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İÇİNBEKİLEK 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. _ 'GELEN KÂĞITLAR 

III., — BAŞKANLIK DİVANININ ÖE-
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğ-
lu'nun, tarım ürünlerinin taban fiyatları
nın bu yıl erken ilân edilmesi ve fındık 
üreticilerinin bâzı sorunları konularındaki 
gündem dışı demeci 

Sayfa 

5:6 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğraisız-
oğlu'nun, orta dereceli okul idareci ve 
öğretmenlerinin bâzı sorunlarına dair de
medi ve Millî Eğitim Bakanı. Şinasi Örer
in cevabı 6:8 

3. — Dış Ekonomik ilişkiler Bakanı 
Özer Derlbil'in; tarım ürünlerinin taban 
fiyatlarının bu yıl erken ilân edilmesi ve 
fındık üretecilerinin bâzı sorunları konu
larında Or&u Milletvekili Ata Topaloğlu'-
nun gündem dışı demecine cevabı. 8 

Sayfa 
4. — Gümüşane Milletvekili Mustafa 

Karaman'm TUT «Meclis saati» yayınla
rının tarafsız ve objektif olmadığına dair 
gündem dışı demeci 8:9 

5. — Ankara Milletvekili Kemal Ata
man'm, bu yıl tahıl ürününün çok bol ol
masına rağmen, Amerika'dan buğday it
haline devam edilmesi nedeniyle çiftçile
rin mahsulünün alımı ve muhafazası ko
nularında karşılaşılan güçlüklere dair 
gündem dışı demeci 9:10 

6. — İsparta Milletvekili Ali ihsan 
IBalım'm, ilkokul binalarının yetersizliği 
konusunda gündem dışı,demeci 10:11 

7. — Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan 
Çilingiroğlu'nun, bu yıl Tahıl ürününün 
çok bol olmasına rağmen Amerika'dan 
buğday ithaline devam edilmesi nedeniy
le çiftçilerin mahsulünün alımı ve muhafa
zası konularında karşılaşılan, güçlüklere 
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Sayfa 
dair Ankara Milletvekili Kemal Ataman'm 
gündem dışı demecine cevabı 11:15 

S. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/617) 15 

9. — Denizli Milletvekili Sami Ara
lan'm; Anayasa ve kanunlarımızla veri
len din eğitimi ve öğretimi 'hürriyetine 
rağmen imam - hatip okullarının birinci 
devresini kapatma kararı alan Millî Eği
tim Bakanı Şinasi Orel hakkında Anayasa
nın 89 ncu maddesi gereğince bir genso
ru açılmasına dair önergesi (11/21) 15:16 

IV. — 'GÖRÜŞÜLEN İŞLER 15 
1. — Boğaziçi üniversitesi adiyle is

tanbul'da bir üniversiite kurulması hak
kımda kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/486) (S. 
iSayısı : 379) 15 

2. — Cumhuriyet Senatosu Antalya 
Üyesi Akif Tekin ve 6 arkadaşının, Cum
huriyet Senatosu 1/3 yenileme seçimleri 
ile ilgili Kanun teklifi ve içişleri, Adalet 
ve Anayasa komisyonlarından seçilen 5 er 
üyeden kurulu 52 numaralı Geçici Komis
yon raporu (2/555) (IS. Sayısı : 415) 17:19 

3. — Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddele
rine fıkralar eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve istanbul Milletvekili i. Hakkı Te-
kineriıı Türk Ceza Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerine fıkralar ilâvesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (1/494, 
2/357) (S. Sayısı : 177 ve 177 ye 1 nci ek) 19:28 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdı özer, Eskişehir Milletvekili 
İsmet Angı, Çanakkale Milletvekili Zekiye 
Gülsen ve on arkadaşı, Cumhuriyet Se
natosu Afyon Üyesi Kemal Şenocak, Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley ve istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in, Eminsularm zararlarının gide
rilmesi hakkında Millet Meclisince reddo-
lunan kanun tekliflerine dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosunun metni hakkında Mil
let Meclisi 37 No. lu Geçici Komisyon ra-

Sayfa 
poru (M. Meclisi 2/153, 2/214, 2/230, 
2/290, 2/300, 2/361; C. Senatosu 2//322) 
(Millet Meclisi S. Sayısı 322 ve 322 ye 
1 nci ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 1607 ve 
1607 ye ek) 28:39 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 39 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAP

LARI 39 
1. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'-

m; Uşak Elmalıdere Camiî imamı ile 
Uşak Müftüsünün yapmış olduğu beyan
lara dair soru önergesi ve Başbakan Ni
hat Erim'in yazılı cevabı (7/276) 39:40 

2. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ'ın, Mardin ortaokul ve liselerinin ih
tiyaca kâfi gelip gelmediğine dair öner
gesi ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi Örer
in yazılı cevabı (7/321) 40:41 

3. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1960 - 1970 yılları arasında her 
derecedeki öğretim hizmetleri için harca
nan para miktarına dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in, ya
zılı cevabı (7/376) 41:45 

4. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon - Çaykara ilçesi Uzun-
göl bucağında, açılan köy okulunun öğ
retmen ihtiyacına dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in yazıh 
cevabı (7/412) 45:46 

5. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Çorum ili Millî Eğitim Müdürlü
ğü emrinde çalışan müstahdemlerin üc
retlerini alamayış sebebine dair soru 
önergesi ve Başbakan adına Millî Eği
tim Bakanı Şinasi Örerin yazılı cevabı 
(7/469) 46:47 

6. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, ilkokul ders kitaplarının bir ko
misyon tarafından hazırlanmasına dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şi
nasi Orel'in yazılı cevabı (7/472) 47 

7. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'in, Eflani ilçesi ortaokuluna öğret
men tâyin edilmesine dair soru önergesi 
ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in ya
zılı cevabı (7/477) 47:49 

8. — Zonguldak Milletvekili Hüse
yin Baytürk'ün, Zonguldak iline bağlı Per-
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Sayfa 
şembe, Eğerci ve Çakraz ilçeleri ortaokul
larının öğretmen ve ders araçları ihtiya
cına dair soru önergesi ve Millî Eğitim, 
Bakanı Şinasi Orel'in yazılı cevabı (7/481) 49 

9. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, 1970 - 1971 öğretim yılı için
de orta dereceli okullarda yapılan tâyin
lere dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Şinasi Örerin yazılı cevabı (7/553) 50: 

53 
10. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'-

m, öğretmen boykotuna katıllan öğret
menlerin mağdur durumlara düşürüldü
ğü ve yöneticilik görevi verilmediği id
diasına dair soru önergesi ve Millî Eği
tim Bakanı Şinasi Orel'in -yazılı cevabı 
(7/557) 54:58 

11. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, Amasya Halk Eğitimi Merkez bi
nasına dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Şinasi Orel'in yazılı cevabı (7/573)58:59 

12. — Kars Milletvekili Kemal Okyay'-
m, Kars ili Ardahan ilçesinde bulunan böl
ge okulunda yolsuzluk yapıldığı iddiası
na dair soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı Şinasi Orel'in yazılı cevabı (7/576) 59:61 

13. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, öğretmen boykotu nedeniyle, 
Amasya - Tokat il ve ilçelerinde, hakla
rında takibat yapılan öğretmenlere dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şi
nasi Orel'in yazılı cevabı (7/596) 61:62 

14. — Kocaeli Milletvekili Vehbi En-
giz'in, izmit'in Hükümet binası ile ula
şım ihtiyacını giderecek yolların yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'-
in yazılı cevabı (7/606) 62:63 

15. — Amasya Milletvekili Kâzım, 
Ulusoy'un, Merzifon'a bağlı Alıcık buca
ğına ortaokul yapılıp yapılmıyacağına 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Baka
nı Şinasi Orel'in yazılı cevabı (7/609) 63:64 

Sayfa 
16. — Afyon Karahisar Milletvekili 

Süleyman Mutlu'nun, İsparta Yalvaç il
çesi Yukarı Kaşıkara köyünün ilkokul 
ihtiyacına dair soru önergesi ve Millî Eği
tim Bakanı Şinasi Orel'in yazılı cevabı 
(7/629) 64:65 

17. — Kocaeli Milletvekili Vehbi En-
giz'in, Kocaeli'nde açılması tasarlanan 
iktisadi ve ticari ilimler akademisine dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şi
nasi Orel'in yazılı cevabı (7/630) 65 

18. — Malatya Milletvekili Mustafa 
Kaftan'm, Arapkir ilçesine lise açılıp 
açılmıyacağına dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in yazılı 
cevabı (7/632) 65:66 

19. — Erzurum Milletvekili Rasim Ci-
nisli'nin, bir gazete haberinin doğru olup 
olmadığına dair soru önergesi ve İçişleri 
Bakanı Hamdi ömeroğlu'nun yazılı ce
vabı (7/635) 66 

20. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'-
m, öğretmenlere yapılan saldırıların ön
lenmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
dair soru önergesi ve Başbakan adına İçiş
leri Bakanı Hamdi Ömeroğlu'nun yazılı 
cevabı (7/638) 67:68 

21. — Kars Milletvekili Kemal Okyay'-
ın, Ardahan kazası Emniyet Komiserinin 
yaptığı iddia edilen hukuk dışı davranış
lara dair soru önergesi ve içişleri Bakanı 
Hamdi ömeroğlu'nun yazılı cevabı (7/639) 68: 

69 
22. — Kocaeli Milletvekili Vehbi En-

giz'in, Kocaeli Emniyet Müdürünün bir 
vatandaş tarafından dövüldüğü iddiasına 
dair soru önergesi ve içişleri Bakanı Ham
di ömeroğlu'nun yazılı cevabı (7/647) 69:70 

23. — içel Milletvekili Celâl Kargılı
nın, 12 Mart Muhtırasından sonra tutuk
lanan şahısların serbest bırakılmalarına 
dair soru önergesi ve Başbakan Nihat 
Erim'in yazılı cevabı (7/655) 70:71 

!>•-<« 
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I. — 'GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Hatipoğ-
lu, İş Adamları ve Sanayiciler Derneğinin ku
ruluşu, 

Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu, Anka
ra - Çankırı Devlet yolu yapımının 1971 yılın
da bitirilmesi plânlanmışken son günlerde ça
lışmaların ne sebeple durdurulduğu, 

Bitlis Milletvekili Abidin inan, Gaydalı Türk 
pulculuğunun durumu ve verilmesi gereken 
önem, 

Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya, Er
zincan ilinin Çayırlı ve Tercan ilçeleri ve köy
lerinin son seller, sebebiyle uğradığı can ve mal 
kaybı, 

Gaziantep Milletvekili Mehmet Kılıç, Gazi
antep ve civarı üzüm üreticilerinin sorunları ve 

Rize Milletvekili Sami Kumbasar da, Malaz
girt Meydan Muharebesinin 900 ncü yıl dönü
mü dolayısiyle yapılacak törenler konularında 
gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Sayın üyelerden bâzılarına, Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi ve, 

Adalet Bakanı İsmail Arar'm, Cumhuriyet 
Senatosu Antalya Üyesi Akif Tekin ve 6 arka
daşının 2/555 esas sayılı kanun teklifinin, ha
vale edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 
5 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair önergesi kabul olundu. 

Rapor 
1. — Cumhuriyet Senatosu Antalya üyesi 

Akif Tekin ve 6 arkadaşının, Cumhuriyet Sena
tosu 1/3 yenileme seçimleri ile ilgili Kanun tek
lifi ve İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 52 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (2/555) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 19 . 8 . 1971) (Gün
deme) 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın; Kırtasi
yeciliğin ülkemize verdiği zararları tesbit etmek 
ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için gerekli ted
birleri almak amaciyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi okundu; gündeme alınarak 
sırası geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

Boğaziçi üniversitesi adiyle İstanbul'da bir 
Üniversite kurulması hakkında kanun tasarısı 
tekrar açık oya sunuldu ise de, oyların ayrımı
nın birleşim sonunda açıklanan sonucuna göre, 
çoğunluğun sağlanamadığı, oylamanın tekrar
lanacağı bildirildi. 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve istanbul Mil
letvekili i. Hakkı Tekmel'in Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun 
teklifi üzerinde bir süre görüşüldü. 

19 . 8 .1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 19,11 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Talât Koseoğlu Enver Akova 
Kâtip 

Kayseri 
Şevket Doğan 

•Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 

2. — Afyon Milletvekili Rıza Çerçel ve Ha
tay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, Millî Hava 
Sanayiimizin kurulması maksadiyle Türk Hava 
Kuvvetlerinin güçlendirilmesine katılma payı 
hakkında kanun teklifi (2/462) (45 numaralı 
Geçici Komisyona) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 

KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Enver Akova (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 151 nci Birle
şimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
tarım ürünlerinin taban fiyatlarının bu yıl er
ken ilân edilmesi ve fındık üreticilerinin bâzı 
sorunları konularındaki gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ata Tepaloğlu; «Zirai 
ürünlerin taban fiyatları» konusunda gündem 
dışı söz talebinde bulunmuşlardır, kendilerine 
söz veriyorum, buyurunuz efendim. 

