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2. — Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün' 
ün, Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifincc 

I. — GEÇEN 1 

Sivas Milletvekilli Ekrem Kangal, dünya buğ
day politikası ve fiyatları, 

Erzurum Milletvekili Zekâi Yaylalı, Cum
hurbaşkanı Fahri Korutürk'ün 23 Nisan 1920 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münase
betiyle yapmış olduğu konuşma ve, 

İçel Milletvekili Rasim Gürsoy da, bazı Hü
kümet üyelerinin son igünleııdeki ayırıcı beyan
ları konularında gündem dışı birer demeçte bu
lundular. 

Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'a 
Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre'nin, 

Devlet Bakanı Isımail Hakkı Birler'e Maliye 
Bakanı Deniz Baykal'm, 

Ticaret Bakanı Pehinı Adak'a Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'm, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim 
Doğru'ya Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ca
hit Kayra'nm, 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel 
Kurulun bilgirine sunuldu. 

Avusturya Cumlhuılbaşkanı Franz Jouas'm 
vefatı dolayı'sıyle Viyana 1da yapılacak törene 
Hü'küimeti teımsilen Mülkt Mecliisi Başkanı Kemal 
Güven'in başkanlığında bir heyetin katılması 
hakkındaki Bakanlar Kurulu kararma dair Baş
bakanlık tezkeresi de kabul olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen 
Avrupa Konseyi Istişarî Mecliisi top'knıtılarma 
katılmak üzere siyasî parti gruplarınca aday 
olarak gösterilen asıl ve yedek üyelere dair liy-
te Genel Kurulun blgiisine sunuldu. 

Sayfa 
satmalman ayçiçeğine ilişkin sorusu ve Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı Muriafa 
Ok'un yazılı cevabı (7/110) 342:345 

3. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâ-
lettin Ezman'm, 1973 - 1974 yılları Bingöl 
iline ayrılan ödeneklere ilişkin Bayındırlık 
ve Köy İşleri ve Kooperatifler bakanların
dan sorusu ve Bayındırlık Bakanı Erol 
Çevikçe'nin yazılı cevabı (7/117) 345:348 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, TRT Kurumunun izlediği yayın po
litikasının ve tarafsnzlık iddialarının incelene
rek alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
(10/8) ve, 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
Grup başkanvekillerıi Siirt Milletvekili M. Ne-
bil Oktay ile Van Milletvekili Salih Yıldız'm; 
hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hay
vancılıkla geçinen yurttaşların refaha kavuş
ması için gerekli kanunî ve idarî tedbirleri tes
pit etmek üzere (10/9) Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 noü madde
leri uyarınca birer Meclis Araştırması açılma
lına dair önergeleri okundu, gündemdeki yer
lerini alacakları ve sıraları geldiğinde görüşüle
cekleri bildirildi. 

Danışma Kurulunun, gündemin «Kanun ta
sarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen di
ğer işler» kısmında yer alan tasarı ve tekliflerin 
gündemdeki diğer bütün işlere takdimen önce
likle görüşülmesine dair öneriri kabul olundu. 

Alman karar gereğince görüşülmesine baş
lanan ; 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
648 sayılı Siyasî Partiler Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifinde Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişikliğin Plan 
Komisyonunca benimsendiğine dair raporu 
(2/106; S. Sayısı : 9 ve 9'a 1 nci ek) kabul edi
lerek tekliflin kanunlaştığı; 

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 
arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

UTANAK ÖZETİ 
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Birliği Kanununda bazı değişiklikler yapılması
na dair kanun teklifinde (2/4; S. Sayısı: 27) 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonunun benimsediği maddelerin 
kabul edilerek kesinleştiği; bcnıimyenmeyen mad
deler hakkındaki benimsememe kararlarının da 
ıkalbul olunarak, ilgili maddelerin Karma Komis
yona gideceği açıklandı. 

Adana Milletvekili Osman Çıtırrk ile istan
bul Milletvekili Engin Unsal ve 13 arkadaşının,' 
tesjril edilmeyen birleşmeler ile bunlardan do
ğan çocukların cezasız tescili hakkında kanun 
tekliflerinin (2/115, 2/118) (S! Sayısı : 28) tü-
jnü üzeninde bir süre görüşüldü, teklifin içişle
ri Komisyonuna havale olunması kabul olundu. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu ida
reci Üyelerinsin, T. B. M. M. <eski üye'leri hak
kında kanun teklifi (2/91), (S. Sayışa : 29) Ko
misyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun-
'madıklarından (ertelendi. 

21 Haziran 1927 tarihli ve 1111 sayılı Asker
lik Kanununun '59 nen maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısının (1/47) (S. Sa
yısı : 15), yapılan görüşmelerden sonra, mad
deleri ve tümü kabul edildi. 

Görüşmeler sıriasmda Geme! Kurulu ziyaret 
,eden Pakistan Millet Meclisi Başkanı Sahibza-
de Faruk Ali Başkanlığındaki Pakistan Parla
mento Heyetine Başkan tarafından «Hoş geldi
niz» denildi. 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilcs&z 
•ve 9 iarkadaşının; fındık randımanının ve Fis-

kobiı İlk yönetiminin aksaklıklarının tespiti ve 
üretici haklarının korunması için 'gerekli ted-
birierin alınması amacıyle Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ncıi maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/7), yapılan • görüşmelerden sonra 
kabul olunarak; 

Meclis Araştırma Komisyonunun 15 üyeden 
kuralıma sı, 

Çalışma süresinin, üye seçimi tarihinden iti
baren üç ay olması ve, 

Komisyonun gerektiği takdirde Ankara dı
şında da çalışabilmesi hususları onaylandı. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 11 ar
kadaşının; son günlerde ortaöğrenim ve 'öğret
men okullarında meydana gelen olaylar ve bu 
olaylar .'karşısında yetkililerin tutum ve davra
nışla n konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/1) üzerinde de bir süre görüşüldü. 

2 Mayıs 1974 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18.50'de son 
verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekilıi Siirt 

Ahmet Çakmak İdris Arıkan 

Divan Üyesi 
içel 

O rai Mavioğlu 

n . — GELEN KÂĞITLAR 

2 . 5 . 1974 Perşembe 

Teklifler 
1. — Ankara Milletvekili Mustafa'"Kemal 

Erkovan ile Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüp-
oğlu'nun,'fazla mesaiden Gelir Vergisi kesilnve-
mesine dair kanun teklifi (2/186) (Plan Komis
yonuna ) 

2. — Adana -Milletvekili Alparslan Türkeş 
ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı iş Kanununun 14 
ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/187) (Sağlık ve Sos
yal işler ve Plan komisyonlarına) 

3. .— Adana Milletvekili Alparslan Türkeş 
ve 2 aııkadasımn, asgarî ücretten Gelir Vergisi 
keailnıem-esi -hakkında kanun teklifi (2/188) 
(Plan Komisyonuna) 

4. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş 
ve 2 arkadaşının, 6772 sayılı Devlet vte ona bağ
lı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye 
ödenmesine dair Kanununun 4 ncü maddesinin 
1 ve 2 numaralı bentlerini değiştiren kanun 
teklifi (2/189) (Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
k o m isy onla rina). 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveküd Ahmelt Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Mefodi Keskin (Kaatamwt), Oral Mavioğlu (içel) 

BAŞKAN — Mîllet Meclisinin 70 nci 'Mrleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın üyelerin yoklamaya ibatılmalıa-
rını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Değerli 'arkadaşlarım, hali ha

ni . — YOKLAMA 

zırda Umumî Heyette 193 arkadaşımız mevcut
tur. Bu duruma göre, çoğunluğumuz bulunma
dığından, SQ.SH 15.40 da yeniden toplanmak üzer 
re Bileşime ana veriyorum. 

Kapanma saati : 15.10 

ÎKÎNGI OTURUM 

Açılma Saati : 15.40 

BAŞKAN : Başkanvekilli Ahmet Çakmak 

DÎVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Oral Mavioğlu (İçel) 

BAŞKAN — 70 nci Birleşimin 2 ncÜ Oturumunu açıyorum. 

IH. — YOKLAMA 

BAŞKAN — îsim okunmak suretiyle yokla
ma yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklama işlemi devam (ediyor; 

sonradan gelen arkadaşların Divana tezkere 
göndermelerini rica ediyorum. 

Yoklama neticesinde çoğunluğumuzun oldu
ğu anlaşılmıştır, görüşmelere geçiyoruz. 

IV. •— BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Kars' 
ta çekilen yiyecek ve hayvan yemi sıkıntısı konu
sunda gündem dı§ı konuşması. -

BAŞKAN — Gündem dışı Söz talepleri var
dır, arkadaşlarımın bu (isteklerini karşılayaca
ğını 

Sayın Cemil Ünal, halen kışm hüküm sür
düğü Kars'ta yiyecek ve hayvan yemi hakkın
da gündem dışı söz talep etmişsiniz, buyurun 
efendini. 

Arkadaşlarımdan 5 dakikayı geçirmemeleri
ni rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Ünal. 

312 — 
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CHML ÜNAL (Kars) — Muhterem Baş-
kany saygı değer milletvekilleri; 

Bugün Kars'ın nüfusu 7KX> binin üzerindedir. 
700 bin insanın % 86'smın tek: geçim kaynağı 
tanım ve hayvancılıktır. Kars'taki hayvan var
lığı Türkiye'deki topyekûn hayvan varlığının 
'% 9'unu teşkil etmektedir. İktisadî yönden de 
Kars'taki hayvancılık Türk ekonomisinde bü-
yük bir ağırlık olarak kendisini duyurmakta
dır. 

KJarsta insan varlığından önee hayvan var
dığı öncelik kazanmaktadır. Çünkü ?0Ö bin in
sanın tek geçim kaynağı hayvancılıktır. Hay
vandan yoksun olan Kars'lı vatandaşın hayalli
nin idamesi düşünülemez, mümkün değlMİr. 

ıŞimdi, daha evvelce Uluslararası Kalkınma 
Birliği ile, Doğu Anadolu'daki hayvancıihğm 
kalkındırılması 'babında bir anılaşma yapılmış
tır. Bilhassa bu art!aşma gereğince Kars, Erzu
rum ve Ağrı illerinde hayvancılığın geliştiril
mesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın geliri
nin artısrıilmasi! yönünden Uluslararası Kalkınma 
Birliğinden, bundan evvelki Hükümet zama
nında büyük bir meblâğ teşkil eden kredi alın
mıştır. Yalnız, bu kredi (bilhassa ,bu iböilıgelerde
ki en zor durumda olan çiftçiye intikal ettiril-
tmemiş, halen bankalarda kasalarda tutulmakta
dır. Sebebine gelince : Bilhassa ibu projenin tat
bik edilebilmesi için Ağrı'da, Erzurum'da ve 
Kars'ta «Geliştirme Bölge Müdürlükleri» ve ay
rıca il müdürlüklerinin kurulması icap ediyor
du. Bu projenin geliştirilmesi, Tarım Bakanlı
ğının bünyesindeki Hayvancılığı; Geliştirme; Ge
neli Müdürlüğüne tevdi edilmiştir. Fakat, ne 
hikmetse ibugfüne kadar Karslınm yüziüniü gül
dürecek bu proje tatbik sahasına konmamış, pa
ralar Türk Çiftçisine ve Türk köylüsüne inti
kal ettirilmemiştir. Bunun haricinde yine Dev
let Planlama Teşkilâtı tarafından «Kars Hay
vancılığını Geliştirme özel Projesi» adı altında 
(bir proje hazırlanmıştır. Bu projede de bilhas
sa Kars hayvancılığını geliştirme yönünde 40 
milyonun üzerinde bir para ayrılmış ve bu pro
je de yine ne hikmetse rafa kaldırılmış ve bu
günkü ilgililer tarafından maalesef unutulmuş 

durumdadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Eibetteki hepimiz takdir ediyoruz ki, lâfla 

Türk köylüsünün karnının doyması mümkün 

değSdir. Bugün halen Kars'ta b&r metrenin üze
rinde kar vardır. Vatandaş, hayvanına yedire
cek bir kilo ot bulamamaktadır. 

Yine daha evvelki A. P. Hükümeti zamanım
da bilhassa kuraklıktan ve tabiî âfetlerden za
rar gören bölgelerdeki Türk çiftçisine yardım 
edilmek banında 4Ö0 milyon lira para ayrârniiş-
tı ve bu paranın kararname ile de ilânı yapıl
mıştı,. Bâzı ilgililerin; radyolarda, gazetelerde 
Türk çiftçisine ayrılan yemlik ve yemeklik pa
rasının gittiğine dair bazı beyanlarda bulun
muş olımıalaruna rağmen, bugün Ziraat Bankası 
Türk Çiftçisinin yüz/üne kapflarmı maalesef 
kapatmış bulunmaktadır. 

MBOATÎ AKİSOY (Urfa) — 200 miüykm lira 
gönderildi. 

CEMÎL ÜNAL (Devamla) — 2Ö0 milyon 
lira 24 tane vilâyete gönderitlımıiştir, 24 vilâye
te pay ettiğiniz zaman, Kars'taki bir vatanda
şa düşen para 220 liradır. 220 lira için Kars'tan 
(buraya gelen 200 muhtar 2,5 ay burada kalmış,, 
belki vereceğiniz paranm on <mnWHtn da İrorada 
kapı köşelerinde, Devlet kapıllarında yemiş ve 
•aç susuz geri dönmüşlerdir. Bunu bütün ilgili 
ibakanîuMar bilmektedirler, Kars'tan kendile
rine çekilen yüzlerce telgraf vardır, açılan yüz
lerce telefon vardır, yüzflerce mektup vardır. 
Köylüden yana olduğunu iddia eden Hükümet, 
maalesef köylüyü kendi kaderiyle başb-aşa bı-
rakmatan ileri gidememiştir. 

fŞimdi, yeni Hükümetimd'z, nedense bazu ba
kanlıkların levhalarını değiştirmek suretiyle 
Türk köylülsiüne hizmet edeceği zehabına kapılı 
mistir. Şimdi, Tarım Bakanlığının üzerindeki 
levha değiştirilmiş ve levhanın üzerine bir 
«Hayvancılık» kelimesi: eklenmiştir. Sanki Ta
na» Bakanlığı, Kızılay'daki bir mağazanın vit
rini haline gelmiş de müşteri «Hayvancılık» ke
limesini gördüğü zaman, Türkiye'de hayvancı
lık meseleleri halledümaş duygusuna kapılacak. 
Bu mümkün değill. «Hayvancılık» kdiimes'ini ek
leyen iSaym Tarım Bakanlığına sormak (lâzım; 
>«Hayvan>eılık», kelimesini getirdiniz de, 'Türki
ye'de hayvandan alman süt miktarımı mı artır
dınız, yoksa hayvanın yem değerindeki etine 
değer fiyat mı buldunuz, yoksa acından ölen 
hayvanına yemlik için, yemeklik için para. mı 
gönderdiniz? Hiç birisi maalesef olmamıştır. 
Devlet kapısı vatandaşın yüzüne kapatılmıştır. 
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WL MwM B : 70 2 . 5 . 1974 O : 2 

Kars'taki Ziarat Bankası,, kapısında polis bek-
letmekteldir, jandarma bekletmektedir, tek bir 
tane köylü o kapıdan içeri girememektedir. 
iG-erekçe'si de ortadadır : Karıştaki Ziraat Ban
ka Müdürünün bir akrabası filân partiden se-
natörımüş; senatör olduğu için, çekilen onlbin-
.'101*0e telgrafın hile birisi ilgililer tarafından dik-, 
'kat e alınmanııştıır. Halen Ziraat Bankasının tu
tumu,' bütün Türk Çiftçisini bu kışın (Ortasında 
perişan etmiştir. 

BAŞKAN — Tamamlayınız lütfen . Sayın 
Ünaılv 

.'ÇEMIİL ÜNAL (Devamla) —.Art ık yaza 
çılkma durumundan ümidini kesen Türk köylü
sü, Kars çiftçisi umudunu Allah'a bağlamıştır. 
Şayet Allah, yalnız ve yalnız bu kari:, bu yağ
muru ortadan kaldırılsa belki yaza çıkmak na
sip 'Olacaktır; aksi takdirde, bugünkü Hüküme
te iş kalırsa zavallı Kars'lı ölümle başbaşa ka
lacaktır. 

İSaygılariımla, (A., P. ve D. P. sıralarından; 
«•cBravo»1 'sesleri, alkışlar.) 

'•' ̂ '"İBAŞiIÖAN •— Teşekkür e derim iSayın Ünal. 

2. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiV 
in, Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı Nec
mettin Erbakan Başkanlığındaki Heyetin ıSuu-
dî Arabistan gezisi konusunda gündem dışı ko
nuşması. 

(BAŞKAN — Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yandı.meısı Sayın Erbakan'im Suudî Arabistan 
gezisi hakkında Ankara -Milletvekili Sayın Nec
det Evliyagil. 

Buyurun Sayın Evliyagil. 
ıNEfCDET EVLÎYACHL (Ankara) — S a y ı n 

Başkan, sayın milletvekilleri; . 
ISuudî Arabistan bir zamanlar bizim idare

miz altında olan bir bollge idi. Bu bölge ile ve 
Ibu bölgede yaşayan insanlarla acı tatlı anlıları
mız vardır. Koskoca Türk Devleti olarak, bir 
zamanlar idaremiz altındaki topraklara 'büyük 
T/eklaımılarla ve .gereksiz gösterişli1 davranışlarla 
yardım istemeye gitmek gurur sarsıcı olmuştur. 

Bir yerde bütün Batı âlemi bu Arap devlet
lerinin peşinde koşmaktadırlar; fakat onlar bu 
koşmayı, 'bizim yaptığımız gitbi tantanalı bir 
şekilde ortaya sermemektedhıler. Bu 'b i r alış -
veriş meselesidir. İstersiniz; verirler ya da ver
mezler. Bu basit hesabı bir kenara koyarak his
si davranış:1 arla, daha ortada hiç bir şey yok-> 

ken, Arabistan'a giden 'heyetin sanki temasları
nın sonunda her.'şeyi halledeceknıiş gibi (baştaki 
nikbinliği ıgereksiz ve geçersiz 'olmuştur.. 

Bizim, Arapların peşinden koşan bir diğer 
Batı ülkelerinden farklı bir tara fimiz da onlar
la aynı dinden oıiuşumuzdur; ama ne yapalmı 
ki Araplar bu konuda 'bizim heyecanımızı gös
termemişler, sadece şekilde kalarak din kardeş
liğimizi bir kere daha hanç erie^nişlerdir. 

(Buradaki arıza, Hükümete ve bu temasları 
yürütmekle görevlendirdiği anlaşılan Sayın 
.Başlbakan Yardımcısına aittir. Hükümet ilk te
masları yapmadan bu resmî teması düzenli emiş
tir. Başlbakan Yardımcısı ise işin başından Ibetri 
konuyu bir iç politika meselesi olarak ele almış, 
basın toplantıları ve durmadan verilen beya
natlar s'onunda olumlu bir sonuç, alamayınca,, ne 
yapalım ki millet olarak çok şeyler kaybetme-
raıizin yanında, her vatandaşta bir güven sarsın
tısı meydana getirmiştir. 

iSaym Erbakan -'Başkanlığındaki 'bir heyeti
mizin Suudî Arabistan gezisinin, verilmek iste
nen bütün tavizlere rağmen, başariisızilıkla so
nuçlandığı basına yansıyan haberlerden anlaşıl
maktadır., Kalabalık heyetimizin bir oldu bitti 
havası içinde yola çıktığı ve Arabistan'a âdeta 
çantada keklik güzü ile baktığı, her talebimizin 
süartle yerine getirileceği 'inancı içinde bulun
duğu Eı bakan'in fazla iyimser demeci erinde 
belli oluyordu. Heyet Başkanının uçağa biner
ken hareketlerini televizyonda izleyenler, ko
nuşmalarına kulak verenler, sanki her şey ha
zırlanmış ve kotarılmış da iş yalnız ve yalnız 
protokolün tanzimine ve imza törenine kallmış-
mış gibi bir düşünceye saplanmıştır. 

ifütediğiniz kadar din istismarcısı görünün, 
yine ist ediğiniz kadar kendi ülkenizde bu duy
guları .körükleyerek oy toplayın; ama şunu' 
unutmayın ki Araplar, politikacılarımızı, biziım 
kendilerini tanıdığımızdan daha da iyi tanıdık
larını bu vesile ile ortaya koymuşlardır. 

Demek ki, uçakta, namaz kılarak yola çık
mak, şlıin görünmek için kafaya işli emeli tak
keyi geçirerek ibadet yapmak; .«Türkiye Filis
tinlilerin yanındadır» -diye demeç, vermek, kut
sal emanetlerin filmlerini sergilemek yeterli sa-
yıılmıyormuş. 

Ne imiş?.. Yalnız turizm konusunda olumlu 
bir anlaşma 'zemini yaratılmış. Artık, cehen-
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ııenıî sıcağın mutlu azınlığı, dünyanın en güzel 
iklimine sahip sahillerimize dinlenecek ve key
fedecek .demektir. Bu suretle de hep beraber tu
rizmin ahlâk .getirdiğini göreceğiz. 

'Bu lüzumsuz ve aceleci gezi hevesinden İdm 
yara - bere almaştır? Talbiî ki şakacı Erbaka.n 
değil; 'bütünü ile Türk Ulusu. Cumhuriyetin 50 
nci yııliinda ise, 16 İmparatorluğun son halkası 
'di an Türk Devletini böylesine zedelemeye kim
senin hakkı yoktur. Parlâmentomuzun, Devlet 
Bakkamımız ile Hükümet Başkanının bu davra
nışlar üzeninde ısrarla duracağını sanıyoruz. 

(Suudî Arabistan, ucuz petrol isteğimizi «Bir 
şey yapamayız» diyerek reddetmiş; ülkemize 
ek petrol satışından ARAMCC^nun aracılığı 
şart 'koşulmuş; Faysal, Erıbakan'un saimlimiyetine 
inanmamış; Türk teklifi alarak götürülen 35 
milyarlık dev projeler konusu ciddiye alınma
mış; Eirbakan eli boş dönmüş... Bunîaır gazete-
llerde çıkan haberlerden bir kaçına ait başlık
lardır. 

iTürk Hükümetinin ikinci adamı Başbakan 
Yardımcısı 'Sayın Erbakan, Suudî Arabistan 
Basın Ajansına da ıbir demeç vererek şöyle de
nmiştir. 

l«iKuidüs bir İslâm şehridir, hangi şekilde 
olursa olsun bu şehrin İsılâm karakterinde bir 
değişiklik yapılmasını kabul etmeyeceğiz.» 

«Filistinlilerin haklarını destekliyoruz. 1967 
öncesi sınırlarına çekilmesini istiyoruz» 

Böylesine başarılı bir geziden sionra bunları 
istemek hakkımız olabilir mi, sözlerimiz ciddîye 
alınaıbilir mi? 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı .Sa
yın Erbakan'm yola çıkmadan evvel bu alış -
veriş ziyaretini abartmasına da. pek lüzum yok
tu kanımızca. Nitekim, ibıı konuda Demokratik 
Parti Genel Başkanı Sayın Bozıbey!i bugünkü 
Milliyette yaymllanan demecinin bir yerinde, 
«Ancak, Sayın Erbakan'm bazı konuşma'lan 
Türkiye'yi harcayarak netice alma üısluibunda 
.görülmektedir»' demiştir ki, Sayın Bo^beyli bu 
teşhisinde yerden göğe kadar haklıdır.. 

BAŞKAN — Sayın Evliyagil, lütfen tamam
layınız, süreniz doldu. 

NECDET EVLİYAGİL (Devamla) — Başüs-
tüne efendim. 

Bir önemli nokta da şudur : Böylesine sü
ratle gerçekleştirilen geziye Sayın Dışişleri: 
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Bakanı katılmamıştır. Arabistan ile alış - veri
şin yanında, karşılıklı dış politikanın da esas
larının yeni baştan gözden geçirilmesi gerekir. 
Bu da pek talbiî Dışişleri Bakanlıkları seviyesin
de düşünülebilirdi. Nitekim İSaym Er'bakan'm 
muzafferce sonuçlandırdığı bildirilen petrol ile 
ilgili temasları bugünkü basınımıza şöyle yan
sımıştır : (Zamanın darlığı yüzünden bir kaç 
örnekle yetineceğim) 

Günaydın Gazetesi : «Sluüdî Arabistan ucuz 
. petrol isteğimizi, Ibir şey yapamayız, diyerek 
reddetmiştir» 

ıHürriyet Gazetesi : «Erhakan Yamani'den 
petrol değil, selâm aldı.» 

