiyorum. «Ayrıca» diye bu (c) 
fıkrasına ilâveyi öngörüyor, (b) fıkrasında da 
bâzı önergeler vardı, onları da gönderiyorum. 

Şimdi, (d) fıkrasıyle ilgili bir önerge var, 
onunla ilişkin görüyorum. Saym Ekrem Kangal, 

(d) fıkrası olarak, buradaki (d) fıkrasıyle iliş
kisi olmayan bir önerge vermişsiniz, «sosyal ve 
ekonomik konularda bilimsel araştırma yapacak 
bir kurumun kuruluş hazırlıkları 29 Ekim 1973 
tarihine kadar ikmal edilir.» diye. Bunu (e) 
olarak mı telâkki ediyorsunuz? 

EKREM KANGAL (Sivas)' — Hayır (d) 
fıkrasına ilâve, öbür fıkra (e) oluyor. Kısaca 
arz edeyim müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Bunu (d) olarak teklif ediyor
sunuz. «Zafer anıtı» fıkrasının da (e) olmasını 
istiyorsunuz; öyle mi? 

EKREM KANGAL (Sivas) — Evet. Kısaca 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Hayır, ben montajı öğrenmek 
istiyorum. (D) fıikrasma ilâve edilmesini isti
yorsunuz. Okutuyorum. 

(Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Komisyon bu fıkra ilâvesini 
uygun buluyor musunuz?.. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Sayın Kan
gal. 

EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; aslında çoık 
önemli bir teklif getiriyorum Yülksıcik Kurulu
nuza; fakat zamanın yetersiz olması medeniyle 
gayet (kısa arz edeceğ'ım görüşlerimi. 

Daha Birinci Beş Yıllık Plânda eıkoınonıilk 
ve sosyaıl araştırma Ikuruımı öngörülüyordu; 
Üçüncü Beş Yıllık Plân dönemine girdik, hâlâ 
bu görüş gerçekleşmedi. Bildiğiniz 'gibi Türki
ye'de bugün TÜBİTAK, Türkiye Bi'lims-ell Araş
tırmalar Kurumu var, ancak bu teşkilât birçok 
ilmî ve teknik konularda araştırma yapmakta, 
Türkiye'nin bugün, için en önemli sorandan ve 
meseleleri olan, eikonomik ve sosyal Jkonularda 
'bir araştırma yapma/maktadır. Keza, Devlet 
Plânlama Teşkilâtı da kendisine verilen yoğun 
iışlıer arasında böyle önemıli konular üzerine 
eğilmek imkânını bulamamaktadır. TürkiyeVIe 
som yıllardalki önemli bâzı sosyal ve ekonomik 
meselelerin altında bu konularda ciddi bir araş
tırma yapacalk bir (kurumun bulunmaması, ben
ce önemdi bir etkendir, önemli bir sebeptir. Böy
le bir (kuruluş yapılıp ve bu tasarıya bir mad
de olarak ilâve edilip Hükümete gereken yetki 
verilirse Türkiye'de sosyal ve ekonomik konu
landa, kamu oyunum nabzını yoldayacalk ve me
sele] ene zamanında ışılk tutacalk bir çözüm yolu 
geılebileccikıtir. 

Yükscık Heyetinizce bu teklifime iltifat edi
lirse memnun olacağım. Teşekkür ederim. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkam söz isti
yorum, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Önergeye katılımadır iz. Öner
ge sahibi de önergesini nıücmeilen beyan etti, 
tekrar bir tartışıma yolu açamanı. 
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önergeye Komisyon 'katılmadığını beyan 

ediyor, önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin, ara verilmiş 
bulunan 39 ncu BMeşiminin 2 nci oturumuna 
başlıyoruz. 

Cumhuriyetin ilânının 50 ııci Yıldönümü
nün kutlanması hakkında kanun tasarısının 
müzakeresine devam ediyoruz. 

Lütfen Komisyon yerini alsın. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarının: 4 ncü 
maddesi üzerinde verilmiş bulunan değişiklik 
önergelerinin müzakeresine devam ediyoruz. 

Bir önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, Cumhuriyetin 50 nci yıl

dönümünün kutlanması hakkındaki kanunun 4 
ncü maddesine aşağıdaki (f) bendinin eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Kars 
Musa Doğan 

Madde 4. — (f) : Bağ bölgelerindeki köy
lere illkokul, yol ve su yapımının öncelik veril
mesi. 

BAŞKAN —• Komisyon bu önergeye katılı
yor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA CİHAT BİL
GEHAN (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz... 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

KabuH edenler... 
MUSA DOĞAN (Kars) — önergemi izah 

için söz istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, daha bu 4 ncü mad
de ile ilgili olarak verilmiş bulunan 8 - 9 önerge 
varıdır. Bu sebeple saat 15.00'de toplanmak üze
re birleşime ıp.ra veriyorum. 

iLapamıma saati : 13,10 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik Sayın Doğan. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, Cumhuriyetin 50 nci Yıl

dönümü Kanun tasarısının 4 ncü maddesine 
aşağıdaki fıkramın ilâvesini arz ve1 teklif öde
rim. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Ahmet Şener 
Madde 4. — (e) : Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin önündeki alana, Cumhuriyeti sembo
lize eden bir anııtın dikilmesi. 

BAŞKAN — Komisyon olarak bu önerge 
üzerinde beyanda builunacalk mısınız efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI CİHAT 
BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın Başjkan., ma-
lûmuâliniz Etnografya Müzesinin önündeki Ata-

.türk heykelinin buraya nakli derdesttir, halen 
Meclisin de bundan malûmatı vardır. Binaena
leyh zait olacaktır; o bakımdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — «Daha önce bu konuda yapılan 
çalışmalar vardır; o çalışmalar esasen sürdü
rülecektir.» diyorsunuz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI CİHAT 
BİLGEHAN (Balıkesir) — Başkanlluk Divanı 
da bu konuda yetkili kılınmıştır. 

BAŞKAN — Bu bakımdan bu kanun mün-
derecatmda yer almasına şu anda lüzum yok
tur, diyorsunuz. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanveMi Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipmar (Tunceli), Sadi Binay (Bilecik) 
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PLÂN KOMİSYONU BAŞKANİ CİHAT 
BİLGEHAN (Balıkesir) — Evet efendim. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... öner
ge kabull edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ©diyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönümü ımüna-
sebetiyle 4 neü maddede kuruluş hazırlıkları 
yapılacağı belirtilen yeni üniversitenin, ziraat, 
orman ve tıp fakültelerinin Amasya'da kurul
ması için, aynı maddenin sonuna aşağıdaki fık
danın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Gerekçemi sözlü oilarak arz edeceğim. 
Amasya 

Vehbi Meşhur 
Madde 4. — Fıkra (e) : Cumhuriyetin 50 

nci yıldönümünde kuruluş hazırlıkları tamam
lanacak olan üniversitenin, ziraat, orman veya 
tıp fakülteleri, Millî Mücadele, Cumhuriyet ve 
İnkılâp tarihimizde büyük yeri olan Amasya 
ilinde kurulacaktır. 

•BAŞKAN — Sayın Vehbi Meşhur, önerge
niz, Sivas illinde kurulması bahse konu olan üni
versiteye bağlı fakülteler kurulması mahiyetin
de midir? 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Kurulacak 
üniversite leföndim. 

BAŞKAN"— Maldde münderecatmda, şu 
ana kadar yapılan muamelede Sivas'ın dışında 
başka bir yerde üniversitenin kurulması mev-
zuubahis olmamıştır. Şu hale göre olsa olsa 
(madde kabul edilmedi ama) Sivas'ta kurul
ması düşünülen üniversiteye bağılı fakülte ola
rak kurulmasını öngörüyorsunuz... 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — önergenizi' bu şekliyle muame
leye koyamayacağım. Çünkü Sivas ilinde kurul
ması düşünülen üniversite kanunu geldiği za
man ona hangi fakültelerin nereide ve nası'l bağ
lanmasını burada müzakere letmek mümkün ola
caktır veyahut üniversite senatosu kendiliğin
deni hangi fakültelerin kurulacağını beyan ede
cektir. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Efendim, 
kıscaa bir açıklamada bulunacağım. «Kurula
cak üniversitenin» diye açıkladım. 

BAŞKAN — Bu, Sivas ilinde değil do, müs-
takilen bir kanun mahiyetinde... 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Hayır. «Ye
ni kurulacak üniversitenin;» dedim sayın Baş
kan. 

BAŞKAN •— Anlıyorum da... 
Biliyorsunuz, üniversiteler kanunla kuru

lur. Fakülteler ise ya kanunla veyahut da üni
versite senatolarının kararıyla kurulur. Şimdi 
eğer Sivas üniversitesine rabıtalı olarak bu fa
kültelerin kurulmasını istiyorsanız; o kanuni 
mahiyetinde bu mesele görüşülecektir. Yok; ay
rıca bir kanunla, (bu üniversite mevzuubahis 
olmalksızın) fakülte kurulmasına düşünüyorsa
nız, buyurun konuşun. 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Efendim... 
BAŞKAN — Sayın Meşhur, ricaım ollacak; 

Sivas üniversitesi kurulacaksa, o zaman esasen 
bu kuruluş kanunu Mecliste müzakere edüeıaek-
tir. Mecliste müzakere edilirken bu (konuda ge
niş manasıyla bir tartışma açmak mümkün ola
caktır. Diğer önergeiler gibi, sizin önergenizi de 
okutup zapıta geçirdim; ama mevkii muameleye 
koymuyorum. Müsaade eder misiniz? 

VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Başka bir önergeyi takdim edi
yorum. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 

YİLMAZ (Ankara) — Katılamıyoruz. Zira Af
yon'da kurulacak fakültenin kararını vermeye 
İzmir Üniversitesi Senatosu yetkilidir. Mevcut 
kanun hükümlerini aşarak, o kanun hükümle
rini yok ederek yeni bir hüküm getirmeye mad-
deitcn imkân yoktur. Aksi takdirde o kanunun 
iptal edilmesi icabelder, onun için iştirak ede
miyoruz. 

ıSÜLEYMAIN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Önergemi izah edeceğim. 

iBAŞKAN — Çok kısa olmak üzere, buyu
run efendim. 

iSÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bir üniversitenin kurulması ve üniversiteye 
bağlı fakültelerin de kurulmasının kanunî ve 
hukukî gerekçeleri bugün yürürlüktedir. Si
vas'ta bir üniversitenin kurulmasını burada ne
den görüşüyoruz ? Halihazırda Üniversiteler 
kanunu yürürlükte okluğuna göre, o statüye 
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göre neden uymuyoruz!? Demek ki, Cumhuriye
tin 50 yaşma girmesinin ayrı bir özelliği var 
ki, onun için görüşüyoruz. 

[Aziz arkadaşlarım, biz Afyon'da, mevcut İz
mir Ege Üniversitesine bağlı bir tıp fakültesi
nin kurulmasını neden istedik? Aslında İzmir 
Tıp Fakültesi kendine bağlı, kendi profesör ve 
doçentleriyle idare edebileceği bir fakültenin 
kurulmasına 1969'da karar almıştır. Bu kara
rı uygulamak için 7 ilde göller bölgesinde Sena
tonun bir heyeti tetkike çıkmış ve burada 7 ili 
puvante etmişlerdir. 7 ilin puvantajı sonunda 
Afyon 10 puvan, (13 kişilik bıir heyet) Antalya 7, 
İsparta 6 puvan almışlardır. Bu arada Senatoya 
giıdıen bu raporları (ellimizde tutanakları var) 
Ege Üniversitesi Senatosu görüşürken, «Afyon 
kuralk iklimdir, soğuktur, giden gelen hocalar 
•orada ölür, hasta olur» gerekçesiyle Antalya'
nın turistik, güzel okluğu kanaatine vararak 
orada kurulmasına karar vermişler. Fakat, za
manın politikası işe karışmış, Devlet elini uzat
sın diye İsparta'da kurulmasına karar verilmiş, 
ben bunu burada kürsüye getirdim, Sayın 'Or
han Oğuz hocamız "burada birkaç defa cevap 
verdiler ve hâlâ sayın hocam, «Bakanlığa gel
medi, geldiğinde düşüneceğiz, hattâ ben Eski
şehir'e kurulmasını isterim» dediler. 

Aziz arkadaşlarım, Afyon ilinin seçilmesi; 
aslında hem hava yolu, hem karayolu bakımın
dan merkezî oluşu, Antalya'ya, Eskişehir'e ve 
Konya'ya kadar uzanan coğrafî durumunun iyi 
bir bölgede bulunuşundan ileri gelmektedir. 

Afyon, şimdiye kadar diğer iller arasında 
eğitim yönünden en geriye kalmış bir ildir. 

Arkadaşlarım, halen bu Parlâmento üyeleri
nin dörtte birini miezun etmiş olan tek lisesi 
vardır. Sayın hocam Orhan Bey de orada öğ
retmendi, bilir. Daha Afyon'a o günden bugü
ne kadar liseden sonra ne bir yüksek okul, ne 
de kurs şeklinde olsun bir eğitim sistemi geti
rilmemiştir. 

Türkiye'de her ilde az çok nüfus artışı gö
rüldüğü hakle, Afyon'daki 78 000 nüfus bugün 
düşıe düşe 52 000'e inmiş olup, halen de silin
mek üzeredir. 

Haşhaş ekimini yasaklamak suretiyle âde
ta Afyon'un başına Erim ve Saym Melen hü
kümetlerinin getirdiği bu büyük belâ ve felâ
ket ; parlâmeniterlerin etrafında açlar, işsizler 
halkası meydana getirmekte ve Afyon halkı bi-
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zim üzerimize tartışma şeklinde yürümektedir
ler. 

Aziz arkadaşlarım, Afyon 1946 yılında birin
ci sınıf ilken, bugün üçüncü sınıf ilden daha 
aşağıya düşürülmüş! ür. 

'Muhterem arkadaşlarım, üniversiteyi istedi
ğimizin asıl sebeplerinden biri de şudur : 

Cumhuriyetin asıl temeli Sivas'ta atılmıştır, 
Samsun'da mı atılmıştır, yoksa Afyon'da mı 
atılmıştır? Bence.... 