ATA TOPALOĞLU (Ordu) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Hükümet, Anayasamızın 52 nci maddesine 
uyarak zirai ürünlerimizin korunması ve değer
lendirilmesi bakımından gereken tedbirleri al
mış ve eskilden tatbik edilen usûlün müspet yön
de dışına çıkarak, bu yıl taban fiyatlarını daha 
erken ilân etmek suretiyle isabetli bir davranış 
göstermiştir. Taban fiyatları, iç ve dış piyasa
lar nazara alınarak, üreticiyi memnun edecek 
bir seviye bulunarak ilân edilmiştir. Bu bakım
dan Sayın Hükümete huzurlarınızda teşekkür
lerimi arz ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bu yıl Türkiye'de zirai mahsullerimizden hu

bubatta geçen yıla nazaran üç misli bir artış 
görülmektedir. Bunun yanında, diğer mahsul
lerimizden fındıkta tamamen aksi ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. G-eçen yıl yaklaşık olarak 250 
bin ton civarında fındık elde edilmiş, fakat bu 
üretim bu sene bunun çok altına inmiş ve top
lama yapılan şu günlerdeki durum göstermiştir 
ki, geçen sene 250 bin tonluk üretim kapasitesi 
olan bu sahadan bu sene ancak 70 ilâ 80 bin ton 
civarında fındık elde edilmiş olacaktır. 

Karadeniz Bölgesinin fındık yetiştirmeye 
mii:a*t olan kesiminde yaşıyan üç milyon insa
nın bel bağlamış olduğu bu ürünün bu yıl çok 
as oluşu karşısında Hükümetin bâzı tedbirler 
alması iktiza etmektedir. 

Bunun yanında, fındık mubayaasının Hükü
met tarım satış kooperatiflerine yaptırmakta
dır; bu kooperatifin kısaltılmış ismi de Fisko -
Birliktir. Hükümet, yüzde 50 randımanlı kabuk
lu fındığın fiyatını kooperatif ortaklarından 
mubayaasında 850 kuruş, kooperatif ortağı ol-
mıyan diğer müstahsıldan mubayaasında ise 
800 kuruş olarak tesbit ve ilân etmiştir. Tatbi
katta bir kararname veya bir bakanlık genelge
siyle «Yüzde 5 oranında kapital kesilmesi» em
ri verilmiştir. Müstahsil arkadaşlar, «850 ku
ruştan mubayaası gereken fındık, yüzde 5 kapi
tal kesilmek suretiyle 800 kuruşun altına düşü
yor» demektedirler. Bu sene fındık mahsûlü
nün az oluşu nedeniyle müstahsilin bu şekildeki 
kesintilere tahammül etmesi mümkün değildir. 
Hükümet bu sene fındık fiyatlarının teshilinde, 
her yıl üreticinin yapmış olduğu müracaatlara, 
büyük söylentilere vesile vermeden hareket et
miştir; zamanında yapılan bu tesbitten müstah
sil memnun olmuştur. Ama şimdi, isabetle tes
bit edilmiş olan bu fiyatlar bu şekildeki bir ke
sintiyle maksadın altına düşmektedir. 

Kooperatife ortak olan müstahsilin kapita
lini mutlaka ödemesi gerekir; ama bu sene ya
pılacak olan fındık mubayaasında kooperatif or
taklarının hesabına mubayaa yapılmamaktadır, 
mubayaa doğrudan doğruya Devlet hesabına ya
pılmaktadır. Şimdi, mubayaa edilecek fındığın 
zararı da, kân da Devlete aidolduğuna göre, 
kâr - zarar kooperatif ortaklarının hesabına in
tikâl etmiyeceğine göre, yüzde 5 kapital kesil
mesi doğru değildir. 

Çok değerli Hükümetten ve Sayın Başba
kandan yüzde 5 kapital kesilmesi işleminin dur
durulmasını ve şu günlerde yapılacak mubayaa
nın bu şekilde kolaylaştırılmasını rica ediyorum. 

Saygılarımla. (O. H. P. sıralarından alkış
lar) 

— 5 — 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; 
«Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'da bir 

üniversite kurulması hakkında kanun tasarısı» 
nın açık oylaması yapılacaktır. Gündeme geçil
diğinde yapılacak olan bu oylama için şu anda 
mevcüdolan büyük çoğunluğumuzun oylama sı
rasında da muhafazasını temenni olarak arz et
mek istiyorum. 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, orta dereceli okul idareci ve öğretmenlerinin 
bâzı sorunlarına dair demeci ve Millî Eğitim 
Bakanı Şinasi Orel'in cevabı 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, «Orta de
receli okul müdür ve öğretmenlerinin ders üc
retlerinden şikâyetleri» konusunda gündem dışı 
söz talebinde bulunmuşlardır, kendilerine söz 
veriyorum, buyurunuz efendim. 

M. FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Orta dereceli okullarımızda görevli bulunan 
idareci ve öğretmen arkadaşlarımızın bâzı şikâ
yetlerini ve meselelerini huzurunuzda dile getir
mek üzere söz almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Halen Türkiye'mizde 2 000 civarında orta 

dereceli okul mevcuttur. Bu okullarımızda 4 000 
kadar müdür ve müdür yardımcısı görev ifa 
etmektedir. 30 000 kadar öğretmen vardır ve 
bunların tümü, 1 milyon çocuğumuzun eğitim 
ve öğretimiyle meşgul olurlar. Ancak biz, Yüce 
Meclıis ve Hükümet olarak, aylardan beri öğret
menlerimizin pek zaruri olan ihtiyaçları üzerin
de, hakları üzerinde gerektiği gibi durmamış 
olmamızın sıkmtısiyle karşı karşıyayız. Evvelâ 
okul idarecilerinin ihtiyaç ve sıkıntılarına de
ğinmek istiyorum. 

Okul müdürleri ve yardımcıları 1971 yılı 
Aralık ayından beri yapmakta oldukları idare
cilik görevlerine karşılık tek kuruş ücret alma
maktadırlar. Yani, bu vazifeyi Aralık ayından 
beri ücretsiz olarak yapmaktadırlar. îdareci ar
kadaşlarımızdan devamlı şekilde fedakârlık is
temekteyiz. idareci arkadaşlarımız bu görevle
rini hakkiyle yapagelmişlerdir. Ancak, Hükü
met olarak, görevlerine karşılık hak etmiş ol
dukları ücretleri bir an evvel vermemiz ve bu 
arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamamız ge
rekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gerek 657 sayılı Kanun ve gerekse 1327 sa

yılı Kanunda okul müdürleri ve yardımcılarının 
ek görevlerine karşılık hiçbir ücret öngörülme
miştir. Çeşitli zamanlarda Hükümet yetkilileri 
çeşitli fırsatlardan istifade ederek, bu hakları
nın en kısa zamanda yerine getirileceğini ifade 
buyurmuşlardır. Fakat, bugüne kadar fiiliyat
ta tahakkuk eden biçbir husus yoktur. 

