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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine, hayati öne
mi olan bâzı ilâçların piyasada bulunamaması
nın sakıncalarına ve bu konuda gereken ted
birlerin alınmasına dair gündem dışı bir demeç
te bulundu. 

Malî ve İktisadi isler Komisyonu Başkanlı
ğının, Komisyonlarının Başkanlık Divanı seçi
mine dair tezkereci Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Millî Güven Fartisi Başkanvekilliğinin de, 
Dilekçe Karma Komisyonuna üye veremiye-
ceklerine dair teskeresi okunarak, gereğinin 
yerine getirileceği bildirildi. 

1971 yık Bütçe Kanununa, 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı 

Bütçe Kanununa ve Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarıları
nın Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak önce
likle görüşülmesi onaylandı. Adı geçen tasarıla
rın maddeleri kabul olunarak tümleri açık oya 
sunuldu ve oylamanın Birleşimin sonunda açık
lanan sonuçlarına göre kabul edildikleri bildiril
di. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere ya
pılacak seçim, henüz adaylar gösterilmemiş 
bulunduğundan, ertelendi. 

10/42 ve 10/43 numaralı araştırma önerge
leri ilgili bakanların, 

10/45 ve 10/1 numaralı araştırma önergele
ri de önerge sahibi ve ilgili bakanların, 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Ahmet 
Yıldız'm yasama 'dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu, Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm ve 

içel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesinin 
gecekondu önleme bölgesi inşaatı konusunda 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu da Komisyon yetkililerinin 
Gjenel Kurulda hazır bulunmamaları nedeniyle 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü 
DikeçligiFin, Tevfik Fikret Lisesine dair Sena
to Araştırması istiyen önergesi görüşülerek, bu 
konuda bir Senato Araştırması yapılması ve 
Araştırma Komisyonunun da 9 kişiden kurul
ması kabul olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 
Haziran, Temmuz, Ağustos 1971 ve 

Eylül, Ekim, Kasım 1971 aylarına ait he
sapları hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesap
larını inceleme Komisyonu raporları Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

11 . 1 . 1972 Salı günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime 16,05 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S, Ü. 

İsken<lcr Cenap Efje Bahriye Cçoh 
Kâtip 

Kastamonu 
Mehmet C'(anlıca 

II. GELEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — 13 . 7 , 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi

der Vergileri Kanununun bâzı maddelerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun, tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni (Mil
let Meclisi 1/517; Cumhuriyet Senatosu 1/41) 
(Malî ve iktisadi işler, Bayındırlık, U1 aştırma 
ve İmar - iskân ve Bütçe ve Plân komisyonla
rına) (Müddet : 15 er gün) 

2. — 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresi
nin uzatılmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni (Millet Mec
lisi 1 528; Cumhuriyet Senatosu 1/42) (Malî 

ve iktisadi işler, Bayındırlık, Ulaşırma ve 
imar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
(Müddet : 15 er gün) 

Rapor 
3. — Noterlik kanunu tasarısının Millet 

Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal işler, Anayasa ve Adalet, Ma
lî ve iktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyon
larından 3 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/92; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1274) (S. Sayısı : 33) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1972) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkaîivekjli Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Hüseyin Öztürk (Sivas), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 20 nci Birleşimi açıyorum. 

i l i . - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 
müzakerelere başlıyoruz. 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Üyesi 31 cinnet Yarış! ı'ııın, ban
kaların- ve resmî müesseselerin yılbaşlarında he
diye dağıtmalarının sakıncalarına dair gündem 
dışı chm(d. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Konya 
Üyesi Sayın Varışlı, yılbaşlarında bankaların 
ve resmî müesseselerin dağıttıkları hediyeler 
hakkında şoz taldbetmişlerdir. 

Buyurun Sayın Varışlı. Kısa olmasını istir
ham edeceğim. 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; 

(Sözlerime başlarken, Yüce Senatonun de
ğerli üyelerini saygıyla selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, hediye vermek bü
tün dünyada insanlar arasında dostluğu kuv
vetlendirir ve hakikaten hediye verilen şahısla, 
alan şahıs arasında bir hatırlama vesilesi teş
kil eder. Bilhassa, bugünkü gündem dışı sözü, 
kusura bakmayın, ama, bugün bizim memle
kette bunun dejenere oluşundan mütevellit 
almış bulunuyorum, özellikle yılbaşlarında he
pimize - teşekkürle kaydederim - bankalardan 
birçok hediyeler gelmekte. Bu hediyeler ara
sında takvim, anahtarlık, ne bileyim portföy
ler, birçok çeşitli hediyeler var. Acaba, bunla
rın malî portesini şimdiye kadar düşündük mü? 
Tetkikim neticesinde, tasarrufu teşvik ikra-
miyeleriyls birlikte, bunlar senede 100 milyon 
liraya yalan bir meblâğ tutmaktadır. 

(Sazan «Geri kalmış bir ülkeyiz, köyleri
mizin yolu yek, elektriği yok, suyu yak, 
hastanemiz yok..» Hattâ son zamanlarda 
köylere elektrik götürebilmek için köyün kat
kısının bulunmasını da arzu ederiz. 

Geçenlerde hemşehrilerimizden bir grup gel
diler. Köyleri 80 hanelikmiş ve köylerine elek
trik getirilmesini istemiştir. Türkiye Elektrik 
Kurumu bunların 90 bin lira köy katkısında 
ıbulunmalarmı istemiş. «Keşif bedeli olarak 90 
bin lirayı köy katkısı olarak yatırdığınız tak
dirde, elektriğiniz bağlanacaktır veyahut te
sisatı yapılacaktır» denilmiş. Bu işin doğru 
olup olmadığını Türkiye Elektrik Kurumu Ge
nel Müdürü ile görüşmem neticesinde; haki
katen tesisat yapılmış olsa dahi, 80 haneli 
bir köyün 90 bin lirayı yatırmadığı müddetçe 
cery anının verilmiyeceğini bizzat Genel Mü
dürün kendisi söyledi. 

iki kilometrelik yolunun elektrik parasını 
veremiyen köylü vatandaşlarımız dururken, 
bankalarımızın, milyonlarca lira sarfı ila mev
duat yatıracak diye, birkaç müşterinin peşin
de ko:masını, bilmiyorum ne dereceye kadar 
doğru bulursunuz?. 

Kaldı ki, bankalarda kuyruklar yılbaşın
dan 13 g\m evvel başlar, Ocak ayının 15 ine 
kadar devam eder. Ne diye?,. 180 kuruş kıyme
tinde, 5 lira kıymetinde bir takvim alacağız 
diye ilkokul öğrencisinden, en yaşlı vatanda
şımıza kadar banka müdürlerini taciz ederce
sine hediye almak için kuyruklara girer. Belki 
de muhterem üyeler diyeceksiniz ki, bankalar 
parayı kazanıyor, istediği yere sarf edebilir.. 

Muhterem arkadaşlar, benim bilhassa arz 
etmsk istediğim husus şudur : Bütün her şeyi 
Hükümetten beklememizin imkânı olmadığını, 
gelirlerimizin mahdut olduğunu, bugün bütçe 
açıklan dolayısiyle birçok sosyal tesislerimizin 
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yapılamadığını görmekteyiz. Madem ki, kalkın
mak arzusundayız, bu hususta benim dileğim, 
banka idare meclisleri toplanmak suretiyle, ne 
bileyim bir köyün yolunu yaptırabilirler, su geti
rebilirler, okul yaptırabilirler ki, bunu Şeker-
bank gayet iyi organize etmiştir. Parolası «Okul
suz köye, okul yaptırmak» tır. Ayrıca, banka
lar, böyle bir yolu yaptırdığı takdirde, yolun 
kenarına; «Bu yolu (A) veya (B) bankası 
yaptırmıştır» şeklinde bir levha dikmek sure
tiyle pekâlâ kendi reklâmlarını yapabilirler. 
Veyahut her hangi bir yere sosyal tesis götür
düğü zaman, reklam ücreti alınmadan Devlet 
Radyolarında bankanın reklamı yapılabilir. 
Böylece belki de bir reklam yansına gerilir de, 
memleketimizi tezelden kalkmdırmış oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, zamanınızı fazla al
mamak için bir hususu daha arz etmek istiyo
rum. Gene bu Aralık'm lölnden, Ocak'm 15'ine 
kadar banka müdürleri görevlerinden âdeta 
kaçmaktadırlar. Niçin? Gelen mu dilerine he
diye vermemek için. Banka müdürleri görevle
rinden kaçtığı zaman ne olur? Sanayici, tüc
car, esnaf bankaya uğradığı zaman; bonosu var
dır kırdırılacak, parası vardır alınacak, esnaf 
bu halde müşkül duruma düşmektedir. Ayrıca, 
bankalarda memurlarla mudiler arasında kav
galar, gürültüler olmakta ve banka müdürleri, 
memurlar bundan artık yaka silkmektedir. 

Konuştuğum bir banka müdürü bana dedi 
ki, «Allah rızası için bu hediye faslını kaldırır
larda, bir maaşımı mensubu bulunduğum banka
nın kasasına yatıracağım». O halde buna bir 
çare bulmak lâzım. Bilhassa dileğim; banka 
genel müdürleri bir araya gelsinler. Şayet gele-
miyeceklerse, kim getirecekse getirsin ve 100 
milyonları bulan bu hediye faslından, memleke
tin geri kalmış bölgelerine sosyal tesisler yap
mak suretimle memleketi daha kalkındırma ça
relerini arasınlar. 

Zamanınızı aldığım için özür diler, hepinize 
saygılar sunarım. (Alkışlar). 

2. —• Adulel Partisi Grup Başkanlığının, 
Grup Başkanvekilliğine Sakarya Üyesi Osman 
Salih oğlu'mı n seçildiğine dair tezkeresi (3/15) 

BAŞKAN — Adalet Partisi grupundan ge
len bir tezkere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Grupumuzun bugün yapılan toplantısında; 

Grup Başkanvekilliğine, Cumhuriyet Senatosu 
Sakarya Üyesi Sayın Osman Salihoğlu seçil
miştir. 

Saygılarımla arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Adalet Partisi Grup Başkanı 
Ahmet Nıısret Tuna 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine 
sunulur. 

3. — Tivj'ik Fikret Lisesine dair Araştır
ma Komisyonunun 11 üyeden teşekkül etmesine 
dair Başkanlığın sunuşu. 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde Tevfik Fik
ret Lisesine dair bir Senato Araştırması Komis
yonu seçilmesi mevzubahsolmuş ve bir teklif 
üzerine bu komisyonun 9 üyeden teşekkül et
mesi kararlaştırılmıştır. Fakat yapılan nisbet 
hesaplarına göre, bir grupun üye verememesi 
gibi bir durum hâsıl oldu. Bu husus Başkanlık 
Divanımızda görüşüldü ve tetkikiyle en uygun 
rakamın Yüksek Heyete sunulmasına karar ve
rildi. Yapılan tetkik ve nisbet hesaplarına göre, 
bu komisyonun 11 üyeden teşekkül etmesi şek
linde netice tezahür etti. 

Bu hususu yeniden oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu hesaba göre 11 üyeli komisyonun 5 üyesi 
Adalet Partisi, 2" üyesi Cumhuriyet Halk Par
tisi, 1 üyesi Millî Güven Partisi, 1 üyesi Millî 
Birlik Grupu, 1 üyesi Kontenjan Grupu ve 1 
üyesi de bağımsızlardan olacaktır. Bu suretle 
komisyon 11 üyeden teşekkül etmiştir. 

l/. — Türk - Amerikan Kredi Anlaşması Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının, komisyonları
nın yörer süresinin 2 ay daha uzatılmasına dair 
tezkeresi (10/23) (S/17) 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Baışikanlığa 
30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan Kredi 

Anldlaşması konusunda araştırma yapmaMa 
olan Komisyonumuzun görev süretsi 13 Ocak! 
1972 'tarihimde sona ermektedir. 
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Araştırmamızın tamamlanması ve raporu
muzu yazma imkânı sağlanması amacı üie mez
kûr tarihten itibaren muteber olmak üzere iilki 
ay daha uizatılmasınım Genel Kurulum tasviple
rine sunulanıaisını siaygılarıimla arz efderfiım. 

Türk - Amerdlkan Kredi Andlaşması 
Araştırma Komisyonu Sözcüsü 

Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — Tezkereci dMedinaz. Tezke
reyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmijy emler... Kabul ödilmtişjtir. 