(Bütün Türkiye'de» sesleri) 
BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu, Cum

huriyetin asıl temeli, misakı millî hudutları 
dahilinde Türkiye'nin her tarafında atılmıştır. 
Bütün Türk Milleti Cumhuriyetin kurulması 
için elbirliği, gönül birliği içinde seferber ol
muştur ve böyle bir yarışmayı, bu Meclis kür
süsünde lütfediniz, bırakınız. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Saym 
Başkanım, tamam, Türkiye'nin her yerinde... 
Sivas'ta atılmış, kararlaştırılmış; fakat, 30 
Ağustos'ta Dumlupınar'da 300 000 şehidi ver
meseydik Yunan orduları Sivas'a kadar yürür 
ve bugün Cumhuriyet olmazdı. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Benim dedem de 
orada ş'eıhidoldu. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Aziz 
arkadaşlarım, Türklerin... 

Tamam işte, dedenin hatırı için 50 nci yılın 
anılması bakımından oraya bu üniversiteye 
bağlı bir fakültenin kurulması lâzım. 

Arkadaşlarım, Türklerin iki kâbesi vardır; 
birisi dinî kâbemiz Mekke'dir, diğeri de Türk 
büyüklerinin söylediği gibi Dumlupmar Zafer 
Âbidesinin bulunduğu yerdir. Bu bizim millî 
kâbemizdir. 

Arkadaşlarım, mutlak olan şudur k i ; Afyon 
halkı her şeyini hazırlamış; 'bu üniversiteye 
bağlı olacak bu fakültenin kuruluşu ile Af
yon'daki 30 Ağustos Dumlupmar Zaferini, ta
rihe bir eserle perçinlemiş olacaktır. Aslında 
teklifimizin de aldı, Dumlupmar Tıp Fakültesi
dir. 

Önergemize iltifat etmenizi ve müspet yön
de oy kullaınımanızı istirham eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kalbul edenler... Ka'bul etmeyenler... 
Kaıbul edilmemiştir. 
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ten Sayın Gülsen'in vermiş olduğu önerge çok 
yerinde. Fakat 1973 bütçesi müzakereleri ko
misyonumuzda devam ederken, arkadaşlarımız 
bu çok mühim ihtiyacı nazarı itibara alarak hu 
fasla 5 milyon lira ilâve tahsisait konmuştur. 
Binaenaleyh, bu yıl açılması 'düşünülen böyle 
bir okul için 5 milyon lira verildiğine göre tek
rar burada aynı mahiyette bir okulun istenme
sine katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Zekiye Gülsen; 
önergenizi izah sadedinde. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım. Bu önergeyi 
verinken, -günlerden beri hepimizin büyük bir 
heyacaınla kendi bölgelerimize bir yükselk okul, 
bir üniversitenin, herhangi bir eğitim müessese
sinin yerleştirilmesi için arkadaşlarımın göster
diği heyacam, hizmeti saygıyle karşılıyorum. 

lEğitimi'mize vereceğimiz her emek, her 
masraf hiçbir surette boşa gitmiş addedilmez. 
Ancak, benim önergem bunların da üzerinde bir 
değişiklik taşımaktadır. Konu, benim senin, onun, 
bunun konusu değil, tüm memleket çocukları
nın; ana - babalarının taptaze, el sürülmemiş 
biir derdidir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum: 
(Ordu Milletvekili iMemduh Ekşi'nin öner

gesi tekrar okundu.) 
İBAiŞKAN — Komisyon ?... 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KE

MAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — .Sayın Ekşi, kısa beyanda bu

lunacaksınız, buyurun. 
Aslımlda bu kanun, 67 vilâyetin mümesille-

rinin hepsinin .kendi illerine 'bir şeyler j^apılma-
sını öngören bir kanun mahiyetini almak üzere. 

ıMEM'DUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

'Cumhuriyetin ilânının 50 ne i Yıldönümü 
münasebetiyle hazırlanmış bulunan 'bu kanun 
«tasarısı dolayısıyle Ordu iline hir eğitim ensti
tüsü kurulması 'hazırlıklarının yapılmasını ben
deniz teklif etmiş 'bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, hepinizin seçim bölge
lerinde ortaokullarınız, liseleriniz var. Bildiği
niz gibi bu ortaokulların ve liselerin % 90'mda 
öğretmen kadrosu noksandır. . Birçok yerlerde 
sadece bir müdür bir 'de mühür vardır. Yani, 
öğretmen kifayetsizliği hepimizin bildiği bir 
konudur. 

Yüce Atatürk, «Hayatta en hakikî mürşit 
ilimdir» demiştir. Cumhuriyetin 50 ııci Yıldö
nümü münasebetiyle, hu sözün de gayesine uy
gun olarak Ordu ilinde bir eğitim enstitüsü aç
maya karar verirseniz (ki, Karadenizin, Trab-
ızon'un dışında İstanbul'a kadar, sadece Samsun 
hariç, hiçbir ilinde ne yüksek okul, ne de bir 
fakülte varıdır.) Hem bu kutlama yıldönümün
de Ordu'ya bir tarihî eser kazandırmış olaca
ğız, hem de Türk Milletine hizmet etmesi lâ-
zımjgelen 'öğrencilerimizin yetişmesinde en bü
yük hissesi bulunan öğretmenlerin daha fazla 
sayıda çıkmasına ve yetişmesine imkân sağla
mış olacağız. 

önergemin kabulünü istirham eder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmadığını beyan 
etti. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.,. Kaimi edilmemiştir. 

Diğer bir önerge var, takdim ediyorum. 
(Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in 

önergesi tekrar okundu.) 
»BAŞKAN — Buyurun komisyon... 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 

YILMAZ (Ankara) — 'Sayın Başkan, hakika-

Hepinizden istirhamım, şu: Biran düşünelim, 
bu bedbaht, bu bahtsız yavru benim veya içi
nizden birinin olabilirdi. O zaman helkİ daha 
başka düşünürdünüz. Çünkü, ateş daima düştü
ğü yeri yakar. 

Ben derim ki, sayın komisyon başkanımız 
beş milyonun ayrıldığını buyururlar, memnun 
oklum, ancak; özel eğitim konusunda burada 
bir takdimle zaman almayı istemem ama, şu ka-
darcık ayırımın yapılmasında fayda umuyo
rum, şöyle k i ; özel eğitime giren çocuklarımız 
görme kusurlarından ötürü, duym,a kusurların
dan ötürü, konuşma arızalarından ötürü ve be
den arızalarından ötürü girerler, bir de zihnî 
veya ruhî gelişimlerimin akranlarına denk olma
yışından ötürü bu kapsam içine girerler. Bizim 
millî eğitimimizde özel eğitim deyince bu ço
cuklar global halde mütalâa edilmiş, şimdiye 
kadar bütçede yapılan bütün tahsisler, ancak 
sağırlar okulu, körler okulu olduğu için bu mü
esseselere yapılmış, maalesef böyle bir müesse
se olmadığından, senelerden beri bütçeye İm 
konuda para konduğu halde, yerini bulmamış
tır. Şimdi ayrılan bu beş milyonun da, bir mü-
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essesesi olmadığı için harcanması miüııkün de
ğil; ortada 'bir müessese yok, nereye harcana
cak? özel eğitime. Kimdir özel .eğitim müesse
sesi? Sağırlar okulu, ıkörler okulu ve yapılmak
ta olan böden arızaları okulu. 

Muihiterem, arkadaşlarım, bir çocuk bedenen 
arızalıdır, gözünüz görür, ama bu çocuk ruhen 
dengesizlik içerisinde ise, zihnen gelişiminde 
bir eksiklik varsa bu Tanrının esirgediği lûtfu 
biz de yıllarca bu çocuklardan esirgemiş, onla
ra el atmamışız. 

İnanınız 'ben şu Büyük Millet Meclisinin kür
süsünde büyük Ibir samimiyetle şunu ifadeden 
çelrinmiyorujm; bu çocuklara bu kadar katı 
davranmanın, bunları görmemenin acılığını, 
Isparita kanunları bu çocukları imha 
edişinden çok daha sert buluyorum. 
İsparta kanunları bu çocukları imha ederken, 
şu kaitı tutumdan çok daha insancıl .davranmış 
olduğuna (inanıyorum çünkü; bir kere ölüyor
lardı. Halbuki bu çocuklar ömrü boyunca hem 
kendilerini, hem yakınlarını, hem bütün aile 
efradını her gün öldürüyorlar. 

Mulhterem arkadaşlarım, .Anayasamızın bü
tün milletin .çocuklarına ilkokulu mecburî kıl
mıştır. Her vatandaş Anayasa muvacehesinde 
eşit haklara sahiptir. 'Bu çocukların bir binaya 
sahilbolmayada mı hakları yok? Akvaryumda 
balıkları, ahırda hayvanları ıslah etmek için uğ
raşıyoruz, bu çocukların bu kadarda mı değeri 
yok millet huzurunda? 

İstirham ediyorum arkadaşlarım, bu mille
tin bahtsız evlatlarından, hu milletin üç - beş 
kuruşunu 'Cumhuriyetin 50 nci yılında esirge
meyelim. 

Bugün ervdnde, yavrusunu bir odaya kilitle
yip giden .annenin, bir umum müdürün, bir mil
letvekilinin, bir senatörün veya herhangi bir 
vatandaşın, bir esnafın içinin rahat olduğuna, 
onun işinin tam randımanlı olduğuna inanıyor 
musunuz ? 

Ben bu çocukları feda ettim ama, kardeşle
rini ne yapıyorsunuz? Her evde bir arızalı ço
cuk olduğu zaman, o evin anası, bahası ve kar
deşleri, özel eğitim müesseselerinin bakım, hi
maye ve korunmasına muhtaçtır. O baba da ya
rarlıdır, o ana da ruhen hastadır. 

Binaenaleyh, bu küçük bir dâva değildir. Şu 
kadarını söyleyip huzurunuzdan ayrılmak isti
yorum, Ben yüksek huzurlarınıza daha ciddî 
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rakamlarla çıkmak için hazırlanmıştım. Ancak, 
sayın (komisyon başkanının, geçen dönemde bu 
konu konuşulurken, iki gün evvel komisyon ça
lışmalarına beni lütfedip davet edeceklerini 
buyurmuşlardı. Bugün binden gelince hazırlık
larım evde, size rakam veremiyorum. Ancak, si
ze şunu söyleyebilirim: 40 000 köyümüzü dü
şününüz. Her köyün böyle bir garibi vardır; 
40 OCO çocuk gözünüzün önünde. Şehirleri, na-
hiyetleri katınız, ben size rahatça söylüyorum, 
isıtaitisltik rakamlarla söylüyorum, bir milyon 
çocuğumuz özel eğitime muhtaçtır. 

Bunun tehlikesini küçük yaşlan Önlemedi
ğimiz için çoculk ruhî depresyonlu, ama görünü
şü 'ile gayet normal; kaşı, gözü yerinde, üste
lik güzel, ama bir gün büyüyor, meseleler bü
yüyor, önce yaramaz, haylaz dediğimiz çocuk 
sonra cemiyetin meselesi oluyor. Bir şuursuz, 
bir anlamsız, bir idaresiz çoculk oluyor ve bir 
gün biz bu anarşinin, bir bilmem neyin içerisin
de ruh yapısı hasta, nice ele alınmamış masum, 
yavruları da görüyoruz. 

Binaenaleyh, tekrar ediyorum, önergemin 
kabulü hususunda, hepiniz ellerinizi vicdanla
rınıza koyarak bir kere 'daha düşününüz. Cum-
hurliyeitıin 50 nci Yıldönümünde 200 ilkokul 
açanken 'bir tanesinin «buna, Türkiye'nin herhan
gi bir yerinde tahsis edilmesinin mahzuru, sa
kıncası nedir? Bu millet âdildir, bu millet fe
dakârdır, o parayı verebilir. Binaenaleyh size 
bütün üzüntülerimle, o ana babaların ıstırabı içe
risinde bir annenin duyabileceği en hassas dü
şüncelerle tekrar rica ediyor, saygılarımı sunu
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Zokiye Gülsen, bir nok

ta açık kaldı. Sayın Komisyon Başkanı, bu ko
nuda bütçede 5 milyon lira ödenek ayrıldığını 
belirtti. Zatıâliniz ise şu konuşmanızda bu özel 
eğitim için her ne kadar ayrılmış bir tahsisat 
varsa da, bunun mevcut ve kurulmuş olan kör
ler gibi, sağırlar gibi bedenî yoksunluklar için
de bulunan okullara ayrılmış olduğundan bah
settiniz ve zekâca geri kalmış çocuklara böyle 
bir taihsisatm ayrılabilmesi ve bunu realize et
menin mümlkün olamayacağından bahsettiniz. 
Böyle midir efendim? 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Evet 
hem o husus var Sayın Başkanım, izin verirse
niz bir cümle ile onun anlamının benim için 
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şu konuda da önemli olduğunu belirtmek iste
rim: Benim Büyük Atam Türk çocuklarını tü
müyle sevendi, akıllısı aptalı demezdi. Bina
enaleyh, Cumhuriyetin 50 noi Yıldönümün
de ıbu çocuklar için özel bir müessesenin kurul
ması ve yaşatılmasını tekrar rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyla
rına sunuyorum. KaJbul edenler... Etmeyen
ler... Önerge dikkat nazara alınma kaydıyle ka-
bıü edilmiştir. 

iMujh'terem arkadaşlarım, bu şekliyle 4 ncü 
madde üzerinde müzakereler sona ermiş ve 
maddede dikkat nazara alınma .kaydı içinde bir
takım önergeler kalbul edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, komisyon olarak 5 nci maddeye geç
mede bir sakınca va>r mı yoık mu, bu maddeyi 
ikmal etmeniz 'imkânı §u anda 'mevcut mu, de
ğil mi? Onu öğrenmek istiyorum. 

Bu maddenin ikmal edilmemesiyle 5 nci, 
6 nci ve 7 nci maddelerin müzakereleri müm
kün olaıbilir mi, olamaz mı.? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan diğer mad
deler Ibittabi bu maddeye bağlı. Bianenaleyh, 
eğer ,saym Başkanlık müsaade buyurursa veril
miş önergelere filhal katılamadığımızı, yüce 
komisyon huzurunda niçin katılamaçlığımızın 
sebeplerini arz etm-ek istiyorum. 