Bu sebeple; okul idarecilerimizin ve yardım
cılarının bu fedakârlıkları uzun müddet devam 
edemez. Yakın bir zamanda okul müdürleri ve 
yardımcıları bu görevlerini bırakarak öğret
menliklerine dönerlerse, bunları yukarda bahsi 
geçen vazifelerine iade edecek hiçbir müeyyide
miz de mevcut değildir. Bu ciddî mesele üzeri
ne eğilmemiz gerekmektedir. 

İkinci bir mesele; gece öğretimi yapan okul
larda ders ücretleri, beher saat için 15 liradan 
10 liraya indirilmiştir. Buna rağmen, bu ücret
ler Mart 1971 den buyana hiçbir öğretmenimize 
ödenmiş değildir. Öğretmenlerimiz, gece okul
larında, gündüz normal öğretim yapan okul
larda ilâve olarak' okuttukları derslere karşılık 
beş kuruş 'ücret almamışlardır. Bu da büyük 
bir fedakârlıktır, bunu takdirle karşılamak ge
rekir. Fakat, bunun bir haddinin olduğunu ve 
buna daha fazla tahammül etmenin müşkül ola
cağını da aynı şekilde takdir etmek gerekir. 

Garip bir uygulamadır ki; gece ve gündüz 
okullarında ücretle ders okutan öğretmenlerin 
hak ettikleri bu ücretler, maaşlariyle birleşti
rilmek suretiyle vergilendirilmektedir. Maaşla
riyle birleştirilmek suretiyle vergilendirildiği 
için, 10 lira olarak takdir edilen ders ücretle
ri, 3 - 5 liraya inmektedir. Çok kalabalık sınıf
larda ve büyük bir sıkıntı içinde ders okutan 
ve kendilerine 10 lira ders ücreti takdir edilen 
tou kimseler, ancak bundan 3 - 5 lira alabilmek
tedirler. Ortada büyük bir haksızlık vardır. 

Millî Eğitim Bakanlığınca orta dereceli 
okullara gönderilen bir tamimde «ek ders üc
retlerinin kadroya bağlı olmaksızın ödenmesi» 
emriediidiği halde, tatbikatta bu emir yerine ge
tirilmemektedir. Bir kısım saymanlıklar yine 
defs ücretlerini ödemekte direnmektedirler. 

Mulhterem arkadaşlarım; orta dereceli okul
larda ve diğer meslek okullarında ders okutan 
asil öğretmenler 10 lira aldıkları halde, dışarı
dan, öğretmen niteliği olmıyan, fakat öğretmen 
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ihtiyacı dolayısiyle kendilerine ders okutma 
vazifesi verilen memurlara saat başına 20 lira 
ücret tahakkuk ettirilmektedir. Bu ücretler, 
bunların maaşlariyle birleştirilmeden vergilen-
dlrildiği için 20 liradan, ellerine 17 - 18 lira 
geçmektedir. 

ıO halde, tatbikatta, asil öğretmen olanlara 
3 - 5 lira gibi bir ücret ödenmesine mukabil, 
öğretmen olmıyanlara - maaşlarından ayrı ver
gilendirme sistemi tatbik edildiği için - daha 
yüksek bir ücret ödenmektedir. Ortada büyük 
bir haksızlık ve adaletsizlik vardır. Orfca dere
celi okul öğretmenlerinin aleyhine olan bu tat
bikatı en kısa zamanda durdurmak ve buna 
bir çare bulmak gerekmektedir. 

ISaym Millî Eğitim Bakanı, göreve başladığı 
günlerde, büyük şdhirlerim'izde mevcut bulu
nan öğretmen dengesizliğine bir çare bulacak
larını ifade etmişlerdir. Aradan altı ay geçmiş 
olmasına ve yeni ders yılı da yaklaşmış bulun
masına rağmen, bu dengesizlik hâlâ devam et
mektedir. Büyük şehirlerde üç - beş saat ders 
okutarak tam maaş alan öğretmenlerin yanın
da, maaşlarına karşılık mecburi olarak 20 - 21 
saat ders okutan öğretmenler vardır. Bu, bir 
bakıma öğretmen dengesizliğinin ifadesi olduğu 
kadar, öğretmenlerin ders okutmada, çocukla
rımızı yetiştirme hususundaki gayretlerinde bü
yük bir haksızlıkla karşı karşıya bulundukları
nın da açık bir ifadesidir. 

IBAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, zamanınız 
doldu efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Biti
riyorum Sayın Başkan. 

'Muhterem arkadaşlarım; o halde, büyük 
şehirlerimizde görülen ve ders saatleri bakı
mından da bir haksızlık meydana getiren öğret
men dengesizliğini biran evvel gidermek lazım
dır. Süratle halledilmesi lâzımgelen büyük me
selelerimizle öğretmenlerin hakettlkleri maaş 
ve ücretleri ve bunun gibi mühim, müJbrem ve 
hak edilmiş meseleler dururken, halli pek güç 
olan ve çok uzun yılları icabettiren meselelerle 
vakit geçirmemizin abesle iştigal olduğu nok
tasına dikkatinizi çekmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; meslek okulların
da ve diğer orta dereceli okullarda yirmi lira
ya ders okutan memurlar yanında, on liraya 
ders okutan, buna mukabil eline ancak üç - beş 
lira geçen orta dereceli okul öğretmenlerinin 

bu durumlarıma kısa zamanda çare bulmak ge
rekmektedir. 

Ayrıca, 657 sayılı Kanunla, 1327 sayrij Ka
nunun değiştirilmesinin söz konusu olduğu şu 
sıralarda, 6273 sayılı Kanunun tatbikatından 
bugüne kadar devreden bâzı haksızlıkların ol
duğunu hatırlamak gerekir; öğretmenler inti
baka ve terfie hak kazanmış oldukları halde, 
bu intibakları yapılmamıştır. Bir kısım öğret
menler Şûrayı Devlete gitmiş, karar almıştır. 
Bu kararlar yerine getirilmemiştir. Hattâ bun
ların içinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
DHekçe Komisyonuna mlüracaat edip karar ala
rak haklarının ödenmeisi zımmında emir istih
sal edenlerin dahi hakları ödenmemiştir. 