Yeni Asya Gazetesi : «Suudî Arabistan'dan 
ucuz petrol alamıyoruz» 

Tercüman Gazetesi : «Arabistan 14 milyar 
liralık kredi isteğimize cevap bile vermedi» 

Son Havadis Gazetesi : «Erbakan'm Arabis
tan ziyareti Türkiye'nin prestijini sarstı» 

Adalet Gazetesi : «Erbakan, ümit içinde 
bekliyoruz, dedi» 

Sayın Başbakan Yardımcısı ümit içinde bek-
leye dursun, bu ümide, aynı Hükümetin Dışiş
leri Bakanı Sayın Güneş'ten bugün cevap gel
miştir. Sayın Bakan, Özgür İnsan Dergisine 
verdiği demeçte şöyle demiştir: «Kimse kimse
ye ucuz petrol vermek niyetinde değildir» 

Saygılarımla. (D. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Evliya

gil. 

3. — Siirt Milletvekili İdris Arıkan'ın; geri 
kalmış bölgelerin lise ve dengi okullarından me
zun olup, üniversite giriş sınavlarına girecek 
gençlerin eğitim sorunları hakkındaki gündem 
dışı konuşması ve Millî Eğitim Bakanı Mustafa 
Üstündağ'ın cevabı. 

BAŞKAN — Geri kalmış yörelerin lise ve 
dengi okullarından mezun olup, Temmuz 1974 
tarihinde yapılacak olan üniversite giriş imti
hanlarına girecek gençlerin eğitim sorunları ve 
eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili olarak Siirt 
Milletvekili Saym İdris Arıkan, söz istemişlerdir. 

Buyurun Saym Arıkan. 

İDRİS ARIKAN (Siirt) — Saym Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Malumunuz olduğu üzere, bu yıl üniversite 
giriş imtihanları 5 Temmuz 1974'te muhtelif il-
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lerimizde yapılacaktır. Bir bakıma bu neden
ledir ki, Yüksek Öğretim Kurulu 12 - 13 Nüsan 
günlerinde toplanmış olup, ikinci toplantısını bu 
ayın 17'sinde yapacaktır. Bendeniz bu vesile ile, 
geri kalmış yörelerin lise ve dengi okullarından 
mezun olacak gençlerin bu imtihanlar dolayı-
siyle karşı karşıya kalacakları adaletsiz ve eği
timde fırsat eşitliği ilkesine aykırı durumu arz 
etmek üzere yüksek huzurlarınıza gelmiş bulu
nuyorum. 

Planlama etütlerinin 1973 itibariyle son du
rumuna göre, geri kalmış yöreler 40 il ve 50 il
çeden oluşmaktadır. tilerin ekserisi Güney -
Doğu Bölgesinde yer almaktadır. Sosyo - eko
nomik yönden normal gelişmişlik düzeyinin çok 
altında bulunan, nüfusun büyük bir kısmının 
lokuma - yazma bilmediği; bu nedenle kültürel 
potansiyelin çok düşük olduğu bu illerde aile ve 
sosyal çevre, bir gence, doğru dürüst bir şey ve
rememektedir. Bu nedenle, geri kalmış yöre
lerde bir gencin eğitim ve öğretim yönünden ye
tişmesi konusundaki ümitler sadece okula kal
mıştır. Geri kalmış yörelerde mevcut ilk ve 
ortaöğretim okullarının sayısı geçmiş yıllara 
nispetle iyimser bir rakam arz etmekte ise de, 
özellikle ortaokul ve liselerdeki öğretmen yok
luğu, bu yörelerde okuyan gençlerin kendi ira
deleri ve kusurları dışında zayıf ve yeteneksiz 
yetişmelerine sebebiyet vermektedir. 

Kalkınma planlarında da yer aldığı üzere, 
Türkiye'de, öğretmen dağılımında geri kalmış 
yörelerin aleyhinde olmak üzere büyük bir den
gesizlik mevcuttur. Bu bölgelerde bu yüzden 
ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci 
sayısı, diğer bölgelere oranla çok yüksektir. Bu 
rakam, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında 
yer aldığı üzere Muş'ta 86, Rize'de 72, Yozgat'ta 
74, Burdur'da 95 ve Siirt'te 82 dir. 

Bunun yanı sıra, bu yörelerin lise ve >orta-
okulları ders, araç, gereç, ve laboratuvar imkân
larından da kısmen yoksundurlar. 

Diğer taraftan, geri kalmış yöreler diğer ka
mu personelinde olduğu gibi, öğretmen açısın
dan da halen bir tecrübe tahtası veya sürgün 
yeri olarak kullanılmaktadır. Şubat 1974 ta
rihine göre Siirt Lisesinde askerliğini yapmış 
bir tek 'asil öğretmenin bulunmayışı, bu iddia
mızı teyit etmektedir. Bilgi ve yeteneklerinden 
şüphe etmediğimiz bu değerli öğretmen arka-
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i dağlarımızın özellikle eğitim sahasında mühim 
ve etkili bir unsur olan tecrübeden yoksun bu
lundukları da bir gerçektir. 

I İKeza, geri kalmış yörelerdeki liselerin bir 
I kısmında lisan, fen ve sosyal bilgiler gibi temel 

dersler ya boş geçmekte, ya da ^dışarıdan gelen 
I ve programlarda öngörülen yeteneklerden yok-
I sun kişilerle doldurulmaktadır. Meselâ Siirt Li

sesinde Şubat 1974 tarihine göre mevcut 26 öğ-
I retmenden 16 sini, Siirt Ortaokulunda ise 60 öğ

retmenden 40'nı dışarıdan gelen bu kişiler teşkil 
etmektedir. Bunlar, ekseriyetle ilkokul öğret
menleri olup, lisede temel kültür derslerini okut
maktadırlar. 

Kazalardaki mevcut liselerin -durumu daha 
ağırdır. Oralarda kaza kaymakamını İngilizce 
Öğretmeni, Jandarma Komutanım fizik öğretme
ni olarak görmek alışılagelmiş durumlar halin-

I dedir. Bazı kaza ortaokullarında ise asaleten 
tayini yapılmış bir öğretmen, bir müdür bütün 
ders yılı boyunca edebiyat, ingilizce, kimya ve 
psikoloji gibi derslere kendisi girmektedir. Halk, 
bu nevi öğretmenlere, (nereye bıraksanız iş gö
rür manasına) «Jokey öğretmeni» adını takmış
tır. 

I İşte biz, bu konuşmada, geri kalmış yörele-
I rin bu imkânsızlık ve eksiklikler içinde yetişen 

lise ve dengi meslek okullarının üniversite giriş 
I imtihanılannda karşı karşıya kalacakları ada-
I 1etsiz ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesine aykırı 

durum üzerinde duruyoruz» Kanaatimiz odur ki, 
I temel kültür dersleri boş geçen, araç, gereç ve 
I laboratuvarı bulunmayan bir liseden mezun olan 
I bir genç ile bu yönlerden eksiksiz olan bir lise-
I den mezun olan bir gencin eşit şartlar altında 
I üniversite giriş imtihanlarına tabi tutulması, 

eğitimde fırsat eşitliğini zedeleyen bir durum 
teşkil etmektedir. Bunun neticesi iolarak, geri 

I kalmış yörelerin liselerinden mezun olan genç
lerin üniversitelere girme nispetleri çok düşük 
olmaktadır. Teşbihte hata olmazsa, bu; Fener
bahçe ile Anadolu'nun amatör bir takımına maç 
yaptırtmak gibi bir şey olmaktadır. 

Kalkınmada öncelikli yörelerin sorunlarını 
Türk toplumunun temel sorunlarından ayrı ola
rak düşünmek mümkün değildir. Kalkınma 
planlarında öngörülen, Türk tdplumunun sosyal 
ve ekonomik bütünleşmesi ilkesinin esasını bu 

J düşünce teşkil etmektedir. 
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12 - 13 Nisan 1974 tarihlerinde yapılan Yük
sek Öğretim Kurulu toplantısında saptanan il
kelerin ışığında, aynı kurulun 17 Mayıs,l$74 de 
yapa-cağı toplantıda ve sonraki 'günlerde, iş 
bu konuşmamda arz ettiğim bu sorunun özellik
le Sayın Millî Eğitim ©akanı tarafından ele alın
masını, bu suretle üniversite (giriş imtihanların
da mevcut adaletsiz ve fırsat eşitliği ilkesine 
aykırı durumun telafisi için lüzumlu tedbir
lerin bir ıaoı önce tespitini diler, Yüce Heyete 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Söz mü istiyorsunuz Sayın Bakan ? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Konya) — Evet Sayın Başkan, bu 
konu ile ilgili olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Millî Eğitim Bakanı 
Sayın Üstündağ. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS
TÜNDAĞ (Konya) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Gündem dışı konuşma yaparak millî eğitim 
sistemimizdeki aksaklığı Yüce Meclisin önüne 
getirdiği için arkadaşıma yürekten teşekkür
ler «derim. 

Arkadaşımın konuşması boyunca temas etti
ği noktalar gerçekten doğrudur ve yerindedir. 
Bu yıl, arkadaşımın söylediği gibi, 5 Temmuz' 
da üniversite giriş sınavları yapılacaktır. Mecli-
lislerimizin kabul ettiği yasalara göre, üniversi
telere 'girme esasım Üniversitelerarası Kurul 
ayarlar. (Orada 'küçük bir yanlışlık vardır, 
Yüksek öğretim Kurulu değil, Üniversitelerara
sı Kurul ayarlar) Üniversitelerarası Kurula 
Millî Eğitim Bakanı Başkanlık .etmez. Üniver
sitelerarası Kurul, üniversitelerin kendi üye-. 
lerinden teşekkül eder ve kendi aralarından baş
kanlarını seçerek yürütülür. 

Arkadaşımın konuşmasında temas ettiği gibi, 
bu yıl memleketimizin çeşitli bölgelerinden bu 
imtihanlara girecek çocuklar çok değişik ve 
farklı olanaklar içerisinde yetişen bir ortaöğre
tim sisteminden ıgelmelktedirler. Memleketimiz
de öğretmen dağılımı denigeli değildir. Ülkemiz
de ortaöğretim sistemimizdeki öğretmen açığı
mız şu anda 15 binin üzerindedir. Zamanında 
gerekli tedbirleri almadığımız için, ortaöğreti
min belli dallarındaki öğretmen açığımız hat saf-

I baya gelmişitir. Halk, okul istemiştir, imkânlar 
dahilinde halka okul götürülmeye çalışılmıştır. 
Ama buna paralel olarak tortaöğretimdeki dal 
öğretmeni yetiştirme çalışmaları dengeli bir şe
kilde yürütülmediği için öğretmen açığı »gittikçe 
büyümüştür. 

Bu bakımdan mahrumiyet bölgelerindeki öğ
retmen açığımız daha da yükselmiştir. Fırsat 
eşitliğini sarsıcı dengesizlik daha bariz halde 
memleketim izin millî eğitim sisteminin bünye
sinde görülmeye başlamıştır. Bunları yenmenin 
yolları vardır. Bunun için Hükümetimiz iş başı
na .geldiği günden itibaren bu sorunun üzerine 
bütün dikkatiyle eğilmiştir. Göreve başladığımın 
15 nci günü mevcut ortaöğretim sistemimize 
dal öğretmeni yetiştiren eğitim enstitülerimizde! 
akşam öğrenimini başlattık ve şu anda üniversi
te ve yüksek okullara giremeyeni öğrencilerden 
3 750 küsur öğrenci akşam eğitim enstitülerinde 
öğrenim görmektedirler. (O. H. P. sıralarından 
«Brova» sesleri) Durum iyi gitmektedir. Bu öğ
renciler bir sömestr kayıp etmişlerdir, yazın da 
öğrenime devam ederek bu 3 750 öğrenciyi in
şallah bir yıl evvel ortaöğretimde memleket hiz
metine sokmuş olacağız. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarımın temas ettiği hak!t 
noktaya tekrar çareler 'getirebilmek için1 çalış
malarımıza devam etmekteyiz. İki gün önce son 
görüşmelerini bitirdim. Bu yaz içerisinde başarı
lı 1000 ilkokul öğretmenini eğitim enstitülerimi
zin üç merkezinde 3,5 - 4 aylık teksifi kurslara 
tabi tutarak, orta dereceli okullarda öğretmen-

I lik yapabilme belgesini kendilerine vereceğiz ve 
önümüzdeki yıl, özellikle geri kalmış yörelerdeki 
öğretmen ihtiyacını karşılamak için, kura ile 
tayin yapacağız. Her yıl yaz aylarında, kendile
rine A ay teksifi kurs vererek, bu öğretmenlerin, 
yüksek öğretim çalışmalarını tamamlayarak orta 
öğretimdeki dal öğretmenliğine getirilmelerini 
sağlayacağız. 

Buna paralel olarak yine çalışmalarımız ara-
smda, bu yaz, özellikle teknik ve ortaöğretim 
sahasındaki öğretmen açığımıza çare bulmak 
için televizyon ve mektupla öğretim yolunu aça
rak, büyük sayıda gencimizi bu öğretim sistemi
ne dahil edeceğiz. Çalıştıkları ve bulundukları 
yerde kendilerinin, (mektupla öğretim, (ukşabil-

j diğimiz yerde) televizyonla öğretim yoluyla ye-
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tiştirilmelerini sağlamaya çalışacağız. Yazıları, 
kendilerine lâboratuvar ve atelye çalışmalarını 
yaptırarak daha büyük sayıda öğretmen yetiş
tirme olanaklarını hazırlamak için Devlet Plan
lama Teşkilâtı ve ilgili dairelerle sürekli çalış
malar yapmaktayız. Son raporlar elime gelmiş 
[bulunuyor. Bunun için 'bugünlerde gerekli ör
gütlenmelere giderek, önümüzdeki sene için bu 
tedbirleri lalma yolundayız. 

Ümidim, işe dikkatle ve titizlikle' başlanırsa, 
iki veya üç yıl sonra, ortaöğretim sistemimizdeki 
öğretmen dengesizliğini, öğretmen ihtiyacını bü
yük çapta gidererek ileride memleketimizde 
(arkadaşımızın da temas ettivi ıgibi) sosyal ada
leti sağlayacak asıl temel tedbirler ortaya ko
nulmuş olacaktır. 

(Söylediklerine yüzde yüz katılıyorum; istan
bul'un Galatasaray Lisesinden gelen çocukla, 
Ardahan Lisesinden ;gelen çocuğu aynı imtihan 
sistemi içerisinde imtihana sokarsak, fırsat eşit
liğini, sosyal adaleti yüreğinden bariz şekilde ya
ralamış oluruz. (O. H. P. sıralarından «Bravo 
Bakan» sesleri ve alkışlar) 

Problemler, ülkemizde, toplanmış, birikmiş 
bir ımanızara arz etmektedir. Bunu, Yüce Mecli
sinizden' yine sizlerin aydınlatmanızdan alaca
ğımız güçle, hep birlikte (getireceğimiz tedbir
lerle çözmeye 'çalışacağız. 

'Bu yıl için üniversite imtihanlarının şeklinde 
ve tutumunda bazı değişiklikler yapılmıştır. Ka
bul edilirse, bir aşamaya 'geçilmiştir. Eskiden ol
duğu gibi, yükseköğretim sahası için imtihanlar 
artık çeşitli yerlerde olmayacaktır. 

Yüıkseköğretilmie girecek öğrenciler için, yal-
ııi'z,bir merkezde imtihan olacaktır. Yükseköğre
time geçişin bütün imtihanları, bu yıl 5 Temmuz
da yalnız bir merkezde olacaktır. Bu imtihan 
sistemini bu sene Hacettepe Üniversitesi yöne
tecektir. 

İmtihanlarda, lise öğrenimi görenlerle, lise 
dengi okullarda öğrenim görenler arasındaki ayı
rımı büyük çapta önleyerek; meslek okullarına 
ve teknik okullara olan pekisterişleri artırmak 
için, gerek lise, gerek meslek, gerekse teknik 
okuldan mezun olanların hepsinin merkezî sis
tem imtihanına girmesi olanağı sağlanmıştır. 

Bu imtihanda ancak (A) grubu, (B) grubu 
diye iki çeşit imtihan verilecektir. (A) grubunda 
lise mezunları yalnız imtihan olacaklar, (B) gru

bunda meslek okulları ve teknik okul mezunları 
imtihan olacaklardır. Üniversitelerimizin özerkli
ği içerisinde, isteyen üniversitelerimiz (A) gru
bundan almaları gayet tabiîdir.) (B) grubun
dan da öğrenci alabileceklerdir. Şunu memnuni
yetle burada ifade etmek isterim; şimdiden dört 
üniversitemiz (B) grubuna da kontenjan ayıra
rak, öğrenci alabileceklerini beyan etmişlerdir. 
İnşallah, önümüzdeki yıllarda lise ve diğer okul
lar ayırımını büyük çapta önleyerek, üniversite
lerimizin ve yüksekokullarımızın hepsini; öğren
cileri, aldıkları, sağladıkları başarıya göre alma
ları durumuna ulaştırabilir ve bunu sağlayabi
liriz. 

Bu yılki imtihanlarda, Hükümet olarak, sos
yal adaleti ve fırsat eşitliğini büyük çapta temin 
etmek için getirdiğimiz tedbirler şunlar: 

Üniversitelerimiıziin, yüksekokullarımızın, aka
demilerimizin; kapasitelerini artırabilmeleri için, 
formal ve informal seviyeden yöneticilerle gerek
li temaslar yapılarak, ülkemizin koşullarına uy
gun olarak gerekli kapasitenin artırılmasına ça
lışılmaktadır. 

Bunun yanında Devlet Planlama Teşkilâtıyla 
sıkı bir işbirliği içerisinde çalışarak, insan gücü 
açığımız olan sahalarda Millî Eğitim Bakanlığı 
olarak gerekli kapasiteyi yaratıp, yükseköğreti
me geçmek isteyen öğrencilerin dışarda kalmama
ları için gercldi her türlü tedbirin alınmasına 
çalışılmaktadır. 

Bu yılki imtihanın geçen yılki imtihanlar
dan, bir' yerde farkı olacaktır: Geçen yıllarda 
olduğu gibi imtihan; yükseköğretime geçmek iste
yen öğrencilerin üçte birini yükseköğretime ka
bul eden; ama üçte ikisini başarısızlıkla damga
layarak yükseköğretim dışında bırakan bir baraj 
sistemi olmayacak; bu yılki imtihanlar, öğrenci
lerin hangi branşlara dağılması gereğini göstere
cek niteliği taşıyacak, imtihana giren öğrencile
rin mümkün olduğu kadar insan gücü açıkları
mız yönünde yaratılan kapasitelere alınması sağ
lanacak, dışarda öğrenci bırakılmamasına gayret 
edilecektir. 

Sayın milletvekilleri, asıl çözüm böyle olma
yacaktır. Asıl çözüm, problemin doğuş kaynağın
da olacaktır; ortaöğretim düzeyinde olacaktır. 
Bugünkü sistemde iki saatlik, üç saatlik bir im
tihanla öğrencileri, fırsat eşitliğinden, sosyal ada
letten mahrum bir düzeyde, çeşitli branşlara yö-
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neltmekteyiz. Asıl çözüm, ortaöğretim sisteminde 
getireceğimiz, yeni düzenle sağlanacaktır. Bunun 
için gerekli çalışmaları tamamlamış bulunuyo
ruz. önümüzdeki hafta başında, Tebliğler Dergi
sinde Şûraya sunacağımız rapor yüz bin adet ba
sılacaktır; bütün öğretmenlerimize ve eğitimle 
uğraşanlara gönderilecek, kendilerinin görüşleri 
alınacak, değerlendirilecek; 20 Haziran tarihle
rinde 9 ncu Millî Eğitim Şûrası toplanacak ve 
Şûrada, ortaöğretim sistemimizin; içinde bulun
duğumuz sorunu önleyecek şekilde yeniden dü
zenlenmesi görüşülecektir. 

Şûradaki görüşmelerden sonra, ortaöğretim 
sistemimizdeki yeni düzenleme çalışmalarına, gi
dilecek; bu çalışmalar semeresini vermeye başla
dığı zaman, arkadaşımın burada açıklamaya ça
lıştığı sorun büyük çapta önlenmiş olacaktır. 
öğrenciler, bütün ortaöğretim boyunca kabiliyet
lerine ve yeteneklerine göre,"işe ve hayata hazır
layan programlara, mesleğe ve yükseköğretime 
hazırlayan programlara veya yükseköğretime ha
zırlayan programalara yöneltilecekler. Yükseköğ
retime. mesleğe ve yükseköğretime yöneltilen 
programları bitiren öğrenciler, yükseköğretime 
imtihansız geçebilecekler, işe ve hayata hazırla
nan öğrencilerin de önü (hiç bir zaman tıkanma
yacak; gerekli dersleri, hayatlarında hangi saf
hada tamamlarlarsa, yükseköğretime geçme olana
ğını bulacaklardır. Böylece, özlemlediğimiz fır
sat eşitliği ve sosyal adalet, geri kalmış yörele
rimizde de, ileri yörelerimizde de sağlanmış ola
caktır. Bu biraz zaman alacaktır; ama süratle 
başlamamız gerektiğine yürekten inanıyorum. 

Onun için, değerli arkadaşımın, memleketimi
zin eğitim sistemindeki bu ciddî sorunu bugün 

Yüce Meclisin kürsüsüne getirerek, bu açıklama
yı yapmama fırsat verdikleri için kendilerine yü
rekten teşekkürler ederim. Kendilerinin duyduğu 
ıstırabı Millî Eğitimin başında görevde bulu
nan bir arkadaşınız olarak aynen yaşıyorum. He
pinizin desteğiyle, bu tedbirleri alma yolunda 
gerekli gayretin, içindeyiz. Çözeceğimize inanı
yorum. Gelecek günlerde daha çok fırsat eşitli
ğine dayalı, daha çok sosyal adalete dayalı bir 
eğitim sistemini ortaya koymamızın özlemiyle 
hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisini t em
sileri Avrupa Konseyi İstişarî Meclisi toplantıla
rına katılmak üzere siyasî parti gruplarınca aday 
olarak gösterilen ve önceki birleşimde okunan 
asıl ve yedek üyelere dair ek liste 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Başkanlı
ğın bir sunuşu var, okutuyorum. 

30.. 4 . 1974 tarihli 69 ncu Birleşimde okunup 
bilgiye sunulan listeye ektir: 

Türkiye Büyük Millet Meclisini temsilen Av
rupa Konseyine istişarî Meclisi Genel Kurul ve 
Komisyon toplantılarına katılmak üzere siyasî 
parti • gruplarınca aday olarak gösterilen asıl 
ve yedek üyeler; 

Asıl üyeler : 

Sayın Hüsnü Cahit Koçkar M.S.P. Amasya 
Milletvekili. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

V. - GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
A) ÖNGÖRÜLMELER 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
11 arkadaşının; son günlerde ortaöğrenim ve 
öğretmen okullarında meydana gelen olaylar 
ve bu olaylar karsısında yetkililerin tutum ve 
davranışları konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, geçen bir
leşimde görüşülmesine başladığımız, son günler

de ortaöğretim ve öğretmen okullarında meyda
na gelen olaylarla ilgili genel görüşmeye devam 
ediyoruz. 

Geçen Birleşimde, Millî Eğitim Bakanı ve 
gruplar adma Millî Selâmet Partisi Grupu söz
cüsü Sayın Battal görüşmüşlerdi. 

Gruplar adma söz sırası şu şekildedir : 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın İlhamı 

Ertem; Demokratik Parti Grupu adma Sayın Na
zım Baş, sırasıyle görüşeceklerdir. 
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Söz sırası, Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın ilhamı Ertemindir. 

Sayın Ertem, buyurunuz efendim; müddeti
niz 20 dakikadır. 

A. P. GRUPU ADINA İLHAMI ERTEM 
(Edime) — Saynı Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Genel görüşme talebi hakkında Millî Selâ
met Partisi Grubu adına Sayın Şener Battal'm 
konuşmasını cidden, bir talihsizlik eseri sayıyo
rum. Bilmiyorum, bütün Milî Selâmet Partililer, 
arkadaşımızın burada söylediklerine iştirak et
mekte midirler? Ama, ben isterdim ki, Millet 
Meclisi kürsüsünde bir genel görüşme talebi ol
duğu zamanda, bu olay bu tarzda ele alınmasın; 
meseleler tetkik edilmeden, incelenmeden, ön hü
kümle bunu, bir «Samimiyetsizlik» tarzında ifa
desi yapılmasın ve sonra da, konuşmasının için
de yer yer «Kardeslik»ten, «Müsamaha»dan bah
settiği, hırsın olmaması gerektiği halde; her cüm
lesinde ve hiç ilişkisi de yok iken, Adalet Parti
sine bir husumetin, bir hırsın, bir kinin ifade 
bulmasından cidden büyük üzüntü duydum. 