BAŞKAN — Anladım efendim, benim sor
mak istediğim husus şudur: Bu 4 ncü madde ik
mal edilmeden 5 nci, 6 nci, ve 7 nci maddelerin 
müzakeresi intacolunmayacak ise, o zaman bu 
maddenin redaksiyonunu şu anda yapabilme
miz imkânı var mı, yokmu? Onu öğrenmek is
tiyorum. Eğer bu madde üzerinde kısa bir müd
det bir işlemde bulunup da maddenin müzake
resini son olarak ve oya konulacak hale ifra
ğını mümkün kılacak bir mesafe gerekirse bir
leşime 15 - 20 dakika ara vereceğim, onu taki
ben bu maddede hangi dikkat nazara alınma-
önergelerine filhal katıldığınızı, hangilerine ka-' 
tılmadığmızı ve maddenin redaksiyon şeklinin 
ne olacağını tekrar d e alacağım. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın ıBaşkan, zaten bu 
kanunun diğer maddeleri müzakere edilmiş, yal
nız bir maddesiyle 4, 5 ve 7 nci maddeleri geri 
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I alınmıştı. Şimdi 5 nci ve 7 nci maddeleri mü-
I zakere edebiliriz. 

BAŞKAN — Bu 5 ned ve 7 nci maddeleri 
bir taraftan müzakere ederken 4 ncü madde üze
rinde de verilmiş bulunan değişiklik 'önergele
rini lütfen kendi bünyenizde teitkiik buyurunuz. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Hatırladığım 
kadarıyle müzakere usulünde komisyon ya geri 
alır Genel Kurul kalbul eder, o takdirde madde
nin görüşülmesinden komiisyonda geri gelince
ye kadar sarfınazar .edilir, yahut da maddenin 
görüşülmesine devam edilir. 

Şu anda komisyonca geri alma isteği yok
tur. Şu halde maddenlin geri bırakılması han
gi isteğe göre yapılıyor? Bunu öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi 4 ncü madde 
üzerinde birçok değişiklik önergeleri kabul 
edildi, bir tane olmuş olsa idi ona şu anda ko
misyonun filhal katılıp katılmadığını sorup me
seleyi sonuçlandıracaktım. Ama çok değişik bir
takım önergeler kabul edildi ve komisyonun bıı-

I nun üzerinde şu anda mütalâada bulunabilip, 
j bulunamayacağını sordum,. Eğer hazırlık çalış

maları için muayyen bir müddet talebediyorsa 
celseye 15 - 20 dakika ara vereyim, o müzake
reyi kentli arasında intacetsin ve ona göre Mec
lise beyanda bulunsun, dedim. Yok, öyle de-

I ğil ide onu bir taraftan oluştururken 5 ve 7 nci 
madde ile bu maddenin mutlak irtibatı yoksa 
5 nci maddeye geçelim dedim. 

Şimdi 7 nci maddeye o bakımdan geçiyo
ruz. 

7 noi maddeyi takdim ediyorum. 

Madde 7. — Bu kanun gereğince hazırla
nacak program ve yatırım harcamalarını kar
şılamak üzere, aşağıda yazılı kaynaklardan mey
dana gelen bir fon teşkil edilir : 

a) 1972 - 1973 yılları için Maliye Bakan
lığı bütçesinden her ilki yıl ayrılacak 60'ar 
milyon Türk Lirası tutarındaki ödenek, 

h) Kutlama amacı için özel ve tüzel ki
şiler tarafından yapılacak ibağışlar, aynî ve 
nakdî yamdımlar), 

•c) Yayın, film, rozet ve benzeri faaliyet 
I ve satışları ıgelirleri, 

Bu fondan yapılacak tahsisler 50 nci yıl 
I Kutlama Yüksek Kurulunun kararı ile yapılır. 
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'Bu fondan yapılacak her türlü harcama
larla, fona yapılacak ödeme ve bağışlar, her 
türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

iSöz konusu hesaptan yapılacak harcamalar 
hakkınlda, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve 
İhale Kanunu, ile 1050 sayılı Muhasebeî Umu
miye Kanunu ve 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN —- 7 nci madde aynı zamanda 4 ncü 
maddede münderiç hususların realize edilmesi 
için muayyen bir malî porte teşkilini öngörü
yor. O sebeple Sayın Komisyon Başkanı, tah
min ediyorum ki, 4 ncü madde Meclisçe kati bir 

BAŞKAN — Millet Meclisinin ara verilmiş 
bulunan 39 ncu Birleşiminin üçüncü oturumunu 
açıyorum. 

Tahmin ediyorum ki bu ara verme müddeti 
içerisinde Komisyon, 4 ncü madde üzerinde 
dikkat nazara alınmak kaydı içinde kabul edil
miş, bulunan önergeler üzerinde gerekli incele
meyi yapmış ve hangi değişiklik önergesine fil-
hal katılacağını, hangisine katılamayacağını be
yan edecek duruma gelmiştir. Öyle mi efendim. 
hazır mısınız? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Evet. 

BAŞKAN — Şimdi 4 ncü madde üzerinde 
verilmiş bulunan değişiklik önergelerinden 
bir tanesi, (b) fıkrasında mündemiç, okulu ol
mayan köylerde program dışı 20O tane ilkokul 
yaptırılarak 29 Ekim 1973'te Cumhuriyet İlk
okulları olarak açılması hazırlıkları ikmal edi
lir hükmünü değiştirici mahiyette idi. 

'önergenin birisi ilkokul adedinin 5'GÛ'e çı
karılmasını öngörüyordu. Diğer bir önerge ise 
Bakanlar Kurulu kararıyle tespit edilmiş bu
lunan, iktisaden geri kalmış bölge hüviyetinde I 

esasa bağlanmış olmalı ki, onun malî portesi 
de ona göre taayyün ve teşekkül etsin. 

Bu sdbeple müsaade buyurunuz da bu 4 ncü 
madde üzerinde komisyon filhal katılıp katıla
mayacağı önergeleri tespit etsin ve ona göre 
4 ncü madde Yüce Meclisçe bir esasa bağlan
sın ve bu sebeple de rabıta olarak 7 nci mad
denin müzakeresi mümkün olabilsin. 

Bu amaçla birleşime 20 dakika ara veriyo
rum. 

Kapanıma, saati : 15,35 

telâkki edilen 33 ilde bu okulların yapılması
nı öngörüyordu. 

Bir diğer önerge ise bu 33 ilde okulsuz köy 
oranlarının tespiti dahilinde bu 500 okulun da
ğıtımını öngörüyordu. 

Muhterem, arkadaşlarım bu 4 ncü madde 
(a), (b), (c) ve daha sonra dikkat nazara alın
mak kaydı içinde kabul etmiş olduğumuz (d) 
ve (e) fıkralarını ihtiva etmektedir. Müsaade 
ederseniz, maddenin salimen vuzuha erebilme-
sini temin için bu değişiklik önergelerinin mu
hatabı olan fıkraları ayrı ayrı ele alacağız. 

Bu hususu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(a) fıkrasında bir değişiklik önergesi yok. 
Var mı Sayın Yılmaz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O halde (b) fıkrasına ilişkin 
değişiklik önergesi üzerinde lütfedin, komisyon 
olarak mütalâada bulunun. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saatij i 16,10 

BAŞKAN : Ba^kanvekili Nurottin Ok 

KÂTİPLER : Hüseyin Yenipımatf (Tunceli), ŞaicL'I Binaty] (Bilecik) 
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PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, çok muh
terem arkadaşlarım; 

Yüce Meclisiniz biraz önce okul adedinin 
500'e çıkarılmasına dair bir karar verdi. He
men şunu arz etmek istiyorum ki, Komisyonu
nuz, Yüce Meclisin vermiş olduğu karara karşı 
çıkmak cesaretini zaten bulamaz. Yalnız ben 
çok 'muhterem arkadaşları midan, bu işin gerçek
leşebilmesi için zaman ve para bakımından üze
rinde durmalarını bilhassa istirham ediyorum. 

Malûmlarınız olduğu üzere bu kanun daha 
Senatodan da geçecek ve 1973 yılı içerisinde bu 
faaliyete başlanacaktır. Bilhassa aldığınız bir 
karar gereğince okul bakımından geri kalmış 
illerimize bu teşmil edilecektir. Hava ve iklim 
şartlarını düşündüğünüz zaman önümüze azamî 
altı ay gibi bir süre kalmaktadır. Bu «süre içe
risinde bilhassa Doğu vilâyetlerimizde bu okul
ların altı ay gibi kısa bir süre içerisinde tamam
lanması mümkün olamayacağı kanaatindeyiz. 

Diğer taraftan bu kanunla getirilmiş olan 
ödenek de zaten buna yetmemektedir. Biraz ön
ce de arz ettiğim gibi iki derslikli bir okulun 
bugünkü fiyatla maliyeti 150 bin .liradır, birim 
fiyat olarak. Binaenaleyh, 500' okulu kabul 
etmiş bulunduğunuza göre 75 milyon lira bu 
işe sarf edilecek durumda. Geriye kalıyor, Cum
huriyetin 50 nci yılı dolayısıyle 45 milyon li
ralık bir para. 

Diğer bir önergeyle de yeni bir okulun açıl
ması vazifesi veriliyor. Asgarî şartlarda yatılı 
bölge okulları 5 milyon liradan aşağı çıkma
maktadır. Böylece geriye 40 milyon liralık bir 
ödenek kalmaktadır. Bu 40 milyon lira ile, bü
tün yurt sathında Cumhuriyetin 50 nci yıldönü
mü münasebetiyle yapılacak her türlü masrafı 
karşılamak hemen hemen imkânsız. 

Ben, önergeyi vermiş olan çok muhterem ar
kadaşlarımızdan istirham ediyorum. Bu okul 
adedini 300'e indirelim. Komisyonunuz da bu 
300 rakamı üzerinde durdu ve 300 okul kabul 
edilirse, bunun gerçekleşme imkânı daha müsa
it olacaktır. 

Bu bakımdan ben, Yüce Meclisimizin muh
terem üyelerine bu hususu bilhassa arz edip, 
takdiri kendilerine bırakıyorum Sayın Başkan. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan... 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sual... 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sual... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Sayın Burhanettin Asutay önerge sahibi

dir. Onunla Komisyon arasında cereyan ediyor. 
Komisyon, daha önce kabul edilen önergeye fil-
hal katılıp katılmadığını beyan zımnında konu
şuyor. 

Buyurun 'Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, Komisyon sözcüsünün ifadelerine 
iştirak ediyorum ve 5Ö0 rakamının 3O0"e indiril
melinin daha uygun olacağı kanaatimi arz edi
yorum1. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — 5GÖ'ü 
ben tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş-

kanım, önerge sahibi önergesini vermiş, ancak 
önerge karara iktiran .ettikten sonra Meclisin 
malı olmuştur. Ben de 300'e iştirak eden bir 
üye olabilirim. Ancak, önerge sahibiyle Ko
misyon arasındaki bir münasebetle bu halledil
mez. Şüphesiz, Meclisin malı olan bir kararı yi
ne Meclis halletmelidir. 

BAŞKAN •— Gayet tabiî efendim. Ben de 
onu yapacaktım. Benim onu yapıp yapmayaca
ğımı nereden biliyorsunuz? 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Komisyon 500 
okul yapılmasını öngören ve Meclisçe dikkat nazara 
alınmak kaydı içinde kabul edilen önergeye fil-
hal katılmadığını beyan ediyor. Önerge sahibi 
de, fillıal katılmayan Komisyonun bu kanaatine 
iştirak ediyor. 

Ancak, 500 okul yapılmasını öngören öner
geye Komisyon filhal katılmadığına göre, öner
geyi tekrar Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul .edenler... («Anlaşılmadı» sesleri) 

50'0 okul yapılmasını kabul edenler... Etme
yenler... Önerge bu şekilde kabul edilmemiştir. 

Şilmdi, Komisyon filhal 300 okul yapılmasını 
muvafık mütalâa ediyor, bunu uygun buluyor. 
Bu şekliyle, Komisyon ela kabul etmiş, filhal 
katılmış olduğuna göre, (b) fıkrasında münde
miç 300 okul yapılması hususunu Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Bu şekliyle 
kabul edilmiştir. 
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Şimdi müsaade ederseniz, bu konuda daha 
Önce verilmiş bir önergede, Bakanlar Kurulu 
karan ile, geri kalmış bölge telâkkisi içinde tes
pit edilmiş bulunan 33 ilde münhasıran bu okul
ların yapılması 'öngörülmüştür. 

Buna filhal katılıyor musunuz, katılmıyor 
musunuz!. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — (Sayın Baş
kan, eğer müsaade buyurursanız (b) fıkrasını 
şu şekilde Yüce Meclise arz etmek istiyorum. 
Müsaade buyurursanız okuyayım,, maddeyi uy
gun bulurlarsa... 

BAŞKAN — -Siz okuyun, ben daha sonra 
onu oya sunacağım. 

•MUSTAFA- AKSOY (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, geri kalmış illerin sayısı şimdi 36'dır. 
Acaba 33 rakamı eski kıstas olarak mı kabul 
edildi? Çünkü, şimdi geri kalmış illerin sayısı 
36. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
işte bir sakatlık yaratmayalım. Her şeyi düzelt
meye .mecburuz ve memuruz. 

Aslında arkadaşlarımın vermiş olduğu öner
ge, (kendileri burada olsaydı ayrıca sorardım) 
tahmin ediyorum ki, Bakanlar Kurulu kararı 
ile geri kalmış bölge olarak tespit ve tayin edi
len illeri ve ilçeleri kapsamaktadır. Bu eğer 36 
ise 36'dır, adetle kayıtlı değildir. Maksat, geri 
kalmış bölge olarak Bakanlar Kurulunun tespit 
ve tayinidir. 

Buyurun efendim. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Devamla) — Şimdi, (b) 
fıkrasını okuyorum : 

«Okulu olmayan köylerde program dışı 
300 ilkokul tespit edilen geri kalmış illerde 
yaptırılarak 29 Ekim 1973'te Cumhuriyet ilko
kulları olarak açılması hazırlıkları ikmal edi
lir. 

Bu 3Ö0 okulun dağıtımında okullaşma oranı 
düşük olan illere öncelik tanınır.» 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Soru 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — .Sa
yın Başkan, Komisyon sözcüsü, «1973 yılında 
hazırlıkları ikmal edilir» diyor. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Açılması için 
efendim, var yukarıda... 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — İk
mal edilir derken, açılmasını mı kastediyorlar? 

BAŞKAN — Aslında (b) fıkrası da zatıâli-
nizin ve Komisyonun beyan ettiği gibi. «Oku
lu olmayan köylerde program dışı, (evvelce 
200 idi, simidi 300 oldu) 300 tane ilkokul yaptı
rılarak, 29 Ekim 1973 tarihinde Cumhuriyet 
ilkokulları olarak açılması hazırlıkları ikmal 
edilir.» İlkokul yaptırılarak açılması hazırlıkla
rı ikmal edilir, diyor. 