5. — Türk Hava Yolları Araştırma Komisyo
nu Başkanlığının, Komisyonlarının görev süresi
nin 2 ay daha uzatılmasına dair tezkeresi (3/46), 
(10/33) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere var, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

THY Anonim Ortaklığı ile Uoaık Servisi 
Anonim Ortaklığımın faaliyetleri konuşumda 
Araştırma yapmakta olan Komisyonumuzun 
çalışana ısüresi 14 Ocak 1972 tarihinde soma er
mekle/dır. 

Araştırmamızın tamamlanması ve raporu
muzu yazma imkânı ısağlanıması amacı ile mez
kûr tarihten itibaren muteber olmak üzıere iki 

ay daha uzatılmasının Genel Kurulun ıfcaisviple-
pimıe sunulmasını saygılarımla arz ederim. 

THY Araştırma Komisyonu 
Safa Yalçuk 
Başkam Y. 
Mümin Kırlı 

BAŞKAN — Tezkereyi dinlediniz. Tezkereyi 
oylarınıza arz eldijyorum. Kabul edenler... 
Etmiıyenler... Tezkere kabul edilmiştir. 

6. —• A. Orhan Akça'nın, Gençlik ve Spor 
Komisyonundan çekildiğine dair önergesi (4/7) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Evvelce seçilmiş bulum'duğunı Gençlik ve 
Spor Komisyonu üyeliğinden istifa «diyorum, 
Bilgilerinize arz eldenim. 

Kütahya üyesi! 
Ahmet Orhan Akça 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerinle 
sunulur. 

7. — Komisi/onlarda acık bulunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Günideme geçiyoruz. Dilekçe 
Karma Komisyonu ile Bütçe ve Plân Konnüsyo-
numjda birer üyelik münhaldır. Fakat bu üyelik 
kontenjanı bağımsız üyelere aittir ve henüz ba
ğımsızlardan bu komisyonlara birer aday gös
terilmemiştir. Gerekli çalışmaların yapılması 
ve bundan sonraki birleşimlerde muameleye 
vazedilmesi için bu seçimi tehir ediyorum. 

V — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı?.. Yok. Sayım 
özmen?.. Yok. Sayın özmen bundan evvel bir 
Birleşimde yine bulunmamıştı, fakat Adalet 
Bakanı bulunmadığı için bir hakkı daha doğu
yor. Bu itibarla gelecek soru günümle bırakıl
mıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrıntın, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair sözlü sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Nezih Devres'in cevabî (6/562) 

BAŞKAN — önerge sahibi?.. Buraida. Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Burada. So
ruyu okutuyorum efendim. 

Oumlhuriyet Senatosu! Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözliü olarak Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafımdan cevaplan
dırılmasını arz öderim. 

C. Senatosu Kars üyesi 
Ziya Ayrım 

, 1. Kars - İğdır ovası sulama şelbekeöinoın 
Araş'tan alınan sulatma suyu ovanın sulamaisı-
na kifayetli midir? 

! 2. Sulama şebekesinin sonumda bulunan 
I Kaçar, Boyat, Daşburun, Cennetabalt ve Koçkı-
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rain fecilerinin yaz ayl&rınldalki su sıüanıtıısını 
gMerimiefk için u'e gM tedbirler düşünülmefcjte-
dir? 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Nezih Devres, buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NEZİH DEVRES — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Saym 
Yusuf Ziya Ayrım'ın biraz evvel okunan sözlü 
sorusuna cevap veriyorum. 

«Kars - İğdır ovasında sulama şebekesinin 
Arastan alınan sulama suyu ile ovanın sulan
ması kifayetli midir?» buyuruyorlar. Maale
sef kifayetli değildir. Arpaçay nehri üzerinde 
inşa edilecek olan barajdan faydalanarak sula
mayı düşündüğümüz 59 bin küsur hektar ara
zinin sulanması öngörülmüştür. Halen 26 bin 
hektar arazinin sulama şebekesi yapılmış ve 
ancak su kifayetsizliği yüzünden 19 bin hek
tar araziyi sulama imkânı hâsıl olmaktadır. 7 
bin hektar araziyi maalesef sulayamıyoruz. 

iBu Arpaçay nehri üzerinde, Kuzey komşu
muzla ortaklaşa inşa edeceğimiz barajın ta-, 
mamlanmasmdan sonra, bütün ovayı yeteri 
kadar sulamak imkânı hâsıl olacaktır. O zamana 
kadar maalesef yetecek kadar su bulunma
maktadır. 

Şimdi ikinci soruya geçiyorum: Sulamak 
mümkün olmadığı için, İğdır ovasında yeraltı 
sularından faydalanarak sulama yapma dü
şünülmüş ve bunun için de 10 tane kuyu tesis 
edilmiştir. Bunlar yetecek vaziyette değildir. 
1972 yılında 10 kuyuyu 30 kuyuya çıkartmak 
için gerekli hazırlıklar yapılmıştır ve 1972 
sulama mevsiminde bu hazırlıkların bitirile
rek ovanın tbu kuyularla sulanacağını tahmin 
ediyorum. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 

Teşekkür ederim. 
'BAŞKAN — Sayın Ayrım, buyurunuz. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem 

Başkan, sayın senatörler; 
ISayın Bakanın soruma vermiş olduğu iza

hatından dolayı kendilerine teşekkür etmek is
terim. 

Rendeniz sulamada, bilhassa yeraltı sula
rından istifade mevzuunu nazarı itibara ala
rak bu soruyu sormuştum. Görüyorum ki, Ba
kanlık bu çalışmaların içerisine girmiş bulun
makta. 

Yalnız istirhamım şudur ki, biz, geçsn yıl 
bu konuyu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
ne intikal ettirerek, Temmuz ve Ağustos ay
lan gelmeden evvel, bu sulamaya bir çare bu
lunmasını istemiş ve yeraltı sularından fayda
lanmanın gerektiğini belirtmiştik. Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğü su kuyusu açımında geç 
kaldı. 

Ayrıca, derin kuyu tulumbaları da açılan bu 
kuyuların durumuna göre ayarlanabiliyor. 

Bir de, Ankara ile İğdır arasındaki mesafe
nin uzaklığı nedeniyle, mevzu üzerinde ancak 
bir sulama mevsimi geçtikten sonra durulabi-
liyor. 

önümüzdeki yıl, bilhassa Sayın Bakanın bu 
konu üzerinde hassasiyetle durarak, geniş po-
likültür ziraati yapılan bu bölgedeki kjyle-
rin su ihtiyacına el uzatmasının yerinde olaca
ğını; 

Sulama şebekesinin sonunda bulunan Daş-
burun, Kaçar, Cennetabat köylerinin sulama ba
kımından çok sıkıntı çektiklerini ve bu köy
lerde birçok sulama tesisleri noksan olduğu 
halde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yi
ne bunlardan sulama parasını almakta oldu
ğunu belirtir, bu konular üzerinde durmasını 
rica ederim. 

Diğer bir konu ise; bu ovanın sulanması m 
takviye bakımından Rusya ile müştereken Ar
paçay nehri üzerinde her ne kadar Arpaçay; 
- halk tâbiri ile Akuryan - barajı yapılacak ise 
de, «bunur. uzayacağı tahmin edilmektedir. 

Daha evvelce yine Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne, Saym Bakanın buyurdukları za
manlardaydı, bir konu intikal ettirmiştim. Tuz-
luca'nın yukarı köylerinde, «Sinekler» denilen 
bir mıntakada, Rusların da vaktiyle etüt yap
tığı bölgede, bir baraj yapılma imkânı var
dır. Fakat Devlet Plânlama Teşkilâtının bu ko
nuyu kabul edip etmemesi durumu mevzuba
histir. Bu konu üzerinde de eğilirlerse memnun 
olurum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâvıoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

— 373 — 



C. Senatosu B : 20 11 . 1 . 1972 O : 1 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi?.. Yok. Güm
rük ve Tekel Bakanı? Yok. Soru gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi?.. Burada, 
Sayın Bakan?., Yok. Soru gelecek soru günü
ne bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal T arlan'm, Diyanet İşleri ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan?.. Buradalar, il
gili Devlet Bakanı?.. Yok. Soru gelecek soru 
gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/569) 

BAŞKAN — Sayın Mirkelâmoğlu?.. Yok. Sa
yın Başbakan?.. Yok. Soru gelecek soru günü
ne bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih re 
1376 saydı Bütçe Kanununun 16 ncı maddesi-
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine?.. Buarada. 
Sayın Başbakan veya adına görüşecek Bakan?.. 
Yok. Soru gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 
Haydar Tunçkanat'ın. Etibank'ın özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji v< 
Tetbiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/571) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat?,. Burada. Sa
yın Bakan?.. Yok. Soru gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, kömür satışına dair Enerji 
•ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/572) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. Soru gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

10. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
IIameli Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'ele. bulunan Rum azınlığına 

dair Millî Eğitim ve Dışişleri bakanlarından 
sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İsmail 
Arar'in cevabı (6/567) 

BAŞKAN — Sayın Özer?.. Burada. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı?.. Burada. 

Sayın Özer, sayın Dışişleri Bakanı burada yok. 
İkisinin beraber bulunduğu bir birleşimde mi gö
rüşülmesini arzu edersiniz yoksa Millî Eğitim 
Bakan iyle ilgili kısmının bugün görüşülmesini 
arzu ediyor musnuz? 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Bugün görüşül
mesini arzu ediyorum. 

BAŞKAN — Ediyorsunuz. 
Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yunanistan^da bulunan Türk azınlığı ile 

Türkiye'de bulunan Rum zmlığa uygulanmak
ta olan mütekabiliyet esasları ihakkında Millî 
Eğitim ve Dışişleri bakanları tarafından ilişik
te sunulan sorularımın sözlü olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerinizi saygı ile arz ederini. 

1 Haziran 1971 
Malatya Senatörü 

Hamdi Özer 

1. Türk Devlet ilkokulları 5 yıl süreli ol
duğu halde Türkiye'deki Rum azınlık ve Yu
nanistan'daki Türk azınlık ilkokullarının süre
leri Yunan ilkokullarının süresine uygun ola
rak 6 yıldır. 

Yunanistan'ın hem Batı - Trakya'daki Türk 
azınlık ve hem de Türkiye'deki Rum azınlık 
ilkokul sürelerini kendi Devlet okullarmınkine 
göre ayarlanmış olmasına Türk Devletince na
sıl ve niçin müsaade edilmiştir? 

2. Türkiye'deki Rum azınlık ilkokulları
nın 4, 5 ve 6 ncı sınıflarında Fransızca, yabancı 
dil okutulmaktadır. Batı - Trakya'daki Türk 
azınlık ilkokullarında Yunanca ve Türkçe'den 
gayrı bir dil okutulmamaktadır. 

Bizim Devlet ilkokullarında yabancı dil -oku
tulmadığı halde uyruğumuz altındaki Rum 
azınlık ilkokullarına bu hakkın tanınması se
bebi nedir? Doğru bir Türkçe konuşamıyan ço
cuğa ilkokulda üç lisan üzerinde ders göster
mek uygun mudur? 

3. Türk Devlet ilkokulları ile Rum azınlık 
ilkokullarmdakl sınıf geçme ve okul bitirme sı
navları arasında fark var midir? Devlet okulla-
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rımızda günde 5 saat ders okutulmasına karşı
lık, Rum, azınlık okullarında 6 saat ders yapıl
masının sebebi nedir? 

4. Rum azınlık ilkokullarına Rum asıllı 
öğretmenler 625 sayılı Özel öğretim Kurumları 
Kanununa göre atanır ve emekli oluncaya ka
dar devam eder. Halbuki Batı - Trakya'daki 
Türk azınlık ilkokullarına Yunan Devleti, Türk 
asıllı öğretmenleri 3 yıl için tâyin eder. Gerekli 
görürse formaliteler yenilenir ve 3 yıl daha uza
tılır. Bu suretle Türk asıllı öğretmenler daima 
dizgin ve baskı altında ders vermek zorunda 
bırakılır. Bu husus mütekabiliyet esası ile nasıl 
bağdaştırılmaktadır? 

5. Rum azınlık ilkokul öğretmenlerine ilk
öğretim müfettişleri, ancak «işinde kusurlu 
sayma» disiplin cezası verebildiği halde, Batı -
Trakya'daki Türk ilkokul öğretmenlerine Yu
nan müfettişleri takbih ve yarım maaş tutarı
na kadar para cezası verebilmek yetkisine sa
hiptir. Bu husus eşit hak ve adalet ilkelerine 
uygun mudur? 