Ben, ileri sürdüğü meselelerin cok basit pole
mikler olduğuna ve yıllardan beri çiğnene çiğ-
nene çürüdüğüne bütün Türk Milleti ile beraber 
inanmaktayım. Bu sebeple ben bu polemiklere gir
meyeceğim, bunlar üzerinde durmayacağım. Oün-
ki, eğer bunları ciddiye alıp da bunların tahlili
ne zaman ayırırsam, hem zamanımı israf etmiş 
olacağım; hem de biraz evvel arz ettiğim gibi, 
memleket bu kürsüden çok daha ciddî şeyler din
lemek istediği için, öylelikle ben de aynı hale 
girmiş olacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız bir konu üze
rinde ehemmiyetle durmam gereklidir. O da, söz
lerinin başında ki «Yangını yaratan Parti» ifade
sidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi, eğer 
Türkiye'de birtakım hareketler olmuşsa, bu olay
ları yaratan değil; bütün imkânlarıyle, hukuk ve 
kanun içinde bu yangını söndürmeye çalışan bir 
partidir. Şimdi size bu sahada bir tahlil yaparak, 
bu meseleler hakkında biraz bilgi vermek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; 1963 yılında Millet 
Meclisinde «Gençlik olayları hakkında» bir ge
nel görüşme açıldı. Arz edeceğim husular, bu ge
nel görüşmenin zabıtlarındandır. İsteyen arkadaş

larımız bu zabıtları tetkik ederek, gençlik olayla
rının nasıl başladığını, nasıl geliştiğini kimlerin 
yangını çıkardığını, kimlerin yangını körükledi
ğini, kimlerin yangını söndürmeye çalıştığını, ko
laylıkla anlayabilirler. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçekten, Türkiye 
1968 yıllarında başlanan birtakım olumsuz hare
ketlerin içine girmiştir. Şimdi ben, en hafif ör
neklerle sözlerime devam edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 1968 yılında bir fa
kültede bir açık oturum münasebetiyle söylenen 
sözlerden, yazılan pankartlardan misaller verece
ğim. Bu pankartlarda, «Eğitim, düzenden ayrıl
maz», «Köhne düzen sarsılıyor» «Boykota neden, 
bozuk düzen» denilmektedir. Şu arz ettiğim pan
kartlar, Türkiye'de eğitim ve öğretim davasının, 
bir eğitim ve öğretim davası olmaktan çıkarak, bir 
siyasî hüviyete nasıl büründüğünün ve memleket
te nasıl bir düzen kavgası yaratılmak istendiği
nin çok açık ifadesidir. Bu bildiriler o kadar çok 
ki, ben bunların içinden lalettayin, ortadan olan
larını alarak arz ediyorum. Yine bir fakülte öğ
renci derneği, bildirisinde şöyle diyor: «Yarı aç, 
yarı tok yapılan öğrenim uğraşısına ve bütün 
bunların temelinde yatan talan düzenine karşı 
çıkan genç arkadaşlarımız yürekten destekliyoruz. 
Halkımız, bu kavganın, emekçi halktan yana bir 
kavga olduğunu bilmelidir. Emekçi Türk Halkı 
ile omuz omuza, sonuna kadar dövüşeceğiz.» 

Muhterem arkadaşlarım, şu bildiride, eğitim 
ve öğretimle ne kadar ilişki vardır? O, yüksek 
takdirlerinize sunduğum husustur. Ama, bildiri. 
açık olarak göstermektedir ki; Türkiye'de mese
leler, eğitim ve öğretim sorunu değil, Türkiye'nin 
düzeni haline ve bunun kavgası yapılır hale geti
rilmiştir. Sık sık tekrar edilen «Emekçi», «Emek
çi halktan yana» sloganlarıyla da, Türkiye' de ya
ratılmak istenilen bir sınıf kavgasının devamı ha
linde yürütülmüştür. 

Şimdi, bu bildirilerin yayınladığı devirde, 
16 Mart 1968 tarihli Ulus Gezatesi'nde, «Çok gör
meyin üniversite gençliğinin bu şekilde sokağa 
çıkmasını!»; 38 Mart 1968 tarihli Ulus Gazete
si 'nde, «Şimdi içi ve dış sömürüye yeni bir savaş
la giriyoruz»; 21 Mayıs 1968 tarihli ve yine 
Ulus Gazetesi'nde «Böyle bir düzende demokrasi 
yaşayamaz» denilmektedir. 

Yine, aynı zamanın içinde ve bu kürsüde arz 
edilmiş, bir profesörün görüşü: «Boykotu ve işga-
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li vakarla uygulayan ve işi sokağa taşırmayan 
Türk Üniversite Gençliğini tebrik etmek gerekir. 
Bu haklı bir medenî mücadeledir.» 

Muhterem arkadaşlarım, işte, işgaller, boykot
lar devam ederken, öğrenim hakkı zedelenir
ken, milyonlar sarf edilerek öğrenim ve eğitim için 
hazırlanan müesseseler bu hizmetleri görmez ha
le getirilir ve tahrip edilirken, bir profesörü
müzün, öğrenci hareketleri karşısında söylediği 
şey budur. 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Sonra nasıl 
desteklediniz siz onu? 

A.P. GRUPU ADINA İLHAMI ERTEM (De
vamla) — Profesör, partiden değil. Acele etme
yin. 

Muhterem arkadaşlarım, o görüşmede Cum
huriyet Halk Partisinin Grup Başkanı olarak 
Sözcülüğünü yapan Sayın Nihat Erini de şöyle 
diyorlar: 

«İşgal ve boykot hareketlerinde, gençleri
mizin bu davranışlarında biz takbih edecek, 
ayıplayacak hiç bir nokta görmemekteyiz. Re
forma ihtiyaç, olduğunu, kendilerine özel usul
lerle gayet parlak surette ortaya koymuşlardır. 
Bundan dolayı gençlerimizi kınamak değil, teb
rik etmek lâzımdır. 

İşte arkadaşlarım, olaylar devam ederken.. 

DAVUT AKSU (Kars) — Erim mi böyle di
yor? 

A.P. GRUPU ADINA İLHAMI ERTEM (De
vamla) — Evet efendim. Sayın Erim'in konuş
masıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu görüşmede, bu 
konuşmalara, devrin Başbakanı Sayın Süleyman 
Demirel'in çok ıkısa bir kaç pasajından örnek vere
ceğim : «Boykotçu ve işgalci talebenin veya tüm 
talebenin haklı olduğnu, her şeyiyle haklı bu
lunduğunu ortaya koymak ve buna dayanarak 
da topyekûn üniversite yönetimini, profesör
lerini kötülemek gibi bir yol tutulursa, üniver
site idaresi muhtar da olsa, çok büyük sıkıntı
larla karşı karşıya kalacaktır. Kanun ve hukuk 
devletine yakışmayan hallerin arkasında, hak 
da olsa tasvip görmeyeceğine inanıyorum. Hak
kın almış şekilleri vardır. Gençliğin verdiği he
yecanla, mevcut sistemler suçlanıyor; gayri meş
ru, cemiyet dışı hareketlere temayül artıyor, 
bütün değerlerden uzaklaşılıyor; her şey sahte, 
her kes sahtekâr sayılıyor. Sistemden kurtulmak 

için, anarşi yegâne cazip çare telâkki olunuyor. 
Mesele, boykot çevresini taşar; âmme hizmeti
nin görülmesini önler, tahrip halini alır. Sene
lerce kendilerinden feyz .aldıkları hocalarını 
tahkire varırsa, bunu boykot masumiyeti için
de mütalâaya imkân yoktur. Kanunsuzluk tas
vip, teşvik görürse, işe böyle başlarsak, yarın 
mülkiyeti, öbür gün evi, daha öbür gün şahısla
rı da koruyamayız. Tüm Türkiye'yi alâkadar 
eden meselelerde herkesten reaksiyon beklemek, 
ümit etmek hakkımızdır.» 

İşte muhterem arkadaşlarım, öğrenci hare
ketleri böylesine başladı, böylesine gördüğü teş
viklerle gelişti. Ne oldu sonu? Sonu; baştan 
bir kaç fakültede başlayan işgaller, boykotlar 
bütün üniversiteleri sarar, bütün yüksek okul arı 
sarar hale geldi ve onların içinde artık boykot, 
eğer kenlisine ait bir konuysa, kendisini dikka
te alarak birtakım hareketin içine girmekse, 
üzerinde müsamaha ile durulabilir; ama, boykot 
işgal halini alır da, okumak isteyen gencin oku
masına mani olursa, profesörler tartaklanırsa, 
profesörler derse sokulmazsa, okumak isteyen 
gençler üniversiteye girmekten men edilirse, gir
mek isteyenlere çeşitli işkenceler yapılırsa, bu
nun masumiyeti yoktur. Ama ne yazık ki, Tür
kiye'de hadiseler böyle gelişmesine rağmen, 
basında ve siyasî partilerimizde birtakım öğre
tim üyeleri arasında, maalesef doğru teşhis ye
rine, demin arz ettiğim, örneğini verdiğim tarzda 
teşhisle karşı karşıya kalmıştır. Bunun sonunda 
DEV - GENÇ'in, DİSK'in, TÖS'ün iştirakiyle 
beraber, yurdun çeşitli yerlerinde tamamen anar
şi yaratmak maksadına, Türkiye'deki hukuk 
nizamım sarsmak gayesine dönük mitingler ya
pılmıştır. «Fındık», «Haşhaş», «Doğu», «Paha
lılık ve İşsizlik» mitingleri bunların örnekleridir. 

Üniversitelerde başlayan işgal hareketleri iş 
sahalarına, fabrikalara, toprağa kadar gitmiş ve 
bütün bunların içinde maalesef bir kısım genç
lik ve demin ismini saydığım dernekler faal rol 
oynamış, onların itici gücü olmuştur. 

1 5 - 1 6 Haziran işçi yürüyüşü, Türkiye'de 
bir ihtilâl Örneğiydi ve bunu da destekleyen yi
ne bu cemiyetlerdir. 

İşte bu hareketler, Türkiye'yi böylesine bu
günlere getirmiştir. Arkadan, banka soygunla
rı, adam kaçırmalar, fidye istemeler, bankayı 
soyulmaktan kurtarmak için vazife görenlerin 
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öldürülmesi, karışıklıklara karşı çıkan, nizamı 
kurmak isteyen erlerimizin şehit edilmesi bir
birini takip eden hadiseler halinde Türkiye'yi 
gerçekten bir huzursuz döneme sokmuştur; ama 
bütün bu oluşların içinde millî itibarımız sar
sılmış, yabancılar, yabancı başkonsoloslar kaçı
rılmış ve «Hareketler, Adalet Partisi gider; bi
ter» denirken, 12 Marttan sonra, Adalet Partisi 
ayrıldıktan sonra daha şiddetle devam etmiş, 
arkasından örfi idare ilânı gerekmiş, örfî idare 
zamanında yabancılar öldürülmüş, banka soy
gunları devam etmiştir. . 

Şimdi ben Milî Selâmet Partili arkadaşıma 
soruyorum: Vicdanın, nasıl bu yangını yarata
nın Adalet Partisi olduğunu, hem de hiç ilişkisi 
yokken, söyleyebilir? 

Başbakan, konuşmasında, nelere dikkat edil
mesi gerektiğini, nasıl önceden herkesin duru
munu tespit etmesi .gerektiğini ifade ettiğini; 
aksi halde Türkiye'nin gerçekten çok karanlık 
günlere doğru itildiğini en beliğ şekilde ifade 
etmişken ve 12 Marttan sonra da bütün bu hadi
seler daha çok şiddetlenerek devam ederken, 
Türkiye'deki anarşik hareketlerin Adalet Parti
siyle ilgisini kurmaya kalkmak, en azından vic
dansızlıktır. (AP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, radyo görüşmelerini 
yapan Sayın Başbakan Nihat Erim; 1971 yılında, 
biraz evvel o konuşmayı yapan, bu hareketleri, 
«Masum gençlik hareketleridir; takbih etmek 
değil, kutlamak lâzımdır» diyen Sayın Nihat 
Erim, bu defa radyo görüşmesinde şöyle diyor: 
«Bu Anayasa ile bu kanunlarla çare bulunaca
ğını sanıyordum. Bu hareketler basit hareketler 
değildir. Bunların ardında devletimizin bütünlü
ğüne yönelmiş, dışarıdan idare edilen çok karı
şık birtakım hesaplar vardır». 

Muhterem arkadaşlarım, Nihat Erim'in Baş
bakan olarak, buna benzer konuşmaları devam 
etmiştir. O halde, Türkiye'de meselelere doğru 
teşhis koymak lâzımdır. Eğer, doğru teşhis koy
mazsak, tabiî ki, alacağımız bütün kararlar 
yanlıştır. 

Burada gayet masumane olarak, Türkiye'de 
son zamanlarda cereyan eden bazı hâdiselerin 
bir genel görüşmesinin yapılmasını en insaflı 
ifadelerle dile getirmek isteyen arkadaşlarımızın 
bu halini bir samimiyetsizlik konusu olarak al

mak ve onların mensup olduğu partiye durma
dan, hem de hisî, tamamen ki'nin ifadesi ve çok 
çürümüş, sakız haline gelmiş sloganlarla veya
hut polemiklerle deva metmek, gerçekten kati
yen tasvip edlimeyecek bir konudur. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi günün konu
suna geliyorum, önergeyle istenen hususa geli
yorum. Şimdi, bazı okullarımızda öğrenciler ve 
gençler arasında çatışmalar oldu; bazı okullar 
kapatıldı, öğretmenler 'bakanlık emrine alındı. Ta
biî ki, böyle bir durumda arkadaşlarımız çok hak
lı olarak, bu meselenin Meclis kürsüsüne getiril
mesini istediler. Bu olay getirildikten sonra, Sa
yın Bakan Salı günü yaptığı konuşmada, bu 
meselenin (Bakanlık müfettişi raporuna daya
narak) ne tarzda olduğunu Yüksek Meclise arz 
etti. Onun tahliline girmeden evvel, basında bu 
mesele gerçekten üzerinde durulması gereken 
tarzda ve bü}dik bir konu olarak aksetti. 

Tunceli olayları gerçekten, bu olayların en 
bariz özelliğini taşıyan konudur. Orada, dendi 
ki, basında, «öğretmen okullarının 126 ncı ku
ruluş yıldönümünün kutlanması sırasında bir 
temsil verilir ve millî oyunlar oynanırken; Kaf
kas oyununun sonunda tabiî olan, Türk Bayrağı 
çıkarıldığı zamanda; Türk Bayrağının salonda 
yuhalandığı, hadiseye ^elkoymak isteyen Valinin 
tartaklandığı ve bir iki gün daha bu hadisele
rin öğrenciler arasında birbirlerini yaralayacak 
tarzda ağır bir şekilde cereyan ettiği» ifade edil
di. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, böyle bir 
olay karşısında hassasiyet duyulması ve bunun 
bir genel görüşme yapılmak istenmesi çok tabiî
dir. 

Sayın Bakan, müfettişlerin raporunu ortaya 
koyarak, hadiselerin şöyle bir tasvirini yaptı
lar. Evvelâ ön konuşmalarında iç barışın, fikir
lerin hoşgörü ile karşılanması gerektiğinin, her 
fikre saygılı bir ortam yaratılması istenmesini, 
fikirleri baskı unsuru yapmamaları gerektiğini; 
eylem ve kaba kuvvetle fikrin kabul edilmesine 
çalışılmasına karşı olduklarını; millî bütünlüğü 
bozucu her türlü girişime karşı olduklarını ifa
de ettiler ki, biz de kendileri ile bunlarda tama
men beraberiz, bizim de düşüncelerimiz budur: 
bu olduğu içindir ki, genel görüşmenin açılması
nı istiyoruz. 
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Yalnız, müfettiş raporlarına dayanarak hadi
se. ortaya konurken, «Gündüz prova yapıldığı; bu 
provaya öğrencilerin gelmesi gerekirken, hallan 
da alındığı; bunun koş olmadığı düşünülerek, 
tedbir alınması dolayısıyla halkın çıkarıldığı; 
bundan dolayı halkta 'bir hoşnutsuzluk olduğu; 
millî oyunlar oynanırken, Kafkas oyunları sıra
sında gençlerin kurt ulumaları tarzında uluma
lar yaptıkları ve «Türkistan» diye bağırdıkları» 
belirtiliyor. Fakat raporda; gece bu hadiseden 
sonra yine yuhalamaların olduğu; gece, halkın da 
iştirak ettiği ftemsJlde öğrencinin gelmeyip, yeri-
no öğretmenin iştirak ettiği; gece verilen temsil
de ne «Türkistan» diye bağırıldığı, ne de kurt 
ulumaları yapıldığı ifade ediliyor; ama buna rağ
men yine hu ekip yuhalanıyor, vali taıitaklanı-
yoj. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, bi; dakikanız var; 
lütfen t amamlaynız. 

A. P. GRUPU ADINA İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Bağlayacağım Sayın Başkan, özür 
dilerim. 

BAŞKAN — Lütfedersiniz. 
İLHAMI ERTEM (Devamla.) — Sayın Ba

kan da süresini bir hayli geçmişlerdi; beş daki
ka müsamaha etmenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Elimde değil Sayın Ertem; onun 
'için, rica edeceğim. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Ama, Sayın 
Baikan elinizde idi; takdir hakkınızı ona göre? 

Efendim, şimdi, raporun sebepleri tahlil eden 
kısmında deniyor ki; 

«1. Bu öğretmen okuluna 53 ilden öğrenci 
alınmıştır.» Bu 'bir nevi tenk"t manasında ise, 
huna karşı çıkarız. Türkiye bir bütündür, bölge
ciliği önlemek (bütün arzumuzdur. Sorumluluk 
taşıdığım zamanda da her yatılı okulda, 'bölgenin 
her tarafından öğrencilerin alınması sistemini 
kabul, örtim ve müdafaa ettim, yine o inanı taşı
rım. Eğer, o (bölge sadece kendi çocuklarını alır
sa, orada gerçekten 'bir 'bölgecilik yapılmış olur. 

Bu sebeple, her yatılı Okulda, yurdun her yö
resinden öğrenci bulunması, Türkiye'nin millî 
(bütünlüğünü sağlamak bakımında çek yerinde 'bir 
tedbirdir, katiyen de bundan vazgeçilmemek ge
rekir. O zaman işte, 'bölgeciliğin en tehlikelisine 
düşül LU'. 

İkinci husus olarak; «öğretmenlerin takın* 
rozeti taktıldarı ve 'bunların bir huzursuzluk kay-
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nağı olduğu» ileri sürülerek iki öğretmen ismi ve
riliyor ve 'bu ıhozkurt rozetinin üzerinde durulu
yor. 

Eğer; borkurt rozeti takmayı müfettişler »ten
kit ediyorlarsa, 'bunu tasvip etmeye imkân yoktur 
muhterem arkadaşlarım. Bozkurt, Türk milliyet
çiliğinin bir sembolüdür. Bozkurt,.. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ne za
mandan heri? 

A. P. GRUPU ADINA İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Söylüyorum, dinlersen öğrenirsin. 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etme
yin. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Mitoloji
dir o. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Tabiî, tabiî; 
mitoloji gayet tabiî... Kökümüz milliyete dayanı
yor... Acele etmeyin. 

Bozkurt, Türk milliyetçiliğinin sembolüdür. 
BoZkurt... (A. P. ve D. P. sıralarından 'alkışlar.) 
Bozkurt, Türk Cumhuriyetine Ataitürkle girmiş
tir. (A. P. sıralarından «Bra.vo» sesleri, alkışlar.) 
Bozkuı'ta karşı çıkmak, millî tarihe karşı çıkmak
tır; Atatürkçülüğ'e karşı çıkmaktır. Binaenaleyh, 
•bozkurt rozetini taşımaktan niçin kaçınıyoruz, 
niçin gocunuyoruz? Bu 'bir. 

KENAN DURÜKAN (Sakarya) — Atatürk'ü 
karıştırmayın. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım hu böyledir, bütün Türk destanla
rında bozkurt Türk halkının türeyişinde... 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Turan
cılar onlar. 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyin 
efendim. Sayın arkadaşlarım müsaade edin hatip 
görüşmesini (bitirsin. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Beyefendi
ler, eğer siz Türk destanlarını inkâr ediyorsanız; 
eğer siz bir Ergen ek on efsanesini ve destanını ka-
'bul etmiyorsanız; eğer siz bir Oğuz Kaan destanı
na karşıysanız dediklerinize hiç diyeceğim yoktur. 
(A. P. ve D. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) Ama hiz Türk milliyetçiliğinin kökünün Or
ta Asya'da olduğunu ve Türk tarihinde, Türk mil
letinde ıbozkurtun bir kurtarıcı olduğunu, Türk 
milliyetçiliğinin bir scmholü olduğunu kabul edi
yoruz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ya Ata
türk milliyete iliği ? 
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İLHAMI ERTEM (Devanda) — Eğer Millî 
öğretmenler Federasyonları Derneğinde, Sakar
ya'da dendiği gibi; «Bozkurtu bir it görenlerin» 
görüşünde iseniz, ona da karşıyız muhterem 'ar
kadaşlarım. 

BAŞKAN — Lütfen ikmal buyurunuz Sayın 
Ertem, rica 'ediyorum. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) -— Bitiriyorum 
Sayın Başkanım; müdahaleler de oldu... 

BAŞKAN — 'Sayın arkadaşlarımdan da ri
ca ediyorum, lütfen lâf atmayınız, karşılıklı gö-
rüşmo yoktur. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Binaena
leyh; ibozkurt taşımakta siyasî... 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Vakti geçmiştir 
Saym Balkan; ıeğer hoşunuza gifti de devam et
mesini istiyorsanız, (bize de müdahale ötmeyin. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ertem, müsa.-
ade ıbuyurur musunuz? 

'Sayın arkadaşlarım Saym Ertem ifade •etti; 
dün görüşmesini bi'tirm&si için Saym Bakana 

gösterdiğim müsamaiha kadar Sayın Ertem'e de 
gösteriyorum; (bir. 

İkincisi; çok rica ederim burada oturan Baş
kanı, buraya oturduğu anda birtakım hislerin al
tında kabul etmeyiniz. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Bir dakika Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — 'Şurada oturan arkadaşınız... 
(Gürültüler) Rica ederim beni dinleyin efendim, 

ben size hitap ediyorum. 

Şurada oturan arkadaşınız, 1961 Meclisinden 
beri bu çatının altındadır ve ufacık bir menfaat 
için, bir tarafı kayırmak için bu kadar gen eleri
ni heder edecek arkadaşınız değildir, çok rica 
ederim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış-
!kı\) 

Bir mücadelenin içinden geldik, bu Meclis 
için. Çok rica ediyorum, lütfen oturunuz. 

KADİR ÖZPAK (Uşak) — Çok istirham edi
yorum Sayın Balkan, Bakana da müsamaha et
meyin. 

BAŞKAN —Ben ikaz ediyorum. 
KADİR ÖZPAK (Uşak) — Saym Başkan, 

Bakanımıza da müsaade etmeyin, ortalığı karıştı
racak konuşmalar yapıldığı andan itibaren o ar
kadaşlara da müsaade etmeyin. 

BAŞKAN — Ortalığı karıştıracak konuşma 
olup olmadığını Başkanınız takdir edecektir. Bu 

suretle zaten zamanın taşmasına sebebiyet veri
yorsunuz, rica ederim efendim. 

Sayın Ertem lütfediniz. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Saym Baş

kan, zatıâliniz müdahale ettiğiniz için ben bu ko
nuşan arkadaşlarıma cevap vererek zamanımı da
ha fazla uzatmak istemiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, lütfen... 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Yoksa ala

cakları çok yerinde, çok bilimsel, çok gerçekçi ce
vaplar vardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Lütfediniz ta marnlayınız. 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Zamanı dik

kate alarak, toparlamak istiyorum. 
Muhterem arkadaşlarını, evvelâ bozkurtu, tek

rar ediyorum, bozkurtu inkâr Türk milliyetçiliği
ni inkârdır; kökümüzü, menşeimizi inkârdır; boz
kurtu inkâr Atatürkçülüğü inkârdır; bir. 

Bunun o kadar açık... (A. P ve C. II. P. sıra
larından karşılıklı konuşma]ar, gürültüler.) 