•Siz ne diyorsunuz Sayın Komisyon Başka
nı? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Aynı efendim. 
«Geri kalmış illerde yaptırılarak 29 Ekini 1973 
tarihinde Cumhuriyet ilkokulları olarak açılma
sı hazırlıkları ikmal edilir.» Aynı fıkra, aynı 
hüküm. 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Bir 
hususu anlamamız lâzım... 

BAŞKAN — Bir dakika beyler, rica ede
rim. 

Buyurun Sayın Komisyon, beyanda bulu
nun. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, Yüce Meclisin temayülüne uygun 
olarak bu fıkra tarafımızdan tanzim edildi ve 
verilmiş olan ve Yüce Meclisçe kabul buyurul-
muş olan önergenin aynıdır bu getirilen metin 
ve bu metin esas elinizde mevcut metnin de ta
mamen aynısıdır. Verilmiş olan önergeler de 
bu nıietne intibak ettirilmiştir. Muhterem arka
daşlarımızın vermiş oldukları önergeden her
hangi bir farkı yoktur. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — «Hazır
lıkları ikmal edilir»' olmaz. 

BAŞKAN — Bir dakika ıSayın Tosyalı. Bu
rada yalnız siz milletvekili değilsiniz, herkes 
milletvekili... 

Buyurun ne diyorsunuz! 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, Hükümet teklifinde dahi 200 okulun 
1973'te eğitime açılacağı sarih olarak yazıldığı 
halde, sayın komisyon sözcüsü, 100 okul ilâ
ve ettik diye, «300 okulun açılış hazırlıkları ik
mal edilir,» diyor. Yani bir okul dahi açılama-
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yacak demektir bu. Hakkı yoktur konıitsyon 
sözcüsünün Meclisin bu temayülüne karşı gel-
mıeye. 

BAŞKAN — Tekrar, lütfen komisyonun re-
dakte ettiği maddeyi dinleyiniz, dinleyelim... 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Sayın Başka
nımı, metni biraz ağır okuyayım, takibetmck ko
lay olsun. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu, bir 
okulun bile açılmasını engeller... 

BAŞKAN — Bir dakika 'Sayın Tosyalı, si
ze söz vermedim. 

Lütfen komisyonun okuduğu metni önünüz
deki metinle karşılaştırınız. 

PLÂN KOMİSYONU .SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — «b) Okulu 
olmayan köylerde program dışı 300 ilkokul 
tespit edilen geri kalmış illerde yaptırılarak, 
29 Ekim) 1973rte Cumhuriyet ilkokulları olarak 
ayılması hazırlıkları ikmal edilir.» 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, «hazırlıkları» kelimesinin çıkarıl
ması lâzımıdır oradan. «Açılması» şeklinde ol
malıdır... 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Elinizdeki' 
metnin aynı. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ben 
çok kesin mahiyette bir usulî tatbikat • yapma
dan bu kanunun en iyi şekilde çıkmasını temin 
etmeye çalışıyorum. 

Şimdi, aslında mesele tamamıyle kabul edi
len önerge ile, Komisyonun bu önergeye filhal 
katılıp katılmama .m,eS'8İesidir. 

Şimdi, şu mütalâa içerisinde, rica ediyo
rum, önce Meclisçe dikkat nazara alınan öner
geler nedir? Onu bilelim. Evvelâ bunu bilme
den müzakere yapamayız. Meclisçe dikkat naza
ra alınmış olan önerge nedir? Bunun dışına çık
mak sureti katiyede mümkün değildir. 

'Onu takiben, bu dikkat nazara alınmış olan 
önergeleri Komisyon filhal tekabbül ediyor mu, 
etmiyor .mu? Mesele odur. Yeni bir madde tar-
tışmıası yapmıyoruz. 

Şu hale göre, verilmiş olan önergenin bi
risinde bu hazırlıklarda geri kalmış bölgelere 
önem ve öncelik verilecektir, denmektedir. 

Komisyon bunu filhal tekabbül ediyor, de
ğil mi 'efendim ? 

12 1 . 1973 O : 3 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Evet efen
dim. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkanım... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sual... 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Devamla) — «Bu 3€0 oku
lun dağıtımında, okullaşma oranı düşük olan 
illere öncelik tanınır.»' 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkanım... 

BAŞKAN — Sayın Atagün, size söz vermek 
mecburiyetinde değilim. 

Buyurun. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkanım, tereddüdü mucibolan şu husus var : 
Komisyon sözcüsünün bunu zabıtlara tgeçirmesi 
yarın doğabilecek ihtilâfları ortadan kaldıraca
ğı kanaati içindeyim. O bakımdan söz istedim, 
özür dilerim. 

Şimdi, Bakanlar Kurulu kararnamede geri 
kalmış bölgeleri tadadederken, 33 tane il ve 
64 ilçe demektedir. Bakanlar Kurulu Kararna
mesinde tadadedilen 33 tane il ve 04 tane ilçedir. 
Eğer burada il olarak geçerse yann geri kalmış 
ilçelerin köylerine böyle bir okulun yapılıp yapıl
maması gibi bir mahzur doğurabilir. Binaena
leyh, buradaki «il» kelimesinin ilçeleri de kapsa
dığını beyan ederlerse tahmin ederim maksat 
hâsıl olur, o ilçeler içerisinde en geri kalmış il
çe hangisi ise o ilçeye okul yapılır ve böylece 
herhangi bir anlaşmazlık çıkması da önlenmiş 
olur; ayrıca herhangi bir tereddüde de mahal 
kalmaz. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Devamla) •— Muhterem arkadaşla
rım, fıkra taldbedilmiyor galiba; «Okulu olma
yan köylerde program dışı...» 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, yine 
biraz evvel beyan ettiğim şeyi teki ar etmek'mec
buriyetindeyim. Bir arkadaşımız burada müza
kerenin evveliyatını bilmeden eğer her mesele 
üzerinde mütalâada bulunursa işin içinden çıka
mayız. Kabul edilen önerge Meclisçe kabul edil
miş olan önerge, geri kalmış bölge olarak telâk
ki edilen 33 mahiyetindedir. Ona geri kalmış böl
ge olarak 3 il daha ilâve edildiğinin, arkadaşı
mız Bakanlar Kurulu kararına raptedildiğini be-
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yan ediyor; o önerge sahibinin kastı geri kalmış 
33 değil, 36 il olması gerektiği için o şekilde mü
talâa ettik ve kabul edilen önerge odur. 

SALİH AYG ÜN (Amasya) — Soru soru... 
BAŞKAN — Şimdi bir dakika efendim, bunu 

hallettik. 
Buyurun. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Başkan, 

geri kalmışlık hesabedilirken muayyen faktörler 
dikkate alınmış. Sayın Kemal Yılmaz arkadaşı
mızın beyan ettiği gibi, okullaşma oranı mevzuu-
bahis olduğuna göre, geri kalmış olmayıp da 
başka bir ilden okullaşma oranı düşük ise bu ilin 
durumu ne olacaktır?.. Sayın Sözcü bunu açık
lasın bize. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Devamla) — Birinci cümlede «geri 
kalmış» kelimesi olduğuna göre, ikinci fıkradaki 
yani cümledeki esas buna şâmildir. Bu 300 oku
lun dağıtımında, okullaşma oranı düşük olan il
lere öncelik tanınır. 

Soma, muhterem arkadaşlarım, «iller» deyin
ce; malıınıuâliniz ilkokulları yaptıran İl Genel 
Meclisi, yani vilâyetlerdir. Vilâyet yaptırırken 
(x) köyü de alır, falan köyü de alır. Tercih hak
kı tamamen vilâyetlere aittir muhterem arkadaş
la?. 

BAŞKAN — Şimdi Komisyon bu iki önerge... 
MUSA DOĞAN (Kars) — Bir sorum var Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, nedir soru

nuz? Buna taallûk edecek... 
MUSA DOĞAN (Kars) — Gayet tabiî. Sayın 

Komisyon Başkanı 500 adedin 300 adede indiril
mesinin sebebinin maddî zaruret olduğunu söy
lediler. Bendenizin şöyle bir sorusu vardı: 

Şimdi bankalarımızla, Kamu İktisadî Devlet 
Teşebbüsleri kuruluşlarının her yılbaşında mik
tarı onlarca milyonu geçen reklâm ması afları 
vardır. Acaba bir defaya mahsus olmak üzere bu 
bankaların reklâmları için harcanan pata bir 
yardım olamaz mı, yani masrafı enlemek ba
kımından ? 

BAŞKAN — Beyefendi, Sayın Doğan, hiç il
gisi, irtibatı, illiycti yok. Rica ediyorum. Şim
di zatıâlinizin bir önergeniz var o dikkat nazara 
alınmış. * 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Devamla) — 7 "ilci maddede var efen
dim. 
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BAŞKAN — Bu hazırlıklarda geri kalmış 
bölgelere önem ve öncelik verilecektir, vermiş. 
Sayın Suna Tural ile Sayın Hilmi İşgüzar diyor 
ki, bir önergede... 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, bu 
hususlar 7 nci maddede var, ben geri alıyorum. 

BAŞKAN — Neyi geri alıyorsunuz beyefen
di? Geri alacak, ileri verecek bir şey yok ki. Hiç 
alâkası yok onun. Şimdi biz,' 4 neü maddenin 
(b) fıkrasında daha önce verilmiş bulunan öner
geler ve Meclisçe dikkat nazara alınmış olan 
önergeler üzerinde Komisyonun filhal katılıp ka
tılmadığı hususunu tespit ediyoruz, mecburen 
onn başvuruyo ruz. 

Şimdi, Sayın Hilmi İşgüzar ile Sayın Suna 
Tural'ın vermiş oldukları önergelerde Cumhuri
yet ilkokulları açılması hazırlıkları ikmal edilip 
tespit edilen geri kalmış 33 ilde bu okullar açı
lır demiş. 33'ü 36 yapıyoruz. Zatıâliniz de bir 
önerge vermişsiniz aynı mahiyette; siz 33 deme
mişsiniz, ama geri kalmış bölgelere öncelik veri
lecek, demişsiniz, vermiş. Var mı itirazınız? 

MUSA DOĞAN (Kars) — Yok. 
BAŞKAN — Yok. 
Sayın Nebil Oktay, vermiş olduğu önergede 

bu okulların dağıtımında okullaşma oranı dü
şük olan illere öncelik tanınır demiş. Yüce Mec
lise bu önergeyi sunmuşuz, önerge kabul, edil
miş. Komisyon bu önergeyi filhal kabul etmiş. 
Önergenin muhtevasına göre redakte edilen mad
dede önergenin dikkate alınmadığını düşünüyor 
musunuz? Dikkate alınmış vaziyette. 

MEHMET NEBİL OKTAY (Siirt) — Hayır. 

BAŞKAN — Filhal katıldım diyor. O halde 
şimdi tekrar okuyunuz lütfen (b) fi-krasmı, 30U 
olarak da ilâve edilmiş şeklini. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Devamla) — «Okulu olmayan köyler
de program dışı 300 ilkokul, tespit edilen geri 
kalmış illerde yaptırılarak, 29 Ekim 1973'te 
Cumhuriyet ilkokulları olarak açılması hazırlık
ları ikmal edilir. Bu 300 okulun dağıtımında 
okullaşma oranı düşük olan illere öncelik tanı
nır.» 

BAŞKAN — Kabul edilmiş bulunan değişik
lik önergeleri muvacehesinde Komisyon filhal 
Meclisin değiştirisine iştirak etmiş, katılmış ve 
maddeyi (b) fıkrası olarak şimdi okunan şekliy
le düzenlemiştir. Bu şekliyle, (b) fıkrasını de-
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ğişik şekliyle Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... (b) fıkrası 
değişik bu şekliyle kabul edilmiştir, 

(C) fıkrasında, aklımda kaldığına göre, bir 
önerge «Anadolu'da» kelimesinin haşiv mahiyet
te telâkkisi için, münhasıran o sebeple dikkat 
nazara alınma kaydı içinde kabul edilmişti. Fil
lıal katılıyor musunuz Sayın Komisyon? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Devamla) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — O halde, bu değişikliği tekrar 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

«Anadolu'da» kelimesi metinden çıkarılacak
tı.'. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Devamla) —• Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz (c) fıkrası hususunda beyanda bulun
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, (c) fıkrasında baş
ka bir değişiklik yok. Onu takibeden bir fıkra 
ilâvesi öngörülmüştür. O fıkrada da «Ayrıca»1 

ibaresiyle başlayan ve 5 fakülte açılmasını öngö
ren bir değişiklik Yüce Meclisçe dikkat nazara 
alınmak kaydıyle kabul edilmişti. Onun hak
kında da lütfen beyanda bulununuz. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Devamla.) — Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye'mizin her ilinde bir fakülte açılmasını 
içimizde istemeyen tek arkadaşımız yoktur. Gö
nül, her ilimizde bir fakültenin kurulmasını ar
zu eder; ama imkânsızlıkları kabul edeceğinizi 
bendeniz de tahmin ediyorum. Buna rağmen, 
Yüce Meclisin kabul etmiş olduğu önerge muva
cehesinde (C) fıkrasını şu şekilde getirmiş bulu
nuyoruz: Yüce Meclis iltifat eder oy verirse, ka
nunun metnine de daha sadık kalınmış olarak bu 
şekliyle kanunun ruhu ila bozulmamış olacaktır. 
(C) fıkrasını aynen arz ediyorum : 

«C) Yüksek öğrenim kuruluşu bulunmayan ve 
Cumhuriyetin temelini attığımız Sivas ilinde ye
ni bir üniversitenin kuruluş hazırlıkları 29 Ekim 
1973 yılına kadar ikmal edilecektir. 

Ayrıca, her hangi bir fakülte ve yüksek okulu 
bulunmayan beş ilimizde fakülte açılabilmesi ha
zırlık ve incelemeleri tamamlanır.» 

BAŞKAN — Evet, bu şekilde düzenlenmiş. 
Şimdi Sayın İlhan Ersoy ve arkadaşlarının ver
miş olduğu önergeyi Yüce Meclis dikkat nazara 

12 . 1 . 1973 O : 3 

alınma kaydı içinde kabul etmiş idi, onu takdim 
ediyorum. 

«Ayrıca, halen herhangi fakülte, veya yük
sek okulu bulunmayan enaz beş ilimizde, mahal
lin özellikleri de dikkate alınarak, yeni fakül
teler açılması 29 Ekim 1973 tarihine kadar ger
çekleştirilecektir.» 

Komisyon bunu biraz daha değişik hale ge
tirmiş. Bu haliyle dikkat nazara alınmış olan 
bu önergeye Komisyon fillıal katulmadığinı ve 
fakat kendisinin buna uygun olan bir formül 
getirdiğini beyan ediyor. 