16. Lise ve din okulu mezunları öğretmen
lik formasyonuna kavuşmadan ilkokul öğret
menliği yapamazlar. Buna rağmen Rum azın
lık ilkokullarında bu gibiler öğretmen ve yöne
tici olarak görev yapmaktadırlar. Bu durum 
yönetmeliğimize uygun mudur? Mütekabiliyet 
esası güdülüyorsa Batı - Trakya'daki Türk 
okullarında bunun benzeri mevcut mudur? 

7. Türkiye'de Rahipler Okulu vardır. Batı -
Trakya'da İslâm din okulu var mıdır? Yoksa 
açılmasına Yunan Hükümetince müsaade edile
cek midir? 

8. Türkiye'de 50 den az Rum azınlık ilk
okuluna karşılık 6 lise ve Rahipler okulu var
dır. Batı - Trakya'da 300 kadar Türk ilkokulu
na karşılık kaç tane lise ve dengi okul mevcut
tur? Hükümetimiz bu hususta bir teşebbüs ve 
yardımda bulunacak mıdır? 

9. Batı - Trakya'daki Türk okullarının ço
ğu okul binası evsafından yoksundur. Ders ki
tapları yetersizdir. Hükümetimizce bunlara yar
dım imkânı ele alınmış mı veya alınacak mıdır? 

10. Batı - Trakya'daki Türk azınlık okul
larının kapılarındaki levhalar çeşitlidir. Bâzı
larında Türk okulu, Müslüman okulu, Osmanlı 
okulu ve sadece okul yazılı levhalar vardır. 
Bâzılarında ise levha dahi yoktur. Halbuki biz
deki azınlık okullarında gayrimüslim veya 

Hristiyan okulu levhaları yoktur. Rum, Erme
ni ve Musevi okulu levhaları mevcuttur. 1929 
yılından sonra Rum ve Türk azınlığının müba
delesi ve Yunanistan'ın 1954 tarihli 3065 sayılı 
Kanunu ile de Batı - Trakya'daki soydaşlarımız 
«Türk azınlığı» olarak kabul edilmiştir. Şu hal
de bütün okullarında «Türk Azınlık Okulu» 
levhalarının bulunması gerekmez mi? Bunu Yu
nan Devlet adamları ve yetkilileri açık beyan
ları ile soydaşlarımıza duyurmuş mudur? 

İL Batı - Trakya'daki Türk azınlık okul
larında bâzıları Arap hrafleriyle, bâzıları Türk 
harfleriyle, bâzıları da her iki harflerle öğre
nim yapmaktadırlar. Bunların Türkiye'deki ilk
okullar gibi Türk harfleriyle ve imam - hatip 
okulları ve Kur'an kursları gibi de ayrıca öğ
retim yapmalarını sağlayıcı şekilde Hükümeti
mizce bir tedbir ve teşvik ele alınmış mıdır? 

12. 1958 de Yunanistan^a düzenlenen müf
redat programı bütün Türk azınlık ilkokulla
rında tatbik edilmemekte ve resmî devlet okul
larındaki gibi randıman sağlanamamaktadır. 
Seminerlere ve pedagojik konferanslara Türk 
azınlık ilkokul öğretmenleri çağırılmamaktadır. 
Modern eğitim Ve öğretim konularının eleştiril
mesinden yoksun bırakılmaktadırlar. Bunun se
bebi nedir? 

13. Öğretmen formasyonunu haiz Türkiye 
Öğretmen okullarından mezun olan yüzlerce öğ
retmene vazife verilmeyişiniıı sebebi nedir? Ha
len bu durumda bekliyen kaç öğretmen mev
cuttur? 

14. Türkiye'de ve Yunanistan'da okullar 
Cumartesi öğleden sonra ve Pazar günleri tatil 
oldukları halde, Türk azınlık okullarından bâ
zıları Perşembe öğleden sonra ve Cuma günleri 
tatil olmaktadır. Bunun Türk azınlığı anlamı 
ile bağdaşır yönü var mıdır? Bu hususta Hükü
metimiz ne gibi tedbirler almıştır veya alacak
tır? 

15. — Yunan resmî ilkokullarında, okul ve 
aile arasında ilişki ve çalışmalar olduğu halde 
Türk azınlık okullarında okul yöneticileri ve 
müfettişler buna müsaade etmemektedirler. 3 
üyelik okul encümenini resmî okullarda veliler 
seçerken, Türk azınlık okullarında bu üyeleri 
veliler seçemez, Hükümet tâyin eder. Bizdeki 
Rum azınlık okullarına mütekabil uygulama ne 
şekilde yapılmaktadır? Hükümetimiz bu hususu 
nazil ele alacaktır? 
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16. Türk Hükümeti Batı Trakya Türk 
Öğretmenler Birliği ile ilişki sağlayacak tedbir
ler alıp onların dileklerim Yunan Hükümetine 
ileterek mütekabiliyet esaslarına riayeti sağla
ma cihetine gitmeyi düşünmekte inidir? 

17. Yunanistan Anayasasının 21 nci mad
desine göre Türk azınlığı mülkiyet hakkını kul
lanabiliyor mu? Serbestçe mal - mülk sahi ai 
olamayışının ve mal ve mülkü üzerinde tasar
rufta bulunamayışınm sebebi nedir? 

18. Yunanistanm 1949 tarihli ve 284-5 sa
yılı Müftülük ve Cemaatler Kanununun 12 nci 
maddesine göre, Türk azınlığı sosyal, kültürel 
ve din işlerini secimle iş basma getireceği kim
selerle sağlaması gerekirken, hakikati a buna 
müsaade edilmemektedir. Halbuki Türkiye'deki 
Rum azınlığı bu haklarım serbestçe seçimle kul
lanmaktadırlar. Bütün bunlar mütekabiliyet 
andlaşmasma aykırı değil midir? 

19. Türkçe konuşan, mahkemelerde Türkçe 
ifade veren Türk geleneğine ve harsına sahip 
bulunan, yayın organı Türkçe olan. ellerindeki 
(Etahli) belgelerinin bir tarafında Türk dele
genin imzası bulunan bir Cemaatı, eğitim, öğ
retim ve her türlü haklarının korunması husu
sunda Yunan Devletinin, Türk Devletinden baş
ka bir muhatabı buiunamıyacağı aşikârdır. Ö 
halde yukarda sıraladığım bu hususlar hakkın
da Hükümetimizin davranışı nasıl olacaktır? 

20. İmrozlu Rusların adayı terk etmemeleri 
için kendilerine nüfus basma Yunan Hüküme
tince ayda 300 lira yardım yapılmakta olduğu 
doğru mudur? 

21. 20 bin kadar Türk uyruklu Rum Yuna-
nistana gitmiş ve 1989 sonlarına kadar yurda 
dönmedikleri cihetle 91 günden fazla Yunanis-
tanda kaldıkları için Yunan kanunlarına göre 
Yunan uyruğuna geçmiş sayılırlar, Bu gibile
rin listesi İçişleri Bakanlığınca tesbit edilerek 
Bakanlar Kuruluna sunulmak suretiyle vatan
daşlıktan ihraçları sağlanmış mıdır? Bu dorum
da ihraç edilenlerin miktarı ne kadardır? Ka
nunlarımızın açık hükümlerine rağmen bunlar
dan ihraç edilmeyip tekrar yurda sokulup 
Türk uyruklu olarak kabul edilenler var mıdır? 
Varsa bunların kabulü kanunlarımıza aykırı ve 
gizli emellere uygun bir davranış değil midir? 

22. Fener Patrikhanesinin cemaatını azalt
mamak, megole - ideayı tahakkuk ettirmek 
amaciyle Yunanistan'dan tekrar Türkiye'ye 

—- ü'i 
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gelmek istiyenlerin Türkiye'de ticaret alanını 
elinde tutarak her yıl kazandıkları milyarları 
Yunanistan'a kaçırmak suretiyle halkımızın 
ve Devletimizin zafma ve Yunan Hükümetinin 
güçlenmesine çalıştıkları bilinmektedir. Yunan 
Hükümetiyle olacak münasebetlerimizde bil
hassa uyruk ve iskân konusunda Devletimizin 
bir milli plânı var mıdır? 

23. Memleket aleyhine ve Türk düşman
lığı faaliyetleri sabit olarak görevlerinden alı
nan Euhhan Okulu mezunu Yenişehir Rum ilk
okulu Müdürü Yorgo Oktopoda, Beyoğlu III ncü 
Hane Rum ilkokulu Müdürü Stratos Emanueli-
dib, Yeniköy Rum ilkokulu Müdürü Katina 
Kaîfapulo görevlerine iade edilmişlerdir. Vali
liğin yazısı delillerle dolu olduğu halde müte
kabiliyet kisvesine bürünerek tekrar göreve 
iade etmenin sebebi nedir? Yorgo Oktopoda gö
revinden alınıp iade edilinceye kadar 17 ay 
Yunan Konsolosluğunca maaşının 400 lira faz
lası ile ücret ödenmesinin sebebi nedir? 

Türk öğretmen okullarından mezun olduk
ları için Yunan Hükümetince vazifeye 3 yıldan 
fasla alınmıyan İ l i Türk öğretmene Hüküme
timizce yardım eli uzatılmışmıdır? 

24. Milliyetçi ve memleket aleyhine cere
yan eden faaliyetlerin takipçileri oldukları için 
Yunan Hükümetinin ısrarı ile görevlerinden 
tenzileıı alınan İstanbul Millî Eğitim Müdür 
yardımcısı Kemal Güngör d ü, Yenişehir Rum 
ilkokulu Müdür Yardımcısı Feridun öntan ve 
Beyoğlu Ayatriyada Rum ilkokulu Müdür Yar
dımcısı Semahat Cebecioğlu'dur. 

Bunlar öğretmen olarak başka yerlere atan
mış ve yukarda zararlı faaliyetlerinden ötürü 
göreve iade edilenlerin alay konusu haline ge
tirilmiştir, Bunların eski görevlerine iadeleri 
millî haysiyetin ve millî varlığın korunması için 
zaruret değil midir? Özel Rum okullarında gö
revli 'öiıliijı Türk öğretmenler yarınından 
emin olmamanın üzüntüsü içinde Rum Müdür
lerinin tezkiyelerine boyun eğme durumuna dü
şürülmüşlerdir. Bunun süratle telâfisine gidile
cek midir? 

25. istanbul'da bulunan özel Rum okulla
rında Türk Bayrağı, Türkiye Haritası, Atatürk 
büstü veya foıcğrafı ile İstanbul'un Fatihi olan 
Fatih Saltan Mehmed'in resmi var mıdır? Türk 
büyüklerini gösteren tarih şeridi levhaları ve 
bilhassa Fatihin resmi bu okullarda yasaklan-
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mistir. Bunun üzerine Cumhuriyet Sc-na tosunda 
maruzatta bulunmuştum. Bu resimler okulların 
münasip yerlerine konulmuş mudur? 

BAŞKAN — Soru çok uzun tutulmuş, bilhas
sa sualler sorulurken soru sahibinin mütalâası 
da aşağı yukarı beyan edilmiştir. Burada Tü
züğümüzün bir maddesini hatırlatmak isterim. 
Tüzüğümüzde, cevap ve cevaba karalık verilen 
mütalâanın, her ikisinin ele 15 er dakikayı geç
memesi hususu kabul edilmiştir. Ona göre ko
nuşmaların ayar edilmesini rica edeceğim. 

Millî Eğitim Bakanı Sayın İsmail Arar, bu
yurunun. 