BAŞKAN —• Bir dakika efendim. 
Rica ederim karşılıklı konuşmayınız, çok rica 

ediyorum. Sayın Karsu, Saym Alver rica ede
rim efendim. 

Rica ederim, siz de lütfen tamamlayınız, müş
kül durumda bırakmayınız. Lütfedin efendim. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bunun böyle olduğu o kadar açık
tır ki, biz izci olarak yetiştirmek istediğimiz kü
çük yavrularımıza; beraber yaşamak, birlikte ya
şamak, milliyetçilik duygularını, insanlık duygu
larını vermek için izci yaptığımız küçük yavru
larımızın adına «Yavrukurt» diyoruz. Bunu da 
mı inkâr ediyoruz?.. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ertem, rica ediyorum, son 
cümlenizi lütfedin. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Binaena
leyh, muhterem arkadaşlarım, bozkurttan, boz-
kurt ambleminden, hiç kimsenin tedirgin olması 
gerekmez ve bozkurtu bir siyasî partinin malı say
mak da çok büyük hatadır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Biz boz-
kui'ta Atatürk'ten evvel yer vermiyoruz. 

BAŞKAN — Riea ederim, karşılıklı konuş
mayın efendim. 

Bitirin rica ederim efendim. 
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, sözlerimi tamamlıyorum. 
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Şimdi Sayın Başbakan bu hadiselerde buyur
muşlardır ki; «Bunların arkasında politikacılar 
vardır.» Yine demişlerdir ki; «Bu olayların için
de lolmanmları gereken, politikaya karışmamaları 
gerekenler -vardır.» İşte «biz de diyoruz ki, bunlar 
meydana çıkmamıştır; genel görüşme açılsın; 
«Kimdir' ibu politikacılar, bu hadiselerin arkasın
daki politikacılar kimdir?» bu belli olsun. Politi
kaya (karışmamaları gerekenler varken karışmış 
olanlar 'kimlerdir, tamlar da anlaşılsın. 

BAŞKAN — Tamam. Sayın Ertem, rica edi
yorum. 

İ L H A M ERTEM (Devamla) — Bir cümle
ye 'bağlıyorum. 

BAŞKAN — Son bir cümle, istirham ederim 
•efendim. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Son cümle
me 'başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız müfettiş ra
porları re burada iki genç öğretmen; Meral ve 
Ayt'ül hakkında yapılan işlemlerin âdil olduğu 
(kanaatini taşımıyorum. Eğer her fikre inanılı-
yorsa 'ki, orada seçilmiş olan eserin, öğretmen 
okullarının kuruluş yıldönümünde seçilmeyecek 
bir eser olduğunu kabul etmek lâzımdır. Kurban 
piyesi böyle bir eser değildir. Bu eseri seçenler 
kimdir? Bunları bilelim. Bu öğretmenlerin kar
şısında olanlar kimlerdir? Bunları bilelim. Bu 
öğretmenler kendileri hakkında ne diyorlar; «bile
lim. 

Binaenaleyh, 'bir tarafta böyle eserleri seçen
ler varken, okul içinde bu karışıklığı yaratanlar 
varken, yalnızca mi l l e t ç i görünüş içinde olan 
öğretmenlerin, hem de genç, stajyer hanım öğret
menlerin bakanlık emrine alınması, Sayın Baka
nın ''başta söyledikleri hoşgörüyle, hadiseleri !ta-
rafsız mütalaa ile birleşmez. Bütün bunların an
laşılması için lütfedin genel görüşme açalım; boz-
kurtun da münakaşasını yapalım, Türk milliyet
çiliğinin 'de, Cumhuriyet Halk Partili sayın Tun
celi •milletvekillerinin yaptığı basın toplantısının 
da münakaşasını yapalım ve Türkiye'de bu olay
lar meydana çıksın. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

:BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertem. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Nazım 

Baş; buyurunuz efendim. (D. P. sıralarından 
.alkışlar.) 

D. P. GRUPU ADINA NAZIM BAŞ (İçel) 
— Sayın Başkan, Sayın Bakanın konuşmasını 
uzatmasından dolayı benden evvelki saynı sözcü
ye aynı toleransı tanıyarak otuzüç dakika konuş
turdunuz. Yeni bir usul bulduğunuzdan ve 'ba
na -da aynı toleransı tanıyacağınızdan eminim. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Son zamanlarda ortaöğretimde ve diğer mü

esseselerde meydana gelen öğrenci olayları için 
genel görüşme açılmasına dair Antalya Milletve
kili Sayın-İhsan Ataöv ve arkadaşları tarafın
dan verilen önerge üzerinde Demokratik Parti 
Grupunun görüşlerini arz etmek üzere söz almış 
(bulunuyorum. 

Özellikle, Hükümetin kuruluşundan sonra bir
den 'bire gelişen ve ortaöğretim müesseselerine ka
dar sirayet eden öğrenci kavgaları 12 Mart ön
cesinin öğrenci olaylarıyle bazı noktalarda bağ
lantı kurmaktadır. 

Bu olayların gayesi nedir; sebebi nedir; ni
çin böyle 'bir zamanda tekrar patlak vermiştir? 
Bunları 'bilmekte fayda vardır. 

Hükümet kuruluşundan sonra Sayın Gençlik 
ve Spor Bakanı; «Üniversitedeki faşistleri yu
muşak yöntemle yok edeceğiz ve üniversiteyi hu
zura kavuşturacağız.» demekle resmî ağızdan 
olayların ilk tahrik ve teşvikçisi durumuna gir
miştir. 

Bunu takiben Sayın Başbakan; «Bazı poli
tikacılar gençliği kışkırtıyor. Gençleri alet eden
ler ilo mücadele edeceğim. Bunların içinde poli
tikacılar ve politikaya karışmaması gereken kim
seler de vardır.» d emekle, öğrenci olaylarına ta
rafsız /bir gözle bakmadan, sanki bir muhalefet 
partisi başkanı imiş giıbi solculara yeşil ışık yak
mıştır. Tahrikçiler ve huzur bozanlarla, Başbaka
nın kendisi değil, Devletin güvenlik kuvvetleri, 
yargı organları uğraşır. Hatta Sayın Başbakana; 
«Gençliği hangi politikacılar ne yönde tahrik ve 
teşvik etmiştir? Bunların arkasında hangi siya
sî teşekküller vardır?» diye ikibuçuk ay evvel sor
mamıza rağmen, 'Sayın Başbakan hâlâ bu kürsü
den bu sorularımızı cevaplandı rmamıştır, cevap
landırmaktan kaçınmıştır. 

Bu mesele, Hükümetin, bu konuya ne derece 
önem verdiğini göstermenin bir işaretidir. Sayın 
Başbakan Yüce Meclise ve Türk kamuoyuna ka
palı kalan bu noktalan açıklamalıdır. 
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Yine Sayın Millî Eğitim Bakanı, Bakanlık 
makamına oturur oturmaz ilk icraat olarak ve 
Türk Ceza Kanununun 141 ve i42 nei maddesin
den takibat görmüş öğretmenlerin göreve iadesi
ni öngören 'kararı yi e, ortaöğretimdeki 12 Mart 
öncesinin eylemci, 'boykotçu ve ana rşist. öğretmen
leri tekrar göreve iade etmekle ortaöğretimdeki 
huzursuzluk ve kavgalara tekrar .sebebiyet vermiş
tir. 

OSMAN AYKUE (Bolu) — Haksızlığa uğ
rayan öğretmenler onlar. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, niçin müdahale 
ediyorsunuz ? 

I). P. GRUBU ADINA NAZIM BAŞ (Devam
la) —• Biz onların ne olduklarını biliyoruz. 

Hattâ Sayın Bakanın yanlışlıkla, komünist
likten mahkûm hapisanedeki bir zatı müdürlü
ğe tâyin etmesi gibi büyük bir hataya düştüğü 
dahi vakıadır. Biz onları da biliyoruz. ('Demok
ratik Parti sıralarından «ıBravo» sesleri, alkış
lar.) 

İktidar kanadının bir senatörü kalkıyor, 
Cumhuriyet Senatosu kürsüsünden; «Komando
ların kökü kazınsın» demekle tahrik ve teşvik
çiliği parlamentodan başlatıyor. Fikir hürriye
ti şampiyonluğu yapanların kök kazıma metot
larına iltifat etmeleri hazin değil midir? Sadece 
Sayın Millî Eğitim Bakanını ti bu kürsüden be
lirttiği; «İdeolojiyi, baskı ve şiddet vasıtası ola
rak kullananlar ve kaba kuvvete başvuranlar, 
karşılarında Devletin gücünü bulacaklardır.» 
şeklindeki beyanına yürekten katılıyoruz. İn
şallah bir daha, yanlışlıkla, hapisanedeki komü
nist, müdür tayin edilmez. 

Bu öğrenci olaylarına sırasıyle kısaca bir 
göz atalım. 

(46 Mart 4974 tarihinde öğretmen okulları
nın kuruluş yıldönümü dolayısıyle Tunceli İlk-
öğretmen Okulunda meydana gelen ve içinde 
Türk Bayrağının yuhalanması ve hâşa, Allah'ı 
elinde rakı kadehi ile temsil eden Kurban piye
sinin oynanması ve okulun bir müddet kapan
masına dair Tunceli, olayları. 

Ardahan ve Erzurum'da meydana gelen öğ
renci olayları; solcular, anarşistler tarafından 
Mehmet Çiğdem ismindeki öğrencinin ayak ke
miklerinin kırılmcaya kadar dövülmesi. 

Ardahan olaylarının ideolojik yönü olma
dığı anlaşılmıştır. 

Tunceli İlköğretmen. Okulundan bir müddet 
uzaklaştırılan, gençlerin Ankara'ya gelip Cum
hurbaşkanından ve Millî Eğitim Bakanından 
can ve mal emniyetini istemeleri... 

22 Mart tarihinde (4ümjüşhane Lisesinde sağ-
sol çatışması ve neticede onbeş kişinin yaralan
masına, sebebiyet veren öğrenci kavgaları... 

Aynı. tarihlerde Ankara CeJbeci Erkek Öğ
renci Yurdunda milliyetçilerle aşırı solcular ara
sında çıkan çatışma ve Kemal Erarslan ve Erhan 
Duman adındaki iki öğrencinin, yakalarında 
bozkurt rozeti olduğu için, solcular tarafın
dan; «Bu rozeti çıkarın» diye tehdit edilerek 
dövülmeleri ve Ankara Emniyet Müdürlüğü
nün zamanında müdahalesi ile olayın önlenmesi. 

Ankara Devlet Mimarlık Mühendislik Aka
demisinde 48 Şubatta meydana gelen öğrenci 
kavgaları ve burada daha evvel DEV - GENÇ 
faaliyetlerine katılmış, mahkemeye girmiş çık
mış bir öğrencinin; «Şimdi sıra bizde, sizden 
intikam, alacağız. Devrimciler birleşin, hareket 
zamanı geldi.» şeklinde kalorifer kazanının üze
rine çıkarak tahrik ve teşvikçilik yapıp, konuş
ması ve çıkan kavga neticesinde; Ahmet. Gü
ze1], Necip Altınok ve Mehmet Günbay adındaki 
milliyetçi öğrencileri bıçakla yaralama neticesi 
meydana gelen olay. 

«Hükümet bizimdir, bunun hesabını sizden 
soracaktır.» şeklinde çıkıyor bir DEV - GENÇ 
militanı, antikom.ünist gençlerin üzerine hücum 
ederek iki kişiyi bıçakla yaralamaya kadar gi
diyor ve olay emniyete aksediyor. 

İstanbul Çapa İlköğretmen Okulunda, Recep 
Avşar ve Sadık Kısacık adındaki öğrencilerin 
kavga .neticesinde ağır şekilde dövülmeleri... Ve 
yine Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Başçiftlik 
köy nahiyesinde, ortaokul son sınıf öğrencisi 
Necati Kaya'm n, göğsüne bozkurt rozeti taktı
ğı için, okul müdürü tarafından demir cetvelle 
dövülerek öldürülmesi olayı. 

Çanakkale İlköğretmen Okulunda yedi öğ
rencinin, milliyetçilik faaliyetlerinde bulunduk
ları için okulla olan ilişkilerinin kesilmesi... 

İstanbul Şişli'de Beyoğlu Pirî Paşa İlkokul 
Öğretmeni Ferhat Irmak'ın, TÖB - DER men
subu öğretmenleri tarafından dövülmesi ve İs
tanbul. savcılığına davacı olması.. 

İstanbul'da Kocaeli Yurdunda kırk kişilik 
aşırı solcu grubu tarafından milliyetçi öğren-
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çilere yapılan saldırı ve ders çalışmakta olan 
Sedat Kandcmir, Ali Bülbül ve Salih Şalıin'm 
dövülmeleri olayı. 

Ankara Dil ve Tarih - (Coğrafya Fakültesin
de, öğrenci temsilcisi seçiminde bir milletvekili
nin tabancası, öğrencilerin çatışmasından son
ra, öğrencilerden biri tarafından sokağa dü
şürülüyor ve emniyet bu olaya müdahale ediyor; 
sonradan bu olay örtbas ediliyor. 

Kıymetli arkadaşlarım, son üç günün içinde 
Ankara Yüksek Öğretmen. Okulunda ; «,Şiz bu
rada siyasî faaliyetler yapıyorsunuz.» diye em
niyetçe tutuklanan ve dört gündür nerede ol
duğu bilinmeyen dört tane yüksek öğretmen 
okulu öğrencisi. 

Bu misaller saymakla bitmeyecek kadar çok
tur; daha fazla zamanınızı almamak için bu ka
dar misalle yetiniyorum. 

Bunların içinde, «Tunceli olayları» en entere
sanıdır ve üzerinde durulmayı gerektirir. 

Öğretmen okullarının kuruluş yıldönümünü 
kutlamak için yapılan törende başlayan olaylar 
ki, 16 Mart günü, gündüz programı öğretmen 
okulu öğrencilerine gösterilmiş; fakat hiçbir ha
dise olmamıştır. Aynı program gece halk eğitim, 
merkezinde başta vali ve diğer protokol erkâ
nı olmak (kere halka gösterilmiştir. Hâşâ, 
Allah'ı, elinde rakı kademi ile taklit eden Kur
ban piyesini oynayan ve Sovyet ideolojisini yay
mak isteyen «Kafkas oyunu»nun sonunda, «Hoş 
gelişler ola, Mustafa Kemal Paşa» seronomisine 
gelindiği zaman, öğrencilerin koynundan çıkan 
Bayrağımızı yuhalamak cesaretini dahi göste
renlerin kimler, hangi sapık ideolojilerin tem
silcileri oldukları meydandadır. 

Yine bu olaylarda, Mehmet Yardımcı ismin
deki bir şaihsm ki, Nevşehir'den istekli olarak 
Tunceli'ye naklini yaptırmış, öğrenciler arasın
da bölünmeye sebebiyet veren ve İm hususta 
tahrik yapan bir kimse olduğu dikkati çekmek
tedir. Yeri geldiği zaman nıarksist olduğunu 
söylemekten çekinmemiştir. 

Düşününüz öğretmen okullarının 126 ncı yıl
dönümü gibi bir günde... 

DAVUT AKSU (Kars) — Ne kadar konuş
tun.. 

NAZİM BAŞ (Devamla) — Bir şey mi dedi
niz? 

BAŞKAN —• Kica ederim siz devam buyuru
nuz. Müdahale etmeyelim arkadaşlar. 
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NAZİM BAŞ (Devamla) — Kurban adlı pi
yes oynatılmaktadır. Sol, iktidara geldiği için, 
vali İm piyesin konmasını önleyememiştir; okul 
müdürü sesini çıkaramamıştır. Bu piyes dolayı-
sıyle ki. Tunceli gibi küçük, nazik bir ilimizde 
sol ideoloji daha da tehlikelidir. 

Türk Bayrağının yuhalanması üzerine, Tun
celi Valisi Kâşif Tosun sinirlenir ve ayağa kal
kar, bunun «Ayıp» olduğunu söyler; fakat anar
şistler valiyi de dinlemezler, kavga çıkarırlar; 
hatta valiye yuh çekerler. Kavga şehre yayılır, 
vali rahatsız edilir. Halk, vilâyet binası önünde 
toplanır, valinin aleyhinde gösteriye başlar. Bu 
sırada, okuldaki çatışmada 9 kişinin öldüğü, kız
lara tecavüz edildiği söylentileri, tahrikçiler ta
ralından halka yayılarak halk galeyana getiri
lir. Bu arada, okuldan vilâyete ıdönen vali, top
luluğu yatıştırmak isterken, kalabalık arasında 
bulunan tahrikçilerden birinin teşvikiyle yuha
lanır. Hattâ kalabalıkta valiye taş atıldığı da 
vaki olmuştur. Fakat valinin soğukkanlılığıyla 
olay yatıştırılır ve kalabalık bir müddet daha 
gösteri yaptıktan sonra da.ğılır. 

Devletin temsilcisi olan vali yuhalanmış ve 
taşlanmıştır. Bu bir tahrik, bu bir teşviktir. 
Bunları yapanların maksadı acıktır. Bunun altın
da gayri millî, enternasyonal ideolojiler yat
maktadır. Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversite
lerimiz millet hayatındaki millî görevini yaptı
ğı gün, milletçe kalkınmamız ve gençler ara
sındaki kardeşlik, o zaman, başlayabilir. 

Bıı bakımdan Millî Eğitim Bakanlığına dü
şen görev büyüktür. Millî eğitimde başta Millî 
Eğitim, Bakanı ve birtakım müfettişler, bazı 
öğretmen ve müdür tayininde, kıyımlarında na
zikane bir yol seçmişlerdir. G-örevden alacağı 
bir öğretmen veya müdüre; «ıSizi bugünkü gö
revinizden alarak başka bir göreve atamak isti
yoruz; fakat bu işi sizin de rızanızı almadan 
yapmak istemiyoruz.» şeklinde bir yolu Sayın 
Millî Eğitim Bakanı ve müfettişleri tercih et
mişlerdir. Misali çoktur. 

Mesela; Ankara Atatürk Lisesi Müdürü Veli 
Soysaldı'ya bu şekilde davranılmıştır. 

Diğer illerin millî eğitim müdürleri de aynı 
şekilde temizlenerek, hepsinin yerine sıkıyöne
tim mahkemelerince kapatılan ve TÖS'ün devamı 
olan TÖB - DEB'in gösterdiği adaylar getiril
miştir. Bu tablo çok hazindir. Afyon, Elâzığ, İz-
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mir, Çankırı, Kayseri, Manisa, Kahraman Ma-
raş Millî Eğitim Müdürleri, hatta bir kısım Ta
lim Terbiye üyeleri tasfiye edilmişlerdir. Tasfi
ye ve terör birlikte yürümekte, aşırı solcu ve 
solcu olmayanlar, eğer sindirilememişse, bu se
fer baskılar, tehditler vasıtası ile tedirgin edil
mekte, emekli olmaya, naklini istemeye mecbur 
tutulmaktadırlar. 

Her tarafta öğretmenler, idareciler, hattâ öğ
renciler nakil ve tehdit baskısı altındadır. Kim
de bir millî inanç varsa, yeni İktidarın genç
lik ve millî eğitim politikası ona hasımdır. Bu, 
korkunç bir cüret ve gaflettir. Sonu, ülkemizin, 
iıstikfoaliımi'z'in felâketidir. 

Özgürlükçü Hükümet, vaat ettiği özgürlükle
ri bir tarafa bırakıp, gençlerin yakalarındaki 
bozkurt rîozeti ile uğraşmaktadır. 

DAVUT AKSU (Kars) — Zaman doldu, 33 
dakika oldu. 

NAZIM BAŞ (Devamla) — Sayın Bakana 
tanınan tolerans bana da tanınacaktır. 

* 
BAŞKAN — Rica ederim,, siz devam buyu

run. 
NAZIM BAŞ (Devamla) — Biraz evvel boz

kurt rozetinden bahsedildiği zaman, bundan 
alerji duyanların, karakurtların olduğunu da 
gördük. Biz diyoruz ki ; bozkurt rozetinin ne
reden çıktığını soran bedbahtlar çıkmaktadır; 
ecdadını, tarihini, geçmişini bilenler elbette bu 
bozkurt nereden çıktı diyemezler. Dem,ekte İs
rar ederlerse ya geçmişini bilmeyen bir gafildir 
veya Türk düşmanıdır. Bozkurt rozeti yerine ayı 
resmi mi taksınlar? Bozkurt, Türk milletinin 
millî semibolüdür. (A. P. ve D. P. sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) —- Ata
türk rozeti taksınlar. 

NAZIM BAŞ '(Devamla) — Kıymetli ar
kadaşlarım, daJhası var, Millî Eğitim, Bakanlığı
na bağlı İstanbul'daki Millî Eğitim Müdürü 
okullara yazı yazar, «Falan gazetenin yayınları 
Millî Eğitim Bakanlığınca uygun görülmüştür» 
şeklinde ve talebelere okutulması, yayılması yö
nünde tavsiyelerde bulunur. Yine haftalık çı
kan bir mecmuada, politika ile uğraşmaması ge
rektiği söylenen, öğretmenler şiirler yazar, sol 
propaganda yaparlar; her gü n bunları Anka
ra 'daki bayilerden alıp okuyoruz. 
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\Yİ\\\ burada konuşan bir sözcünün söylediği 
söz çok enteresan ve gariptir. İdama giderken 
hocaya; «Ben Müslüman ve Türk değilim diye, 
başından kovmuş diye, politik üslup olsun diye, 
kötü suçlamalara alet etmem,eliyiz gençleri» di
yor. Bunu diyenlerin komünistlere karşı nasıl 
merhamet duyduklarını, dinî duygularının na
sıl olduğu, nasıl onları masum, göstermeye ça
lıştıkları meydandadır, görüyoruz ve göreceğiz. 

Türkiye'de faşist gençlerin var olduğu ve 
faşizmden bahsedilmesi de insan mantığının an
layamayacağı bir durumdur. Faşist gençler var
sa bunlar ne yapmışlardır; nerededirler; hangi 
Türk Anayasasını yıkmak ve hangi devleti yok 
etmek suçundan, ne zaman muhakeme edilmiş
lerdir? Bunlar nerededir? Yoksa, «Faşistlerin 
kökünü kazıyacağım» diyen sayın bakanlar ve 
milletvekilleri, her şeyden önce Devletimizi yık
mak ve milletimizi parçalamak isteyen komünist 
gençlerin köklerini de kazıyacak mısınız? Ka
zıyacağız demenizi bekliyoruz. Varsa, 'her iki
sinin kökünü birden kazıyalım. 

Gençlerimiz millî ruha, manevî değerlere 
saygılı tarihine örf ve adetlerine sadık, millî 
duygu ve fikirlerle yetiştirilmelidir. 

Muhterem, arkadaşlarım, bütün bu iddiala
rın açıklık kazanması için görülüyor ki bu mev
zuda bir genel görüşme açılmasına zaruret var
dır. 

Verilen önergenin lehinde oy kullanacağımızı 
belirtir D. P. Grupu adına hepinizi saygılarımla 

selâmlarım,. (D. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baş. 
O. H. P. Grupu adına 'Sayın Davut Aksu, 'bu

yurunuz efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Baş

kan eğer müsaade ederseniz kısa bir tavzihte 
bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN —• Şimdi söz vermiş bulunuyorum 
efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Lütfedip ar
kadaşımız da müsaade buyurursa... 

BAŞKAN —• Aranızda anlaşmayla hallol-
maz bu efendim. Müsaade buyurursanız sizi 
sonra dinleriz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Be n daha ev
vel işaret etmiştim efendim. 

BAŞKAN — Fark etmedim ve sayın hatibi 
davet ettim efendim. 
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Buyurunuz -Sayın Aksu. 
(I H. P. GRUPU ADINA DAVUT AKSU 

('Kars) — •Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri ; 

Sayın İhsan Ataöv ve arkadaşları tarafın
dan, son gençlik olayları ile ilgili olarak, Hükü
met hakkında bir genel görüşme açılması isten
miştir. Önerge sahiplerinin genel görüşme açıl
ması. istemi erindeki amaç nedir? Önce bunu 
araştıralım,. 

Amaç; devamlı surette. Mecliste bir huzur
suzluk yaramaktır. Amaç; 12 Mart öncesi olay
larının devam ettiği imajını vermek ve bunu 
kamuoyuna yansıtmaktır. Amaç; af kanununun 
Meclise döneceği sıralarda tansiyonu yüksek 
tutmak, duygusal davranışı akılcı davranışa hâ
kim kılmaktır. Amaç; sermaye çevreleriyle be
raber yürüttükleri koroyu devam ettirmek ve 
onlara hoş görünmektir. 