Bu şimdi okuduğum önergeyi, Komisyon fil-
hal katılmadığına göre, Yüce Meclisin oyuna su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

AHMET KARAASLAN (Malatya) — Anla
şılmadı Sayın Başkan. 

^BAŞKAN — Efendim, Sayın İlhan Ersoy ve 
arkadaşları bir önerge vermiş, dikkat ederseniz 
anlaşnlır, şimdi okudum da. Diyor 'ki, Sayın İl
han Ersoy; «Ayrıca, halen herhangi bir fakülte 
veya yüksek okulu bulunmayan en az beş ili
mizde, mahallin özellikleri de dikkate alınarak, 
yeni fakülteler açılması 20 Ekim 1973 tarihine 
kadar gerçekleştirilecektir.» 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Baş
kan, bir1 hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Komisyonun 

hazırladığı metne 'katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz, peki efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, Komisyonun okuduğu (C) fıkrasına ka
tılmak kayıt ve şartıyle tabii biz Komisyonunki-
no katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sizin Komisyonunkinc katılmış 
olmanız bu önergenin oylanmasına mâni değil. 
Demek ki, Komisyon sizin bu önergenizin biraz 
daha yumuşak bir halde ifadesini uygun bulmuş 
ve fakat katı şekliyle bu önergeyi filhal kabul 
etmiyor. 

'Sayın İlhan Ersoy ve arkadaşlarının vermiş 
olduğu önergeyi komisyon filhal kabul etmi
yor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eıdeıı-
ler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun redakte etmiş okluğu ve (c) 
fıkrası halinde teklif ettiği metni tekraf okut
tuktan sonra oyunuza sunacağım., 

Lütfen okuyunuz. 
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PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — «Yüksek öğ
renim kuruluşu bulunmayan ve Cumhuriyetin 
temelini attığımız Sivas ilinde yeni bir üniversi
tenin kuruluş hazırlıkları 29 Ekim 1973 yılma 
kadar ikmal edilecektir. 

Ayrıca, herhangi bir falkülte veya yüksek 
okulu bulunmayan beş ilimizde fakülte açıla
bilmesi hazırlık ve incelemeleri taimamlanacak-
tir.» 

BAŞKAN — Okunmuş şekliyle (c) fıkrası
nı Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Bu değişik şek
liyle kabul edilmiştir. 

d) fıkrası : İzmir'de yapılmakta olan 9 Ey
lül Kurtuluş Zafer Anıtının tamamlanması sağ
lanır.» şeklinde düzenlenmiş. Bir değişiklik var 
mı? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) _ Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz, Yüce Meclisin kabul 
etmiş olduğu «Zihnî ve ruhî gelişimi geri kal
mış, eğitim ve öğretimi güç olan çocuklar için 
yatılı bir özel eğitim müessesesi kurulur.» fık
rasını bunun yerine alalım. Eğer, Yüce Meclis 
.müsaade ederse ('d) fıkrası bu olsun. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
misyon (d) fıkrasının yerine daha önce Mec
lisçe kabul edilmiş olan, zekaca geri kalmış 
olan çocuklar için kurulması öngörülen okulu 
(d) fıkrası halinde koyalım, maddedeki (d) 
fıkrasını da daha sonra (e) fıkrası halinde tes
pit edelim der. 

Bu hususu Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi, (d) fıkrası olaraık daha önce Sayın 
Zekiye Gülsen tarafından verilmiş bulunan ve 
Meclisçe dikkat nazara alınma hüviyeti içinde 
kabul edilmiş olan önerge muvacehesinde ko
misyon, filhal katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Sayın Baş
kan, bâzı kelimelerde verilen önerge ile tekrar
lar olduğu için bunu daha sade hale getirdik. 
Müsaade ederseniz bu fıkrayı okuyayım. 

BAŞKAN — Yalnız, redaksiyon mahiyetin
de. 
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I PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Evet efen-

I dim. 
BAŞKAN — Peki, buyurunuz, okuyunuz. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Devamla) — «Zihnî ve ruhî 
I gelişimi geri kalmış, eğitim ve öğretimi güç 
I olan çocuklar için yatılı bir özel eğitim mües-
I sesesi kurulur.» 
I BASİLİN — Komisyon o halde Sayın Zekl-
I ye Gülsen tarafından verilmiş bulunan ve Mec-
I lisce dikkat nazara alınmış olan önergeye fü-
I hal katıldığını beyan e'diyor, dolayısıyle (d) 
I fıkrasının bu şekilde düzenlenmesini uygun bu-
I luyor. 

Uygun bulunan (d) fıkrasını, şimdi komis-
I yon yetkilisinin beyan ettiği şekliyle oyunuza 
I sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
I Bu şekliyle kabul edilmiştir. 
I Şimdi, (e) fıkrası olarak da, hiçbir değişik-
1 lige tabi tutulmayan «İzmir^de yapılmakta olan 
I 9 Eylül Kurtuluş Zafer Anıtının tamamlanması 
I sağlanır.» fıkrasında bir değişiklik önergesi 
I yok. Bu fıkra maddede (e) fıkrası olarak yer 
I alacaktır. 
I Bu şekliyle (e) fıkrasını oyunuza sunuyorum. 
I Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
I mistir. 
I 4 ncü maddeyi yapılan bu değişikliklerle 
I birlikte Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. Ka-
I bul edenler... Kabul etmeyenler... 4ncü madde 
I bu şekliyle kabul edilmiştir. 
I Madde 7, tekrar takdim ediyorum. 
I Madde 7. — Bu kanun gereğince hazırla-
I nacak program ve yatırım harcamalarını kar-
I şılamak üzere, aşağıda, yazılı kaynaklardan 
I meydana gelen bir fon teşkil edilir : 

a) 1972 - 1973 yılları için Maliye Bakan-
I lığı bütçesinden her iki yıl ayrılacak 60'ar 
I ımilyıon Türk lirası tutarındaki ödenek, 

b) Kutlama amacı için özel ve tüzel kişi-
I 1er tarafından yapılacak bağışlar, (aynî ve 
I nakdî yardımlar). 
I c) Yayın, filim, rozet ve benzeri faaliyet 
I ve satışları gelirleri, 
I Bu fondan yapılacak tahsisler 50 nci yıl 
I Kutlama Yüksek Kurulunun kararı ile yapılır. 
I Bu fondan yapılacak her türlü harcamalar-
I lada, fona yapılacak ödeme ve bağışlar, her tür-
I lü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 
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Söz konusu hesaptan yapılacak harcamalar 
hakkında, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve 
İhale Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebe! Umu
miye Kanunu ve 222 sayılı İlköğretim ve Eği
tim Kanunu hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 7 nci 
madde üzerinde şimdiye kadar söz istemiş bulu
nan arkadaşlarımı takdim ediyorum: Sayın Şi-
nasi Özdenoğlu, Sayın Musa Doğan, Sayın İbra
him Öztürk, Sayın Orhan Oğuz, Sayın Tufan 
Doğan Avşargil. 

Sayın Özdenoğlu, buyurunuz efendim. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tasarının 7 nci maddesi görülüğü üzere iki 

unsur ihtiva ediyor. Bunlardan birincisi, har
camalar için gerekli fonun nasıl kurulacağıdır; 
ikincisi de, bu harcamaların nasıl yapılacağıdır. 

Sayın arkadaşlarım; nerede bir harcama var
sa, mutlaka o harcamalar hakkında şüphe de 
vardır. Öyleyse, harcamaları yapacak kurulla
rın, komisyonların kamuoyunu tatmin edecek ve 
her türlü şüpheyi ve tereddüdü giderecek nite
likte kurulması ve sarf usullerini de belli pren
siplere, belli esaslara dayaması lâzımgelir. 

Şimdi, tüm kanunda ve özellikle 7 nci mad
dede böyle bir açıklık göremiyoruz. Bilindiği 
üzere bir Kutlama Yüksek Kurulu kurulacak ve 
merkezde bunun yürütme organı olacak, niha
yet illerde valilerin başkanlık yapacağı komite
ler kurulacaktır. 

ıSaym arkadaşlarım, bizde Devletin her kesi
minde mutlaka Devlet bütçesinden alman para
ların sarf şekilleri tespit edilmiştir, belli esaslara 
göre harcama yapılır. 

Örneğin, Devlet bütçesinden yapılacak har
camalar için esas olan Muhasebei Umumiye Ka
nunudur. Şüphesiz, işlerin hızlandırılması için 
bu tasarıyı gerek Muhasebei Umumiye Kanunu 
ve gerekse 2490 sayılı Kanunun dışında bırakı
yoruz. Doğrudur. 

Belediyeleri ele alıyorum. Bilindiği üzere, 
belediyeler de Belediye Muhasebe Usulü Nizam
namesin esaslarına göre harcama yapar. Mül
kiye müfettişi gittiği zaman önce bu nizamna
meyi alır, sarfiyatın bu tüzük hükümlerine göre 
yapılıp yapılmadığını teker teker kontrol eder. 
Yetkili kimdir, nasıl karar alınmıştır, nasıl sarf 
edilmiştir, nizamnamedeki usule riayet edilmiş 
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midir, hepsini teker teker arar, tespit eder. Usul 
dışı sarfiyatı da,sarfiyatı yapan sorumlu mu
hasibin zimmetine alır. 

Bilindiği üzere, Dernekler Kanununda bile 
dernek paralarının ne şekilde sarf edileceği ka
nun hükmü içerisinde gösterilmiştir. 

Yani, Devlet kesiminde tekmil harcamaların 
ve hele Devletten alman yardımların hangi esa
sa ve usule göre sarf edileceği kesinlikle tespit 
edilmiştir. Arz ettiğim gibi, bu ya kanunlar, 
ya da tüzükle, ya da yönetmelikledir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, şüphesiz, bu bir 
özel kanundur ve bir mutlu yıldönümü için geti
riliyor; ama büyük para sarf edilecektir. Ta
sarı aynen geçtiği takdirde 60 milyondan iki yıl 
için 120 milyon lira Devlet bütçesinden verile
cektir. Bunun dışında her türlü bağışlar var
dır. Tabiî, bağışların ne miktar tutacağını kes
tirmek mümkün olmamakla birlikte, en kötüm
ser bir hesapla nihayet tüm olarak bu, 150 mil
yon liraya yaklaşan bir malî porte gösterir. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, konuşmalar 
5 dakika ile kayıtlıdır, 1 dakikanız var, lütfen 
toparlayınız. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Şim
di değerli arkadaşlarım, bu paranın 45 milyonu
nu, Yüce Meclis yapılacak olan 300 köy ilkoku
luna tahsis etmiştir. Demek ki, geriye aşağı -
yukarı 80 - 90 milyon liralık bir harcama yapıla
caktır; üniversite bunun içerisindedir, anıt bu
nun içerisindedir. Geri kalan harcamalar için 
de büyük meblâğlar mevcuttur. 

İstirhamım şudur: Lütfedin, kanunu Bakan
lar Kurulu yürütecektir; ya Bakanlar Kurulu 
bir kararname çıkarsın ya da Millî Eğitim Ba
kanlığı bir yönetmelik çıkarsın, hattâ fonun 
hangi esaslara göre tahsis edileceği hususundan 
başlamak suretiyle, komisyonların ve komitele
rin yapacağı sarfiyatı da belirli esaslara bağla
mak suretiyle her türlü şüpheyi ve tereddüdü 
ortadan kaldıralım. Milletin milyonları bahis 
konusudur. Bu itibarla, kamuoyu da şüphesiz 
bu milyonların çok dikkatli şekilde ve belli ve 
prensiplere göre sarfını isteyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu, 9 ncu mad
dede bu hususu kapsayan hüküm var tahmin 
ediyorum. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, biz önergemizde daha çok açıklıkla 



3Yf. Meclisi B : 39 12 . 1 . 1973 Ö : 3 

getirilsin diyoruz. Yüce Meclisin önergeme il
tifat edeceği inaneıyle saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Musa Doğan, buyurunuz 
efendim. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Görüşülmekte olan 7 nci maddenin (c) fık
rasından sonra bir (e) fıkrası teklifim vardır. 
Teklifimin gerekçesi şu şekilde oluyor: Malû
mu âliniz bankalarımızla Kamu İktisadı Devlet 
Teşebbüslerimiz malî portesi 20 - 30 milyonu bu
lan yılbaşı reklamı, yılbaşı eşantiyon masrafı 
yapmaktadırlar. Bunların çoğu incik - boncuk 
misali bizlerin dolaplarımıza kadar gelmektedir. 
Köylülerimiz dahi bu şeylere artık bir değer 
vermiyorlar ve bu teşebbüsler de bankalar için 
artık bir reklam aracı olma mahiyetini taşıma
maktadır bence. Herkes artık biliyor; Türki
ye'de ne kadar Kamu İktisadî Devlet Teşebbü
süyle, kaç tane banka vardır. Ben, yüksek hu
zurunuzu fazla konuşmakla işgal etmeyeceğim: 
7 nci maddenin (c) fıkrasından sonra bir (e) 
fıkrasının eklenmesini Saym Başkanlığa teklif 
edeceğim. Buna iltifat buyurmanızı rica eder, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Öztürk, buyu
runuz efendim. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Maraş) — Saym Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz 7 nci 
madde üzerinde şahsım adına söz alırken, de
ğerli Meclisi en derin saygılarımla selâmlarım. 

Ulu ve Ebedî Önder Atatürk'ün öncülüğün
de milletçe yapılan Kurtuluş Savaşının so
nucunda kurulmuş bulunan kutsal ve ulusal 
Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönümünün şan ve 
şerefine yakışır bir biçimde ve ruhta kutlan-
lanması için bir kanun çıkarılması ve bu uğur
da gereken harcamanın yapılması kadar do
ğal hiçbir şey olamaz. 

Bendeniz bu vesileyle bir Cumhuriyet ku
şağının çocuğu olarak, temeli fazilet olan 
Cumhuriyet rejiminin edebiyen yaşamasını ve 
Türk uygarlığının dünyaya egemen olmasını 
Ulu Tanrıdan niyaz ederim. 

7 nci madde şöyle diyor : «Bu fondan ya
pılacak tahsisler 50 nci Yıl Kutlama Yüksek 
Kurulu kararı ile yapılır.» Şimdi, buna daya

narak, bu Yüksek Kurulun çalışma ve harca
ma biçimi üzerinde birkaç dilekte bulunacağım. 