Bu sebeple, bu arz ettiğim ihtiyaçlar yanın
da, 6273 sayılı Kanundan devreden ve öğret
men istihkak ve terfileriyle ilgili olan hususla
rın da ^öz önüne alınmasını lüzumlu ve zaru
ri görmekteyiz, öğretmenlerimizin, uzun za
mandan beri, kendi meseleleriyle, kendi dertle
riyle başbaşa bırakıldıklarını görmekten büyük 
bir üzüntü duymaktayız, öğretmen kütlesi, eği
tici ve öğretici kütlesi ihmal edilecek bir küt
le değildir. Çocuklarımızın kaderiyle ilgili olan, 
onların istikballerini hazırlıyan bu büyük küt
lenin ihtiyaçlarını ve meselelerini kısa zaman
da halletmek lâzımdır. Sayın Hükümetten bu 
hususu önemle istirham etmekteyiz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, 
buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SİNASİ OREL — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Hükümetimiz göreve geldiği andan itiba
ren, programında öğretmenlerin 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu ile ona ek 1327 sa
yılı Kanun dolayıısiyle uğradıkları mağduri
yetleri giderme yolumda tedbirlere başvura
cağını açıklamıştı. 

Bul sebeple Millî Eğitdim Bakanlığında ku
rulan hususi bir komiyon, evvelâ öğretmenle
rin intibaksızlıktan mütevellit mağduriyetleri
nin giderilmesi yolunda işleme girişmiş ve 
25 000 kadro almak suretiyle bunu gerçekleş
tirmeye çalışmıştır. Ancak, bu intibaksızlık
ların giderilmesinin bir kanun mevzuu ol
duğu, 657 sayılı Kanunu değiştirecek olan 
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yeni bir kanun tasarısının hazırlandığı ve 
bu kanun tasarısı içeresine de bu intıbak-
isıızilıkl'arm giderilmesii yolunda madde konul
duğu malûmdur ve tasarı Başbakanlığa iletilmiş 
durumdadır. Yalanda Büyük Millet Meclisi-
nin tasvibine arz olunacaktır. 

'Öğretmenlerin, bilhassa okul idarecilerinin 
ve okul müdür yardımcılannın yan ödeme ala
mamaları meseleısi Personel Kanunundan 
ileri gelmektedir. Yeni hazırlanan tasarıda 
da bu hususun düzeltilmesi için bir madde 
vardır ve yakında tetkikinize arz olunacak
tır. 

öğretmenlerin ders ücretleri hakkında 
Sayın TJğrasızoğlu'nun buyurdukları doğru
dur. öğretmen, evvelce hakikaten on lira, on 
beş lira gibi ders ücreti alırken, şimdi maa
şıyla birlikte vergiye tâbi tutulması dola-
yısiyle bu miktar 375 kuruşa kadar düşmek
tedir. Bu, açık bir haksızlıktır. Bu konu 
üzsrinde Maliye Bakanlığı ile müştereken ça
lışma yapılmaktadır. 

öğretmenlerin büyük şehirlerde tekasüf 
ettiği, buna mukabil Anadolu'nun birçok li
selerinde öğretmen ihtiyacımızın bulunduğu da 
açıktır. Ancak, meri bulunan Tâyin ve Nakil 
Yönetmeliğine göre, bu tâyinlerin yapılması 
imkânsız bulunmaktadır. Bunun için bir araş
tırma yaptık; Nakil ve Tâyin Yönetmeliğinin 
kısa samanda değişlikliği ile bu fazla öğret
menlerin Anadolu'ya şevkine çalışıyoruz. Bunu 
yakın zamanda bitireceğiz. 

ISaygılanmı sunarım. 

3. — Dış ekonomik ilişkiler Bakanı Özer 
Derbil'in; tarım ürünlerinin taban fiyatları
nın bu yıl erken ilân edilmesi ve fındık üre
ticilerinin bâzı sorunları konularında Ordu 
Milletvekili Ata Topaloğlu'nun gündem dışı 
demecine cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Dış Ekonomik ilişkiler 
Bakam, siz de Ata Topaloğlu'na cevap ver
mek istiyorsunuz. Buyurun efendim. 

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANI 
ÖZER DERBİL — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Tesbit edilmiş olan fındık destekleme alım 
fiyatlarında, özellikle ortak içi alımlarında or
taklardan kesilen % 5 oranındaki pay fiyat
ları ortak dışı fiyatların altına düşürmemek

tedir. Diğer bir deyimle; 850 kuruş olan or
tak içi alımlardan % 5 pay • düşüldüğü tak
dirde, ortak içi alım fiyatları 811 kuruş 
civarına gelmektedir. 

Ancak, bu % 5 payın kesilmesinin tevll-
dettiği bâzı sakmcılar göz önüne alınarak, 
bu sakıncıları telâfi edecek tedbirler üzerin
de çalışılmaktadır. Gerekli tedbirler alına
caktır. 

kaygılarımla. 

4. — Gümüşane, Milletvekili Mustafa Kara
man9 m, TRT «Meclis saati» yayınlarının ta
rafsız ve objektif olmadığına, dair gündem dışı 
demeci; • 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Karaman; Mec
lis Saati neşriyatının tarafsızlık ve objektif
likle alâkasının olmadığı hakkında gündsm dışı 
ööz istemiş bulunuyorsunuz. Buyurun efen
dim. 

MUSTAFA KARAMAN (Gümüşane) —- Sa
yın Başkan, saygı değer milletvekilleri; 

Kurulduğu günden bu yana, tarafsızlığı ve 
yaptığı neşriyat ile TRT nîn tutumu bütün çev
relerce tenkid ve münaJkaşa mevzuu olmuştur. 
Koalisyon hükümetleri zamanından tutun da, 
bugüne kadar gelmiş geçmiş hükümetlerin ve 
siyasi çevrelerin şikâyetleri kesilmemiştir. Ana
yasa değişikliğinin partiler arası komisyonda 
kesinleştiği şu günlerde dahi TRT, tutumunu 
değiştirmeye lüzum hissetmemiştir. 

TRT nin neşriyatı hiçbir zaman objektif ve 
tarafsız olmadığı içindir ki, Anayasadaki TRT 
ile ilgili maddenin değiştirilmesine zaruret hâ
sıl olmuş ve bu zaruret gerek efkârı umumiye 
tarafından ve gerekse Hükümet ve siyasi parti
ler tarafından benimsenmiştir. 

TRT, bugüne kadar tutum ve neşriyatı île, 
program ve haberleri ile hiç kimseyi tatmin ede
mediği gibi, efkân umumiye nezdinde de ger
çekleri söyleme, objektif olma ve tarafsızlığı 
yönünden itimat telkin edememiştir. En taraf
sız program ve neşriyatı olarak gözüken Mec
lis saatinde dahi, objektifliğini ve tarafsızlığı
nı muhafaza edememiştir ve halen de edeme
mektedir. 