Efendim, bir atasözü vardır : «Sürü geri dö
nünce aksak ileri düşer.» Şimdi öyle görülüyor 
ki, böyle milliyetçiliği, mükaddesateılığı kendi
sine bayrak edinen bazı kişilerin ne milliyetten 
ne de mukaddesattan haberi vardır. Gider öğ
rencisine tasallut eder, arkadaşının eşine tasal
lutta bulunur, gelir milliyetçilikten, mukadde-
satçılıktan, ahlâktan, töreden bahseder. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesleri.) 

•NAZİM BAŞ (İçel) — Erkek adam açıkça 
konuşur, kimdir onlar'? İsimlerini açıkla. 

. O. H. P. iGRÜPU ADİNA DAVUT AKSU 
(Devamla) — Erkekçe konuşuyoruz, kim cevap 
vermişse ona söylüyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim karşı
lıklı konuşmayınız. 

NAZIM BAŞ (İçel) — Sayın Başkan, «Bu
rada konuşan hatipler» dedi hangi hatibi kastet
tiğini açıklasın efendim. 

DAVUT AKSU (Devamla) — Sayın Baş
kan, «Burada konuşan hatipler» demedim, her
halde arkadaşım az duyuyor. Ben buradaki ba
zı arkadaşlar dedim. Zabıtlar burada, eğer isti-
yorsnız Başkan getirir ve burada okutur on
ları. 

NAZIM BAŞ (İçel) — Sayın Başkan, bura
da hepimiz konuştuk ismini söylesin o kimse
nin. 

DAVUT AKSU (Devamla) — Ben açıkla
dım, kim aldıysa üzerine aldı, sesi çıkmıyor Sa
yın Baş, sen yerine otur. 

BAŞKAN — Rica ederim, devam edin efen
dim,. 

DAVUT AKSU (Devamla) — Arkadaşlar, 
amaç; iktidar partilerinin kanatları arasına ni
fak sokmaktır. Unuttukları ve fakat farkına va
ramadıkları bir şey var. O da şu : Her gençlik 
olayının deşelcnişinde geçmiş iktidarın tutarsız
lığı var. Bunun ortaya çıkacağından habersiz
dirler. Bu olayların meydana gelişi araştırıldı
ğında dikkat edeceğimiz müşterek noktalar var
dır : 

1. - - Olayların müşterek taraflarından biri
si al! kanununun komisyona gelişi sıralarına 
rastlamasıdır. Olayların hepsi üç gün içinde olur. 
Olaylar, hcmıeıı hemen aynı günde oltır, Arda
han ve Gümüşhane olayları da aynı güne rast
lar. Olayların orta dereceli olkullarda da çıkma
sı çok dikkati calip şey. Üniversitelere artık gi-
i'oın'-yişleıiniıı scbdbi, olayların bir saman alevi 
gibi kısa zamanda sönüşü de, artık gençlerin 
hile bu nevi kıskırtmalar.a meydan vermedikle
ri veya müsaade enlediklerini meydana koymak
tadır. 

Sayın Ertem, burada o kadar ana'sıımane 
ve güzel konuştu ki, ben hakikaten çok yerine 
hak verdim. Yalnız şunu Sayın Ertem'den sor
mak isterim, Kars'ta ve memlelketin birçok 
yörelerinde birtakum insanlar ortaya çıkmışlar, 
•liselerdeki ve üniversitelerdeki gençleri getir
mişler; bunlar tüccarlara gidiyor ve diyorlar 
İki; 

«250 lira vereceksin.» 
«Ne olacak?» 
«Jawa motosikleti alacağız?» 
«Ne olmuş?» 
«Siz! biz kurtaracağız. Memleket komüniz

mle gidiyor.» diyorlar. 
Birtaıkım tüccarlardan para toplanmış. Hat

ta bizim Sayın Meclis Başkanının kayınbirade
ri tüccardan bile istemişler; «250 lira para ve
receksin, senin malını Hükümet kora'muyor, biz 
konuşuyoruz.» diye. 

Gıldır gölünün kenarında kamp kurmuşlar. 
Her tüccardan bir teliz şeker, bir teneke yağ 
vesaire gibi şeyler istemişler. Bunu sayın vali 
de biliyor. Kars valisine bu husus duyurulmuş
tur ve «Bunlar nedir?» denmiştir. «Efendim, 
gençlerin kamplarına yardım babındandır; bun
lara bir şoy diyemeyiz biz.» cevabı alınmıştır. 
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ıSayın Ertem, bualar sizin döneminize rast
lıyor. Bu milletten bir köy muhtarı, makbuz-
suz veya makbuzu bulunmadığı zaman bir ku
ruş para topladığında, sahte evrak tanzimin
den veya maikbuzsuz para. topladığı için Ağır 
Ceza Mahkemelerinde sürüm sürüm süründürür
sünüz de, fakat 7 tane Jawa motosikleti alıp 
sabahın erken saatlerinde milletin uykusunu 
bölüp -.kıra çıkıp, akşama da aynı törer havasın
da şehre giren bu koman dalara ses çıkarmazsı
nız. 

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — 
Komüriistlerc silâhlar nereden geldi, Onu da 
söyle ?• 

•DAVUT AKSU (Devamla) — Söyleyece
ğim, onu da söyleyeceğim. Herhalde A. P. ikti
darından geldi, bizden gelmedi. 

Şimdi Türk nıilMye'tçiliği gerçekten ne «Boz-
kurit» un ne de şunun bunun .senı'bolize cdi'lmıesi 
de değildir. Gerçek Atatürk milliyetçiliği Ana
yasamızda bile yer alınış ve bu madde Anaya-
ısaimızm önsüzünde bir hüküm halinde yazılmış-
tir. Türk milliyetçiliği Misak-ı millî hudutları 
dahilindeki Türk milliyetçiliğidir, yoksa «Boz-
kurtçu» olan bir İsmet Tümtürk'ün çıkardığı Mil
lî Yol Dergisinde; «Doğu Anadolu'da yaşayan
lar Türk değildir onları götürelim de Rusya'daki 
insanları getirip yerleştirelim» şeklinde kafatas
çı bir milliyetçilik değildir Türk milliyetçiliği. 
Türk milliyetçiliği kaderde, kıvançta, tasada or
tak bir görüştür. 

Bir taraftan evlerinde Kur'•anı Kerimin bu-
dunmasından, Kur 'anı Kerime sadakatlerinde n 
bahsederek iftiraederler, Kur'anı Kerimde ya
zılı .Âdem'in sulbünden gelmeyi kabul etmezler, 
Havva'nın karnında yatmayı kaibul etmezler, 
Havva'nın sütünü kabul etmezler de, kurtun su
dunu kaibul ederler. N,e diyeceğiniz var bunla
ra!,.. Öyleyse bu mukaddesatçılık dindarlıkla, 
övvdlâ Âdem'in sulbünden geldiğini kabul edin 
vıe başlımızın bağlı olduğu Kur'anı Kerimin em-
ıretitiği Âdem'in 'torunları olduğumuzu kaibul 
edin. (C. II. P. ve M. S. P. sıralarından alkış
lar «Bravo» sesleri) Siz gidip de bozkurta sa
hip çıkana kadar Âdem ile Havva'ya sahip çık-
sanıza, (O. H. P. sıralarından alkışlar, «Bra
vo» sesleri) Bilmiyoruzki bu Bozkurta hangi 
parti sahip çıkacak acaba? Bir tarafta Sayın 
Başbuğ, bir tarafta Demokratik Parti, bir ta-

2 . 5 . 1974 O : 2 

rafta Adalet Partisi; hepinize mübarek olsun. 
(C. II. P.. sıralarından alkışlar) Bizim milliyet-
çilriğimiz Atatürk milliyetçiliğidir, bizim yaka
larımızda Bozkurt yerine Mustafa Kemal'in 
resmi takılacaktır. (O. II. P. sıralarından «-Bra
vo» sesleıi, alkışlar.) 

İBRA ÎTİM BEHRAN EKER ' (Balıkesir) — 
Mustafa Kemal komünizme karşıydı. (O. H. P. 
sı rai arı nda n gü r üttüler.) 

BAŞKAN — Kica ederim Sayın Eker, otu
run lütfen... 

OSMAN AY KUL (Durdur) — Otur yerine, 
•oıtur. 

BAŞKAN —• Sayın Aykııil oturun yütfen, ri
ca ederim. Sayın Eker oturun rica ederim, ri
ca ederim oturun. (Gürültüler.) 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Mmsitafa Kemal komünizm düşmanıdır. (Gürül
tüler.) 

•BAŞKAN' — Sayın Aykul. lütfen, karşılıklı 
görüşmeyin efendim. 

OSMAN AYKUL (Burdur) — Asıl komü-
nk;>ni tahrik eden sensin. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim... Sayın 
İdare Âmirleri meşgul olunuz lütfen. (Gürültü
ler) Sayın Eker otımm lütfen, Sayın Eker ri
ca. ediyorum efendim. (Gürültüler) Sayın Ay
kul rica ederim efendim oturun. 

İBRAHİM BEHBAN EKER (Balıkesir) — 
Sen Atatürk'e karşı gelen bir ailenin oğlusun. 
Senin sülâleni biliyorum ben. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim rica ederim. 
'DAVUT AKSU (Devamla) — Sayın Ertem 

A. P. Grubunun veya A. 1*. yönetiminde... 
BAŞKAN — Rica edenim siz de Umumî He

yete hitaibedin lütfen. 
DAVUT AKSU (Devamla) — Efendim? 
UA.ŞKAN — Umumî Heyete hitaibediniz. Bir 

grubu karşınıza alarak değil, lütfediniz. 
DAV ITT AKSU (Devamla) — Sayın Baş

kan, Mustafa Kemali'n rozetinden kimsenin 
alınmaması lazım herhalde. (O. TL P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Biz ona şahsan bir şey deme
dik, rica ederim. 

DAVUT AKSU (Devamla) — Sayın Er-
tom'in 'tasvibettiğim tarafları var. «Politikacı
ların bu işe girişmemeleri lazım», diyorlar, ki 
gerçek payı var. Şimdi size bir şey okumak is
tiyorum. 
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Ardahan hadiselefinin meydana gelişinin sebe
bi şu: Sayın Ali Demirci'm Yükseliş Kolej indeki 
öğrencisi ve muhafızı olan Sait Soytürk Arda
han hadisesinin ınüsebıbibidir. Hadiseden 3 
gün evvel Gümüşhane'ye ve oradan da xYrda-
lıaıı'a gönderilmiştir. Ders anında <grenciler 
teneffüse çıkarken yakadanım Bozkıırt rozeti
ni talkmak istemiştir. Bunun üzerine okul nö
betçi öğretmeninin «Kardeşim burası okul, bura
da bunlar yasaktır.» demesi üzerine öğretmene 
ağır küfürler çitmiktir. Öğrenciler de öğretme
ne yapılan bu saldırıya karşı bunu kovmak is-
temişlersc de, milliyetçi olan bu adam hançeri
ni çekmiş, kardeşinin karnına sapla mış'tır. Ya
ralı da Ardahan Devlet Hastanesinde, .hayatı 
tehlike arz ediyor», diye rapor almış ve yatmak
tadır. Bu mu milliyotçililk ve millet severlik?..; 
ıBu hadisenin sebebi de budur. Demek ki. bun
ların kim tarafından yapıldığı meydana çıkı
yor Sayın Ertem. Politikacıların, Sayın Ali De-
mirel'in M. S. P. - C. II. P. Koalisyonu kurul
ması yüzünden Doğu Anadolu'da özellikle bu 
tip olayları ortaya çıkarmaya çalıştırmasının... 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKx\N —- Rica ederim efendim. 

DAVUT AKSU (Devamla) — Sayın karde
şim, eğer böyle müdahale etmeye devanı eder
seniz çok iyi cevaplar veririm. Sizi Başkana ha
vale ediyorum. (O. H. P. sıralarından gülüşme
ler.) 

naik kaymakamı, özel bir oda tutar ve burada 
halen bu spor derslerine devam edilir. Şimdi 
Sayın Millî Eğitim Balkanına da soruyoruz, 
okuldaki derslerin dışında böyle judo ve tek
vando kursları için tahsisa'tsız veya herhangi 
bir şekilde öğretmenlerin ilgilenip ilgilene meye-
ceğini de bilmiyorum, tabiî bu hususu Sayın 
Baikanm dikkatine arz ediyorum. 

Biraz önce de arz öttiğim gibi, hâdiseler ve 
verilen önergelerin sonunda gaye havayı bu
landırmak. Yakında af kanunu Meclise tekrar 
geliyor. Bizim kanaatimize göre bu mevzular 
üzerinde yine birtakım hâdiseler çıkarmak,-Boz-
kurtçu arkadaşlara bu kürsüden radyolar va
si t asiyle bir haıbcr veya bir ses göndermek için 
açılmak istenen bir durumdur. 

MJeseleierin anlaşıldığı ortadadır. Acaba şim
diye kadar bu hâdiselerin neden meydana gel
diği, araştırılmış mıdır? Yani 12 Mart öncesi 
hâdiselerde de iktidarın tek taraflı hareket et
mesi sonucu, bazan da doğrudan doğruya karşı 
kutba gitmeler olmuştur. Biraz evvel bahsetti
ğim ve Jawa motosikletlerle gezenlerin, bir 
gün gidip gazete okuyanlara «Niye bu gazete
yi okuyorsun?» şeklinde ona hakareti bir gün, 
iki gün derken, neticede onu başka karşı kut
ba itmiş ve kurşununa hedef olmasını gerektir
miştir. İktidar partilerine 'bunlar zamanında 
söylendiğinde, «Milliyetçi gençler de memlekete 
lâzımdır» denmiştir. Sanki herkes komünist de, 
onlar milliyetçi kalacalkllarmış gibi. İşte bugün 
'biliyoruz ki A. P. iktidarı devrinde, - zaten A. 
P. iktidarı denilince ya anarşi demektir, ya iş
gal .demektir, ya da boykot demektir, bunların 
devrinde - hiç sükûn görülmüş müdür?... Şim
di niye herhangi bir hâdise yok? (Gürültüler.) 

ÜN AT DEMİR (Muğla) — Arabistan'dan 
hoca getirin hoca. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Demir, lüt
fedin efendim. 

DAVUT AKSU (Devamla) — Gitmiş Haru-
niye'ye, bir delinin eline boya fırcaısı veranîiş. 
Türkiye Cumhuriyetinin bayrağını yırttırıp 
onun yerine orak - çekiç bayrağını yaptıranla
rın haline acımak lâzım. Netieede bu deli, beni 
şuhlar bunlar göndermiştir demiştir ve A. P. 
yöneticilerinin ve A. P. militanlarının kendisini 
kışkırttıklarını söylemiştir. İnsan olarak bun
ları açıklamaya utanıyorum. Bunların adına da 

BAŞKAN — Devam buyurunuz Sayın Ak
su.... 

DAVUT AKSU (Devamla) — Efendim bir 
söz vardır ki, söylenmesi biraz ayıp kaçar; biz 
duruyoruz da sayın beyefendi yerinde duramı
yor. Yaptıkları şeylerin yükünü biz af cihetine 
gidiyoruz; neticede de şimdi onlar bu şeyi ge
tirmek işitiyorlar. 

iSaym .milletvekilleri, yine bunun gibi bir 
olay da Hanalk'ta ollmuştur. Hanak'ta bir öğret
men okul müdürüne «Ben tekvando (mahiyeti 
nedir bilmiyorum; ama herhalde döğüş demek-
'miş), boks ve juda derelerini öğrencilere verece
ğini» demiş. Okul müdürü «Kardeşim bunlar be
den eğitimi mi?» diye sormuş. «Evet» demiş. 
«Öyleyse okul yerinde, beden eğitimi öğretme
nimiz de yok, dersleri burada ver.» demiş. «Yok, 
ben bunu özel olarak vereceğim. Demesi üzeri
ne buna okul müdürü müsaade etmemiştir. Ha-
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gençlik olayları diyorlar. Kimiler tarafından, ne 
şekilde yapıldıkları herkes tarafımdan belli. 
Bunları niçin kışkırtıyorlar, ne yapıyorlar, her
kes biliyor. Eğer önerge sahipleri bilmıyorlarsa 
ben de bunları söyleyeyim. İşte Sayın Ali De-
•mirel tarafımdan Doğu'ya, gönderilen Sayın Soy-
türk G'ümüşhane'ye, oradan Ardahan'a, oradan 
Hanak'a gftdiyor. İşte Haruniyıe olayları hep 
meydanda. Bunları söylemeye lüzum yo'k ki. 
(C. II. P. sıralarından «Bravo Aksu» sesleri.) 

BAŞKAN —• Rica ederim efendim. • 
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Dinle, 

idinde. 
'MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — 

Dinliyoruz, dinliyoruz, sen de dinle. 
BAŞKAN —• Rica ederim karşılıklı görüş-

imeyin. 
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Ben 

'diniliyorum, sen de dinle. 
BAŞKAN — Sayın Akalın, .Sayın Erçelik 

lütfen efendim, kâfidir. Sayın hatip devanı bu
yurunuz. 

DAVUT AKSU (Devamla) — Sayın millet
vekilleri... 

ITANKUT AKALIN (Kırklareli) — Müza
kereyi dinleyiniz, -sabahtan beri gürültü yapı
yorsunuz. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
ıSen sussama, müzakereyi dinliyoruz. 

İBAŞKAN —• Sayın Akalın rica ederim efen
dim... Sayın Eker lütfen efendim. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Gtıırısana, eşkıya sende. 

TA.NKUT AKALIN (Kırklareli) — Eşkiya 
ısenısin. ('Gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica eklerim, lütfen efendim. 
(Giürültüler.) Otunun lütfen efendim. (Gürül
tüler). Karşılıklı görüşmeyin efendim, hatip ko
nuşmasına devam etsin. Görüşmenizi tamamla
yalım efendim; sakin olunuz. 

DAVUT AKSU (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, muhakkak surette itidal tavsiye etmek 
lazım. Biliyorsunuzki adlî tıpta bir konu vardır; 
mağdurluk hissi... İnsanlar bazen zayıf olduk
ları tarafı kuvvetli göstermeye çalışırlar. 

M'esela, genç bir kavak ağacına bir bıçak vu
rup ertesi yıl baktığınız zaımaın, oradan bir ka
bartı lolduğunu görürsünüz. Bu ağaç bu tarafı
nı kuvvetli göstermeye çalışır. Gerçekte ise ka-
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vağm o bölgesinden su gitmİyordur ve zayıf ta
rafı da burasıdır. İşte bazı arkadaşlar için söy
lüyorum, milliyetçilik ve mukaddesatçılık kisve
sine bürimdükleri zaman kusura bakmayın, bun
ları da hoş görmek lazım, kendilerinin mazideki 
bir yaralarını örtbas pahasına bazı urlar çıka
rıyorlarsa bunu da hoş görmek gerekecektir. 

Muhterem milletvekilleri, bu genel görüşme 
açılmasının maksadına yüksek huzurunuzda arz 
•eıttim. Sayın İçişleri Bakanının dahi çok anlam
lı bir sözü vardır, «Bir grupun karşıt bir grupu 
suçlu durumuna çıkarmak için düzemelnen ter
li plerdir» demiştir. 

(.'örülüyor ki, sayın İçişleri Bakanının bu 
beyanı ve bunun üzerine yaptığı genelgeler dahi 
bunları kısa zamanda önlemesini bilmesinin se-
beibi, bunların tabandan değil de, birtakım kış
kırtıcıların ve onları da gerçek olarak inandıra
madıkla rımn sonucudur. 

Sayın Millî Eğitim Bakanının yayınladıkları 
iki genelgede de bu hususlara yer verilmiş ve 
yazılan genelgelerde, fikir özgürlüğüne saj^gılı 
bir iktidar olarak, hiçbir zaman, hangi taraftan 
gelirse gelsin bunlara müsamaha edilmemesini 
valiliklere bildirmiştir. Müsaade ederseniz, sa
yın Millî Eğitim Bakanının bu husustaki genel
gesinden bir bölüm okuyayım : 

« Okul 1 arımı zd a soz ve düşünce özgürlüğü il
kelerini zedeleyici bir tutumla fikirlerin bir bas
kı unsuru olarak kullanılmasına, bunların eylem. 
ve kaba kuvvet haline dönüştürülmesine, özel
likle bölünmelere yol açaın her türlü faaliyetlere 
karşı...» Sayın Baş diyordu ki, «Acaba, faşistle
ri de, komünistleri de ezecek misiniz.» Bakın, 
«Her türlü diyor». «Her türlü tedbir alınmıak-
la olayların başlanmadan ve kurumlarıımızı, yıp
ratıcı bir duruma gelmeden çöızıümlemımeısime, 
olayların nedenleri üzerimde durularak gerekli 
te'dibir, kontrol ve rehberliğin sağlammasma ça-
ûışılnM.lıdır.»1 

«Bununla beraber, eğilimleri ne olursa ol-
vsun...» Yani, Sayın Baş'm dediği gibi faşisti 
!biz tutuyoruz, komünisiti siz tutuyorounu, falan 
değil. Faşistlere «Siz yapmayın böyle» delme
sini kınıyorlar. Sayın Muıslihiittiln Yılmaz Me-
ıte'nin, «Efendim, bu faşist hareketlerden vaz-
ıgeçin» 'demesine kızıyorlar, Niçin kızalım? «Fa-
ışit'leriıı de konümistlerin de saldırı eylemlerine 
karşı çıkılacak» diyen sayın Millî Eğitim Baka-
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ırınm genelgesi burada. Millî Eğitim Balkanının S 
yanılmıyorsam 4 ,4 .1974 tarihinde yayınladığı 
ıgenelgeriin meitni şu.: «Bununla beraber; eği
limleri ne oîlursa olsun yasa ve 'kurallara aykırı I 
faaliyetlere ve tahriklere girişen, kaba kuvvete 
başvuran yönettim, öğretmen ve öğrenciler hak
kında da yine yasaların ve kuralların gerek
tirdiği tedbirler zamanında süratle alınmalı
dır. Gereğinin yapılmasına..» I 

Görülüyor ki, arkadaşlarım bacılarının -en
dişe etltiıkleri durum veyahutta ortaya koymak 
istedikleri durum üçin bizim tara.fiimiiz.dan, ya- I 
ni iktidar tarafından gerekli .tedbirler alınmış
tır. 

iSayın Başkan ve muhterem milletvekilleri, I 
görülüyor ki, bu genel görüşme istemimin mak
sadı, demin de arz ettiğim gibi, Mecliste tan
siyonu yükseltmeden ibarettir. Bunların zaten 
gayeleri budur. Kendi dönemlerinde, demin de 
arz ettiğim gibi, muhakikak anarşi", (muhakkak I 
(eylem, muhakkak işgal bulunduğu içim, bun
ların tekrar Meclis kürsüsüne getirilmesini 
arazu etmişlerdir. Fakat, şunu unutuyorlardır 
ki, iktidarları devrimde hiçbir surette gençlik 
sorunları üzerinde bir genel görüşme açtırma-
mışlardır... 

İLHAMI ERTEM (Edime) — Biraz evvel 
söyledim, kaç defa. 

DAVUT AKSU (Devamla) — «Kaç defa» 1 
ise, ben bir defa biliyorum Sayın Ertem, belki 
ide olalbilir, sizin sözünüze katılıyorum. 

Fakat, bunların gayeleri bu nevi hareketle
rin, ıboykotların! yine meydana çıkması ve 12 
Mart öncesinin durumunun hâlâ devanı etti
ğini ortaya koymak, yine demokratik kural
lardan ayrılıp, kapalı yönetime geçmek, yine 
eşe dosta, yine kardeşe, bacıya milyarları, 
milyonları (kazandırmak olanaklarını sağlamak
tır. Buna müsaade etmeyeceğiz. Demokrasiyi 
savunacağız arkadaşlar, demokrasi 'bizim malı
mızdır, halkın malıdır artık. Buna kimsenin 
gücü yetmeyecektir. 

BAŞKAN — 'Sayım. Aksu, süreniz doldu, ] 
kesintileri de ilâve ettim, tamamlamanızı rica 
ediyorum. 

DAVUT AKSU (Devamla) — Sayın Baş
kan, teşekkür ederim. Bana karşı böyle bir 
şey uygulayacağınızı biliyordum, onun için 
acele etmeye çalışıyorum. 
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Sayın Millî Eğitim Balkanından ve İçişleri 
Bakanından da bu gençlik olaylarıyle ilgili ola
rak bir istirhamım olacak. Yakında öğren
diğime göre, bir parti tarafından diyeyim, bir 
ekipler kurulu Doğu Anadolu'ya yine gön
derilip, oradan bazı kışkırtmalara girişilece
ğinden, şimdiden uyanık bulunup, gerekli ted
birleri almalarını da tavsiye ederim. 