MİLLÎ E 5 İ Î İ M BAKANI İSMAİL ARAR 
(İstanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun saym üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosu Malatya, üyesi Kamdi 
Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk azınlığı 
ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığa uygulan
makta olan mütekabiliyet esasları hakkında sor
muş olduğu ve 25 maddeden ibaret sorunun 
Bakanlığımla ilgili kısımlarını madde madde ce
vaplandırıyorum : 

1. — 625 sayılı özel öğretim Kurumları Ka
nununun 25 nci maddesinde bahsi gecen ve Lo
zan Anlaşmasının 40 ve 41 nci maddeleri ile il
gili bulunan olsuların özellik göstermesi gere
ken hususlarının Tüzükle tesbit edileceği hük
me bağlanmış bulunmaktadır. Sözü geçen ka
nuna ait tüzük Damstayca tetkik edilmekte 
iken, Anayasa Mahkemesinin özel yüksek okul
larla ilgili kararı dolayısı ile yeniden ele alın
ması icabetmistir. Tüzük hasırlanırken, ilgili 
memleketlerin bu konudaki mütekabil mevzuat 
ve uygulamalarının dikkate alınacağı ifade edil
diği cihetle, ilerden beri 6 yıl süreli olarak öğ
retime devam eden Rum azınlık okullarının du
rumu, ancak bahsi geçen tüzük ve buna bağlı 
yönetmelikler kabul edildikten senra ahdî mev
zuat hükümleri göz önüne alınarak incelenebi
lecektir. 

2. — Bütün azınlık okullarında ilerden beri 
Fransızca öğretilmektedir; bu husus devam ede-
gelmektedir. 

3. — Rum azınlık okulları, evvelce kabul 
edilmiş bulunan kendi özel yönetmeliklerini uy
gulamaktadırlar. Resim, müzik ve beden eğiti
mi derslerinden öğrenciler ayrıca bitirme sınav
larına tabi tutulmamaktadırlar. 
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Lozan Anlatmasının 41 nci maddesinde yer 
alan ve «teshilâtı münasibe» diye ifade edilen 
husus gereğince bu okullarda günde 6 saat ders 
yapılmasına müsaade ve müsamaha olunmakta
d ı r 

4. — Batı - Trakya Türk ilkokullarının ku
ruluş ve faaliyet şekli ile bunların idarecileri ve 
Batı - Trakya Türk ilkokulları müfettişlerini il
gilendiren bâaı meselelerin düzenlenmesi hak
kında 6 ilâ 9 Ekim 1954 tarih ve 3065 sayılı 
Yunan Kanununun 6 ııcı maddesinin dördüncü 
fıkrası gereğince, Batı - Trakya'daki Türk okul
larında Türkçe dersleri okutan öğretmenler 3 
yıl için tâyin olunmakta ve bu müddetin hita
mında aynı maddenin bir ye ikinci fıkralarında 
zikredilen formaliteler gereğince atanmaları ye
nilenmektedir. Buna mukabil, ilstanbul'daki 
Rum azınlık okullarına 625 sayılı Kanun esas
larına göre öğretmen atanmaktadır. Bu öğret
menlerin, görevleri ile bağdaşmıyan darumları 
tesbit edilmedikçe, görevden uzaklaştırılması ve
ya atamanın yenilenmesi bahis konusu değildir. 
Ancak, mütekabiliyet esaslarına-- aykırı olduğu 
Bakanlığımızca da bilinen bu uygulamanın tas
hihi için, Yunan makamları nebinde, Dışişleri 
Bakanlığınca teşebbüse geçilmesi; müspet netice 
alınamadığı takdirde 625 sayılı Kanunun 25 nci 
maddesi gereğince hazırlanan ve Anayasa Mah
kemesince bu Kanunun bâzı maddelerinin iptali 
sebebi ile yeniden düzenlenmesi gereken Tüzüğe 
Yunanistan'daki uygulamaya paralel bir hüküm 
koymak sureti ile mütekabiliyet sağlanmaya ça
lışılacaktır. 

5. — 3065 sayılı Yunan Kanununun 7 nci 
maddesine göre, soruda zikredilen tekdir, tak
bih, ınaas kesimi gibi cezalar Yunan müfettişle
rince verilmeyip, maarif bölgesinin ilköğretim 
komisyonu tarafından tesbit edilmekte, Türkiye'
deki uygulama ve mütekabiliyet esaslarına ay-
k m bir durum görülmemektedir. 

6, — 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanu
nunun yürürlüğe girmesinden önce lise veya mu
adili okul mezunlarından Rum azınlık okulları
na atanmış bulunan öğretmenler, çeşitli sebep
lerle ayrılanlar hariç, görevlerine devam etmek
tedir. Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, 
mezkûr okullara öğretmen yetiştiren kurumlar
dan mezun olanlar d ısında atanma yapılmamak
tadır. 
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Batı - Trakya'da ilkokul öğretmenleri ck:.ü 
encümenleri ile yapılan sözleşmelere istinaden 
çalıştırılmaktadır. Bu itibarla forma^yonlu öğ
retmenler yanında formasyonsun öğretmenlerle 
sözleşme yapan okul öğretmenleri de mevcuttur; 
ancak formasyonla öğretmenlerin tercih edilme
si konusunda, Başkonsolosluğumuzca, encümen
lere devamlı olarak telkin ve teşvikte bulunuldu
ğu bilinmektedir. 

7. — Batı - Trakya'da Türk azınlığının dinî 
alanda ihtiyaç duyduğu elemanların yetiştiği 
eskiden kalma üç medrese bulunmaktadır. Bu
günkü şartlar altında Batı - Trakya'da ayrıca 
din okulu açılması düşünülmemektedir. Türk 
azınlığının aydın din adamı ihtiyacını karşıla
mak üzere bâzı soydaşlarımızın Türkiye'de din 
eğitimi veren okullara devamı sağlanmıştır. 

8. - - Batı - Trakya'da kalan iki Türk asınhk 
lisesi mevcuttur. Soydaşlarımla daha ziyade 
meslekî ve teknik sahalarda öğrenim görmek 
hususunda teşvik edilmektedir. Batı - Trakya 
Türk azmlığınm uzun vadeli eğitim sorunları
nın halli için bir plân hazırlanması konusu il
gili kuruluşlarımızla müştereken ele alınmış 
olup, çalışmalara devam edilmektedir. 

Sorunun 9 ilâ 22 nci maddeleri Dışişleri Ba
kanı tarafından cevaplandırılacaktır. 

23. — Yunan makamlarınca, Balı - Trakya 
Türk ilkokul müdürleri ve öğretmenlerimizden 
39 unun görevlerinden uzaklaştırılması işlemi
ne mukabele olmak üzere, 1967 - 1988 öğretim 
yılında İstanbul Eum ilkokul müdür ve öğret
menlerinden 39 u çıkarılmış olup, Yunanistan'
daki Türk müdür ve öğretmenlerin görevlerine 
iade edilmeleri üzerine istanbul'daki bu 29 öğ
retmen de peyderpey eski görevlerine iade edil
miştir. Soruya konu edilen istanbul Yenişehir 
Rum ilkokulu Müdürü Yorgo Okto poda, Beyağ-
lu Üçüncü Nam ilkokulu Müdürü Stratos Ema-
nuelidis ve Yeniköy Rum ilkokulu Müdürü Ka-
tina Kalfapulo"nun da önce çıkarılmaları, bılâ-
hara görevlerine iade edilmeleri, yukarda arz 
edilen mütekabiliyet ve misilleme esaslarına gö
re yapılan bir işlemdir. 

23 ncü maddedeki sorunun ikinci paragrafı 
Dışişleri Bakanı tarafından cevaplandırılacak
tır. 

24. — A) istanbul Millî Eğitim Müdürlü
ğündeki gelişmeler, bu işlerin çokluğu sebebi 
ile bir müdür yardımcısı tâyinini intacetmiş ve 

Kemal Güngördü, 1 . 7 . 1966 tarih ve 40881 sa
yılı Kararname ile adı geçen il Millî Eğitim 
Müdür yardımcılığına tâyin edilmiştir. Daha 
sonra işlerin durması ve hizmetler arası koor
dinasyonun sağlanması, neticesi, fazla olan mü
dür yardımcılığı kadrosunun azaltılması ciheti
ne gidilmiş ve müdür yardımcısı Kemal Gün
gördü istanbul Ortaköy ilköğretmen Okulu 
meslek dersleri öğretmenliğine tâyin edilmiş
tir. Ancak, aynı göreve ihtiyaca binaen başka 
atama yapıldığından, Kemal Güngördü'nün tek
rar eski görevine iadesi mümkün olamamıştır. 

B) Yenişjehir Rum ilkokulu Müdür Yar
dımcısı Ferudun öntan'm okul müdür aracılı-
ğıyle Yenişehir Rum Kilisesi Mütevelli Heyetin
de görevli Kiryazi Çiçukis'ten 2 000 lira borç 
aldığı ve bunu ancak bir yılı aşkın bir sürede 
Ödiyebildiği yapılan tahkikat ve tarafların iti
raf iyle sabit olduğundan, Türk Müdür Yardım
cısı olarak, azınlık cemaatinin okul ve kurucu
su temsilcisi ile bu çeşit ilişki kurması sakınca
lı ve görevini ifada engel teşkil edecek mahi
yette görüldüğünden, il disiplin kurulunun 20 
Nisan 1970 gün ve 970/720 sayılı kararı ile 5442 
sayılı iller idaresi Kanununun 8 nci maddesi
nin «c» fıkrasına göre ve Bakanlığımızın 22 
Haziran 1970 tarih, 28300 ilköğretim Genel Mü
dürlüğü sayılı muvafakati ile müdür yardımcı
lığı uhdesinden alınarak resmî ilkokullardan 
birisine nakledilmesi kararlaştırılmış ve valili
ğin 29 Temmuz 1970 tarihli onayı ile Feriköy 
ilkokuluna nakli yapılmıştır. 

C) istanbul Aya Triyada Rum ilkokulu 
Müdür Yardımcısı Semahat Cebecioğlu'nun, 
gerek çalıştığı okulda, gerek diğer azınlık Rum 
okullarındaki görevliler arasında tutum ve dav-
ranışlariyle huzursuzluk yarattığı müfettiş ra
porlarından anlaşıldığından, uhdesindeki mü
dür yardımcılığı görevinin alınarak resmî ilk
okullardan birinde görevlendirilmesi teklif edil
miştir. Bu teklif Bakanlığımızca incelenerek 
uygun görüldüğünden, valilikçe gerekli nakil 
işlemi yapılmıştır. 

Cevap 2. — Türkiye ve Yunanistan'daki 
azınlık okullarının iç süslemesi 20 Aralık 1968 
tarihli Türk - Yunan Kültür Protokolünün 
18 nci maddesi gereğince yapılmaktadır. Buna 
göre, azınlık okullarındaki levhalar, resimler, 
portreler ve sairenin iki ülke arasında dostluk 

378 



C. Senatosu B : 20 

bağlarını kuvvetlendirecek nitelikte olması, ta
raflarca bu prensibin uygulanmasına zarar ve
recek unsurların giderilmesi için uygun tedbir
ler alınması, kültürel nitelik taşıyan dekoratif 
malzeme dışında okul binalarının devamlı deko
runu İstanbul'daki azınlık okullarında Ata
türk'ün, Batı Trakya'daki azınlık okullarında 
da Yunan Devlet Başkanının portreleri teşkil 
•etmesi kabul edilmiş bulunmakta ve uygulama 
buna göre yapılmaktadır. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özer... 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; sorularım oldukça uzun oldu
ğu için konuşmamı çok kısa keseceğim, çünkü 
Dışişleri Bakanının da cevap vermesini bekliye -
ceğim. Ondan sonra konulacaklarım çok olacak
tır. 

Sayın Bakanın burada, bilhassa kendi öğret
menlerimizi itham eder tarzdaki raporlara önem 
vererek bu hareketi mazur görmelerine çok 
üzüldüm. İsmi geçen öğretmenlerin, bana; 
Türklük duygusuyla, göz yaşları içinde, özel 
Rum okullarında Atartük'ün resmine, Faıtiih Sul
tan Mehmet'in resmine ve diğer Türk büyükle
rinin resmine gösterilen, Türk Bayrağına göste
rilen saygısızlığı ihbar ettiklerini hissettikleri 
için, bir kıvamına getirilerek bunlar aleyhinde 
raporlar tanzim edilmek suretiyle aralarından 
uzaklaştırılmaları sağlanmıştır. 

Bugün onların yerine gelenler... 

BAŞKAN — Mikrofona konuşursanız ses 
duyuluyor efendim. Mikrofona konuşun. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bugün onla
rın yerine gelenler, Rum okul müdürlerinin 
önünde boynu bükük, her emirlerine amade, ye
ter ki, İstanbul'dan ve o görevden uzaklaştırıl-
masmlar gayreti içinde kendilerini onların ar
zularına mahkûm etaıişlerdir. Buna müsaade 
mi edeceğiz? Mütekabiliyet bu mudur? 