Meclis saatinde, o günkü müzakerelerde ge
rek grupları adına konuşan hatiplerin, gerekse 
şahıslan adına veya gündem dışı konuşan ha-
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tiplerin konuşmaları o derecede değiştirilmekte [ 
ve tahrif edilmektedir ki, insan hayrete düş- j 
inektedir. Hatiplerin ağzından çıkan tek cümle • 
dahi, söylendiği gibi verilmiyerek, kendilerine j 
göre değiştirilmekte, hatiplerin kastettiği mâ- | 
nalan değil de, kendi kastettikleri mânaları 
vermektedirler. 

Yapılan konuşmaları özetlemekte haklı olan 
TRT, bu özeti hatibin kullandığı cümleleri kul- j 
lanmak suretiyle özetlemesi icabeder. Halbuki 
gerçek böyle olmuyor. 

Geçen Çarşamba günü yaptığım gündem dışı | 
konuşimada; büyük şehirlerden uzaklaşan bir j 
kısım anarşistlerin küçük kasaba ve köylere in
tikal ettiğini, bunlardan 4 tanesinin de memle
ketim olan Kelkit'in Aksöğüt köyünde görül
düğünü ve Hükümetin tedbir almasını ve keza ! 
'sellerden can ve mal kaybına uğramış bulunan 
Gümüşaneli hemşehrilerimin yardımına koşul
masını Hükümetten istirham etmiştim. Akşam ; 
Meclis saatini dinlediğim zaman hayretten do
nakaldım. 

Sayın arkadaşlar, itimat buyurun, ağzımdan | 
çıkan tek bir cümleyi duymadığım gibi, ısrarla 
üzerinde durduğum, Gümüşane'deki sel felâke
tinden tek cümle ile dahi bahsedilmedi. 

ISayın milletvekilleri, hattâ burada bunu bir 
misal ile de izah etmek isterim : Geçenlerde Sa
yın Maliye Bakanının Yüksek Meclits huzurun
da bir konuşmaları oldu, devalüasyon ve muh
telif mevzularda bir konuşma yaptılar. Yanlış 
hatırlamadığıma göre, zabitlarla da bu sabittir, 
Sayın Maliye Bakanı şöyle bir konuşma yaptı
lar : 

«Devalüasyon mevzuunda, Adalet Partisi bu 
karan zamanında almıştır. Yani, devalüasyo
nun yapılması münakaşa mevzuu olmamalıdır. 
Yalnız teknik mânada 3 lira aşağı, 5 lira yukarı 
olabilirdi; belki bu münakaşa edilebilir. Hattâ 
ben genel müdür iken Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarları zamanında da iki defa devalüasyon 
olmuştur.» 

iSayın Maliye Bakanının bu şekildeki beya
nı, maalesef «Meclis saatinde verilmemiştir ar
kadaşlar, kasten bu tahrif edilmektedir. 

Asıl mühim olan husus şudur ki; TRT «Mec
lis saati» nde konuşmalarını verdiği muhtelif 
siyasi partilere mensup hatipler arasında tefrik 
yapmaktadır. Özellikle Adalet Partili hatiplerin | 

konuşmaları tahrif edilmekte ve konuşmaları 
iki cümle île geçiştirilmekte, başka partilere 
mensup hatiplerin konuşmalarına daha geniş yer 
verilmektedir. Bu keyfiyet ise, TRT nin taraf
sızlığı ve objektifliği ile kabili telif değildir. 
Esasen, TRT bu tutumu ile tarafsız olmamaya 
kararlı görünmektedir. 

Bugüne kadar tutum ve davranışlariyle, 
program ve neşriyatı ile efkârı umumiye önün
de iyi bir imtihan veremiyerek, kamu oyunun 
itimat ve sempatisini kazanamamış olan TRT, 
artık mütenebibih olarak bu tutumunu değiştir
melidir. Bütün program ve neşriyatlarında ha
kikatten ayrılmadan, objektif ölçüler içerisin
de bütün siyasi partilere tarafsızlık içerisinde 
eşit imkânlar sağlamak suretiyle vatandaşlar 
tarafından ıseviîir, savılır ve itimat edilir bir 
hale gelmesini temenni eder, saygılarımı suna
rım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

5. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman'ın, 
bu yıl tahıl ürününün çok bol olmasına rağmen, 
Amerika'dan buğday ithaline devam edilmesi ne
deniyle çiftçilerin mahsulünün alımı ve muha
fazası konularında karşılaşılan güçlüklere dair 
gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Sayın Ataman, «Türkiye'de bu 
yıl buğday ürünü rekor 'seviyesinde iken, Ame
rika'dan halen neden buğday ithal edilmekte
dir?» diye, bu mevzuda gündem dışı söz istemiş
tir. Kısa ve 5 dakikayı geçmemek üzere buyu
runuz efendim. 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Bu yıl hava şartlarının uygun gitmesi üze
rine, memleketimizde mahsul çok bol olmuş, re
kor düzeyde ürün elde edilmiştir. Çiftçilerimiz 
şimdiden ekinlerini koyacak yer bulmakta güç
lük çekmeye başlamışlardır. Anadolu'nun muh
telif bölgelerinde toplanan mahsul, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin boş silolarını doldurmuş, 
ürününü Ofise teslim etmeye gelen çiftçiler 
günlerce sıra beklemek zorunda kalmışlardır. 

Bu yıl bahsıüün bol olacağı daha önce bâzı 
yetkililerce belirtilmiş, 12 milyon tona yakın 
tahıl üretimi tahmin edilmişti. Türkiye'de 1953 
yılından bu yana ilk kez köylümüz fcol mahsul 
görmüş, yeni yeni yüzü gülmeye başlamıştı. Ne 
var ki, Toprak Mahsulleri Ofisinin yanlış poli
tikası ve tatbikatı, çiftçilerimizin sevincini yok 
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etmeye başlamıştır. Şimdi memleketimizin bir
çok bölgelerinde köylü, elinde kalan mahsulünü 
değerlendirecek kapı aramaktadır. Belki de 
ürünlerini değerinden düşük olarak satmak zo-
runluğuyla fırsat bekliyen tüccarın kucağına 
düşecektir. 

Sayın Hükümetin ve Sayın Bakanın dikkat
lerini üç önemli noktada toplamak istiyorum : 

Bunlardan birisi, bu yıl milyonlarca ton 
ürün elde edileceği ilgililerce daha önceden tah
min edildiği halde, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
halen Amerika'dan buğday ithaline devam et
mesidir. Bu hususta bir yazılı soru önergem de 
var idi. 