Sayın arkadaşlarım, bu dileklerim şun
lardır : Kararları verecek, harcamayı yapa
cak en yetkili organ bu Yüksek Kurul ol
duğuna göre, bütçeden ayrılan ödeneklerin ge
cikmeden zamanında bu Kurul emrine veril -
meısi lâzımdır. Çünkü, ııygulaımada genellikle 
Maliye Bakanlığından para gecikerek gelmek
tedir, bu da işleri aksatmaktadır. 

Kurulun çalışması ve harcama usulleri, biraz 
evvel Saym Özdenoğlu arkadaşımızın da temas 
ettiği gibi, bir yönetmelikle veya tüzükle tes-
bit olunmalıdır. 

Kurulun kararları, kamuoyuna yayın araç-
larıyle, özellikle radyoyla duyurulmaktadır. 
Böylece kamuoyu, harekeve getirilmeli, heye
canı daima ayakta tutulmalı; çünkü amaç Cum
huriyetin 50 nci yıldönümünü ülkıenin en 
uzak köşesindeki bir ferdin yüreğinde dahi 
heyecanla hissettirmek ve o biçimde kutlanma
sını sağlamaktır. 

Kurul objektif ölçülere göre karar vermeli; 
örneğin geri kalmış bölgelere öncelik tanı
malı ve gerekirse yerine kadar giderek incele
melerde bulunmalıdır. 

Arkadaşlar, burada bir hususu özellikle dile 
getirmek istiyorum : Bu ülke sınırları için
de bir il vardır; bir Devleti tek başına ye
nen ve Ulusal Kurtuluş Savaşının öncülüğünü 
yapan, düşman gücüyle indirilen bayrağını 
iman gücüyle kalesine çeken ve tarihte ikinci 
bir «Bozkurt Destanı» yaratan ve fakat bu
na rağmen Cumhuriyetin nimetlerinden gere
ğince faydalanamayan ve hattâ bir «kahra
manlık» unvanını dahi kazanamayan Maraş 
ilinin bu Yüksek Kurul tarafından dikkatle ele 
alınmasını, o bölgenin bir temsilcisi sıfatıyle 
diliyorum. 

Tasarının 4 ncü maddesinde yer alan Si
vas Üniversitesi, ki, büyük bir inançla bu oyu 
vermiş bulunuyoruz; kurulacak olan Sivas Üni
versitesine bağlı fakültelerin meselâ orman, 
veteriner veya eğitim fakültelerinden birisi
nin Maraş'ta kurulmasını... 

. BAŞKAN — Sayın Öztürk, bunlar 7 nci 
maddeyle hiç ilgisi olmayan şeyler efendim. 

İBRAHİM ÖZTÜRK (Devamla) — Oraya 
temas edeceğim efendim. 
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Ayrıca, değerli oylarınızla kabul edilmiş bu
lunan 300 okuldan birkaçının bu kahraman ile 
ayrılmasını ve yine özenle ve bezenle belirti
yorum, bir ay sonra kutlanacak olan ve kut
lama törenleri Türkiye çapında ün yapan 12 
Şubat Maraş Kurtuluş Bayramında ilk uygu
lamanın yapılmasını, yani bir Cumhuriyet 
festivalinin bu "ilde bu kurtuluş bayramı 
günü tertiplenmesini özellikle istirham ediyor, 
Yüce Heyetinizi tekrar saygıyle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Oğuz, bu kutla
ma töreninin gelir kısmını düzenleyen 7 nci 
madde üzerinde buyurunuz efendim. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

7 nci maddenin (a) fıkrası üzerinde dur
mak istiyorum. 7 nci maddenin (a) fıkrası, 
Hükümet tasarısında 1972 yılı itibariyle 50 
milyon, 1973 yılı itibariyle 50 mi]yon; netice ola
rak iki malî yıl içerisinde 100 milyonluk bir 
ödeneği öngörüyordu. 

Tasarı Millî Eğitim Komisyonunda görşülür-
ken, bu 100 milyon liranın gerçekten memleke
tin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikteki hiz
metlere dönük olarak sarfedilmesi konusunda 
teklif vâki oldu ve bu nedenle 1 000 ilkokulun 
yapılması Millî Eğitim Komisyonunca öngö
rüldü. Bunun neticesinde 100 milyon liralık 
ödenek 120 milyon liraya çıkarıldı. Millî Eğitim 
Komisyonundan geçen kanun tasarısı, Büt
çe - Plân Komisyonunda, bu 1 000 ilkokulu 200'e 
indirmek suretiyle ödeneği yine 120 milyon se
viyesinde tuttu. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce Komis
yon sözcüsünün buradaki ifadelerini yadırga
mamak mümkün değil. Bin okulu yapamayız, 
500 okulu yapamayız, bunun sayısını 30O'e in
dirin diye, âdeta pazarlık yaparcasına ve maa
lesef ruh ve heyecandan mahrum bir ifadeyle 
Yüce Meclisin huzuruna çıktılar. 

Cumhuriyetin 50 nci yılını idrak ediyoruz. 
İdrak edildiği bir sırada 300 okulun yapılması, 
için harcama prosedürü de aynıdır, bin okulun 
yapılması için harcama prosedürü de aynıdır. 
Bunlar program dışı, usûl dışı yapılacak harca
malardır ve halkın da katkısıyla okulsuz, öğ
retmensiz vatandaşın bu ihtiyaçları giderilecek
tir. Cumhuriyetin 50 nci yılında bundan daha an
lamlı bir harcama olamaz. Cumhuriyetin 50 nci 
yılında hâlâ okulsuz, hâlâ öğretmensiz köy bu

lunurken ve bunların sayısı binlerin üzerine çı
karken seminerler yapmak, konferanslar yap
mak, havaî fişekler patlatmak memleketin ger
çeklerini yansıtmaz ve ımemle'ketin gerçeklerine 
cevap veren nitelikte harcamalar olamaz. Şu 
hakle, bu paralarla gerçekten ihtiyacımız olan, 
hiç olmazsa yarım asırlık Cumhuriyeti Devrin
de bir meseleyi halletmenin kıvancına şu Yü
ce Meclis ermeliydi ve program dışı bir okul 
da yapıldığı takdirde, programla beraber yapı
lacak okullarla birlikte bu mesele büyük ölçüde 
çözüme kavuşacaktı. Maalesef, bu imkândan 
şimdilik mahrum bulunuyoruz. Geliyorum öde
nek miktarına. 

Okul sayısı binden 300'e indirildiği halde, 
ödenek miktarı aynı seviyede tutulmuştur. 

Sayın arkadaşlarım, Sivas ilinde kurulacak 
üniversitesinin kuruluş meselesi konusunda bir 
harcamaya ihtiyaç yoktur. Nihayet Sivas ilin
de bir heyet tahrik edilecektir, heyet kuruluş 
yerini tespit edecektir. Tahmin ediyorum Sivas
lılar bu mutlu neticeden .memnun olarak kuru
luş yerini Hazine arsaları üzerinde tesis ede
cekler ve bir harcamaya da ihtiyaç gösterme
yecektir. Ve en nihayet bu üniversitenin kanun 
tasarısı Hükümet tarafından hazırlanacaktır, 
Yüce Meclise gelecektir. 29 Ekim 1973'e kadar. 
Bu da 'munzam bir harcamaya ihtiyaç gösteren 
faaliyet değildir. 

Şu halde, 1972 yılının sona ermesi, 1972 malî 
yılının sona ermesi için çok kısa bir zamanın 
kalması, bu kanunun Cumhuriyet Senatosunun 
ilgili komisyonlarında görüşülmesi ve Cumhuri
yet Senatosunda önümüzdeki günlerde bütçe 
ile meşgul olması nedeniyle 1972 yılından öde
nek alma imkânının, şansının bulunmadığını 
ifade etmelk istiyorum. 1972 malî yılından öde
nek alınmış olsa dahi, Şubat ayı içerisinde, Şu
bat aymm son günlerinde alelacele harcamalar 
yapılarak 50 - 60 milyon lira heder edilebile
cektir. 

Bu nedenle, tasarıdaki 7 nci maddenin (a) 
fıkrasının değiştirilmesi ve 1972 yılının ifade
den çıkarılması, 1973 yılında sadece 80 milyon 
lira ödenek vermek suretiyle Hükümetin de 
harcamalarda daha titiz, daha dikkatle hareket 
etmesini temin amacıyle bir tadil önergesi ver
miş bulunuyorum. Arkadaşlarımın bu önergeye 
iltifat etmelerini özellikle istirham ediyorum. 
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Sayın arkadaşlarım, daha henüz kanun çık
madı. Her yerde 50 nci yıl hazırlıkları yapılı
yor. Mensub olduğumuz müesseselerde, tanıdığı
mız, bildiğdımiz müesseselerde, üniversiter mües
seselerde 50 nci yılın en iyi şekilde kutlanması 
için bilimsel nitelikte faaliyetler yapılmaktadır. 
Bu faaliyetler bu ödenekten kaynak almamak
tadır. Şu halde, sayın Balkanın da birçok ko
misyonlar kurduğu, birçok faaliyetler yaptığı
nı radyolardan istiyoruz. 50 nci yıl için, bü
tün Türk Milleti için kutlanacak bu tören için 
bu kadar geniş masrafa ihtiyaç yo;ktur. Bunu 
millet, mahallî idareler zaten seve seve yapa-
yapacaktır. 

Bu nedenle tahsisatın 120 milyon liradan 
80 milyon liraya indirilmesini ve 1973 yılındaki 
ödeneğin 60 yerine 80 olarak kabul edilmesini 
arz ve istirham ederim. 

Yüce Meclise sa'ygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargil, 

buyurunuz efendim. 

TUFAN DOĞAN AVlŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

7 nci madde, 4 ncü maddenin malî portels&ni 
teşkil etmektedir. Daha önce konuşan Sayın 
Oğuz, bu kutlama için 1972, 1973 yıllarında 
Maliye Balkanlığı bütçeisine 60'ar milyon lira
dan 120 milyon lira konim asının fazla okluğunu 
işaret buyurdular. Bu bir ölçüde, geriye dönüp 
baktığımız zaman gerçekten de, bilhassa Sivas'
ta 'kurulacak üniversitenin kurulması hazırlık
ları için bir paraya ihtiyaç olmadığı dikkate 
alınacak olursa, elbette 120 milyon lira, fazla 
bir para gibi gözükmektedir. 

Dalha önce kaibul ettiğimiz, 4 ncü madde ne
deniyle Yüöe Meclisin kaibul ettiği ve Komisyo
nun benimsediği Sivas'ta bir üniversite kurul
ması hazırlıkları, 300 adet ilkokulun yapılması 
ve öğretime açılması, beış fakülte hazırlığının 
tamamlanması, özel eğitime muhtaç çocuklar 
için bir müessesenin kurulması ve 9 Eylül kur
tuluş zaferinin, anıtının tamamlanması gibi beş 
maddelik bir malî külfeti kabul etmiş oluyoruz, 
üniversite açılmasıylc. ilgili külfetin dışında. 

iBöyle olunca, Devlet bütçesinden bunu kar
şılamamız elibette bir ölçüde bize güç gelecek
tir. Meselâ, bir toprak reformu için lâzım olan 
parayı bütçemizle koyma imkânına sahip de
ğiliz. Maliye Balkanı bunun 70 milyar lira por

tesi olduğunu öne sürüyor. Toprak Reformll 
Müsteşarlığı bütçesi 77 milyon lira olarak tes
pit ediyor. Diğer kuruluş bütçelerine bu yıl 
125 milyon lira koymuş bulunuyoruz. Memurla
rın, 657 sayılı Kanuna göre birikmiş 9 aylık 
maaş farklarını da ödeyememiş durumdayız. 
Ayrıca, Ortadoğu ülkeleri millî gelirlerinin 
% 8'ini millî eğitime ayırırken, biz ancak % 2,5 
ilâ % 4 oranında bir miktar ayırma imkânına 
sahibiz. O hakle, bütçemiz bu bakımdan son de
rece kifayetsiz. Bütçemiz kifayetsizdir diye 50 
nci yılın kutlama hazırlıkları için bir para sarf 
etmieyelim kanaatinde değilim. Ama, buna kay
naklar kısmında - önerge de takdim etmiş bulu
nuyorum - başka bir yol da bulmak imkânı var. 

Maliye Bakanlığı bütçesine konan miktarın 
ıben, 1972 - 1973 yıllarında 50'şer milyon lira
dan 100 milyon lira olarak bütçeden ayrılması
nı, ayrıca da 1973 yılı Ekim ayı sonuna kadar 
geçerli olmak üzere her türlü mektup, kart ve 
matbualara 10'ar kuruşluk, şehirlerarası haber
leşme ve havale makbuzlarına da ilâve olarak 
yapıştırılacak 25'er kuruşluk pul gelirleri ilâ
vesi için bir önerge takdim etmiş bulunuyorum. 
Hiç olmazsa, masrafların büyük bir kısmını bu 
yolla karşılama imkânımız vardır ve (c) bendi
nin «Gelirlerinden» sonraki kısmama ilâve edi
lirse, bu parayla da büyük bir miktar elde edil
miş olur ve Devlet bütçesine bir külfet de yük-
lem'emiş olabilir. 

Yüee Heyetiniz önergeme iltifat buyuruma, 
ıbütöeyi bir sıkıntıdan kurtarmış oluruz ve böy-
lec-e de, eğer bütçemizde paramız varsa, Devlet 
memurlarının birikmiş haklarının iadesine im
kân sağlamış bulunuruz. 

ıSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde başka 
söz isteyen sayın milletvekili ? Yok. 

7 nci madde üzerinde verilmiş bulunan de
ğişiklik önergelerini takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünün kutlan
ması hakkındaki kanun tasarısının 7 nei mad
de (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilme-
sini, (c) bendinin sonuna da aşağıdaki cümle
nin ilâvesini saygı ile öneririm. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 
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Madde 7. 
Bend (a) — 1973 yılı için Maliye Bakanlığı 

bütçesinden ayrılacak 50 milyon TL. tutarın
daki ödenek, 

Bend (a) ile 1973 yılı Ekim ayı sonuna ka
dar geçerli olmak üzere her türlü mektup, 
kar t ve matbualara lö'ar, şehirlerarası haber
leşme ve havale makbuzlarına da ilâve olarak 
yapıştırılacak 25'er kuruşluk pul gelirleri. 