Arkadaşlar, Sayın Bakan çok esaslı nokta
lara temas ettiği gibi çok noksan taraflar da 
bırakmıştır. Bunun tamamlayıcı kısımlarını hu
zurunuza evrakı müsbitelerle getireceğim. Yal
nız kendilerinden istirham ediyorum, «Batı 
Trakya'nın Sesi» diye bir gazete çıkmaktadır. 
Oradan, inliyen ırkdaşlarımızın, soydaşlarımı
zın sesini duysunlar. Bunlar feryat ediyorlar, 
bunlara sahibolalım. 
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] Bunlar Türklüğe olan ümitlerini bütün mah
rumiyetlere göğüs gererek muhafaza etmekte, 
sırf «ecdadından emanet almış» hissi içinde 
oturmakta olduğu o topraklarda her ne kadar 
bir esaret halkası, esaret zinciri altında iseler 
de yine ilerisi için bir umutla beklemektedirler. 

Bunlardan yardım elimizi kaldıracak olur
sak sayın senatörler, eğer biz bu Türkleri ken
di başlarına böyle sahipsiz bırakacak olursak, 
Fener Patriğinin istanbul'daki hâkimiyetine de 
yardımcı olmuş oluruz. 

Ben bu hususları bütün teferruatiyle huzu
runuza getireceğim. Şimdilik yeterli buluyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın is

mail Arar. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 

(İstanbul Milletvekili) — Saym Başkan, Cum
huriyet' Senatosunun saym üyeleri; ikinci defa 
sc:; almaya şunun için ihtiyaç duydum: 

Saym Hamdi Özer'in sorusuna tamamen 
Millî Eğitim Bakanlığı açısından cevap vermiş
tim. Sanıyordum ki, saym soru sahibi de konuş
masında, evvelce vermiş olduğu sorunun sınır
lan içinde kalacak. Halbuki bu konuşmasında, 
serv.sum.in kapsamım çok aşarak, Batı Trakya'
deki soydanlarımızın tüm sorunlarını dile geti
ren; heyecanlı ve bunların yüzüstü bırakılmış, ih
mal edilmiş olduğunu ifade eden bir konuşma 
yaptılar. Böyle bir şey kesinlikle varit değildir. 
2u; I/Ii'lli Eğitim Bakanlığı görev ve yetkileri
nin de üstünde bir Hükümet, hattâ bir Devlet 
politikası olarak her zaman dikkkatle ve titiz
lik! o takibedilmektedir. Ancak, uluslararası 
âlemde birtakım ahdî münasebetler içinde bu-
kmsü, anlatmalara imza koymuş olan Devleti
mizin elbette ki, bu anlaşmaların sınırları içinde 
kalması da yine normaldir, doğaldır. Bunu arz 
etmek için huzurunuza tekrar çıkmayı zorunlu 
gördüm. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sorunun Millî Eğitim Bakanlı-

ğîyle ilgili kısmı görüşülmüştür. 
| İL ----- CumJıııriyct Senatosu Sivas Üyesi illi

si ,/,;,•/ özti'.rk'üii, i'/ğrdmtn sonullarına dair söz-
iii sorusu vt Millî Eğitim Bakanı İsmail Arar'm 
cevabı (G/573) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk?... Buradalar. 
Saym Millî Eğitim Bakanı?,.. Buradalar. 

I Soruyu okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 

tarafından söslü olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Sivas üyesi 
Hüseyin öztürk 

Soru : 1. 1971 Mart ayından beri öğret
menlerin çoğunluğu ve idareciler ders ücreti, 
işgüçlüğü sanımı, terfileriyle ilgili farklı 
maaşlarını, yolluk, tedavi ücreti ve ek ücretle
rini alamamaktadırlar. Bunlar için en kim 
zamanda düşünülen çözüm yollan nelerdir? 

Soru : 2. 1 Mart 1971 gün ve 13765 sayılı 
Resmi. G-azetede yayınlanan 1971 yılı Bütçe 
Kanununun 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
«İş güçlüğü, zammi;> ödenebileceği ve ilgili ku
rumların Devlet Personel Dairesine bu teklifleri 
gönderebileceği saptanmıştır. Bugüne k?dar böy
le bir yola gidilmiş midir? Sağlanan netice 
nedir? 

Soru : 3. Cumhuriyet Senatosu 1590 Sıra 
Sayılı tasanda da Millî Eğitim 1 - 12.030 
İmlünıde 11 387 C00 Ti. liralık ek çolışma kar
şılığı 1 yine 12.441 bolüm ders görevi 
ücretleri karşılığı 1. - olarak tesbit edi
len ve Millet Meclisinden de bu şekilds geç
mesi muhtemel hükme göre ek görevlerin ve 
ders ücretlerinin ödenmesiyle ilgili bir tetbir 
düşünülmüş ve alınmış mıdır? 

ıSoru : 4. öğretmenlerin düyuna kalan 
çeşitli ödenekleri için 57 milyon lirakk 
bir ödenek için hazırlanan kanun tamamının 
bu ya^ma dönemi içinde ' çıkarılmasında ge
rekli gayret gösterilmekte midir? 

'?orıı : 5. Yarının gençliğini yetiştirecek 
olan Atatürkçü, ve ülkücü öğretmenlerim isin 
12 Mart Muhtırasının ışığı altında maddi ve 
mân:-7i bir güce ve huzura kavuşması bekle
nirken, bunlar üzerinde yaratılmak istenen 
yersiz ve anlamsız balkının giderilmesi için 
Bakanlığınız ve Hükümetinizce ne gibi tedbir
ler- alındığının da açıklanmalını. 

Soru : 6. Bu yukarıda arz edilen sorunla
rın çözümlenmediği vs çözümlenenıiyeoeği gibi 
bir durumla karşılaşıldığnda ve bilhassa glbî 
döneminde idareci bulmak, okulları işletmeye aç
mak ^orunluğu ve engeli olabileceği gibi ders 
ücretleri miktar itibariyle yarıya düşmüş olan 
öğretmenlere de ek ders okutturma imkân
ları kalmıyacaktır. 
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BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın İs
mail Arar, buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İSMAİL ARAR 
(İstanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Sivas- Senatörü Sayın Hüseyin Öztürk un 
öğretmen sorunlarına dair 15 Temmuz 1971 
tarihinde vermiş olduğu sözlü sorusuna, an
cak altı ay -cnra cevap sırası gelmiştir. 

Soruda, Bakanlığıma tevcih edilen birçok 
hususlar, bütçe görüşmeleri sırasında Bütçe 
Karma Komisyonunda tarafımdan geniş bir şe
kilde cevaplandırılmıştır, Bu itibarla şimdi kı
saca arzı cevabodiyornm. 

1, Öğretmenlerin ders görevi ücretleri, ek 
görevleri, is güçlüğü zammı, kademe terfileri, 
yolluk ve tedavi giderleri gibi özlük hakları ile 
ilgili çalışmalar öncelik ve hassasiyetle yürütül
mektedir. 

2, 1971 yılı Bütçe Kanununun 17 nci mad
desine göre okul yöneticilerine iş güçlüğü /e 
eleman teminindeki güçlük zammı ödenmesi ko
nusunda l î Mayıs 1971 gün ve 60553 sayılı yazı 
ile Deflet Personel Dairesine teklifte bulunul
muştur, henüz cevap alınamamıştır. 

3, 1971 melî yılında çeşitli okullarda ders 
saati basma ödenecek ders görevi ücreti miktar
ları. 1971 yılı Bütçe KaDununun 15 nci madde
sin de gösterilmiştir. 

Cİ37 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla de-
ğiştirilen 147 nci maddesinde «Ders görevi ücre
tinin belir!- bir öğretmenlik kadrosuna ait ay-
lıktan ödeneceği:- hükmü bulunduğundan öğret
menlerin ders görevi ücretleri, kadro tahsis 
edilemediğinden ödenememekte idi, 

25 Temmuz 1971 tarihinde yürürlüğe giren 
19 Tenmus 1971 tarih ve 1445 sayılı 1971 yılı 
Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanuna göre, öğ
retmenlerin ders görevi ücretleri bundan sonra 
12.440, 12,449 bölüm ve maddelerden kadro 
aranmaksızın ödenecektir. 

İdarecilerin ek görev ücretlerinin halline 
Maliye Bakanlığınca çalışılmaktadır. 

öğretmenlerin intibak eksikliklerini ye ka-
dems terlilerini sağlamadı maksadı ile 28.5.1971 
gün ve 7/2509 savdı Bakanlar Kurulu kararı ]ls-
muhtelif derecelerden alman 22 552 kadro dağı
tılmaktadır, 
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4. 1970 bütçe yılında 12.341 bölüm ve mad
deden malî yılbaşında 10 milyon ve yıl içinde 
2,5 milyon olmak üzere, toplam olarak alınan 
12 milyon 500 bin lira tedavi gideri ödeneği ih
tiyacı karşılıyarfiadığı için, 12 644 480 liralık 
borç düyuna kalmıştır. 

Tedavi gideri ve sürekli görev yollnğu ih di
ğer bölüm ve maddelerden düyuna kalmış elan 
57 135 750 liranın, Maliye Bakanlığının cari yıl 
bütçe'sinin 38 330 bölüm m ad leşinden Bakan
lığımız eski yıllar karşıblrys boralar ma i,virane 
aktarılması hususu 4 Mayıs 1971 tarih vs CD2-
1/1?23 sayılı yazımızla Maliye Bakanlığından 
istenmiştir. Nitekim bu isteğe uygarn olaaak bir 
ek ödenek Kanunu da çıkmış va ka:IVL"ırak
tır. 

5.. Hizmetini en iyi bir şekilde yapmakta 
olan öğretmenlerin her hangi bir sebeple baskı 
altına alınmış olrnasj. h:c bir zaman yia kınvıuı 
olamam. Atatürk ilkelerine bağlı, vatan vs mil
let sevgisi içerisinde hareket ederek, kanrn ve 
nizam içinde vazife gören öğretmen, anaav tak
dirle karalanır. 

Bu itibarla, öğretmenlerin baskı altında tu
tulması gibi bir duygunun yer alması sebebi an
laşılamamıştır. 

öğretim hizmetlerini yerine getirmekle yü
kümlü öğretmenlerimize kanuni b aklar; :-.ır. ve
rilmesi için, Bakanlığımızca her türlü gayret 
sarf edilmektedir. Yasama Meclislerinin tat ;l 
dönemine girmeden bu konuyu, bal1 eri a a ak tasa
rılar hazırlanmış ve ayrıca ilaiii b a k y ^ ' k y y y 
çok silki işbirliği ve temaslar bugüne kadar sür
dürülmüştür. 

Saygı jle arz ederim. 
BAŞKAN" — Sayın öz t ürk buyurunu s, 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakanın ifadelerinden, 6, 7 ay emce 

ortaya -getirdiğimiz bu sorunların hâlâ çözül
mediği, hepsinin iyi niyete dayanan teklifler 
olarak Hükümet tarafından Maliye Bakanlığı
na intikal ettirildiği, fakat hiçbirinin de hâlâ 
n'eticeisinım alınamadığı gerçeği ortaya çakmış 
oluyor. 

Değerli arkadaşlarım; bu, 6 aylık süre için
deki durum değil, öğretmenler ve okul mü
dürleri 1,5 yıla yakım bir zaraan/dam beri çalış
malarının 'karşılığım alamamaktadırlar, Okul 
müdürü, bilâ ücret okul müdürlüğü yapmakta

dır. Muavini o şekilde, köy okulu başöğret
meni o şekilde çalışmaktadır. 

Anayasamız bir hukuk ilkesi getirmiş. Bu 
hukuk ilkesinde «hiç kimlsıeyi çalışmasının kar
şılığını ödemeden çalıştıramazsınız» der. Bu 
da gösteriyor ki, öğretmenler milliyetçi, Ata
türkçü, ülkücü ve vatansever insanlar olarak 
1,5 yıldır bilâ ücret bu göllerleri yapmaktadır
lar. Buna rağmen hâlâ mesele çözülmemiştir. 