.Sayın milletvekilleri, Salı .günü Sayın Millî 
Eğitim Bakanının açııkla malarında da belli ola
cağı gibi artık ortada bir mesele kalmamıştır, 
herkesin malksadı belli olmuştur. Biz, Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu olarak meseleyi bi
liyoruz. Meseleyi biz .bildiğimiz için artık 
gençlik sorunlarının), gençliğin ne gibi sorun
larla karşı karşıya olduğunu da 'biliyoruz. Ar
tık üniversitede bir imkân bulamayanların gi
dip ortaokulda, liselerde, öğretmen okulların
da o - 5 tane genci kandırmakla ibir şey yapa
mayacaklarını anlayanların maksatlarının da 
ne olduğunu biliyoruz. Bunu anlamayan Mı
sır'da sağır sultan kalmıştır. 

'Muhterem arkadaşlar, şimdi biz Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu olara'k maksatları ve 
gayeleri belli olan bu kimselerin 'genel görüş
me açılması istemlerinin aleyhinde rey kulla
nacağız. Sayın Başkanı ve sayın milletvekil
lerini saygı ile selâmlarım. ('C. H. P. sıralarm-
idan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşelkkür ederim Sayın Aksu. 

Cmmlhuriyetçi Güven Partisi adına Sayın 
Talât Oğuz.. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Baş-
ıkans.. 

BAŞKAN — Efendim, size bu hususta, söz 
verme imkânım yok.. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Ben cümlemi 
söyleyeyim. 

BAŞKAN — Ama, rica ederim efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Müsaade bu

yurun, cümlemi söyleyeyim. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Oğuz. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Polemiğe gir

memek kaydıyle zabıtlardaki konuşmamı oku
yacağım ve Sayın Nazım Baş'in ibir yanlış an
laması oldu, onu arz edeceğim. Bunun müsaa
desini! istirham edeceğim ve zabıtlar elimde. 

BAŞKAN — Zaptı getirteyim de, İçtüzüğün 
70 nci maddesine göre bir imkân varsa, eğe: 
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'dediğiniz hususta bir yanlış anlama varsa, tav
zihe ihtiyaç gösteren husus varsa takibinizi ye
rine getireceğim. Buyurun oturum erendim. 

Buyurun Sayın Oğuz. 

O. G. P. GEÜPU ADİNA TA i,ÂT OĞUZ 
(Mardin) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 
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Cumhuriyetçi Güven Partisinin gençlik ve mil
liyetçilik anlayışı, Atatürk'ün birleştirici ve top
layıcı, kardeşlik ve millî beraberlik duygularını 
(geliştirici anlayıştadır. 

Türk milletinin Ibütüıı fertlerini kıvançta, ta
sada ortak, bölünmez bir bütün halinde millî şuur 
etrafında toplamak lüzumuna inanıyoruz. Eğiti
min her kademesinde millî alhlakı, manevî değer
lere bağlı Anayasacı, sapık davranışlardan uzak, 
demokratik anlayışı benimsemiş, çağımızın tekni
ğine, bilgilerine erişmiş, vatanını ve milletini 
yüceltmeye çalışan yapıcı, milliyetçi, Atatürkçü 
gençler yetiştirmeye meciburuz. 

. ı.l2 Mart'tan önce olaylara en erken ve en 
doğru teşhisi Cumhuriyetçi Güven Partisi koy
muştur-. Büyük acılara yol açan korkunç hata
ların işlenmesine engel olmak için Cumhuriyetçi 
Güven Partisi büyük cabalar göstermiştir. 

Türk gençliğinin manevî ve maddî ihtiyacı
nı karşılamak için. eğitimde kabiliyetlere daha 
geniş imkânlar açmak, burs ve kredi yurt, ucuz 
kitap ihtiyaçlarım karşılamak için Cumhuriyet
çi Güven Partisi geçen dönemde önemli teklif
ler getirmiştir. 

Yurt dışından beslenen yıkıcı faaliyetlere, 
silâhlı şekavet hazırlıklarına erken teşhis koyup 
tedbir alınmasını isteyen parti de Cumhuriyef-
ci Güven Partisi olmuştur. 

.Bugün de gençlik sorunlarının Atatürkçü 
ve milliyetçi bir anlayışla ele alınması lüzumu
na inanıyoruz. 

Hükümetin acık şekilde taraf tutan ve olay
lara önyargıyle bakan tutumunu hatalı görüyo
ruz. Bazı sorumlu Hükümet üyelerinin beyan
ları, olayları bir defa daha yanlış teşhis kon
duğunu göstermektedir. 

Millî Mğitim Bakam, 141 - 142 nci maddeler
den haklarında halen cezaî takibat devam eden, 
yani Cumhuriyeti yıkmak amacıyle propaganda 
yapmaktan veya örgüt kurmaktan, sanık Millî 
Eğitim mensuplarının dava sonuçları beklen
meden derhal göreve devamını emretmiştir. 

'Bir başka bakan, tasfiyeden bahseden tek 
taraflı sözler sarf etmiştir. Öğretmen okulların
da ve başka okullarda cereyan eden olaylar ve 
Hükümetin peşin hükümle tek taraflı tutum iz 
.1 eni esi , endişe vericidir. 'Konunun etraflıca ek 
alınması için bir genel görüşme açılmasında ya 
rar görmekteyiz, zaruret görmekteyiz. Ne Le 

Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv ve 
11 arkadaşının, son günlerde ortaöğrenim ve 
öğretmen okullarında meydana gelen olaylar ve 
bu olaylar karşısında yetkililerin tutum ve dav
ranışları konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 100 ııeü maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılması üzerinde Cum-
huriyeStçi Güven Partisi Grupim un görüşlerini 
arz ediyorum. 

Bu arada bir hususu tescil etmekte yarar gör
mekteyiz, fayda mülâhaza etmekteyiz. Atatürk, 
«Gençliği yetiştiriniz, onlara ilim ve irfanın 
müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlı
ğına onlarla kavuşacaksınız» demiştir. İktidar 
ve muhalefet olarak Türk toplumunu çağdaş 
uygarlık düzeyine yükselterek, uygar toplumlar 
arasına katmak, Cumhuriyeti hedefine ulaştır
mak kutsal vazifemizdir. Türk Milletinin çağdaş 
Batı uygarlık düzeyine ulaşmasını sağlamak için 
her .şeyden evvel çağdaş Batı uygarlığını bütü
nlüyle kaibııl etmek, toplumun gelişmesini engel
leyen, insan şahsiyetini zedeleyen bilim dışı istis
marlara yer vermeyecek şekilde bir Atatürk 
(gençliği yetiştirmenin umudunu taşımaktayız. 

Bu memleketin istikbali ve ümidi bulunan 
yarının mesuliyetlerini deruhte edecek körpecik 
ıgenç kuşakların bütün meselelerini iktisadî ve 
Isosyal koşullarını, eğitim ve öğertim olanak
larını ciddî ve her türlü ön yargılardan uzak, 
politik mülahazaların dışında ele alıp hastalık
ları teşhis etmek, bu yara ve hastalıklara demok
ratik kurallar içinde hep birlikte çare arayıp 
ibulmak zaruretine inanmaktayız. 

ıTürk ;gençliği geniş çoğunluğu ile kendisine 
Atatürk tarafından emanet edilen Türkiye Cum-
huriyeini, Atatürk ilkelerini korumasını bilmiş, 
muhafaza ve müdafaası için her türlü çaıba ve 
gayreti göstermenin mıltluluğuna ermek sure
tiyle Atatürklün hatırasını tazip etmemiştir. 

Leninci militanlarla teokratik devlet özlem
cileri Türk gençliğini temsil etmez. Türk genç
liği çoğunluğu ile milliyetçidir, Atatürkçüdür. 
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ninoi Atatürk düşmanlarından, ne de teokratik 
devlet özlemcisi Atatürk düşmanlarından bu 
millete hayır gelmez. Atatürk'e «nemrut» diye 
söven gafiller ile ona «burjuva» diye saldıran 
aşırı solcular bu memlekette büyük çoğunlu-
ğ'un milliyetçi ve Atatürkçü olduğunu görecek
ler ve daima hüsrana uğrayacaklardır. 

Faşizmi de, komünizmi de, teokratik devlet 
özlemini de Anayasa dışı sayıyor ve hepsini 
reddediyoruz. 

'Milliyetçiliği faşizm sayan zihniyeti de red
dediyoruz. Komünistlerin, kendilerinden olma
yan herkese «faşist» diye saldırdıklarını da bi
liyoruz. Aşırı solun tuzağına Türkiye'yi düşür
memek için millet 'gerekli uyanıklığı göstermesi
ni bilecektir. 

Bir genel görüşme açılıriasmda yarar görü
yoruz. Türk gençliğine inanıyoruz. Gençliğimi
zi, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz. 
Gençlerin sorunlarına sevgi ile, şefkatle eğil
mek lüzumuna inanıyoruz. Kökü yurt dışında 
olan örgütlerin gençliğimize bir defa daha el 
uzatmasına engel olmak şarttır. 

Genel görüşme açılmalıdır. Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (G. G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN —- 'Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

Gruplar ve Hükümet adına konuşmalar ta
mamlanmıştır. Şimdi önergede imzası bulunan 
ıSaym Ünat Demir dalıa evvelki birleşim söz is
temişse de, önergenin ilk imza sahibi olarak söz 
istediği cihetle Sayın İhsan Ataöv'e söz veriyo
rum. 

Buyurun Sayın Ataüv. 

.İHİSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım ;• 

Yüce Meclise orta dereceli okullar ve bu 
arada öğretmen okullarında vukubulan bazı 
öğrenci 'hareketleri hakkında, bir genel görüşme 
açılması önergesi verdik. Bu önergenin amacı
nı herkes kendisine göre tefsir edebilir. Bu öner
geyi veren biziz; Parlâmentonun ıbir grupu ola
rak, bu ihtiyacı duyan diğer değerli gruplar 
olarak, böyle bir genel görüşme açılmasında 
fayda olduğu dile getirildi. Fakat bazı gruplar, 
«genel ,görüşmeye lüzum yoktur, biz her şeyi bi
liyoruz.» dediler. Parlamentoda bazı grupların 
ıbildiğini başkalarının bilmemesi normaldir. Her 
şeyi, herkesin bilmesi, çok methettiğiniz, çok 

savunduğunuz ve fedakârlıkları uğruna yapa
cağımızı beyan ettiğimiz demokrasimiz için her 
şeyin herkes tarafından bilinmesinde fayda var. 

Bu itibarla, «Biz biliyoruz, genel görüşme 
açmayalım» demek iyi niyet mahsulü değildir. 
Sayın Nazım Baş misalleri çok güzel verdi. 
Bunlar Türk basınında çıkmış, dosyaları Bakan
lıkta ibulunması icakeden olaylardır ve İm olay
lardan çok az bir kısmıdır. Bunlara pek çokla
rını ilâve etmek mümkündür. 

Aslında bugün ne ile karşıkarşıya olduğumu
zun en güzel delili, Sayın Başbakanın bundan 
birkaç gün evvel basma verdiği demeçle gün 
ışığına çıkmıştır. Sayın Başbakan diyor ki, bir 
Avrupa gazetesine verdiği demeçte; «12 Mart
tan sonra bir taraf cezalandı, bir tarafa hiçbir 
şey yapılmadı. Biz bu affı çıkararak dengeyi 
sağlıyoruz, eşitliği sağlıyoruz.» 

Şimdi bu şu demektir: 12 Marttan sonraki 
olaylar askerî mahkemelerden geçmiştir. Suçlu
yu yakalayan, onu mahkemeye sevk eden, onun 
hakkında ceza talebeden, talepnameleri hazır
layan askerî savcılardır, askerî mahkemelerdir. 
Askerî mahkemeler, eğer huzurlarına gelen da
valarda bazılarına, ceza vermiş, bazılarını bırak-
mışsa, onun sorumlusu Meclisteki siyasî parti
ler veya Meclisteki iktidarlar olamaz. Mahkeme
nin vermiş olduğu karar, zannediyorum ki, her
kesin kaibul edeceği, uyacağı bir karardır. O ka
rarları kaibul etmeyip de, «Onlarda bir taraf 
cezalandırılmıştır, diğer taraf cezalandırılma
mıştır, bu itibarla onlar da cezalanmadığına gö
re, bunların da cezasını biz bir kanunla kaldı
ralım» demek, hadiselerin ne dereceye kadar, 
derinliklerine kadar vukufla bilindiğinin deli
lidir. Biz buna inanıyoruz. Hadiseler biliniyor, 
ama bunu herkes bilmiyor. Sayın Başbakanın 
•açıklamasiyle bir nebze anlaşılmıştır. 

Ancak, Sayın Nazım Baş'm misallerle dile 
getirdiği olaylar, kendiliğinden olmuş olaylar 
değildir. Bunlar... 

•Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN — Bir şey mi var efendim? 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Aşağıdan ar

kadaşlar biraz sabırsızlanıyorlar da. Galiba ar
kadaşlar biraz yoruldular; müsaade etseniz de 
dışarı çıksalar, biz de konuşsak. 

BAŞKAN — Rica ederim, siz devam buyu
run, müdahale olursa ben arkadaşlara ikazda 
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bulunurum. (O. II. P. sıralarından gürültüler) 
Rica ederim, arkadaşlar, lütfedin, sonuma gel
dik. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi muhte
rem. arkadaşlarım... 

SADULLAH IJISlTıMJİ (Dalıkesir) — Bravo 
yahu, buradan çıkartacaksın. 

BAŞKAN — Rica ederim, lütfen. 
İHSAN ATAÖY (Devamla) — Şimdi muh

terem, arkadaşlarım, rrürk basınında orta dere
celi okullarla öğretmen okullarında cereyan 
öden olaylar dile gelmiştir. Bunların hiç birisi 
tekzip edilmedi. 

Tunceli'den ;>f>0 öğrenci geliyor, Cumhurbaş
kanına ve Sayın Bakana dilekçe veriyorlar. Bu 
öğrencilere Sayın Bakan; «Biz tarafsızız, her 
türlü fikrin takipçisiyiz, onları cezalandırırız. 
Siz müsterih, olun, kardeş kardeş geçinin» diye 
naisiihat ediyorlar. Ama Sayın Bakan öğretmen 
okullarına öğretmen tayin ederken. İm güzel 
beyanları gibi hareke/t etmiyorlar. Bııra.da Sa
yın .Bakanı dinlerken; fevkalâde tarafsız, teb-
liğleriyle, bazı tamimleriyle, gayet hısım. Yani 
«.Bu Bakanın zamanımla bu okullarda hadise 
niye çıkıyor'?» di}'o insanin düşünmesi iea'bedi-
yor. Ama işin içerisine eğildiğiniz zaman, Sa
yın Bakanın yapm.ış olduğu tayinlerde olayla
rın kaynağı vardır. Şimdi -size bir misal verece
ğini. 

Deniz. Gezmişin öldüğü gün, sun tında kıçla
ra hıçkıra ağlayan, Deniz Gezmiş için yas tutan 
'Şelale Yıldız isminde 'bir öğretmen var. Ağlıyor, 
haber veriyorlar; gidip tahkikat yapılıyor, «Ni
çin okulunda böyle ağladın?» Müfettişe; «Aya
ğımda nasır vardı da, o acıttı onun için ağla
dım» diyor. Şimdi nasırdan hıçkıra hıçkıra okul
da ağlayan bu Sayın Şelale Yıldız, Millî Eğitim 
fBakanlığına memur olarak veriliyor. Yani sınıf 
'okutmaktan, çocuklara telkinde bulunmaktan 
men' ediliyor. Sayın Bakanımız ıgelir gelmem, 
kendisini Tekirdağ öğretmen Okuluna öğret
men olarak veriyorlar. (lO. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

SADDLLAH UBUMİ '(iBalıkesir) — ^e var 
h unda ? 

BAŞKAN — Rica öderim beyefendiler. 
•KISAN ATAÖV (Devamla) — .Şimdi muh

terem arkadaşlarım, bu küçük bir misaldir, ama 
Deniz Gezmiş'in •ölümüne hıçkıra hıçkıra ağla-
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yan bir öğretmenin, okuldan geri alındıktan 
sonra tekrar sınıfa verildiği zaman, daha kimler 
için ağlayıp veya sevineceğini takdir etmek la
zım. Yani şimdi bu öğretmen acaba sınıfta han
gi rozete itibar edecektir? Yani onu söylemek 
itsiyorum; hangi ro.zetc itibar edecektir? 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Yani ağlama 
hürriyetini de mi elinden alacaksın? 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, çok rica 
ediyorum, böyle Ibir müzakere usulü yok. 

İlirSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi, olay
ların niçin araştırılması, niçin üzerinde genel 
görüşme yapılmasının lüzumlu olduğuna işaret 
ediyorum ; yani bunu, genel görüşme yapalım. 
ıBakan konuşmasında; «Herkes bildiğini söyle
sin. Yüce Parlâmentodan, değerli aıkadaşlarım-
da.n istirham ediyorum, beni uyarınız, bana yar
dım ediniz» diyor. Müsaade edin Sayın Baka
nın menisuibolduğu gruplar da katilsinlar, genel 
görüşmeyi yapalım; misalleri, böyle hadiseleri 
verelim. Sayın Bakan bunların üzerine eğilsin, 
bunları önlesin. 'Bundan daha güzel, bundan 
daha «amilinî kir cevap olur mu Sayın Bakanın 
arzusuna.? 

Arkadaşlar, Sayın Bakanın Bakanlığa gelir 
gelmez Öğretmen Okulları Umum Müdürlüğüne 
.getirdiği arkadaşımız Celâl Bey Gazi 'Eğitimde 
öğretmenken, «Deniz Gezmiş'in heykeli dikile
cekti i'» diye sınıfında'konuşan zattır. Şimdi bu 
>zatı Öğretmen Okulları Umum Müdürlüğüne 
getirdiğiniz zaman, ona bağiı olan bütün öğret
menlerin, o insanın istikametinde bir cesaretle 
hareket edeceğini ve ondan sonra da o sınıflar
da anarşinin yürüyeceğini kabul etmek mecbu
riyetindesiniz. 

BMİ;N BİLEN TÜMER (Adana) — Yok ca
nım. 

BAŞKAN — Rica ederim beyefendi, müda
hale etmeyiniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi bun
lardan misaller vereceğim. 

»Sayın Bakan burada; «Efendim, müfettiş-
'letin raporları 'böyle idi, ben müfettişlerin ra
porlarına göre icra yaptım» diyorlar. Şimdi Sa
yın Bakana sorayım; Artvin'de olaylar oldu, 
üç. öğretmen çift müfettişle nakledilmek üzere 
rapor geldi zatiâlinize. Bu rapora, 'Bakanlığa 
ıba'şladiığınız zaman öğretmenlerini iadesi hak
kında. verdiğiniz emir üzerine dosyayı size ge-
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tirdiler; sız de baiktrnız doğrudur hareket. «Em
rin teb.iğini telle bildirin» diye emir verdiniz. 
Ondan sonra size yan taraftan etki yapıldı, «Ben 
''bunları yeniden tahkik ettireceğim» dediniz. Za
manınızda müfettiş •gönderdiniz, zamanınızda 
gönderdiğiniz müfettişler, bu üç öğretmeli e ilave
ten on öğretmenin daha alınmasını lüzumlu 
gördü. Bunlar için ne yaptınız acaba? Bunlar 
için ne yaptınız? Müfettiş rapordan İm kadar 
büyük itibar görüyordu da ne yap t muz? Müfet
tiş raporları bu kadar itibar." görüyordu- da, Ga
zi Eğitim Enstitüsünde Mehmet Aydın, İhsan 
Övüş, Zeki Türkmen, Mustafa Kaya ismindeki 
öğretmenler müfettiş rapo idariyle oradan alı
nıp gönderil misken, bu arkadaşlar Danışta
y'a tehiri icra davası açtığı halde, 'tehiri icra 
davaları reddedilmiş, kesin davaları reddedil
miş olduğu halde, gelir gelmez bu öğretmen
leri Gazi Eğitime göndermenin sebebi neydi? 
Neydi. bunun sebe'bi? Müfettiş raporu mahke
meye gitmiş, mahkeme «Doğrudur nakil» de
miş, tehiri icrayı vermemiş, kesin kararı ver
miş; «Doğrudur nakil» demiş, gelir gelmez'bun
ları Gazi Eğitim Enstitüsüne iade etmişsiniz. 
Bunun -sebebi nedir işte bunun sebebi, anarşi 
ve tahrike cesaret vermektir, anarşi ve tahriki 
körüklemektir, Türkiye'deki huzur içindeki 
okullara huzursuzluk meşalesi yakmaktır. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Siz de mi 
böyle yaptınız? 

•BAŞKAN — 'Rica 'ederim beyefendi, otur
duğunuz yerden daima 'müdahale otımeik marifet 
•mi? İstirham ederim efendini. 

Devam buyurun Sayın Ataöv. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Parlâmen
to usulüne uygun konuşsun. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, hatip 
fikrini söylüyor. Hem şahıs ismini zikrederek 
söylüyor. Belki başka türlü araştırma açarsı
nız, bunların üzerinde görüşme mümkün olur, 
gerçekler ortaya çıkabilir. Karar Meclisin. Ri
ca ederim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi Sa
yın Başkan, gruplar olayları 'anlattı, ben eksik 
kalan tarafları söylüyorum ve Sayın Bakana 
isim veriyorum. 

Şimdi, Emin Öz de mir Türkçe Öğretmeni... 
Bu zat Hacat'tepenin Türkçe bölümünde idi. 
Bu zattan kurtulmak için Hacettepe, Türkçe { 

bölümünü kapattı. Şimdi bu değerle yerine ve
rildi. 

Yine Gazi Eğitimden Orhan Ural, Mehmet 
Ddigönül, ilanıza inanç, Yakup Ak dinar, bu 
Gazi Eğitim Enstitüsünde olaylar çıktığı za-
man raporlarla tespit edilip alman öğretmen
lerdir. Bunlar yerine iade edildi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, meselâ; (Nâ
zım B.aş arkadaşımız Atatürk Lisesinin Müdürü 
için •söyledi, tekrar etmiyorum söylenenleri) 
İstanbul'da emekli olan bir zatı getirip Millî 
Eğitim Müdürlüğüne iade ettik. Bu Millî Eği
tim Müdürü bütün muavinleri çağırdı; «Sizin
le beraber çalışamayacağım, siz emeklilüğini-
zi isteyin» dedi. Emekli olanı getiriyorsun ida
renin başına koyuyorsun; çalışmalara da «Emek
li ol, «eninle çaİTşamayacağım» diyorsun. Ondan 
sonra onları 'kaldırıp yerine adamlarını mon
te ediyorsun. Orada feragatle çalışan (Kim ol
duğumu bilmem) ama on tane müdür muavini
nin bir kumu- maalesef bu şekilde oradan emek
liliğini isteme mecburiyetinde bırakıldı. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, süreniz doldu. 
Lütfen tamamlayınız efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Tamamlıyo
rum Sayın Başkan. 

Şimdi, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
getirdiğiniz zatın, Denizli Millî Eğitim Müdü
rü iken hakkında yapılan tahkikat ve oradan 
alınış sebepleri ortada iken, bu arkadaşı alıp 
da Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne getir
miş olmanız, sizin Ankaıa'daki bu hareketleri 
destekleyen, körükleyen öğretmenleri ve on
lardan cesaret alan öğrencileri taihrik etmez 
mi? 

'Bugün söylüyorum, sabahleyin size de söy
ledim, uzun bir mektupla vereceğim. Aksu Öğ
retmen Okulunda, yakasında Bozkurt rozeti ta
şıyan bir çocuk, Yusuf Dede ismindeki eğitim 
Ibaşıı tarafından dövülerek yaralanmış, has
taneye bırakılmamıştı)'. Çocuk şunu söyleyebil
miştir; «Hocam, benim Bozkurt rozetimi ••kını
yorsun da, Altıoklu rozetleri niçin kınamıyor
sun?» dediği zaman, «Yok öyle şey» demiştir. 
Çocuk isim vermiştir, gelmiştir o talebe, üstü 
arandığı zaman Altıoklu rozet bulunmuştur, 
ondan sonra «Hadi sen git:» demiştir. 