(O. H. P., I). P. sıralarından «Önergıeyi ge
ri al» sesleri) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi takdim ediyo
rum. 

iSaym (Başkanlığa 
'Cumhuriyetin 50 nci yıldönümünü kuitlaıma 

Kanununun 7 nci maddesinin (a) bendinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Siva-rç 
Enver Akova 

Madde 7. — Bıend (a). 
«1,972 - 1973 yılları için Maliye Bakanlığı 

1972 yılı Bütçesine, gelecek: yıllara sari taah
hütlere girmeye yeitikili olmak üzere, yirmi mil
yon lira tutarındaki ödenek.» 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi takdim edi
yorum. 

Sayın Başkanlığa 

7 nci maddenin (a) fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

;«(a) —• 1973 yılı için Maliye Bakanlığı büt
çesinden ayrılacak 80 milyon TL. tutarındaki 
ödenek.» 

Eskişehir 
Orhan Oğus 

ÖERiEKÇE : 

Hülkümötin tasarıda koyduğu ödenek 100 
milyon lira idi. Millî Eğitim Kondisyonu 1 000 
okul yapımını dikkate alarak ödeneği iki yıl 
için 120 milyon liraya çıkarmıştı. 

Yapılacak ilkokul sayısının 300''e düşürül
mesi ve 1973 malî yılının yaklaşması nedeniyle 
ödeneğin 80 milyon liraya indirilmesini arz v'e 
teklif ederim. 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi takdim edi
yorum. 

ıSayın Başkanlığa 
7 nci maddenin son fıkrasının aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Sivas 

Enver Akova 
«Söz konusu hesaptan ve genel, katma ve 

özel .bütçelerden yapılacak harcamalar hakkın
da, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale 
Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nunu ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanu
nu hükümleri uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi takdim edi
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
lOunıhuriyetin ilânının 50 nci yıldönümünün 

kutlanması hakkındaki kanun tasarısının 7 nei 
maddesine aşağıdaki hususların (d) ve (e) fık
rası olarak ilâvesini arz ve talebederiz. 

Ankara " Sinop 
.Suna Tural Hilmi İşgüzar 

d) Resmî ve özel bankaların 1973 yılı ikra
miye tertibinden ayrılan ödenekleri, 

e) Siyasî partilere 1973 malî yılında yapı
lacak Hazine yardımlar.» 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi takdim edi
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 7 nci maddeye (e) fık

rasının eklenmesini arz edıerim. 
Karat 

Musa Doğan 

e) (Banka Ve Kamu İktisadî Devlet Teşeb
büslerinin, yılbaşı reklâm masrafları bu fona 
ayrılır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
gelerin hepsini Yüce Meclise takdim etmiş bu
lunuyorum. Tekler teker okutup, Komisyonun 
mütalâasını alacağım ve ona göre Yüce Mecli
sin oyuna sunacağım. 

TUEAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Önergemi geri alıyorum Sayın Başkan. Bu se
beple önergemin okunmasına lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargil, 
ilk okunan önerge sizindir. «Önergemin okun
masına lüzum yok,» diyor ve geri aldığınızı be
yan ediyorsunuz. 

Önerge sahibinin talebi üzerine, önerge mu
ameleden kaldırılmıştır. 
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Diğer önergeyi takdim ediyorum. Sayın 
Enver Akova'nm birinci önergesini okutuyo
rum. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE
REZCİ (Niğde) — Sayın Başkan, aykırılık sı
rasına göre Sayın Oğuz'un önergesini önce mu
ameleye alırsanız, o zaman daha doğru olacak, 
sanıyorum. 

•BAŞKAN — Peki efendim, doğrudur. Şim
di Sayın Orhan Oğuz'un önergesini okutuyo
rum. Komisyon bu önergenin dalha aykırı oldu
ğunu ifade etmiştir. 

(Eskişehir Millötvdkili Orhan Oğuz'un öner
gesi yeniden okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeyle 
katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE
REZCİ (Niğde) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKLAN — Değişiklik önergesine Komis
yon katıldığını beyan etti. Önergeyi Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kaîbul 
etmeyenler... Katbul edilmiştir. 

Şimdi bu haliyle 7 nci maddede mündemiç 
(A) fıkrası, bu şekliyle değişiklik önergesinin 
dikkat nazarına alıma kaydı içinde kaîbul edil
miştir. 

Şimdi Sayın Akova'nm birinci önergesini 
okutuyorum. 

(iSivas Milletvekili Enver Akova'nm önerge
si yeniden okundu) 

ıBAŞKAN — Biraz önce Yüce Meclis, bun
dan daha aykırı olan bir teklifi kabul etti. Ko
misyon daha önceki önergeye katılmış olduğu 
için, bu önergeye katılmıyor. 

ENVER AKOVA (Sivas) — Önergemi geri 
alıyorum Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Sayın Akova, önergesini geri 
aldığını beyan etmektedir. Önerge muameleden 
kaldırılmıştır, 

Sayın Enver Akova'nm ikinci önergesini 
okutuyorum. 

(Sivas Milletvekili Enver Akova'nm ikinci 
önergesi okundu.) 

IBAŞKAN — Komisyon Sayın Enver Ako
va tarafından verilmiş bulunan bu değişiklik 
önlengesi halkkmlda bir beyanda bulunacak mı
sınız î 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE
REZCİ (Niğde) — Katılıyoruz Sayın Bavşkan. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıldı
ğını beyan etmektedir. Önergeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyoruim. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Önerge, dikkat nazara alınm'a kaydı 
içinde kalbul edilmiştir. 

Sayın Suna Tural ve Saym Hilmi İşgüzar'm 
müşterek önergesini okutuyorum. 

(Ankara Milletvekili Suna Tural ile Sinop 
Milletvekili Hilmi İşgüzar'm birlikte verdikleri 
önerge yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; öner
ge iki hususu kapsamaktadır. Diğer bir önerge 
de Musa Doğan tarafından verilmiş olduğu ci
hetle onu da okutacağım. Tahmin ediyorum; 
Saym Suna Tural ve Hilmi İşgüzar tarafından 
Verilmiş bulunan önergenin birinci bendi ile 
Sayın Musa Doğan'm müstakillen tanzim etmiş 
olduğu önerge mahiyeti aynı durumdadır. O 
sebeple onu da muameleye koyacağım. 

((Kars Milletvekili Musa Doğan'm önergesi 
yeniden okundu.) 

IBAŞKAN — Mahiyet bakımından çok az 
fark var. Saym Suna Tural ve Hilmi İşgüzar, 
«resmî ve özel bankaların ikramiye tertibimden 
ayrılan ödenekleri» bahis konusu etmiş, Saym 
Musa Doğan da; «bankaların olmakla beraher, 
Kamu İktisadî Devlet Teşekküllerinin de rek
lâm masrafları bu fona ayrılır» demiş. 

Şimdi bu sebeple önergenin birinci bendini 
oya sunacağım. Bu her iki okuduğum husus 
hakkında Komisyon beyanda bulunacak mı 
efendim ? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE
REZCİ (Niğde) — Müsaade ederseniz kısaca 
arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Çok uzunsa lütfen kürsüden 
arz ediniz efendim, buyurun. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE
REZCİ (Niğde) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Teklif ile görüşte ve ilk okuyuşta cazip ge
liyor. Bu şekilde kabulüyle faydalı bir hareket
te 'bulunacağımızı sanıyoruz ama, pratikte bü
yük aksaklıklar doğurur ve müesseseleri hak
sızlıklara maruz bırakır. Zira; bunlarda bir ke
re ikramiye bahis konusu olamaz, o tamamen 
ayrı bir statüye talbi. Bir kanun gereğince ve
rilmekte olan tevziattır. Reklâmlara gelince; 
bunu bâzı müessesieler az verir, çok verir, hiç 
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vermeyebilir. •Şimdi bunu, getirilen hükmün ka
bulüyle ne okluğunu, bazen ne olduğunu, kri
terin ne olacağını bilmek mümkün değil. Esa
sen tamamen özel hukuk hükümlerime güne da
ğıtılmakta bulunan ve bir ekonomik gayesi olan 
mevduatı toplayabilmek, mevduat sahiplerini 
memnun etmek suretiyle icabında yastığmdafci 
parayı getirmesini, ekonomik hayata faydalı bir 
hale getirilmesini teşvik eden bu tedbirleri kal
dıracak şekilde hareketti doğru bulmuyoruz. 

iSiyasî partilere gelince; malûmuâliniz ka
nun henüz ka'bul edilmiş değil, bir engelleme ile 
karşılaştı, henıüz daha Komisyondan çıkamadı 
ve nıe olacağı da belli değil. Bu bakımdan, sa
yın önerge sahipleri bunları geri alırlarsa mem
nun oluruz. Komisyon olarak katılmadığımızı. 
arz eder, saygılar sunarım. 

BİAŞKJAN — Sayın Musa Doğan, verilmiş 
olan izahat muvacehesinde Komisyon önergeni
ze kafalınıadığını beyan ediyor. 

'MUISİA DOĞAN (Kars) — Önergemi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Muameleden 
kaldırıyorum. 

ıSayın Suna TuraPm önergesi iki hususu 
kapsamakitadır. ıSaym Hilmi İşgüzar ve Sayın 
Suna Tural, her.ikisi de burada bulunmadıkla
rı için Komisyonun vermiş olduğu izakatı din
leyeni ediler, dolayısıyle önergelerini oya koy
mak mecburiyetindeyim. 

(a) fıkrası; «reısmî ve özel bankaların 1973 
yılı ikramiye tertibinden ayrılan ödenekleri.!».. 
Resımî bankayı anlıyorum ama... Efendim? 
(C. H. P. sıralarından, «haklısınız koyamayız» 
sesleri) Anlıyorum efendim de, işte onu k'endi-
kendime müzakere ediyorum. Resmî bankaların 
bir kanunla ikramiye tertibinden ayrılan öde
meklerini belki... Ben şu anda maliye teknisye
ni değilim, aslımda böyle bir önergenin tetkiki 
zımnında maliyecilerin de müteihassıs olarak 
burada bulunmaları gerekir. Yani koldifikas-
yonda, tedvinde bu gerekli mi değil mi, huku
kî imkân var mı yok mu anlamamız lâzım. 

Komisyon, katılmadığını beyan ediyor. Özel 
müstesna, resmî bankaların, özeli muameleye 
koyamam. Özel bankaların ikramiye ve ona mü
masil birtakım ödenekleri... 

PLÂN KOMffiSYONU ADINA NACİ ÇE-
R E M İ (Niğde) — Resmî bankalar da özel hu
kuk kaidelerinle bağlıdır, 

tHASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, resmî ve özel bankalar arasında denge 
bozulur. 

BAŞKAN — O denge beni ilgilendirmez, 
ibaşlka mesele. Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
adilımemiş'tir. 

İkinci benrtde siyasî partilere 1973 malî yı
lında yapılacak Hazine yardımlarını kapsamak
tadır. Komisyon Başkanı, katılmadığını beyan 
ediyor. 

Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemişitir. 
•Şimdi, Sayın Komisyon yetkilisi Çerezci, Sa

yın Orhan Oğuz tarafından verilmiş bulunan 
önergeye katıldığınızı beyan ettiniz ve önerge 
nazarı itibara alınmak üzere oya sunulduğun
da, Meclisçe kaibul edildi. Önerge bu şekilde 
kaibul edildiğine göre, filhal de katılıyorsunuz?. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE
REZCİ (Niğde) — Filhal katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Filhal katıldığınıza göre, mad
dede redakte edilecek bir durum mevzubahis 
değil. Bu değişikliği şöyle tanzim edeceğiz 
tahmin ediyorum; (a) fıkrasında, «1973 yılı için 
Maliye Bakanlığı Bütçesinden ayrılacak 
80 000 000 Türk lirası tutarındaki ödenek.» Ta
mam mı efendim?. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA NACİ ÇE
REZCİ ((Niğde) — Tamam efendim. 

BAŞKAN — (a) fıkrasını Komisyon, deği
şiklik önergesini filhal de kabul ettiğine göre, 
bu şekliyle Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

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

Sayın Enver Akova'nm vermiş olduğu öner
geye de Komisyon katıldığını beyan etti, Yüce 
Meclisçe nazarı itibara alınma kaydı içinde de 
önerge kabule şayan görüldü. Komisyon olarak 
filhal katılmaktasınız, redaksiyon yönünden bir 
beyanınız yok. Önergede mündemiç beyanı Yü
ce Meclise takdim ediyorum. 

Madde 7'nin son pragrafı: «Söz konusu 
hesaptan ve genel, katma ve özel bütçelerden 
yapılacak harcamalar hakkında, 2490 sayılı Ar
tırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 222 sayılı 
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İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükümleri uygu
lanmaz» şeklinde Komisyon filhal tekabbül edi
yor. Bu şekilde 7 nci maddenin son pragrafını 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

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

7 nci maddeyi bu değişik şekliyle Yüce Heye
tin oyuna sunuyorum. 

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

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük : 
Madde 10. — Bu kanun yayımı tarihinden 

itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz is

teyen sayın millet vekili i . Yok. 10 ncu mad
deyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

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

11 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme : 
Madde 11. — Bu kanunu Bakanlar Kuru

lu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın milletvekili'?.. Yok. Maddeyi Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. 

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

Muhterem arkadaşlarım; kanun tasarısı tü
mü itibariyle açık oylamaya tabidir. Bu amaçla 
müsaade ederseniz oy kupasını sıralar arasında 
dolaştıracağım, ancak; oy vermeden önce İçtü
züğün 137 nci maddesi uyarınca lehte, aleyhte 
birer arkadaşımıza söz vermemiz mümkün ola
cak, ancak; lehte, Sayın Enver Akova, ayrıca 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Ekrem Kangal, ayrıca lehte aleyhte olduğunu 
belirtmemekle beraber Sayın Şinasi Özdenoğlu, 
aleyhte misiniz efendim? 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Bir de Sayın Yaşar AkaH.. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Konuşmuyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Konuşmuyorsunuz. 0 halde... 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 

benim de talebim var. 
BAŞKAN — Pekiyi eefndim, biliyorum. Sa

yın Oğuz Aygün de lehinde konuşacak. Sayın 
Akova'nın lehte konuşma talebi var, ancak 
Cumhuriyet Halk Partisi Gr m adına Sayın 

Ekrem Kangal, lehte söz iste<f:ği için takdimen 
ona söz vereceğim. Buyurun Sayın Kangal. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUBU 
ADINA EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Çok kısa bir konuşma yapacağım ve huzuru
nuzu fazla işgal etmeyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; komisyonlardan Yüce 
Heyetinize gelen Cumhuriyetin 50 nci yıldönü
münün kutlanmasiyle ilgili kanun tasarısı Yüce 
Heyetinizce çok dikkatli, çok itinalı bir süzgeç
ten geçti ve daha da olgunlaştırılarak biraz 
sonra Yüksek Heyetin oylarına sunulmak üzere 
hazır duruma getirildi. 