Maliye Bakanlığı bunu çözmıemekte nliçıkı di
re:-dr? Hükümet bumu Maliye Bakanlığından; 
niçin söküp alamaz? Bu maddi yönü ile öğret
menin üzerinde bir baskı değil midir? Hayat 
pahalılığının heıpin'izıim bildiği gibi son birkaç 
ayla % 20, bir yılda % 36 yükseldiği bir za
manda bilâ ücret, makam ücreti olmafcsızım, ek 
ödeneksiz çalıştırılmasının sakıncalarını takdir 
edersiniz, 

Bu soruları verirken, bu incelikleri maddî 
yön!den baskı olarak kabul ettim. Ben «Mad
di - mânevi» diye kelimeyi kullanjdım ve aynı 
satmamda bu soru önergesini verdiğim zamıaotı 
belki binlerce öğretimden, sebepsiz yere, bir sürü 
dedikodulara uyular'ak, ihbarlara kulak veri
lerek, gerçekmiş gibi kabul edilerek tutuklan
mıştı, Çok şükür, bııgün hiçbiri kalmamıştır, 
hsipsi gitmiştir; ama okul müdürlerintim bulun
duğu yerden, çevresinden, köyünden, kasaıba-
sırldan alınarak, belli yerlere toplayıp bir Zan 
altında günlerce, aylarca tutulmasının o çevre 
çocukları üzerindeki ve o çevre halkı üzerin-
daki etkisi ne olacaktır? Buna biran coııce ça
re bulunması için de, bunu madıdi ve sityıaısd 
yönü ile bir baskı olarak arz etmiştim. Yoksa, 
barka türlü bir maksadım olamazdı. Ortada 
bir gerçek vardı, onun için arz eltmdıştdm. 

öğretmenlerin ders ücretleri Maliye Bataam-
lığı çile MMî Eğitim B'alkanılığı arasında bir çe
kişme konusu oldu. Haıttâ Maliye Bakanlığı 
Sayıstaydan sorup, ders ücretleri ile öğretmen
lerin maaşlarının ayrı ayrı bölümler için/de şim
diye kadar vergilealdirildiği g'M vergilendiril
mesine gitmemiş, birlikte vergilendirmiiştir. 10 
lira ders ücreti 1033 te teklif edilmiş, 1S64 büt
çesiyle yürürlüğa girmiştir. 1954 ten beri ha
ya 150 pahalılanmıştır. Ders ücreti bugün 
de 10 lira olup. naaaşı ile birlikte verigiye tabi 
tıatulaaıca öğretmenin elinle 10 liradan 4 lira, 
4,5 lira, 5 lira, âzami 6 lira geçmektedir. Bu-

581 
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ma rağmen ders ücretlerimi alamamışlardır. Ay
rıca kalkmışız, öğretmemin şimdiye kadar lise
lerde 12 saat, ortaokullarda 18 saat olan ders 
durumumu yükseltmişiz; liselerde 20 saate, orta
okullarda 22 saate çıkarmışız. Ortaokul öğret
meni 9 saait, lise öğretmenini de 10, 11 saait 
ders ücreti alır durumuna düşürmüşüz. Böy
lece, hem ders ücretlerini vermiyoruz, hem de 
vergilendirme ycmü ile ücretlerini düşürüyo
ruz. Bir sene böyle çahştmlmışlardır. Sorun
lar şimdi çözülmüşjtür. Maliye Balkanı ile Mil
lî Eğittim Bakanı ancak bundan bir ay ömce 
amlaşmışjlardır. Ders ücretlerinin ayrı, maaşla
rın ayrı vergilenıdirilmesi dikkate alınmıştır. 

439 sayılı Kamuna göre ders ücretleri, yaz 
tatilleri hariç, hastalık ve sömestr zamanların
da da alınır. Çünkü öğretmendin görevi, sö-
miestr ve hafta tatillerimde bitmez. Bayram ve 
sömestr tatillerinde ders ücretlerinin verdlmeme-
si gibi bir durum da simidi ortaya çıkmıştır. 

Sayın Bakan; bu da yeni bir durumdur. 
Gün geçtikçe öğretmemleriiın üzerine gidiyoruz 
ve aynı zamanda da karşılığını vermiyoruz. Oy
sa ki, ıdiğer memurlar hastalığında ve izinli bu
lundukları zaman maaşlarını nasıl alıyorlarsa, 
öğretmenler de, g'örevleri devam ettiği sürece 
almalıdırlar, öğretmen hiçbir zaman boşta 
kalmaz. öğretmen 24 saat görevlidir, öğret
men yazılı kâğıtlarını evine getirdiği zaman 
saatlerce okur, diğer memurlar gibi bir rahat
lık içinde değildir; hattâ evdeki çalışması, okul
daki çalışması kadar ağırdır, öyle ise, öğret
menin hastalığı zamanında, sömestr zamanın
da, bayram tatilleriınde devamlı çalıştığı göz 
önüne alınımialı ve aynı zamanda 439 sayılı Ka
nunun gereği olduğu dikkate alınarak ders üc
retleri verilmelidir. Oysa ki, bu da bugün bir 
tamimle ortadan kaldırılmıştır. 

Sayın Bakamım, terfi konusuna gelince: 
Millî Eğitim Bakanlığının kadroları Meclisleri
mizden geçerken Komisyomun Başkanlığına ve 
sözcülerine yönelttiğimiz sorularla tesbit etti
ğimiz kadrolar temin edildiği zaman; «1970 
malî yılımdan itibaren kadrolar işliyecefctir, ter-
filer işliyecektir.» sözü Meclis tutamağımda var
dır. 23 ncü Birleşimde 9 . 7 . 1970 Perşembe 
günü soruyu sormuşuz, Başkandan da cevabı 
aynen almışız; 188, 189, 190 ncı sayfalarda 
vardır. Maliye Balkanı bir türlü 22 552 kad-

I tfoyu işletmediği Sicim, bugün öğretmenlerin 
hepsi kamun uygulamana kadar aldıkları İM 
üst derece imkânlarımla kajvuşamanmışlaıdır. 
Çünkü, o kamuma göne öğrötmenlerm 50 lira 
asli maaşı varsa, 50 liralık bir maaşla 70 İlk 
kadroyu alıyordu. 70 lik kadroyu kamum ge
lince Devlet onlara temin edemediği üıçjiaı, öğ
retmem iki dereceyi birden, kaybeder duruma 
düşmüştür. Bumu alması içim imkânlar sağiamj-
mış, kendi kadrosuna oturtulmuş olsalar Ibüe, 
kaideme ilerlemesini ya^aımıamıışlardır. Çünkü 
kadrosu, aldığı maaşa denk değildir. Bu mağ
duriyet ide devam etmektedir. Bir öğretme
nin üç yıl bir kadroda bekledikten sonıra terfi 
edememesi, maaşımda asgari 200, âzami 700 -
800 lira fark doğurmaktaldır. Terfilerimi 1 -
1,5 yıl ertelememin ve hâlâ ertelemeye devamu 
eltımemin ne hukuM, ne vicdani anlayışla bağ
daşmadığı kamaatimıdeyim. Bu durum hâlâ de-
viam etmektedir. Maliye Bakanlığı dıa bu acı 
durumum karşısında diremmıektedir. Niye di
renir, o da (bilinmez. 

öğretmenlerim 57 mifyon liralık duyuma ka-
lam şieyleri birkaç yıla anltltir; yani 1970 - 1971 
yılımdan vardır, hâlâ verilememiştir, öğret-

I men tedavi olur, sağlığımı korumak içim kemdi 
cebinden para harcar; bir yere gider, yolluğumu 
cebinden kullanır. Bumu alamamamın, ıstırabı
nı da takdir edersimiz ve bugüne kadar bu da 
halledilememiştir. 

Değeri arkadaşlarım; öğretmenlerim bugün 
içinde bulundukları sıkıntıyı Sayım Millî Eğitim 
Bakanının bizimi kaldar, bizden daiha iyi tak
dir ettiği kamlaaitinle vararak şunu arz etmek 
istiyorum: öğretmenler bugün içimde bulun
dukları maddî durumdan, içimde bulundukları 
bu huzursuzluktan kurtulamazlarsa, meslekî 
başarıları ve çocukları yetiştirmekteki, onlara 
gerekli ruh sağlığımı vermekteki gayretleri 

i moksamlaşır. Bu, gençliğim ruh bakmumidam 
daima anormalim dama altında bir şekilde ye
tişmesine etken. olur. öğretmem ruhu, öğret-
ımem şahsiyeti, eğitimde çocuk üzerime amme -

| babadan çok daha etkili olarak işler. Öğret
mem sımıfa girdiğinde yahut sohbetimde bugün 

I içimde bulunduğu durumdan, memlekettim duru-
| mumidam şikâyetçi bir pozisyon içerisinde, (bir 

ruh halelta içerisinde olunsa, burnum gençliğe 
j olan zararı büyük olur. 
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Bren gençlik derken, ilkokuldan başlıyarak 
iünıi(ver!si)bey% kadar bütün öğrenci ve öğretim 
lüyelerifli kasdediyoruim. Benini sözlü sormm 
dalha 'çok iOJk ve ortıa öğretim ile ilgili -ildi. Gteniç-

"liğiin bugün içinde bulunduğu bunalım, her yö
nü ile iyi eğitilmey%inin sonucudur, öğretlmen 
ibu halelti ruhiye içeıriisinde bu dersleri okutmaya 
devam öderse, kazanıldığı hakları alamaonianım 
üzüntüsü idinde, borçjlu bir kimse olarak ça
lışırsa - (M, bütün mıemurların içinde bulunduğu 
sılkmltıyı da takdir ödersiniz, öğretmenler de 
bunların içinde az mıaaş atanlardandır- bu ha
leti ruhitT© teindeki öğretaienin yetiştirdiği genç-
Bk bu bu&alıan içimde devam ederse, (ben ınem-
Çökeltin gelteıc eğinden, toplumıun geleceğinden! 
daha çok kuşku duyarım. 

Bu bakımdan, bu meselenin çözülmesinde 
Sayın Bakacı inceliklerine kadar inmiştir. En 
kısa zamanda çözüp, nleJtioeye ulaştırılması di-
leğimldir. 

Saygılar sunar, teşe/kkür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
(Cemal Tarlan'ın, ayçiçeği istihsaline clair Sana-
ı/i ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı Doğan Kitaplı'nın cevabı (6/574) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan? Burada. Ticaret 
Bakanı adına Sayın Devlet Bakanı görüşecekler. 

Soruyu okutuyorum. 

20 . 7 . 1971 
Öıımhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Trakya bölgesinde ve hususiyle Tekirdağ ili

mizde ayçiçeği zJraati yaygın bir hal almıştır. 
Ancak üreticinin ıslah edilmiş tohumluk, suni 
gübre ve kredi temini bakımından halli lâzım-
gelen çeşitli sorunları vardır. Bu sebeple aşa
ğıdaki sorularımın Ticaret ve Sanayi Bakanlı
ğınca sözlü olarak cevaplandırılmasını teminen 
gerekli gereğinin yapılmasına aracılığınızı say-
£i ile arz ve rica ederim. 

Tekirdağ Senatörü 
Cemal Tarlan 

1. Trakya bölgesinde, Edirne, Kırklareli ve 
Tekirdağ illerimizde son üç senelik ayçiçeği is
tihsali nedir? 

2. Hükümetçe ayçiçeği istihsalinin artırıl
ması düşünülmekte midir? 

Buna ihtiyaç var mıdır? Düşünülmekte ise 
üreticinin İslah edilmiş tohumluk, gübre ve 
kredi temini bakımından tatbiki düşünülen ko
laylaştırıcı ve himaye edici tedbirler ne olacak
tır? 

3. 1968 senesinden beri uygulanmakta bu
lunan bu ta^an fiyat politikasına devam olunu-
caksa, bu işin zamanında tesbit ve ilânı ve ay
çiçeği kooperatiflerine kredilerinin zamanında 
gönderilmesi bakımından ne gibi tedbirler düşü
nülmektedir? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Doğan 
Kitaplı. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
S on n tonun değerli üyeleri; 

Sayın Cemal Tarlan'ın, ayçiçeği istihsali ve 
bu mevzudaki sorununa dair sözlü sorusuna 
madde sırasiyle arzı cevap edeceğim. 

Sayın Tarlan sözlü sorusunda, Türkiye ve 
Trakya daki üç yıllık istihsal miktarını istemiş
lerdi!. Durum şöyledir : 

1969 yılında Türkiye'de toplam istihsal 310 
bin ton, Trakya bölgesine isabet eden istih
sal miktarı 233 bin ton. 1970 yılında Türkiye 
toplam istihsal 375 bin ton, Trakya bölgesine 
."'oâ et eden miktar 291 bin ton. 1971 yılında 
Türkiye toplam istihsali 440 bin ton, Trakya 
belgesine isabet eden miktar 330 bin ten, Bu 
son tahmindir. Takdir edersiniz ki, kati rakam
lar henüz alınmamıştır. 