Şimdi, Sayın Bakan, sınıflarda Altıoklu ro
zetlerin itibarda bulunduğu bir dönemdeyiz. 
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Adalet Partisi iktidarı işgaldir, anarşidir, boiy-
k öt tur diyenlere sözlerimin sonunda şunu söy-
ılüyioruın: Anarşi de, işgal de, boykot da, Cum
huriyet Halk Partisi Grupunun sözcüsü söyle
di bunu, onların eseridir ve işgal, boyikot; d e ir
diği zaman akla Adalet Partisi gelmez; ama 
Türkiye'de sefalet, ıstırap, zulüm, pahalılık den
diği ziaman Cumhuriyet Halik Partisi İktidarı 
gellir. 

Saygılar sunuyor a m. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN" — Teşekkür ederim Sayın Ata-
öv. 

Değerli arkadaşlarım gemel görüşme üze
rindeki müzakereler tamamtaumTştır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜN'DAĞ (Konya) — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre size söz ver
ine hakkım yoktur Sayın Baltan, özür dilerim. 

Değerli arkadaşlarım, genel görüşme üze
rindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Genel görüşme açılması hususumu oylarını
za sunuyorum. Genel görüşme açılmasını ka-
ibul edenler... Kalbul etmeyeni er... Genel görüş
me açılması istemi kabul edilmemiştir. 

Sayın Şener Battal, yanlış ifade edildiğini 
.söylediğiniz görüşünüz nedir? Lütfen izah 
eder misiniz ? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Beyefendi, 
'beyanımın tamamı iki paragraf olarak var. Bir 
cümle alınmış ve sanlki ben komünistlere, men
fi adam!!ara müsamaha edici bir ifade kullan-
ınışıım gibi iltibasa mahal verici bir beyanda 
bulunmuşlardır. 

'BAŞKAN —• Nedir o sizin tespit ettiğiniz 
(beyan? İfade buyurun efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya,) — Zalbıt geldi, 
biri diğer sözcü acayip tbir ifadede bulundu poli
tik üslup solsun diye, bunları suçlamaya alet el
in ek istediğim gibi, benim, kasdetmek istediğim 
maksadın medlulünü tamamen tahrif edici, 'de
ğiştirici bir beyanda bulunmuştur. 

BAŞKAN _ Bir (dakika efendim. Sö'yledi
ğiniz hususu burada arayıp tespit edeceğim, 
müsaade buyurun. 

«Dün burada konuşan bir söze .ünüm söyle
diği söz çok enteresan ve gariptir. İdama gi
derken. hocayı, (Ben Müslüman ve Türk deği-
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lim) diye başından kovmuş diye, politik üslup 
olsun diye kötü suçlamalara.a!et. etmemeliyiz 
gençleri diyor. Bunu diyenlerin komünistlere 
kargı nasıl merhamet duygularını, dinî duygu
larının nasıl oOduğunıı, nasıl onları mâsu'nı gös
termeye çalıştıkları meydandadır, görüyoruz 
ve göreceğiz. 

Evet, burada tavzihini arzu ettiğiniz hu
sus inedir1? Bu fikirler benim değil diyorsunuz, 
öyle mi efendim'? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Gayet tabiî. 

MEHMET ALTİNİSOY (Niğde) — Sayın 
Başkan, zalbitt.au okundu, o za'bıtıları okuyun 
lütfen, 

BAŞKAN —^Buyurun Sayın Battal. Yalnız 
ricam şu : Bir sataşmaya -mahal vermeden, fik
rimizin ne olduğunun izahı sadedinde söz ver
dim. 

Buyurunuz. . 
ŞENER BATTAL (Konya) — Müsterih 

olun efendim. 
Huhterem Başkan, muhterem milletvekille

ri; 
Kürsü nezaketi kadar, kürsüde de zabıtla

ra ve hatiplerin beyanlarına sadık katmak dü
rüstlüğü de son -derece titizlikle riayet edile
cek bir husustur. 

Sayın Başkan, Demokratik Parti Sözcüsü 
Nazım Baş arkadaşımın beyanını, sanki lokum 
ekmek gibi basite alır tarzda söyledi. 

BAŞKAN —- Rica ederim, aynen okudum 
ben efendim, bir şey katmadım kendimden. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Oysa ki, 
Millî Selâmet Partisi olarak daha evvelki be
yanlarımızda da komünizme karşı mana cephe
sinin ve en faziletli mücadelenin bayralktarı ol
duğumuzu boiyan ettik, İnşaıllah hu mücadeleye 
de kanımızın, canımızın en sön nefesime ve dam
lasına kadar elbette riayetkar olacağız. 

Şimdi, bendeniz, arkadaşımın zalbıtlardan 
iki cümleyi alıp ma'sıl yanlış mana çıikartıp, na
sıl tahrifat yaptığını takdirlerinize sunacağım. 
Ve istirham ediyorum her önümüze gelene, hat
tâ hakkı söyleyene, h % cümlesine de 'komü
nist damgası vurursam çok yazılk olur ve ko
münizmle mücadele ediyoruz diye 'bu gibi 
ciddiyetsiz tutumlarımız, istem ediğimiz görüş
lerin maaile«Af reklâmı da oluverir. 
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Şimdi bakınız, Allah rızası için Nazını Baş 
arkadaşımın hakemliğine müracaat ediyorum, 
şu çıkardığı mana, iki paragraf o'arak arz et
mişim, nasıl, çıkar, istirham ediyorum, dürüst 
arkadaşımdır. İşte politika bazen böyle horoz. 
döğüşii nedeniyle insanları istemediği cümle
lere de şevke d i veriyor. ' 

Bayanımız şu, aynen konuşmamızdaki, za
bıttaki cümlelerimizi söylüyorum : 

«Gençliğimizin manevî ihtiyaçlaıı çolk önenr-
'lidir. Poilifik üslup olsun diye onları en kötü 
suel alma1 ara alet etmemeliyiz.» Gençlerimizin 
tamamını kastediyorum. Elbette 'gençlerim izi 
politikaya alet etmemeliyiz, onların manevî ih
tiyaçları çok önemli. Şimdi şu cümleden arka
daşını herhalde yanlış anlam çıkarmış oiluyor : 

«Hele hele vay şöyle, vay böyle deyip, idama 
giderken hocayı (Ben Türk Müslüman değilim) 
diye başından kovmuş gibi genellemelerden sa
kınmalıyız.» Yani birisi, ben Türk Müslüman 
değilim diye hocayı başından kovmuş. 

«Gençliğe kalkıp da, hocayı başından kovu
yor, bunlar Türk Müslüman değil, bunlar ko
münist diye genellemelerden sakınmalıyız» di
yorum. Ne diyeyim? Gençlere komünist diye
lim, aman onları ezelim, bunlar ne kötü diye 
genelleme mi yapalım; Cümlem burada ve şu 
dürüstlükte; bunun aksi ifadesini çıkaracak ha
tip varsa buyursun ve milletvekilliğimden istifa 
pahasına.bu kadar iddialıyım Allah'ın inaye-
tiyle. (C. II. P. ve M. S. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Müsaade buuyrursamz devam edeyim. 
«Hatta ona o yaşında, o yaşında manevî ge

lişimini temin için hocayı fuzulî görenler ge
cikerek idam sephasına hoca gönderenlerin ma
nevî kusurları da en az :o suçlular kadar az de
ğil midir? O suçlular kusurlu, o suçluların 
yetişme ortamını hazırlayan o bataklığı kurut
mayı düşünmeyenler de en az onlar kadar ku
surludur.» diyorum. Onları da, onların suçlu
luğunu da bu kürsüden tescil ettiriyorum. 

Muhterem arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Şener... 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Efendim, 

müsaade ediniz de en hassas olduğumuz bir nok-
at Sayın Başkan, cümlemi tamamlayayım. Ben
deniz hiçbir polemik yapmadan su zabıtlara 
müsteniden konuşuyorum efendim. 
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BAŞKAN - - Tamam Sayın Batal, o pasajla 
ilgili konuşmanızın zaptını okudunuz. 

ŞHNRR BATTAL (Devamda) — llayırefen-
dinı, hayır efendim. Sonra.. 

BAŞKAN — Peki buyurun efendim, ikmal 
buyurun. 

SENEK BATTAL (Devamla) — Müsaade 
buyurun. 

Muhterem Başkanımız her çıktığımızda, özel
likle şu hatibe şöyle bir nasıl gaga vururuz di
ye kılıııeını göstermek ister; ama biz.. 

BAŞKAN — Aman rica ederim efendini, bu 
kadar meraklı değilim Sayın Battal, çok rica. 
ederim. 

ŞKNHR BATTAL (Devamla) — Ama biz 
hürmette kusur etmeyiz. Başkan şu anda Par
lamentonun Başkanıdır ve biraz evvel diğer ha
tibe, «Bunca yıllık siyasî mazimiz vardır» de
diklerinde bendeniz .alkışladım ve Başkanımı da 
öyle görüyorum ; inşallah öyledir de. 

Muhterem arkadaşlarım, müsamaha buyurur
sanız kısa bir paragraf daha söyleyeceğim ve 
maksadı madJûlümüz tam olarak anlaşılacak; 
böylece Nazını Baş arkadaşım da bir cümlemi 
acele olarak ele aldığından bendenizi nasıl dil
inin ettiğini anlayacaktır sanıyorum. 

«Gençlerimize, hocanın idam sephasına gi
derken gönderilmesi yerine, doğduklarında ir
şatlarını, manavî terbiyelerini hedef almayan 
eğitim ve ve politika hakkında neden bir genel 
görüşme düşünmezsiniz de; karşımıza netice 
(tarak hastalığı çıkarırsınız. Tedaviyi, koruyu
cu hekimliği neden ele almazsınız?» 

Bendeniz bunları demişim. Şimdi, «Dini gös
terip komünizmi övdü» gibi gayrî ciddî beyan
ları şiddetle reddediyorum ve hakkımızda böyle 
menfî düğüncüleri Cenabı Allaha havale edi
yorum. 

Cümlenize saygılar sunar, teşekkür ederim 
efendim. (C. H. T', ve M, S. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Değerli arkadaşlarını, geçen birleşimde Da

nışma Kurulumuzun önerisi ile önceliği kabul 
buyur ulan ve gündemimizin, «Kanun tasarısı 
ve teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer iş
ler» bölümünün 2 nci sırasında yer alan, 
«T. B. M. M. eski üyeleri hakkındaki kanun tek
lifi» nin görüşülmesine geçmemiz gerekiyor. 
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Ancak saat .18,48, yani görüşme süremizin 
tamamlanmasına 8 dakika var. 

METE TAN (Afyon Karahisar) — Bitire
lim efendim, 7 - 8 dakikaya sığajbilir. 

VI — 

1. — Millet Meclisi ve C. Senatosu İdareci 
Üyelerinin, T. B. M. M. eski üyeleri hakkında 
kaynın teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/91) (S. Sayısı : 29) (1) 

İBAŞKAN — Komisyon ve İdare Âmirleri
mizden birisi lütfen yerlerini alsınlar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını iste
yenler... Okunmamasını isteyenler... Raporun 
okunması kabul, edilmemiştir. 

/Tüımü üzeninde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
T. B. M. M. eski üyeleri hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — 13 . 12 . 1960 tarih ve 157 sa
yılı Kanunla teşkil olunan Temsilciler Meclisi 
Üyeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi eski 
üyeleri, dokunulmazlık, yasama, ödenek ve yol
luk, Genel Kurul, komisyon ve parti grupları 
toplantılarına girme hakları dışında kalan ve 
T. B. M. M. üyelerine kanunlar, kararnameler ve 
yönetmeliklerle tanınan bütün haklardan yarar
lanırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 68 nci 
maddesinde yer alan, kamu hizmetinden yasak
lanma veya kesin hüküm giymiş olma nedenle
riyle seçilme yeterliğini kaybetmiş olanlar, bu 
haklardan yararlananı azlar. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Şah

sım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bozbeyli. 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlarım; 
Çok önemli bir kanun teklifini müzakere 

ediyoruz. Bu teklifin bu maddesi kabul edildiği 

(1) 29 S. Sayılı basmayazi tutanağın sonu
na eklidir, 

BAŞKAN — Arkadaşlar başlamamızı arzu 
ediyorlar. Eğer üzerinde görüşmeler uzamazsa 
devam edebiliriz. 

VEFA TANİR (Konya) — Sayın Başkan. 
7 dakika için nasıl başlanabilir? 

LEN İŞLER 

takdirde, eski milletvekillerine Yasama Meclis
lerinde ve komisyonlarında oy vermek, Maaş 
Kanunundan istifade etmek hakkı dışında bütün 
haklardan istifade etmek imkânını sağlıyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, teklifin bu metni çok ge
niş tutulmuş. Ben bu hususta arkadaşlarımın 
bu metin üzerinde biraz düşünmelerini ve alela
cele bir kanunun çıkmaması için tedbir alma
larını rica ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bugün eski milletvekili 
olarak Türkiye'de 3 500 civarında insan vardır. 
Bu hali ile, imtiyazlı bir sınıf yaratmış olmak it
hamı ile karşı karşıya gelebiliriz. 

Ayrıca, eski milletvekilleri de, bu hüküm ka
bul edildiği takdirde, «Kırmızı pasaport» tan 
istifade edeceklerdir. Kırımızı pasaporttan is
tifade eden, halen senatör olduğu halde, kırmı
zı pasaportu suiistimal eden bir arkadaşımız 
Fransa'da hesap vermektedir. Hiç değilse kır
mızı pasaporttan istifade etme imkânını bu me
tinden çıkarmanın lüzumuna inanıyorum. 

Ben bu hususları, inandığım için, muhterem 
arkadaşlarıma arz ettim. Takdir Yüce Meclisi-
nizıindir. 

Saygılar sunarım. (D. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Boz
beyli. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul bu

yuranlar... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. —- Bu kanun hükümleri yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

GÖRÜŞ 
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Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen?.. 
Yok. 

Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kanun tek
lifi Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Çalışma süremiz dolduğu cihetle, bugünkü 
gündemimizde yer alan konuları ve Cumhuriyet 
Senatosundan dönen Genel Af Kanunu teklifini 
görüşmek için 7 . 5 . 1974 Salı günü saat 15,00'tc 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

VIÎ. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. •— Hatay 01 i ilet vekili \Sabahattin Adalı' 
nın, selden zarar 'gören Reyhanlı'nın bazı köy
lerine ilişkin sorusu ve Umar [ve İskân Bakanı 
Ali [To'puz'un 'yazılı cevabı (7/97) 

20 . 3 . 1974 

Millet MeclM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve İskân Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını delâletlerinize arz ederim. 

ISaygılarmıla. 
Hatay Milletvekili 
ISabaıhattin Adalı 

Hatay'ın Reyhanlı Kazasına bağlı Kumlu -
Çatalihöyük - Uzunköy - Akkarpiç köyleri son 
yağan yağmurlardan büyük zarar görmüşlerdir. 
Evler yıkılmış buğday mahsulü büyük zarar 
görmüştür. Yerinde yaptığımız tetkikat netice
sinde alman tedbirlerin kifayetsiz olduğunu tes
pit ettik. 

İlıgili bakanlığın acil tedlbir almasını ve soru
muzun en kısa zamanda cevaplandırmanızı say-
ıgıyle rica ederini. 

T. € . 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

iSayı : 6/564 2 . 5 . 1974 
Konu : Hatay Milletvekili Saba
hattin Adalı'nm yazılı soru öner-
IgCiSİ. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 22 . 3 . 1974 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7/97, 632/6154 sayılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Sayın Sahaıhatlin Adalı 
tarafından Başkanlıklarına verilip, tarafımdan 
cevaplandırılmasını istediği yağmurdan zarar 
ıgören Reyhanlı'nın bazı köylerine yapılan yar
dımlara dair yazılı soru önergesine karşılık ola
rak hazırlanan cevaptan 2 örnek ilişikte sunul
muştur. 

<jereğine müsaadelerini arz ederim. 

Ali Topuz 
İmar ve İskân Bakanı 

Sayın Sabahattin Adalı Hatay Milletvekili. 
1. Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Mıil-

let Meclisli Başkanlığına vermiş bulunduğunuz 
yağmurdan zarar gören Reyhanlı'nın bazı köy
lerine yapılan yardımlarla ilgili yazılı soru 
önergenize karşılık olarak hazırlaman cevap 
!ikinci maddeye çıkarılmıştır. 

2. Hatay ili Reyhanlı ülkesi v:e köylerinde 
1 4 . 3 . 1974 günü meydana gelen su baskının
dan zarar gören afetzedelerin iaşe vte ibatele
rinde sarfedilmek üz erte Bakanlıkça Hatay Va
liliği lemrine 16 . 3 . 1974 gün ve 22 sayılı ha
vale ile 25 000 TL., 21 . 3 . 1974 gün ve 34 sa
yılı havale ile 25 000 TL. olmak üzere toplam 
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50 000 TL. acil yardım ödemeği ile gıda yardı-
ımı olaralk 3 ton fasulye, 3 ton nohut ve 545 pa
ket çay ^gönderilmiştir. 

Ayrıca -afet habeııinin alınmasını müteakip 
Kızılay Derneği Genel Başkanlığı ile temas ku
rularak Hatay Valiliğine 100 çadır ile 150 bat
taniyenin göııdeıülmesi sağlanmış'tır. 

Bu arada Afet işleri Genel Müdür Vekili 
Başkanlığında 5 kişilik bir 'ekip ite gerekli finee-
lemelıorde bulunmak üzene su baskını bölgeleri
ne gönderilmişlerdir. 

Felakete maraz kalanlara acil yardımlar dı
şında yardımların yapılabilmesi iiçin hasar tes
pitlerinin yapılarak Bakanlığa gönderilmesi ge-
rekmektıedir. Hatay Valiliğinioe sürdürülen ha
sar tespitlerinde düzenlenen raporlar henüz Ba
kanlığa intikal 'etmemiştir. 

Mahallinden usulüne uygun düzenlenerek 
Bakanlığımıza gönderilecek hasar tespüt rapor
ları 7269 sayılı afetler kanununun 1051 sayılı 
kanunla değiştirii'len 1 nei maddesi uyarınca ha
zırlanan «Afetlerin Gıenel hayata -etkililiğine 
ilişkin ite.in.el kurallar hakkımda yönietmıelik» 
esaslarına göre incelenecek, su baskını olayı
nın konutlarda yaptığı hasar genel hayata 'et
kili görüldüğü takdirde afetzedelere mevzuatı-
iinızm geriektlirdiği yardımlar elbette yapılacak
tır. 

Buğday ımahsulünün zarana uğraması Ba
kanlığımın iştigal konusu dışında kalmakta ise 
de, hasar tespit raporlarında mahsul zararla
rından dolayı vergi 'tecilinin (gerekmesi ıhalinde 
'keyfiyet ilgili Bakanlığa yazılmak suretiyle ver
gilerim tecilinÜn sağlanmasına çalışılacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Ali Topuz 

imar ve iskân Bakanı 

2. •— YTekirdağ Milletvekili Nihan ilgün'ün, 
Trakya Yağlı \Tohumlar Kooperatif ince satın-
alınan ayçiçeğine 'ilişkin sorusu ve Köy İşleri -ve 
Kooperatifler Bakanı Mustafa Ok'un nazili ce
vabı (7/110) 

30 . 3 . 1974 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasına delâletlerinizi rica ederim. 
ISaygılarımla. 

Tekirdağ Milletvekiü 
Nihan Illgiin 

1. ,1973 yılı mahsulü olarak Trakya Yağlı 
Tohumlar Kooperatifince ne milctarda ayçiçeği 
tohumu satmalınmıştır ? 

2. Mülbayaa -edilen ayçicekleri için 
olarak ne kadar para ödenmiştir? 

'3. Bu mallar için, 

toplam 

a) Ne kadar faiz ödenmiştir? 
!b) Umumî masraflar ne kadardır? 
e) Kilo başına ortalama masraf nedir? 
4. Kooperatif mallarının satışları hangi 

tarihlerde, ne miktarlarda, ne fiyatla hangi 
firmalara yapılmıştır ? 

15. ıSatışlarda Birliğin kârı varandır? Kâr 
var ise, bu tevzii ne şekilde olacaktır? 

T. C. 
Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı Köy Kooperatifçiliği 
ve Elsanatları Genel Müdürlüğü 
Mefvzuat Şubesi Müdürlüğü 

Sayı : IV - 0S602 2 . 5 . 1 9 7 4 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 4 . 1974 tarih ve 7/110 - 676/6607 
'sayılı ya!zınız. 

Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün Trakya 
Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liğince satınalman ayçiçeği tohumuna ilişkin ya
zılı soru önergesi tetkik edilmiş ve istenilen bil-
ıg'iler ilişikte sunulmuştur. 

(Bilgilerinize arz ederim. 
Mustafa Ok 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı 

Soru 1. — 1973 yılı maihsulü olarak Trakya 
Yağlı Tohumlar Koopcratifinc<e ne miktarda 
ayçiçeği tohumu sattın alınmıştır. 

Cevap 1. — 1972 - 1973 mahsulü olarak 
61 595 257 kilo alınmıştır. 

ıSoru 2. — Mubayaa edilen ayçicekleri için 
toplam olarak ne 'kadar para ödenmiştir. 

Cevap 2. — 153 983 692,90 TL. ödenmiştir. 

Soru Bu mallar için 
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a) Ne kadar faiz ödenmiştir? 
b) Umumî masraflar ne kadardır ? 
c) Kilo başına ortalama masraf nedir? 

Cevap 3. — 

a) 9 565 296,03 TL. faiz ödenmiştir. 

2 . 5 . 1974 O : 2 

b) 27 517 126,19 TL. sidir. 
c) Kilo başına ortalama masraf 44 kuruş 

70 santüm'dir. 
Soru 4. — Kooperatif mallarıının satışları 

hangi tarihlerde, ne miktarlarda, ne fiyatla, 
hangi firmalara yapılmıştır? 
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Cevap 4. — 

Pirina adı 

Minör Yağ İş Limited Şirketi 

Oruşoğlu Yağ Sanayi 
Örndk Nebati Yağ Sanayi 
Recep Arslan 
ISümlerbank Ordu Soya Fabrikası 
Sun Nebatî Yağ Sanayi 

Trakya Yağ Sanayi 

Türüme iller KoUe'ktıif Şirketi 
Varnalılar Yağ Sanayi 
Yorgancılak Kollektif Şirketi 

Ayeks Yağ Sanayi 

Antalya Yağ Sanayi 
Ahmet Kuloğıüiarı 

Aysan Yağ Sanayi . 

Ahmet Tahsin Diker 
Aziz Acar 

Aziz Yağcı 
Bandırma Yağ Sanayi 

Başoğlu Nebatî Yağ 
Bulcular Kollektif Şirketi 
Dündar İÇetinltaş 
E e elli Nebatî Yağ Fabrikası 
Emek Yağ ve Sabun Sanayi 
Ergin Baş Börekçi 

2 . 

İha 

20 . 
4 . 
6 . 
6 . 

13 . 
13 . 
6 . 

20 . 
13 . 
13 . 
6 . 
6 . 
6 
4 
20 
20 
20 
13 
4 
6 
G 
20 
20 
6 
6 
6 
G 
6 
6 
6 
20 
4 
20 
20 
20 
13 
20 
20 
13 
20 
20 
G 
4 
4 

5 . 

le 

2 
3 . 
2 
2 . 
o 
l) . 

o 
9 
t-l 

2 
o 
o o 

2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
'2 
2 
2 
2 
2 
2 

. 2 
O 

2 
. 2 
2 

. 2 
o 

. 2 

. 2 

. 2 

. 3 

. 2 
2 
o 

2 
2 
o 

. 3 
o . o 

1974 

sarihi 

1974 
]974 
1974 
.1974 
1974 
1974 
1974 
.1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

. 1974 

0 : 2 

Satılan ürün 
ikilio 

1 100 Q00 
1 584-450 
745 978 
42 0,01 
100 000 
100 000 

1 060 Q0Û 
1 000 O0Û 

750 000, 
1 621 965 
2 922 2 9 
1 302 533 
3 30,2 697 
3 766 403 
5 8315 688 
1 000 000 
1 492 966 

545 279 
171 247 

5 166 384 
3 660 083 
13 225 523 
1 977 899 

364 140 
905 313 
643 907 
982 714 

1 124 812 
050 188 
150 160 
500 000 
188 243 

2 313 '953 
1 000 000 
531 784 

1 284 993 
1 000 000 
2 436 739 

200 000 
2 000 000 

300 000 
277 862 

1 000 000 
41 554 

1 ikilO' fiyatı 
Erg. 