Değerli arkadaşlarım; bugünkü haber 'bül
tenlerinde Bayın Genel Müdür, bu durumu, 
«Bundan önceki üç yıl içinde üretim azdı. Üre
tim ile tüketim arasındaki açıklığı kapamak 
için, eski yıllarda yapılan anlaşmalara göre 
'buğday ithali devam etmektedir.» şeklinde izah 
etmektedir. Bu mazeretini de,,bu yılki bol ürün 
rekoltesi karsısında uygun görememekteyim. 
Bereketli mahsul yılı nedeniyle dış ülkelere ih-
rocedebilecek durumda bulunduğumuz buğda
yın, devamlı ithal edilmesini bur türlü anlıya-
madrnı. 'Kanımca, anlaşma gereğince daha da 
tbuğday gelecektir. 

Diğer bir husus da, buğdayın alım ve muha
fazasıdır , 

Değerli arkadaşlarım; elimde Toprak Mah
sulleri Ofisinin 1971 - 1972 devresi 9 bölgenin 
son abm tahminleri cetveli var. Bu cetvelde be
lirtildiğine göre, Ofis 9 ekim bölgesinde toplam 
olarak 1 819 005 ton tahminî alım yapacaktır. 
Yine Genel Müdürün belirttiğine göre - bugün
kü haber ajansında - 15 Ağustosa kadar 
1 700 000 ton alım yapılmış, belki de Ağus
tosun sonuna kadar 2 milyon ton alımı gerek
tirecektir. Bu durumda, şimdiye değin bir dış 
pazar da bulunmadığına göre, gerek ithal nede
niyle ve gerekse alım sonucu silolar şimdiden 
dolmuş vaziyettedir. Geri kalan ve köylünün 
harmanlarında bekliyen buğdaylar ne olacak
tır? Yine yetkililerin tahminlerine göre, alım 
fazlası buğday 12 milyon ton olduğuna ve Top
rak Mahsulleri Ofisi de bunun ancak 2 milyon 
tonunu Ağustos sonuna kadar alacağına göre, 
geriye kalan 10 milyon ton Tbuğday ne olacak
tır? 

BAŞKAN — Sayın Ataman, zamanınız dol
mak üzere, lütfen konuşmanızı tamamlayınız. 

KEMAL ATAMAN (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri; Ofis, şimdiye değin 
alım yaptığı mahsulü bdle değerlendirip muha
faza edememektedir. Birtakım basit ve ilkel 
usullerle toprağı kazıp, buğdayı depolama yo
luna gitmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi mu
bayaa ettiği buğday ve tahıl mahsulünü iyi mu
hafaza edememekte, binlerce ton buğday açıkta, 
toprak üzerinde gelişigüzel yığılmak suretiyle 
kaderine, yağmur ve bakımsızlık nedeniyle çü
rümeye terkedilmektedir. 

Genel Müdür, «20 yıldır ihulbubat dışarda de
polanmakta, hiçbir zaman zarar olmamakta, en 
ucuz ve en sıhhi depolama şekli budur» diyor, 
Aksine, vereceğim bir örnekten de anlaşılacağı 
üzere, Genel müdür gerçekleri saklamaktadır. 

örneğin; iskenderun Bölgesinde Haziran 
ayında alman 450 000 ton mahsul toprak üze 
rinde ve açıktadır. Konya Bölgesi Müdürlüğü, 
izmir Bölgesi Müdürlüğü de bu durumdadır. 
Konya Bölgesi Başmüfettişinin hazırlamış oldu
ğu raporu Sayın Bakan ve sayın yetkililer me
rak edip okudular mı, bilmiyorum. Genel Mü
dürlükte çok gizli tutulan bu raporun tetkikin
de bütün gerçek açıklığı ile meydana çıkacak
tır. 

'Sayın Hükümet ve Sayın Bakandan rica 
ediyorum : 

Ülkemizde yağmur mevsimi başlamak üzte 
redir, nerede ise kış gelecektir. Binlerce ton 

• buğday köylünün elinde alıcısını beklemekte
dir. Alımı yapılan mahsul ise, kötü yönetim ve 
yanlış tatbikat sonucu, milyonlarca lira döviz 
kaybına sebebiyet verecektir, ivedilikle bu 
önemli sorun üzerinde Hükümet olarak gerekli 
âcil tedbirin alınmasını dilerim. Elleri koynun
da kaderine terkedilmiş köylülerimiz bizden 
ümit beklemektedir. Böylesine önemli bir meşe 
lede Sayın Hükümetin köylüye ve memlekete 
yararlı bir karar alacağı inancıyla Yüce Mec 
İse saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

6. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'ın, 
ilkokul binalarının yetersizliği konusunda gün
dem dışı demeci. 

— 10 — 
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BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Balım, ilkokul I 
binalarının yetersizliği konusunda kısa bir gö 
rüşnıe yapmak üzere buyurunuz efendim. 

ALİ İHISAN BALIM (İsparta) — Sayın 
Başkan, saygı değer milletvekilleri : 

Yeni bir ders yılının başlamasına pek az bir 
zaman var. öğrenim, öğretim ve eğitim adına 
bu kürsüden yapılan konuşmaların hemen tama
mı, yüksek öğretime, nadiren orta öğretime 
taJhsis edilmiş; yeni yenü kanunlar, ek ödenek 
ler, ek kadrolar hemen de tümü ile yüksek öğ
retim ve üniversitelerimize münhasır kalmıştır. 
(Bütün öğretim ve eğitimlim temeli ilköğretim 
olduğu halde, ilköğretimin adı bu kürsülerden 
ya bütçe müzakerelerinde anılır veya okur - ya
zar oranının memleketimizde utanç verecek se
viyede düşük olduğu dile getirilirken söz edilir, 

ikinci Beş Yıllık Plân Kanunumuz, 1972 -
1073 ders yılında, Türkiyemüzde okulsuz köyü
müzün kalmıyacağını ve okul çağında bütün 
Türk çocuklarının ilkokullara devam edebil
mek imkânına kavuşturulacağını öngörmüştür. 
222 sayılı Kanun da, Devlet Bütçesinin her yıl 
yüzde 3 ünün ilkokul binası inşaatına tahsis 
edilmesini emreder; «Okul inşaatı hükümetin 
^görevlidir» der. Buna rağmen, 1060 tan bu tara
fa gelmiş geçmiş bütün Cumhuriyet Hükümet
lerimiz, 222 sayılı Kanunun öngördüğü miktar 
larda okul yapımı ödeneklerimi Millî Eğitim 
Bütçelerine koyamamışlardır. Meselâ, 1971 malî 
yılında, 222 sayılı Kanuna görs, 1 milyar Türk 
lirası civarında ilkokul inşaat ödeneği ayrılma
sı gerekirken, sadece 275 milyon lira ödenek 
verilebilmiştir. 1972 Bütçesinde dahi, ilkokul in
şaatına kanunların öngördüğü kadar ödenek 
ayrılabileceğine, yani buna imkân bulunabilece
ğine şahsan inanamıyorum. 