Sayın sözlü soru sahibi, Hükümetçe ayçiçeği 
istihsalinin arttırılmasının düşünülüp düşünül
mediğini, arttırılmasına ihtiyaç olup olmadığını, 
artırılması düşünülmekte ise, üreticilere islâh 
edilmiş tohumluk, gübre ve kredi teinini bakı
mından ne gibi kolaylaştırıcı tedbirler düşünül
düğünü sormaktadırlar. 

Malûmunuzdur, memleketimizde yemeklik 
yağ sıkıntısı vardır. Zaman zaman bu sıkıntıyı 
ihtilâtla karşılama mecburiyetini duymaktayız. 
Tabiî ki, yemeklik yağ- sıkıntısının içinde mar
garinin anamaddesi olan yağlı tohumlar da gel
mektedir. Bunların başı da bilindiği üzere ay-
çiçeğidir. Hükümetçe yağlı tohumların, bu 
arada ayçiçeği istihsalinin artırılması düşünül
mektedir ve bunun için tedbirler alınmaktadır. 
Nitekim, halen Trakya bölgesinin büyük kıs
mını ve ayçiçeği müstahsillarmın bir kısmını 
içinde barındıran, Marmara bölgesini içine 
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alan bir Ayçiçeği Tarım Satış Kooperatifleri 
Birliği kurulmuştur. Bu kooperatiflerin adedi, 
ihtiyaca göre artırılmaktadır ve bunlar, yoluyla 
ortakların dolayısiyle müstahsilin ihtiyacı olan 
gübreyi ve ıslah edilmiş tohumluğu temin etme 
yoluna gidilmektedir. Bunlara kredi açılmak 
suretiyle de mahsûlün değerlendirilmesi ve Dev
letin destekleme mubayaasını yürütmesi temin 
edilmektedir. 

Ayrıca, kredi kooperatifleri ve Ziraat Ban
kası yoluyla da ayçiçeğinin istihsalde kredilen-
dirilmesi yolu, yıllar itibariyle artarak yürütül
mektedir. 

İS66 yılından beri uygulanmakta bulunan bu 
taban fiyata devanı olunup olıınmıyacağı sorul
makta ve ayçiçeği koperatiflerine kredilerinin 
zamanında verilip verilmiyeceği yine sual edii-
mektedir. 

Yukarda arz ettiğini üzere, yağlı tohumlar 
müstahsilinin daha bir müddet Devletçe destek
lenmesi, Hükümetçe düşünülmektedir ve lüzum
lu görülmektedir. Taban fiyatlarının, yahut di
ğer tabiriyle Devlet destekleme alım fiyatlarının 
zamanında tesbit ve ilân edilmesi meselesi; yani 
zamanını tesbit meselesi uzun samandan beri 
tartışılmaktadır. Çok zaman bunun istihsale 
başlamadan önce ilân edilmesi yolunda arzular 
olmuştur; fakat bunların da mahzurları tesbit 
edildiğinden, taban fiyatlarının malın müstah
silin elinden çıkmadan önce ve mümkün olduğu 
kadar geriye doğru bir tarihte tesbiti yolunda 
çalışmalar yapılmaktadır ve bu yolda da bu yıl 
zannederim ilk tatbikat yapılmıştır. 

Demin de yukarda arz ettiğim gibi, müstah
silin desteklenmezi için görevlendirilen Trakya 
Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Bir
liğine kredilerin zamanında verilip verilmediği, 
yahut verilmesine çalışılıp çalışılmıyacağı so
rulmaktadır. 

Desteklemeyi kabul eden Hükümetin, bunun 
fonksiyonunu tam ifa edebilme bakımından, kre
dilerin zamanında verilmesi yolunda da titizlik
le davranacağı tabiîdir. Ancak geçen yıl bir 
küçük arızamız olmuştur. Bu da demin arz et
tiğim sebeplere dayanmaktadır. Destekleme ne
ticelerinin tam olarak çiftçi lehine tahakkuk 
edebilmesi bakımından, bu hususta da titiz dav
ranmayı Hükümetiniz düşünmektedir. 

Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. 

| BAŞKAN — Sayın Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Ayçiçeği fiyatları hakkında takdim etmiş 

'bulunduğum sözlü soruma Sayın Devlet Baka
nının lütfedip vermiş bulunduğu cevaptan do
layı kendilerine teşekkür ederim. 

Şu noktayı bidayeten arz etmek isterim? 
Sözlü sorumu takdim ettiğim zaman, ayçiçeği
ne henüz taban fiyat tesipt edilmemişti. Ken
dilerinin de biraz evvel söylediği gibi, fiyat 
tespiti meselesinin hem müstahsil bakımından, 
hem diğer alıcılar bakımından çeşitli mahzur
ları olması dolayısiyle, bunun zamanının kesin 
olarak tâyini müşkül bir mesele olarak Hükü
metin karşısında daima bulunmaktadır. Bu nok
taya hak veririm; ancak daha fazla geç kal
masının da bilhassa müstahsil bakımından daha 
zararlı neticeler doğurcağını düşünerek, bu 
sözlü soruyu o zman takdim etmiştim. 

Fiyatların tespiti bu sene biraz geç kalmış
tır. Nitekim mubayaanın devam ettiği müddet
çe fiyatlar anormal istikamette artmıştır. Bu
nun, biraz da Hükümetçe fiyatın zamanında 
ilân edilmemesinden ileri geldiği kanaatinde
yim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Benim Sayın Bakandan öğrenmek istediğim, 

bilhassa 1966 dan 1971 senesine kadar Türkiye 
j ve Trakya bölgesinin yıllık istihsalidir. Ken

dilerinin verdiği rakamlara göre takdir edersi
niz ki, istihsal çok artmaktadır ve son tahminî 
rakamı 330 bin olarak gösteriyorlar. Bu, haki-

! katen meselenin çok ehemmiyetli bir mahi
yet aldığını göstermektedir. Yalnız m üs tahsil
darı alman fiyatlarla, imalâtta nihai yağ saf
hasına geçinceye kadar olan kısımlarda uygu
lanan fiyatların tam mânasiyle tespit edilip 
edilmediği meselesinin, henüz kesinlikle hal
ledilmiş olduğu kanaati bende uyanmamakta
dır. Bundan iki sene evvel âzami 180 kuruşa 
ve 150 kuruş taban fiyatı üzerinden köylüden 
alınan ayçiçeklerinin imalinden sonra müsteh
like geçtiği fiyat ile 200 hattâ 225 kuruşa müs-
tahsıldan alman ayçiçeğinin aynı müstahsıla 

I intikal eden fiyat arasında hiçbir fark gözük-
I müyordu. Bu demektir ki, imalâtçı daha fazla 

kâr yapmaktadır ve müstahsilin eline geçen 
j miktar emeğine nazaran daha azdır. 
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Hattâ daha geriye gidersek, 1986 senesinde 
- Bilhassa bu noktayı Sayın Doğan bilirler -
müstahsıldan 90 - 100 kuruşa aracılar vasıta-
sıyle ayçiçeği alınmakta idi. Sebebi; müstahsi
lin 1 Eylülde kooperatif borçlarının muacceli-
yet kesbetmesi, ayçiçeğini bol miktarda pazara 
sevk etmelerini doğuruyor ve fiyat düşüyordu. 
Bu sefer aracılar bunları topluyor ve aradan 
birkaç ay geçtikten sonra bu ayçieekleri as
gari 150 kuruştan hattâ o tarihlerde 160 - 170 -
180 kuruştan Ünilever'e, yani fabrikaya satılı
yor idi. 

Bunun mânası şudur: Müstahsıldan ortala
ma 100 veya 110 kuruştan alman ayçiçeği bir
kaç aracının elinde kaldıktan sonra, asgari 
kiloda 50 kuruş kazanılıyordu. O tarihte tah
min ediyorum, Trakya'da 200 bin ton ayçiçeği 
istihsal edilmekteydi; Demek M, şöyle böyle 
asgari rakam olarak 70 - 80 milyon lira köylü
nün aleyhine ve aracıların lehine bir fark hâ
sıl oluyordu. Bu, kurulan kooperatifler vasıta-
Liyle 1966 dan sonra önlenmiş bulundu. 

Sayın Bakanın burada kooperatiflere kredi
lerin zamanında verildiğine işaret eden beya
nına iştirak edemiyorum. Krediler, Ziraat Ban
kası marifetiyle daima geç olarak kooperatif
lere ulaştırılmıştır. Bunun sebebi de var; Trak
ya'da - Bu noktayı bilhassa işaret etmek isterim 
ve halledilmedi ise, Sayın Bakan kendileri de 
(halledilmesine taraftardırlar. - Birlik teşkilâtı
na girmiyen, müstakil mahiyette kooperatifler 
var. Bilhassa bizim Tekirdağ mıntakasmda Hay-
robolu, Çorlu, zannediyorum Malkara ve Mu
ratlı bir birliğe dâhil değildirler. Bu birliğe dâ
hil olmayınca, Ziraat Bankası kendi kanununa 
göre krediyi birliğe tahsis etmek zorunda kalı
yor. Birlik de bunlara bir krediyi kendi muka-
velelerindeki essalara göre verememek duru
munda kalıyor, tabiî bu sefer şikâyetler hâsıl 
oluyor ve yeniden birtakım formüller bulunmak 

1969 senesine kadar durum böyle idi. Bun
dan sonrasının nasıl cereyan ettiğini Sayın 
Doğan tahmin ederim daha yakînen bilirler. 

Ben şuna işaret etmek istiyorum; bu koope
ratiflere zamanında krediler verilmediği için, 
ilk ağızda piyasaya arz edilen ayçiçeklerinin fi
yatları bir düşme tehlikesi ile karşı karşıya ka
lıyor. Binaenaleyh, kredilerin zamanında veril
mesi mümkün olursa, Trakya bölgesini çok ya
kından ilgilendiren ve bu istihsali yapan müs
tahsili ve kooperatifleri sıkıntıdan kurtarmış 

' oluruz. 
Bu izahatı verdiklerinden dolayı Sayın Ba

kana teşekkürler ederim. 
Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
13. — Cumhuriyet Senatosu Kars İyesi Sırrı 

Atalay'ın, emeldi aylıklarına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (d/l) 

İL — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın et ihtiyacına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/6) 

BAŞKAN — Umumi Heyette Hükümet âzası 
olarak yalnız Sayın Devlet Bakanı Doğan Ki
taplı bulunmaktadır. Sayın Doğan Kitaplı da 
gündemimizin 20 ve 24 ncü sırasında kayıtlı so
ruları Başbakan adına kendileri cevaplandıra
caklarını beyan etmiş olmalarına rağmen, sayın 
soru sahiplerinden ne Sim Atalay, ne de Fehmi 
Alpaslan salonda bulunmamaktadırlar. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sırrı 
Atalay geliyor. 

BAŞKAN — Şu anda yok. 
Bu itibarla, 2Ündemimizde mevcut bulunan 

diğer meselelerin görüşülmesine imkân bulun
madığı cihetle, 13 .1.1972 Perşembe »"ünü saat 
15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,37 
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B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1 — Cumhuriyet Senatosu Ankara TJyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, İktisadi Devlet Teşeb
büslerine dair soru önergesi ve Sanayi ve Tekno
loji Bakanı Mesut Erez'in cevabı (7/830) 

7 . 9 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Çalışma ba

kanları tarafından, yazılı olarak, cevaplandırıl
masını saygılarımla rica ederim. 

Ankara Senatörü 
Hıfza Oğuz Bekata 

Soru : 
Gerçek şudur ki, İktisadi Devlet Teşebbüs

leri bünyelerindeki çeşitli bozuklukların yanın
da, ihtiyacın pek çok üstündeki memur ve işçi 
fazlalığı yüzünden, gayriiktisadi Devlet Teşeb
büsleri durumuna düşmüşlerdir. 

Bu anormal fazla yükün maliyete binmesi 
nedeniyle, fiyatlar da pahalılaşmakta ve bu tü
ketici vatandaşa ödetilmektedir. Örneğin : Ereğ
li Kömür Havzasına, bir hesaba göre, 10 - 20 000 
işçi yeter iken halen 50 000 civarında işçi yev
miye almaktadır. 