309,05 
318,25 
305 
285,10 
320 
320 
295 
291,65 
330 
325,10 
288 
286 
290 
310 
301,10 
298,25 
298,25 
320 
295 
293,50 
292,60 
303 
297,10 
290,05 
299,50 
306,10 
304.70 
306.70 
301,15 
303,30 
293,10 
310,50 
293,60 
303 
305,20 
330 
309,05 
307,85 
320 
291,65 
293,60 
289,10 
310,50 
293,40 

344 — 



M. Meclisi B : 70 2 . 5 . 1974 0 : 2 

Soru 5;- — 'Satışlarda Birliğin kâii var mı
dır? Kâr var ise, bu. tevzii ne şekilde olacaktır. 

Cevap 5. — 4 086 388,98 TL. net kârı var
dır. Kararnamenin 6 neı maddesi hükmüne 
göre kâr hâsıl olduğu takdirde ayrı bir hesap
ta toplanır ve Bakanlığın tasvibi ile yatırımlar-
Ida kullanılır. Ortaklara dağıtılamaz. 

3. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin 
Ezman'm, 1973 - 1974 yılları Bingöl iline ayrı
lan ödeneklere ilişkin Bayındırlık ve Köy İşle
ri ve Kooperatifler bakanlarından sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Erol Çevikçe'nhı yazılı ce
vabı (7/117) 

Millet Meclisi Kayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın Sayın Bayındırlık ve 
Köy İşleri hakanları tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delâletlerinizi >arz ederim. 

9 . 4 . 1974 
Hasan Celâlettin Ezman 

Bingöl 'Milletvekili 

1. 'Bakanlığınızca Bingöl iline 1973 ve 
1974'te yapılan ödeneklerin ayrı ayrı ve top
lam olarak miktarı nedir? Mukayeseli olarak 
'bildirilmesi. 

2. Her sene altı ay kapalı kalan ve yirmi 
bin nüfusun ihtiyaçlarııma cevap veren Kiği -
Yedisu bucak yolunun önümüzdeki kış mevsi
mlinde açık bulundurulması için alman tedbir
ler nelerdir? Bu yolun standart bir yol hali
ne getirilmesi ne zaman mümkündür? 1974 
senesinde bu yol için ayrılan veya ayrılacak 
Ödenek nedir ? 

3. Kalkınmada öncelik taşıyan bu vilâyeti
mize dengeli kalkınmayı temin yönünden 1974 
yılında tanınan avantaj nedir? 

I: T7C. 
Bayındırlık Bakanlığı . 50 . 4 . 1974 

Özel Kalem 
Sayı : 454 

Konu : Bingöl Milletvekili Hasan 
lOelâlettin Ezman'm yazılı sorusu 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 . 4 . 1974 tarih ve 7/117 - 712/6930 ' 

sayılı yazmız. 

Bingöl iline ayrılan ödenekler hakkında' 
Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman ta
rafından verilen yazılı soru önergesi aşağıda ce
vaplandırılmıştır. 

1. Bingöl ilinde Karayolları Genel Müdür
lüğünce 1973 yılında yapılan ve 1974 yılında 
yapılacak tahmini yatırımları gösterir çizelge 
ekte gönderilmiştir. 

2. Karakocan - Kiğı - Sansa yolunun Kiğı 
ayrımı - Yedisu ayrımı arası 40 (kilometre uzun
luğunda Devlet yoludur. Olanaklarımız oranın
da bu yolun tümünde her mevsim geçit sağ
lanması için çalışılacaktır. Halen çalışmalar 
yolun ilk 20 Mlometrelk kesiminde sürdürül
mektedir. 

Ayrın - Yedisu arası ise 14 kilometre uzun
luğunda il yoludur. Ve hu kesimde yaz geçiti 
vardır. İlerde Devlet yolunun onarımı tamam
landıktan sonra bu kesim onarılarak kış prog
ramına alınabilecektir. 

3. Karayolları 1974 yılı çalışma pı-oigramı 
üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. En 
kısa sürede Ibu çalışmalar bıiltirilip bilâhara il
ler itibariyle dağılım tabloları hazırlanacaktır. 
Bu tablolar bitirildikten sonra Bingöl ilindeki 
Karayolları yaitırımdarınm diğer il yatırımları 
ile karşılaştırılması ve tanıman avantajı sapta
mak mümkün olacaktır. 

Bilgilerindze arz ederini. 
Erol Çevikçe 

'Bayındırlık Bakanı 
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İli 
Proje sahibi 'kuruluş 
Projeyi yapan* fcuruluş 

1973 yılı ve 1974 yılı yatırımları 
BİNGÖL 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 

Projenin aidi 

Bingöl - Karlıova! 
Köprü yapımı ve onarımı ; 

((Bingöl - Muş) Ayr. - Karlıova yolunda 
Yenibaş Isöprüsü 
Yeni işler : 
Yol yapımı ve onarımı : 

Karlıova - 12. Bl. Hd. 
Bitümlü 'kaplama yapımı ve onarımı : 
Astarlı sathi kaplama : 
Bingöl - Genç 
Astarsız sathi kaplama : 
Biragöl - Muş il hududu 

Yeri 

Devlet yolları yapım ve onarım faaliyetleri 
Devam eden işler : 
Yol yapımı ve onarımı : 

Elâzığ - Bingöl 

Karakoca» * Kığı (Deprem yollan) 

Elâzığ 
Bingöl 
Elâzığ 
Bingöl 

Bingöl 

Bingöl 

Bingöl 

Karak- Başlama ve 
teristife bitiş yılı 

Km. 
50 

96 

65 

m. 

20 

Km. 
26 

10 

10 

1971-1974 

1969 -1973 

3972-1975 

1972 -1974 

1974 -1976 

1974 -1974 

1974 -1974 



Projenin, aidi 

Köprü yapımı ve onarımı : 

Yeri 

Bingöl - Genç yolunda 
Genç Köprüsü 
Şe-hiriçi geçişleri : 

Bingöl 

8 Î5 

Kığı geçişi 
İl yolları yapım ve onarını faaliyetleri 
Devam eden işleri : 
Yol yapımı v« onarımı : 
Bingöl - Yamaç 
Ayr. - Adaklı (Deprem yolları) 
Ayr. - Yenibaşak 
Genç - Yenisu (Deprem yolları) 
Kığı ayr. - Yedisu (Derpriem yolları) 
Ayr. - Sancak - Kığı Ayr. 
Ayrım - Servi 
Köprü yapımı ve onarımı * 

Biıifföl 

Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 
Bingöl 

(Bingöl - Muş) Ayr. - Yenibaşak yolunda 
Murat (Yenibaşak) Köprüsü Bingöl 
Yeni işler : 
Köprü yapımı ve onarımı : 
Binigöl - Yamaç yolunda 
Erentepe Köprüsü Bingöl 

teristik bitiş yılı 
Karak- Başlama ve 

M. 

165 1974-1974 

Km. 

— 1974 -1974 

19 
17 
3.1 
25 
55 
62 
52 

1968 
1972 
1971 -
1972-
1972 
1971-
1971 • 

• 1974 
• 1974 
-1975 
-1975 
-1976 
1977 
1978 

M. 

100 1973 -1976 

32 1974 -1976 



tPmjenitı adı Yer 

Şelıiriçi geçişleri : 

Sancak gecisi Bingöl 

Bingöl ili yatının toplamı 
Devlet, yolları yapım ve oııanm faaliyetleri : 
ölitiimlü. kaplama yapımı ve onaranı : 
Asfalt depo tankı ısıtma tesisa.tı (x 250 tonluk) 

Bingöl depo sahasında 
Köprü yapımı ve onanını 

Bingöl 

00 
co Kığı - Erzincan yolunda 

Çomak Gr. köprüleri 
Bingöl - Genç yolunda 
Gcne Köprüsü 
Bingöl - Solhan yolunda 
Göynük Köprüsü 
İl yolları yapım ve onanın faaliyetleri 
Yol yapımı ve onanını : 

Bingöl 

Bingöl 

Bingöl 

Aynm - Y^ayladere 
Şelıiriçi geçişleri : 
Y'ayladere geçişi 

Bingöl 

Bingöl 

Bingöl ili yatırım, toplamı 

Not : Birden fazla il irine giren projelerin yalnız 
1974 yılı yatırımları illere ayrılamamıştır. 

^ 1 » 

Karak- Başlama ve 
teristik bitiş yılı t 

Km. 

— 1974-1974 

Ad. 

1 1970 -1973 

M. 

— 1973 -1973 

165 1973-1973 

104 1973 -1973 

Km. 

13 1968-1973 

— 1973-1973 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

70 NCİ BİRLEŞİM 

2 . 5 . 1974 Perşembe 

SaaJt : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
11 arkadaşının; son günlerde ortaöğrenim ve 
öğretmen okullarında meydana gelen olaylar 
ve bu oilaylar karşısında yetkililerin tutum ve 
davranışları konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri 
uyarınca 'bir genel görüşme açılmasuna dâir 
önergesi (8/1) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 
ve 9 larlfeadaşifnain, TRT Kurumunun izlediği 
yiayın politikasının, ve tarafsızlık iddialarının 
incelenerek alınacak tedbirleri saptamak ama-
eıyıle Armyasanın '88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 108 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırmasına ilişkin, önergesi (10/8) 

3. — Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adı
ma Grup Başkanvekiıü Siirt Miilletveikffl.il M. Ne-
bil Oktay ille Yan Milletvekili Salih Yldız ' ın; 
Hayvancılığın geliştirilmesini sağlamak ve hay-
vancılılkla geçituen yurttaşların' refaha kavuş
ması için gerekıli kanunî ve idarî tedbirleri tes
pit etımek üzere Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya

rımca biır Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/9) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğ-
lu'nun Gaziantep'in su sıkıntısının giderilme
sine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/39) (*) 

2. — Çorum Milletvekili Etem Eben'in tuz 
fiyatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Te
kel Bakanından sözlü soru önergesi" (6/49) (*) 

3. — Manisa Milletvekili Süleyman Tuncel' 
in, Ege ekici tütün piyasası açılmadan önce Ba
kanlıkça tütün randımanlarının açıklanıp açık
lanmayacağına dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi (6/64) (*) 

4. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğret
menlerine yan ödeme verilmesine dair Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/67) (*) 

5. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 
Devlet memurlarından kesilen % 5 keseneklere 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/68) (•) 

6. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, işçilerin konut kredisine dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi .(6/20) 

7. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'in, 
Urfa - Suruç ilçesi AMgöz köyünde meydana ge
len olaya dair İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/24). 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, Ortak Pazara dair Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/71) (*) . -

9. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 
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~ s 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

10. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 
Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/27) 

11. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 
ndn, geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmen
lerine dair Millî Eğitim Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/28) 

12. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çele-
bi'nin, 1950 yılından evvel emekli olanların öz
lük haklarına dair Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/29) 

13. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çanıeri'nin, peynir üretim ve tüketalmine dair 
Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi (6/31). 

14. — Mardin Mületvekili Talât Oğuz'un, 
toprak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/32). 

15. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
teminindeki güçlük zammına dair Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/33). 

16. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
MtT Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/34). 

17. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazen-
cir'in, Bingöl iline ayrılan ilmaım kadrolarına 
dair Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/35). 

18. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
öğretmenlere dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/41) 

19. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, 
Türkiye Şeker fabrikalarında uygulanan ihale 

. yöntemine dair Sanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 

20. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in Orman muhafaza memurlarına dair Or
man B'aikanmdan sözlü soru önergesi (6/43). 

( 21. — istanbul Milletvekili Gülhis Mankut' 
un, ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

22. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 
Orman Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mute
metlerine dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/47) 

23. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/50) 

24. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'in, 
Elbistan Termik Santralına dai** Maliye ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü 
soru önergesi (6/51) 

25. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar 'm, 
işçi dövizlerine dair Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/52) 

26. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Devletleştirilen özel yüksek okullara dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/53) 

27. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in, 
Samsun'da kurulacak televizyon (istasyonuna 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/54) 

28. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
iSivaıs iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair 
Bayındırlık Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/55) 

29. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
4. demir - çelik fabrikasının ıkurulmasın,a dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/56) 

30. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Kars Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü soru önergesi (6/57) 

31. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Kars'ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini 
Hanak ilçesine bağlayacak olan yolun yapımı
na dair Köy işleri ve Kooperatifler Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/58) 

32. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/59) 

33. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında olup 
emekliliğe hak kazanan işçilere dair Çalışma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/60) 

34. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Kars'a havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sora önergesi (6/61) 

35. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
Devlet ormanlarına dair Orman Bıakanmdan 
sözlü soru önergesi (6/62) 

36. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Ziraat Bankası izmir - Çiğli şubesindeki yolsuz-



luğa dair Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/63) 

37. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
bütçe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/65) 

38. — Yozgat Milletvekili Ilışan Arslan'ın, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk 
iddialarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66). 

39. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
içel köylerinde yapılan ilkokullara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/69). 

40. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, 
içel Valisine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/70) 

41. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kiın'in Kastamonu'da bulunan vakıf mallara 
ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/72) 

42. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, köylerin ilçelerle telefon bağlantısına 
ilişkin içişleri Bakannıdan sözlü soru önergesi 
(6/73) 

43. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
Mn'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/74) 

44. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes-
kin'in, Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmak
ta olan barajlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/75) 

45. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, 
et taban fiyatına ilişkin Gıda Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/76) 

46. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
yurtlarda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/77) 

47. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istan
bul'da dikilen heykellere ilişkin içişleri Baka
nından sözlü önergesi. (6/78) 

48. — istanbul Milletvekili Doğan öztunç' 
un, Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi 
ile ilgili Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/79) 

49. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar' 
m, kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy işleri ve 
Kooperatifler Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/80) 

50. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nuı, 
Sivas ilinin televizyona kavuşturulmasına ilİş-

Mn Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 
51. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz' 

m Türk vatandaşlarının. Suriye'deki arazilerinle 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/82) 

52. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez' 
in, Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayın
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

53. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, son 
günlerde meydana gelen gençlik olaylarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

54. — Ankara Milletvekilli Necdet Evliya-
gil'in, Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Tür
kiye ile ilgili yayınına ilişkin Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/85) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni mü
şavir kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/86) 

56. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, TRT programlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/87) 

57. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif is
lâm'ın, sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mah-
kemelerinideki davalara ilişkin Millî Savunma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) -

58. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar 'm, 
merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaş-
larınm nakline ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/89) 

59. — içel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, 
Ankara - Kızılay meydanındaki panonun kal
dırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/90) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlıik 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

61. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer' 
in, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine 
ilişkin Başbakan ve imar ve iskân bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/92) 

62. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, C. H. P. Siverek ilçe Başkanı hakkındaki 
gazete haberine ilişkin Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/93) 

63. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/94). 
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64. — Niğde Milletvekili Mehmet Bıyık'ın, 

Yunanistan'da Türkiye aleyhine başlatılan kam
panyaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/95) 

65. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ın - Kangal ilçesindeki linyit kömürü ya
taklarına ilişkin Enerji ve Talbî Kaynaklar Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/96) 

66. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Türkiye'de mason ve siyonist teşkilâtına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/97) 

67. — îçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, si
yonist ve mason derneklerine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/98) 

68. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen' 
in, «Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiş
tirmesine ilişkin Adalelt ve İçişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/99) 

69. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Kon
ya'nın, Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretme-
•nıinıe ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
fra önergesi (6/100) 

70. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'
nm, İçişleri Bakanının Bütçe Komisyonundaki 
'beyanlarına ilişiklin İçişleri BıaJkanından sözlü 
soru önergesi (6/101) 

71. — KastalmoTUu Milletvekili Mehdi Kes-
Ikin'iütı, Kastamonu'da Sosyal .Sigortalar Kuru
mu şubesinin açılmasınla ilişkin Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi! (6/102) 

72. — Kocaeli Milletvekili Sedsâ, Akay'ın, 
Kocaeli hudutları içindeki trafik kazalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/103) 

73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden 
lalınm-asına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) 

74. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete-
Tan'm, haşhaş lekiciıleriınim durumlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/105) 

75. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, ye
meklik margarinlere ilişkin. Ticaret ve Sana
yi ve Teknoloji Bakanlarından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

76. — Manisa Milletvekili Süleyman T lin
eerin, üzüm üretioilerine ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/107) 

77. — Balıkesir Milletvekili İlhan Ayte-
'kin^in, ilçe müftülüklerine ilişkin Başbakandan. 
sözlü soru önergesi (6/108) 

7 
KANUN TASARISI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

1. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 4 arkadaşının, Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanununda bazı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun teklifi hakkında C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu (M. Mec
lisi: 2/4; C. Senatosu : 2/45) (M. Meclisi S. 
Sayısı: 27; C. Senatosu S. Sayısı: 228) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 4 .1974) 

2. — Millet Meclisi ve C. Senatosu İdareci 
Üyelerinin, T. B. M. M. eski üyeleri hakkında 
kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/91) (S. ıSayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
26 . 4 . 1974) 

3. — Avukatlık Kanununun 7 nci maddesi
nin kaldırılması ve 114 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair Kanunun Anayasanın 93 ncü 
maddesi gereğince bir daha görüşülmek üzere 
Cumhurbaşkanlığınca Türkiye Büyük Millet 
Meclisine geri gönderme tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/10) (IS. Sayısı : 30) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 4 .1974) 



Dönem : 4 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 29 
Millet Meclisi ve C. Senatosu İdare Âmirlerinin, T. B. M. M. 
Eski Üyeleri hakkmda Kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu 

raporu (2 /91 ) 

BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKAiNLIĞINLk 

Türkiye ÖBüyük (Millet İMeclM eski üyeleri hakkındaki kanun teklifimiz ve ıgerekçesi ilişikte su
nulmuştur. 

Gereğinin yapıümasmı 'saygılarımızla arz ederiz. 

Milleit Meclisi İdare Millet Meclisi İdare Millet Meclisi İdare 
Âmiri Âmiri Âmiri 

Van Milletvekili Gümüşhane Milletvekili Bize Milletvekili 
Muslih Görentaş Mustafa Karaman Sami Kumbasar 

G. Senatosu İdare 
Âmiri 

Zonguldak Senatörü 
Tarık Remzi Baltan 

C. Senatosu İdare Âmiri 
İzmir Senatörü 

Necip Mirkelâmoğlu 

GEREKÇE 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 143 neü ve Cumjhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 164 ncü .maddelerinde 
-eski parlamenterlere bazı haklar ve imkânlar sağ anmış bulunmjaktadır. 

Bu hak ve imkânların uygulanmasını sağlayacak Devlet kuruluşları Meclislerin İçtüzük hü
kümlerini uygulamak bakımından bazı tereddütlere düşmüşlerdir. Bu kanun teklifi Meclislerin İç
tüzüklerinde yapılmış olan değişiklerle eski parlamenterlere tanınmış olan hak ve imkânların uy
gulanmasını sağlamış olacaktır. 

Anayasa Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Esas No. : 2/91 
Karar No. : 7 

18 . 4 . 1974 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu İdare, Âhirlerinin, «Türkiye Büyük Milleit Meclisü Eski 
Üyeleri hakkında Kanun teklifi», Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilmiş olup, yapılan mü
zakereler sonunda aşağıdaki rapor tanzim edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Üyelerinin dokunulmazlık, yasiama, ödenek ve yolluk, Ge
nel Kural ve parti grupları toplantılarına girme hakları dışında kalan ve Türkiye Büyük Milleit 
Meclisi Üyelerine kanunlar, kararnameler ve yönetmeliklerle tanınan bütün haklardan yararlan
maları hususu Millet Meclisi İçtüzüğünün 143 ncü ve Cumhuriyet Senatvjsu İçtüzüğünün 164 neü 
maddelerinde yer almış bulunmaktadır. Ancak, bu hak ve imkânların tatbikini sağlayacak Dev-
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let kuruluşları, Meclislerin İçtüzük hükümlerini uygulamak bakımından bazı tereddütlere düşmüş
lerdir. Bu itibarla, mezkûr İçtüzüklerin ilgili hükümlerini kanunlaştırmak zarureti hâsıl ol
muştur. 

Ancak; Meclis İçtüzüğünün 143 ve C. Senatosu İçtüzüğünün 164 ncü maddelerinde T. B. M. M. 
eski üyelerinin istifade edemeyeceği haklar sayılırken, komisyonlara giremeyecekleri hususu bu
lunmamaktadır. Bu ise, tatbikatta bazı mahzurlar doğurabilecektir. Bu itibarla mevcut kanun 
teklifinin 1 nci maddesine eski M. Meclisi üyelerinin komisyonlara iştirak edemeyecekleri hususu
nu da ilâve eitm,ek uygun görülmüştür. 

Ayrıca, T. B. M. M. eski üyelerinin istifade edeceği haklar bir kanunla düzenlenirken aynı 
(haklara sahip 157 sayılı Kanunla teşkil olunan Temsilciler Meclisi üyelerinin de sarahaten zik
redilmesi gerekmiştir. Zira Temsilciler Meclisi üyeleri sadece isimleri itibariyle değişik ise de ifa 
ettikleri vazife ve 157 sayılı Kanunla kendilerine itanman selâhiyetler itibariyle T. B. M. M. üye
lerinden farklı değillerdir. 

Tatbikatta yanlış uygulamaya sebebiyet verilmemesi bakımından Temsilciler Meclisi üyelerinin-
de bu kanunda tanınan haklardan istifade edeceklerini sarahatte fayda görülmüştür. 

Komisyonumuz, işbu kanun teklifinin Anayasaya uygun olup olmadığı hususunu görüşmüş ve 
Anayasanın 68 nci maddesi muvacehesinde ve keza Anayasanın 72 nci maddesi karşısında bu ka
nun teklifinin 1 nci maddesine bir fıkra daha ilâvesinin uygun olacağı kanaatine varmıştır. Şöy
le «ki; 

Türkiye Cum/huriye(ti Anayasasının 68 nci maddesi Milletvekili seçilme ve 72 nei mıad;desi Cum
huriyet Senatosu Üyeliğine seçikle yeterliklerini derpiş etmiştir. Seçilme yeterliğini kaybetmiş 
plan milletvekili ve senatörlerin bu kanun teklifi ile milletvekillerine tanınan haklardan istifade 
edememesi Anayasamızın ilgili maddelerine uygun ve makuldür. 

Bu suretle düzenlenmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi esfei üyeleri hakkında kanun teklifinin 
başlık ve maddelerinin her biri ayrı ayrı ve sonunda da tamamı oylanmış, ve mevcut üyelerin itti-
fakıyle kalbul edilmjişltir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 

RİZ8 
Südi Beşat Saruhan 

Ankara 
I. Hakkı Kdtenoğlu 

(imzada bulunamadı) 

Erzurum 
î. Hakkı Yıldırım 

Başkanivefcili 
* İstadbul 

Necdet Ökmen 

Çorum 
İhsan Tombu§ 

İstanlbul 
H. Basri Akgiray 

İzmir 
Kaya Bengisu 

Sözcü 
Elâzığ 

Orhan Senemoğlu 

Denizli 
Fuat Avcı 

(İmzada bulunamadı) 

Yoagat 
Nedim Korkmaz 

Ordu 
Kemal Şensoy 

Kâtip 
Burdur 

Ali Sanlı 

(Diyarbakır 
Mahmut Uyanık 

Kara 
Hasan Yıldırım 

M. Meclisi (S. Sayısı : 29) 
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MİLLET MECLtSÎ VE C. SENATOSU ÎDAEE 
AMİRLEEİNÎN TEKLÎFÎ 

T. B. M. M. eski üyeleri hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
eski üyeleri, dokunulmazlık, yasama, ödenek ve 
yolluk, Genel Kurul ve parti grupları toplan
tılarına girme hakları dışında kalan ve T.B.M.M. 
üyelerine kanunlar, kararnameler ve yönetme
liklerle tanınan bütün haklardan yararlanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

ANAYASA KOMİSYONU DEĞÎŞTtRÎŞÎ 

T. B. M .M. eski üyeleri hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 13 .12 .1960 tarih ve 157 sa
yılı Kanunla teşkil olunan Temjsilciler Meclisi 
Üyeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi eski 
üyeleri, dokunulmazlık, yasama, ödenek ve yol
luk, Genel Kurul, komisyon ve parti grupları 
toplantılarına girme hakları dışında kalan ve 
'T. B. M. M. üyelerine kanunlar, kararnameler ve 
yönetmeliklerle tanınan bütün haklardan yarar
lanırlar. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının G8 nci 
maddesinde yer alan, kamu hizmetinden yasak
lanma veya kesin hüküm giymiş olma nedenle
riyle seçilme yeterliğini kaybetmiş olanlar, bu 
haklardan yararlanamazlar. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
(kalbul edilmiştir. 
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M. Meclisi (S. Sayısı : 29) 