Büyük Atatürk'ün önderliğinde ulusça başar
dığımız hürriyet ve istiklâl mücadelesini ebedi-
leştiren Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 
50 nci yıldönümünü kutlamaya bir yıldan daha 
az bir zaman var. Türk Devletinin dünya mil
letleri arasındaki yerini ve önemini gereğince 
yüceltecek olan bu kutlama için hazırlıklara 
geç başlandığı mutlaktır. Ancak hazırlıkları 
süratle ikmal edilip kutlama programlarının 
millet ve Devlet olarak el ele ve tam bir ahenk 
içinde düzenlenip yürütüleceğine ve millî bir 
saf halinde gerçekleştirileceğine de yürekten 
inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyetin 50 nci 
yıldönümünde elbetteki yurdun muhtelif taraf
larında gerek yurt içinde ve gerek yurt içinde 
ve gerek yurt dışında çeşitli törenler, çeşitli 
gösteriler ve çeşitli konuşmalar yapılacak, de
meçler verilecek. Ancak acaba bunlar kâfi mi
dir? Acaba bunlar Cumhuriyetin 50 nci yıldö
nümü ile ilgili kutlamanın prensiplerine, ru
huna uygun mudur? Şüphesiz ki, hayır. Bir 
süredir izlediğimiz gibi birçok kuruluşlar 
ve birçok iller, resmî kuruluşlar daha şimdiden 
bir israf kampanyasına başlamış, çok sayıda 
çeşitli eserler yayınlamak için daha şimdiden 
faaliyete geçilmiş, il yillıkları çıkarılması için 
her il, her teşkilât bir yarışma haline girmiş
tir. Bu 1973 yılında matbaalar için şüphesiz 
ki, bir altın çağ olacaktır, ama büyük çapta da 
bir israf olacaktır. Elbetteki, Cumhuriyetin 
50 nci yıldönümünde önemli eserler çıkarıla
cak, Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü ve Bü
yük Atatürk'ün bu güzel ülkeye hizmeti bu 
önemli eserlerde dile getirilecektir. Bunların 
çok titiz bir süzgeçten geçirilmesini C. H. P. 
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Grubu olarak öneriyoruz. Aksi halde bunun 
altından hiç kimse kalkamayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, tasarı gerek komis
yonda, gerek Yüce Heyetinizde görüşüldüğün
de bu kalıcı eserler arasında bir ile üniversite 
kurulması, 200 köye ilkokul yapılması ve bu 
arada sağır ve dilsiz çocuklar için ve bedenen 
noksan çocuklar için bir okul açılması da tasa
rıya ilâve edilmiş bulunmaktadır. Üniverişte 
kurulmasında çok şeyler söylendi ve Yüce He
yetinizin kararı ile tasarı geldiği gibi kabul 
edildi. Bunda eübetteki hiçbir ili diğerine ter
cih etme imkânı yoktur. Türkiye'nin bütün il
lerini arada bir kıyas yaparak biribirine tercih 
etmek imkânı yoktur. Ancak gerek komisyon, 
gerek Yüksek Heyetiniz bir tercihin dışında 
bir övünceli denetim olarak kabul etmiş ve bu 
önceliği tarihî gelişimi, coğrafî durumu, eko
nomik durumu ve çeşitli sebepleri ile Sivas 
ili lehine kullanmıştır. 'Buna biz Grup olarak 
katılıyor ve teşekkürle karşılıyoruz. Bu arada 
yine 300 köye ilkokul yapılması da yine Yük
sek Heyetinizde en iyi biçimini almış, Üçüncü 
Beş Yıllık Plânda geri kalan bölgelere bu 
okulların yapılması ve keza son bir değişik
likle bunların daha evvel önerdiğimiz gibi 2490 
sayılı Kanunun dışında bu okulların mütalâa 
edilmesi de yerinde bir görüş olmuştur. 

Bizim C. H. P. olarak bir önerimiz vardı, 
Türkiye'de TÜBİTAK'a eş biçimde, kardeş bi
çimde bir sosyal ve ekonomik konularda bi
limsel araştırmalar yapacak bir kurumun da 
bu tasarıda yer almasını önermiştik. Yüksek 
Heyetiniz buna iltifat etmedi. Şu anda bu ko
nuda fazla söyleyecek bir şeyimiz yok. An
cak gelecekte Hükümetin ve hükümetlerin bu 
konu üzerinde önemle durmasını yürekten di
liyoruz. 

Biz C. H. P. Grubu olarak tasarıya bu gö
rüşler çerçevesinde müspet oy vereceğiz. Ta
sarının memleketimize yararlı olmasını diler
ken Cumhuriyetin 50 nci yılını kutlamaya ha
zırlandığımız bir dönemde Cumhuriyetimizin 
millî birlik ve beraberlik içerisinde ebediyen 
devamını diler, saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ra! arından alkışlar.) 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Şinasi Öz-
denoğlu, buyurun. 

.MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Grup 
adına hem lehte konuşup, hem de aleyhinde ko
nuşma olabilir mi ? 

BAŞKAN — Aslında olmaması lâzım grup 
adına, (A. P. sıralarından müdahaleler.) Efen
dim bir dakika beyefendi, grup adına lehte 
konuşuldu, ama arkadaşımız olabilir ki, yani 
mesele bu, grup kararma veya grup adına 
yapılan konuşmaya mutlak iştirak etmez, ben 
de C. II. P. nin bir milletvekili olarak bu ka
nunun aleyhinde konuşacağım der. O kendi 
bünyelerini ilgilendirir. 

Meclis Başkanlığını ilgilendirmez. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Üzerinde söz 

rica ediyorum. 
BAŞKAN — Üzerinde olmaz. Bir lehte, bir 

aleyhte. Buyurun Sayın Özdenoğlu. 
ŞİNASt ÖZDENOĞLU (Ankara) — Saym 

• Başkan, arkadaşlarımız takdir buyururlar ki. 
grubumun bu konuda bağlayıcı bir kararı ol
madıkça milletvekili, şahsı adına oyunun ren
gini belirtmekte serbesttir. Ben de şahsım adı
na beyanda bulunacağım. 

Sayın milletvekilleri, hiç şüphesiz Cumhuri
yetimizin 50 nci yıldönümü kutlanmalıdır ve 
kutlanacaktır. Kutlamaya tam gönlümüzle ka
tılmak hepimiz için millî bir görevdir. Ancak 
başlangıçtan beri bizim şahsî inancımız şu 
olmuştur. Bu kutlama Cumhuriyetimizin he
defleri gözönünde tutularak halka hizmet gö
türen ve Türkiye'de dev atılımları başlatacak 
bir zihniyete göre düzenlenmemiştir ve tasarı bu 
esasa göre hazırlanmamıştır. O itibarla da ta
sarıyı bu yönden yetersiz gördüğümüzü açıkla
mak isteriz. 

Sayın arkadaşlarım, yıl 1973, 150 000 Türk 
köyünde ilkokul yok. Birçok köyümüzde Türk 
çocukları okulsuzluk yüzünden Türk dilini 
konuşamamaktadırlar. 50 nci yılda bu köyleri 
cehaletle ve sefalete mahkûm edemeyiz arka
daşlar. Millî Eğitim Komisyonu 1 000 ilkokul 
demiş, Bütçe Komisyonu 200'e indirmiş, sonra 
Yüksek Genel Kurul 500'e çıkarmış, fakat ko
misyonun filhal katılmaması üzerine tekrar ilk
okul sayısı 300'e indirilmiş. Arkadaşlarım bu 
hazin bir rakamdır. İlköğretim seferberliği sı
rasında Türk vatanında 30 yıl önce bu sayıda 
ilkokulu sadece iki ilimizde iki Cumhuriyet 
valisi yapıp hizmete açıyordu. Bütçeyi 61 mil
yar lira ile bağlıyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, bir hesap yapınız lüt
fen vereceğiniz para 1973 bütçesinin, hemen 
hemen 1/1 500'üdür. Temel atmalara, tören
lere, şölenlere, otomobil saltanatına, gösteriş
lere milyonlar sarf ediyoruz. 440 sayılı Kanuna 
göre kurulan Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
birçoğu tam bir çiftlik ve arpalık halindedir. 
Bugün kuruluşların zararları devamlı olarak 
Devlet sırtından ödenmekte, köy okuluna ge
lince esirgenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, okulsuz 15 bin Türk 
köyüne elbette birkaç yüz milyon daha bula
bilirdik. Tahsisler ve harcamalar için 9 ncu 
maddede bir hüküm vardu\ kararname çıkarı
lacaktır, komisyon beni ikaz etmiştir teşekkür 
ederim. Ancak arkadaşlarım, 9 ncu maddenin 
sonunda bu konularda gerektiğinde yönetme
likler hazırlanır denmekte ve yönetmelik ihti
yara bırakılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, biz tasarıyı bu yönü 
iie yeterli bulmamaktayız, milletin milyonları
nın sarfı mutlaka ve mutlaka en sağlam esas
lara bağlanmalıdır. 

İşte bu nedenlerle değerli milletvekilleri 
oyunun rengini açıklarken diyorum ki, Cumhu
riyetimizin 50 nci yılı Türk Vatanında 1973 
yılını bir heyecan ve atılımlar yılı yapacak 
bir kanunla kutlanmalı idi Biz şahsen bu ta
sarıyı bu nitelikte görmüyor ve sırf bu ne
denlerle tasarıya kırmızı oy vereceğimizi arz 
ediyoruz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Kır
mızı oy vereceğimizi... 

BAŞKAN — Vereceğimi... 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Vere

ceğimi arz ediyorum. 
Efendim kişi olarak da çoğul edatı kulla

nılabilir. 
BAŞKAN — Ha, pardon, nezaketen beyan

da bulunuyorsunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Kır
mızı oy vereceğimi arz ediyorum. 

50 nci yıl kutlanmalı, ama bu kanunla kut-
lanmamalıdır. Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Açık oylama mumal'esinde lüt
fen arkadaşlarımız oylarını kullansınlar. Ka
nun kabul edildiği takdird 3 Cumhuriyet Sena
tosuna gidecek ve millet için mutlak surette 
en hayırlı şekle dönecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Yusuf Ziya 
Önder, Sayın Enver Akova ve Sayın Tevfik 
Koraltan Cumhuriyetin 50 nci yıldönümü ka
nunu ile Sivas'ta üniversite açılmasını öngören 
maddesi dolayısıyle Yüce Meclise teşekkürleni 
sunuyorlar, iblağ ederim. 

Başka açık oylamada oyunu kullanmayan 
arkadaşımız?.. Yok. Olmadığına göre oy ku
pasını kaldırınız; oy verme işlemi sona ermiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyetin ilânı
nın 50 nci yıldönümünün kutlanması hakkında 
kanun tasarısının ("Sıra sayısı 761'de kayıtlı) ya
pılan açık oylamasına 35 milletvekili katılmıştır-, 
34 kabul, 1 ret oyu çıkmıştır. Tasan gelecek 
birleşimde tekrar Yüce Meclisin açık oyuna su
nulacaktır. 

Kıymetli milletvekilleri, bugün kabul edil
miş bulunan ve parti gruplarının müştereken 
vermiş bulundukları önerge muvacehesinde 
Meclisimiz Kurban Bayramı münasebetiyle 
22 Ocak Pazartesi günü saat 15.00'e kadar 
çalışmalarına ara vermiş bulunmaktadır. Bu 
sebeple birleşimi kapatırken arkadaşlarımın tü
müne ve dolayısıyle temsilcisi oldukları Büyük 
Milletimize Bayram dolayısıyle hayırlı günler, 
mutluluklar, sağlıklar, başarılar diliyorum. 
(«Sağ ol Başkan» sesleri.) 

22 Ocak 1973 Pazartesi günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma «saıaiti : 17,45 
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OuimJhû JIyeıtün ilânunııı 60 aıci Y^ödimlülnJüra ku/ttaın'a'sı fcaikkıaıda kanun tasajnisMua veniHien 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Orhan Birgit 
A. Sakıp Hiçerimez 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURSA 
tbrahiım öfctıem 
Kasım Önadım 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

oylarım laonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekînserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
35 
34 

1 
0 

403 
12 

[Kabul edenle?*] • 
GİRESUN 

Mustafa Kemal Çilesiz 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Nuri Eroğan 
Sezai Orkunt 
Naime İkbal Tokgöz 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Burhanettrin Asutay 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşar 
Enver Turgut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Mevlüt Oeaıkçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

[Beddeden] 
ANKARA 

Şinasi özdenoğlu 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

gil 

1 
] 
2 
1 

—. 
12 

(Çoğunluk yoktur.) 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettiin Öevhori 

• • • • « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

39 NCU BİRLEŞİM 

12 . 1 . 1973 Cuma 

Saat : 10,00 
I 

& - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — Eski eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Mali
ye, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 3'er üyeden kurulu 17 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 
672 ve 672'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 5 . 1972, 10 . 1 . 1973) 

X 2. — 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14 . 4 . 1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

X 3. — Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldö
nümünün kutlanması hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/658) (S. Sayısı : 761 ve 761'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1972 ve 29.11.1972) 

4. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay 
İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet 
Meclisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1972) 

X 5. — Madencilik Reformu kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi İhsan 
Topaloğlu ve 36 arkadaşının, Maden İşleri Ge
nel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında 
ve 6309 sayılı Maden Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi aynı kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair, Cumhuriyet Senatosu Ça
nakkale Üyesi Ziya Termen ve 22 arkadaşının, 
Madencilik Reformu kanun teklifleri ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonların
dan seçilen 8'er üyeden kurulu 83 numaralı Ge
çici Komisyon raporu ((1/605, 2/629,2/640, 
2/657) (S. Sayısı : 773) (Dağıtma tarihi : 
19 . 12 . 1972) 

X 6. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporla
rı (1/540) (S. Sayısı : 736 ve 736'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 21 . 9 . 1972 ve 1 12 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

2. — Gümüşane Milletvekili Nurettin Özde-
mir ve 44 arkadaşının, Türk Kanunu Medenisi
nin birinci kitabının ikinci babı üçüncü faslının 
değiştirilmesi, bu kanuna bâzı madde ve fıkra
lar eklenmesi, bâzı vakıfların vergi muafiyetin
den faydalandırılması hakkındaki 903 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/538) (S. Sayısı : 782) (Dağıtma ta
rihi : 6 . 1 . 1972) 

X 1. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet Kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji. Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra-

...>.. ...... 