Buna göre, bünyeyi düzeltici tedbirler bir an 
önce alınıp uygulanmadığa, memur ve işçi faz
lalığından doğan anormal yük bu müessesele
rin sırtından alınmadığı sürece, fiyat zamları 
geçici ve yama bir çareden ileri gidemez. Üste
lik aynı özürlü bünye ve aynı anormal yük iler
de yeni talepleri getireceği için, yeni haksız 
zamlara da sebebolur. 

Bu itibarla, bugünkü gayriiktisadi Devlet 
teşebbüslerinin bu müzmin hastalıktan kurtara
rak, gerçekten örnek İktisadi Devlet Kuruluş
ları yapabilmek için, bütün bu bünye bozukluk
ları üzerinde durulurken, özürlerin başında ge
len fazla işçilerin, bir plân dâhilinde ve öncelik
le, yabancı ülkelere gönderilmesi suretiyle, bu 
meseleye kesin ve etkili bir çare bulunamaz mı? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri 
Merkez Kurulu Başkanlığı 

4 . 1 . 1972 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 26 . 8 . 1971 gün ve Kanunlar Md. 

lüğü 11691 -12439 - 7/830 sayılı yazı. 

(Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, İktisadi Devlet Teşeb
büslerine dair yazılı soru önergesine Bakanlı
ğımızın cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
Sanayi ive Teknoloji Bakanı 

Mesut Erez 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Sayın 
Hıfzı Oğuz Beka ta'nm İktisadi Devlet Teşeb
büslerine dair yazılı soru önergesine Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığının cevabı 

1. Önergenin konusu özet olarak; İktisadi 
DevleD Teşebbüsleri bünyesindeki bozuklukla
rın yanında, ihtiyacın çok üstünde memur ve 
işçi kullanılması ile teşebbüslerin gayriiktisa
di duruma düştükleri; özürlerin başında gelen 
fazla işçilerin yabancı ülkelere gönderilmesi 
suretiyle bu meseleye kesin ve etkili bir çare 
bulunamaz mı? Sorusunda toplanmaktadır. 

2. Kamu İktisadi Teşekküllerinde yıllar
dan beri izlenmiş rasyonel olmıyan personel ve 
işçi politikasının sonucu olarak bir istihdam 
şişkinliğinin meydana geldiği; bunun maliyet
lere olumsuz etkiler yaptığı ve giderilmesi için 
zaman zaman benzeri tedbirlerin ortaya atıldığı 
malûm bulunmaktadır. 

Bu teşekküllerin yeniden düzenlenmesi me-
s sissinin, kalkınma plân ve programları ışığın
da idari reform çalışmalarının sonucunda çıka
cak esaslara göre kesin şekilde çözümlenmesine 
öncelik verilmesi, Hükümetçe esasen kabul edil
miş bulunmaktadır. 

3. Gerçekten; 
a) Plân ve programların ışığın'da idari re

form çalışmalarından çıkacak ilkeler dâhilinde 
Kamu İktisadi Teşekküllerinin yeniden düzen
lenmesinde İyi bir iş değerlendirmesinin yapıl
ması zaruridir. Esasen böyle bir iş değerlendi
rilmesi yapılmadan ihtiyacın ve âtıl işgücünün 
ne olduğunun tesbiti mümkün değildir. İş de
ğerlendirmesi İse oldukça uzun zaman istiyen 
bir yöntemdir. 

K>) Önergede teklif edilen metodun kabul 
edilmesi halinde büyük sakıncaların ortaya çık
ması muhtemelidir. Bu sakıncalar sırasiyle; 

fb) 1. Yurt dışında çalışmanın cazibesin3 
kapılarak kalifiye işçilerin de dışarı çıkma ça-
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Obalarına girişmesi ve gönderilecek işçilerin se
çiminde duygu unsurlarının işe karışması veya 
idarecilerin bu itham altında bırakılmaları gibi 
olumsuz sonuçların ortaya çıkması mümkün 
görülmektedir. 

b) 2. Esasen yıllardan beri yurt dışına iş 
için gitme sırası bekliyen büyük bir işçi kütle
sinin var olduğu bilinmektedir. Kamu İktisadi 
Teşekküllerindeki fazla işçilere öncelik veril
mesi ile sıra bekliyen işçiler indinde sosyal 
bünyeyi rahatsız edecek büyük tedirginliklerin 
çıkması ihtimal dahilindedir. Ayrıca dış ülkele
re gitmeyi bekliyen işsiz kütlesinin işsizlik sü
resinin uzatılması sonucu doğacaktır. Kısacası 
açık işsizlik dururken gizli işsizliğe tedbir getir
me durumu ortaya çıkmış olacaktır. 

h) 3. Kooperatif kuran orman köylerine 
yurt dışına işçi göndermede, halen bir öncelik 
verilmiş olduğu ve bunun da işçi tasarrufları
nın yurda çekilmesini ve işsizliğin azaltılması
nı hedef tutan Sosyo - Ekonomik bir tedbir ol
duğu malûm bulunmaktadır. 

Önergedeki teklif kabul edildiği takdirde 
orman köylüsüne tanınan önceliğin büyük ölçü
de zedelenmesi ve bunun da bâzı sakıncalar do
ğurması muhtemeldir. 

4. Sonuç olarak, Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinde, emeklilik, askerlik, işten çıkma ve ben
zeri nedenlerle ayrılmalar halinde çıkış kapısı
nın açık, giriş kapısının ise zorunluklar dışında 
kapalı tutulması politikasının daha uygun ola
cağı düşünülmektedir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'te açılması karar
laştırılan Eğitim Enstitüsüne dair soru öner
gesi, ve Millî Eğitim Bakanı İsmail Arar'ın ce
vabı (7/7) 

1 . 12 . 1971 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasmı saygılarımla arz ederim. 

O. Senatosu ıGaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri 

Gaziantep ̂ de bu yıl açılması kararlaştırıl
mış olan Eğitim Enstitüsü ne zaman faaliyete 
geçecektir. 

Şimdiye kadar bu enstitüye kaç öğrenci 
kaydedilmiştir. Tam kadrosu ne olacaktır. 

11 . 1 . 1972 O : 1 

Şimdiye kadar kaydedilen öğrenciler arasın
da Gaziantep liselerinden mezun olmuş öğrenci 
var mıdır. Yoksa müracaat etmemiş olmaların
dan mıdır? Müracaat edip de alınmamış Gazi
antep liselerinden mezun öğrenci var mıdır? 
Varsa seiböbi nedir? 

Bakanlığın bu enstitüye Gaziantep lisele
rinden mezun öğrenci alınmaması hakkında bir 
prensip kararı var mıdır? Varsa sebebi nedir? 
Yoksa müracaat halinde bu öğrencilerden de 
alınacak mıdır? 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 7 . 1 . 1972 

Özel 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 2 . 12 . 1971 tarih ve 13279 - 86 - 7/7 

sayılı yazıları : 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sa
lih Tanyeri'nin, Gaziantep*te açılması kararlaş
tırılan Eğitim Enstitüsüne dair yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
İsmail Arar 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Sayın 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep'te açılması karar
laştırılan Eğitim Enstitüsüne dair yazılı soru 

önergesi ile ilgili cevabımız 

Gaziantep ili merkezinde 1971 - 1972 öğre
tim yılından itibaren matematik, fen ve tabiat 
bilgisi bölümleri üzerinde öğretim yapmak üze
re, şimdilik gündüzlü özelliği ile bir eğitim ens
titüsü açılması kararlaştırılmıştır. 

Matematik bölümüne 35, fen ve tabiat bil
gisi bölümüne 70 öğrencilik kadro verilen ens
titüye, bu tarihe kadar kaydedilmiş öğrenci sa
yısı aşağıda gösterilmiştir. 

Bölümler Erkek Kı2 Toplam 

Matematik 32 4 36 
Fen ve tabiat 31 4 35 

Enstitüye, matematik, biyoloji ve meslek 
dersleri öğretmenleri tâyin edilmiştir. Diğer 
dersler de, mahallince, ücretli öğretmenler tara
fından kapatılmaktadır. 
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(Bütün enstitülerde olduğu gfbi, Gaziantep 
Eğitim Enstitüsüne de yönetmelik gereğince, 
2 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında mezun ol
dukları veya öğrencisi bulundukları okul mü
dürlüklerine fiş - dilekçe üe başvuran ve aday
lıkları kabul edildikten sonra Mayıs ayının ilk 
haftası içerisinde, belli enstitülerde yapılan gi
riş sınavlarında başarısı tespit edilen öğrenci
ler, il ayrımı yapılmaksızın kabul edaltoektedar. 

Bu yıl öğretime açılan Gaziantep ve Adana 
Eğitim enstitülerine, bu seneye mahsus, olmak 
üzere, diğer eğitim enstitülerinin sınavlarına 

...>.. 

katüifp y&değe kalan öğrenciler tertibedilmiş-
tir. 

®u itibarla, Gaziantep Eğitim Enstitüsünde 
Gaziantepli lise ve öğretmen okulu mezunu öğ
rencilerin bulunması, bu öğrencilerin bu öğre-
tian yıiMda dîğer enstitülerde yedeğe kalmış 
olup, sözü edilen enstitüye girebilecek başarı 
sıpasında yer almalarına bağlıdır. 

üeleGek öğretim yıllarında Gaziantep Eği
tim E&stitöisüne başvuran ve açılan sınavlarda 
yeter pujvan* sağlıyan Gaziantepli öğrencilerin 
adı geçen enstitüye alınmalarında hiçbir sakın
ca bulunmamaktadır. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

20 NCİ BİRLEŞİM 

11 . 1 . 1972 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere secim. 

B - İKİNOl DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, cezaevleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair. Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

2. — Cumhuriyet 'Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'm, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın-
dan sözlü sorusu ('6/562) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğiu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6566) 

5. — Cumlhuriyet 'Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, Diyanet İşleri ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne .dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

6. — Cumhuriyet 'Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğiu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağırılmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/569) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rlfat Öztürkçine'nin, 28 . 2 . 1971 tarifti ve 
1876 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Barbakandan sözlü sorusu (6/570) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, Etibankm özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına da/ir Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/571) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar 'Tunçkanat'ın, Etibankm özel şahıslar-
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Millî Eğitim ve Dışişleri bakanlarından söz
lü sorusu (6/567) 

,11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, öğretmen sorunlarına dair, 
Malili Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/573) 

«12. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, ayçiçeği istihsaline dair Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/574) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

14. — Cumlhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Kültür Bakanlığına d ev r e dil -
miyen bâzı dairelere dair Millî Eğitim ve Kül
tür bakanlarından sözlü sorusu (6/576) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Feihmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/577) 

'16. — Cumlhuriyet Senatosu Kars Üyesi Ziya 
Ayrım'm, Kars şehir merkezinde PTT şubesi 
açılmasına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/578) 

17. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, sporumuzun son günlerdeki duru
muna dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
sorusu (6/579) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk İşçilerinin gümrük muamelelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Tekel 'bakanlarından 
sözlü sorusu ('6/580) 

'19. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Hidayet Aydıner'in, İstanbul Boğazına ya-
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pılacak olan köprüye dair Başbakandan sözlü 

• sorusu (6/581) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'ın, emekli aylıklarına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/1) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/2) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Mustafa Tığlı'mn, mesken ve ıdiğer bâzı so
runlarımıza dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/4) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun, Adana Doğum ve Ço
cuk Bakım Evinin kapatılmasına dair, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu, 
(6/5) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, et ihtiyacına dair Başbakan
dan sözlü sorusu ('6/6) 

25. — 'Cumhuriyet Senatosu Mara§ Üyesi 
Hilmi Soydan'm, Afşin ve Elbistan linyitlerine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/7) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içkide açılan ve kulla-

i nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma-
I daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır-
I ması is üyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet (Senatosu Kars Üyesi .Sırrı 
Atalay'ın, bölgelerarasmda artan farklılık ve 

I bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
I hususlarında Senato araştırması istiyen önergc-
! si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
ı Haindi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü

zenini yok etme amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi (10/45) 

j 4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kahlı-

. rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 7 . 1971) 

5. — İçel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesi
nin gecekondu önleme bölgesi inşaatı konusunda 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu (10/37) (Dağıtma tarihi : 
10 . 9 . 1971) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Ankara İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisine bağlanan Mühendislik ve Mi
marlık Özel Yüksek okullarına dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/1) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 
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