Nüfusumuz hızla artıyor. Nüfusumuzun yüz
de 70 ine yakın bir kısmı 2ı0 yaş ve altındaki 
yaşlardadır. Bir mânada, dünyanın en genç mil
letiyiz. Okul çağına giren çocuklarımızın sayı
sı bir çığ gibi büyümektedir. 1970 - 1971 ders 
yılında geçen yıl, 7 ve 12 yaş arasında, yani 
ilkokul çağında 5 742 OO0 çocuğumuz vardı. 
'Bunlardan 4 092 1096 sı okula devam imkânla
rım bulabilmiş, 734 444 çocuğumuz ise okuldan 
mahrum kalmıştır. Şehir ve köylerimizde - mez
ralar hariç - tüm ilkokul sayısı 38 202, okulsuz | 
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köy sayımız 4 662 dir. Okulsuz olan köylerimiz
de hayat şartları muhakkak ki, çok daha çetin
dir. Bu köylerin yolu ve sağlıklı içme sulası da 
yoktur, denilebilir. Bu bakımdan, buralarda in
şaat yapmak, inşaat işlerini yürütmek çetindir, 
sordur. Her köye, basit iki dersaneli bina yap
mak, en azından 200 000 liraya ihtiyaç gösteren 
bir harcamadır. Bir hesapla, sadece bu okulsuz 
köylere küçük birar okul binası yapılmak iste
nilirse, yaklaşık olarak 1 milyar liraya ihtiyaç 
vardır. Binaları eski ve harap olan, çek dar 
olup yeni dersliklere muhtaç köy okulları sayısı 
belki 15 000 in üzerindedir. 

Şehirlerimizdeki ilkokulların darlığı, okul 
sağlık kurallarına uygunsuz yapılışları hepimi
zin malûmudur. Bu sene Ankara'mızda, Mer
kezde üçlü öğretim yapacak pek çok ilkokul 
bulunursa, buna şaşmamak icabeder. Böylesine 
sıkışık, kalabalıik ilkokullarda öğrenim normal 
yapılamamaktadır. 

İlkokul öğretmeni yönünden - çok şükür -
sıkıntımız kalmamıştır. Halen 140 000 civarın
da ilkokul öğretmenimiz Millî Eğitim Bakan
lığında görev yapmaktadır, bu sene ilâve ihti
yaç 13 000 civarındadır. Buna mukabil, ilkoğ-
retmen okullarımızdan 17 000 civarında öğret
men mezun olacaktır. Okul binası olmadıkça, 
yeteri kadar derslik bulunmadıkça, bu bol öğ
retmen personelinden haliyle çocuklarımız ya
rarlanamayacaktır. Sayın Hükümetin dikkati
ni, ilkokul binalarımızın sayıca yetersizliğine 
ve darlığına çekmek isterim. Bu ihtiyaç en azın
dan ekmek ve su kadar önemli ve hayatidir. 
Eira, milletimizin istikbalini, bu okullarda eği
teceğimiz genç ve körpe zihinler temsil edecek
lerdir. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygı
lar sunarım. 

7. — Sanayi ve Ticaret Bakanı Ayhan Çilin-
giroğlu'nun, bu yıl Tahıl ürününün çok bol ol
masına rağmen Amerika'dan buğday ithaline de
vam edilmesi nedeniyle çiftçilerin mahsûlünün 
alımı ve muhafazası konularında karşılaşılan 
güçlüklere dair Ankara Milletvekili Kemal Ata
man'm gündem dışı demecine cevabı. 

BAŞKAN — Kemal Ataman'a cevap ver
mek üzere, buyurun Sayın Sanayi ve Ticaret 
Bakanı. 
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SANAYİ VE TİCÂRET BAKAM AYHAN 
ÇİLİNGİR OĞLU — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sli?. .saygı değer üyeleri; 

Sayın Kemal Ataman'm Toprak Mahsuller.' 
Ofisi ile ilgili olan suallerine bâzı aydınlatıc: 
izahlarda bulunmak istiyorum. 

Memleketimisin hububat üretiminde, diğer 
faktörler yanında, hava şartları en önemli yeri 
almaktadır. Yıllık yağış miktarı, bunun mev
simler ve aylara göre dağılışı, yağış şekilleri, 
bilhassa Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının illi 
yarışma kadar olan yağışların verim ürerine et
kisi büyüktür. Yağışlar yanında diğer etkenler, 
ısı, Sam Rüzgârı, Pas Hastalığı ve saire büyük 
rol oynar. 

Nitekim 1863 yılı Sonbaharında hava şartla
rı hububatın ekim ve gelişmesi bakımından ga
yet müsait geçmiştir. 1989 İlkbahar aylarında 
da, yurdun her tarafında yağışlar normalin üse-
rinde seyretmiştir. Normalin üzerindeki bu ya
ğışlar su tnian araziden başlamak üzere, buğ
day çeşitlerinde Sarı Fas Hastalığının büyük 
ölçüde yayılmasına vesile teşkil etmiştir. Buîu-
betin yanında, ısının seyri de San Pas Hastalı
ğının gelişmesi istikametinde olmuştur. 

Ayrıca, 21. Mayıs 1069 dan itibaren sühune
tin anormal yükselişi, Doğu, Güney - Doğu, Or
ta - Anadolu'da esasen mevzii Sam Yeli mahsu
lün verimi üzerinde büyük ölçüde sarar meyda-. 
na getirmiştir. Bu sebeple 12 milyon ton olma
sı beklenen buğday üretimi 10 milyon tonda kal
mıştır. Bu nedenle o yıl Toprak Mahsulleri 
Ofisinin alımı 506 000 ton olarak gerçekleşebil
miştir. 

Bunları söylemekten gayem, Türkiye'de mah
sûlün ne zaman tahmin edilebileceğini belirt
mektir, Mahsul, yılın başında kolaylıkla tahmin 
edilemiyor. Türkiye'de mahsulün, rekoltenin ne 
kadar olabileceğini tahmin ancak Haziranın ilk 
yarısında olabiliyor. Bildiğiniz gibi, biraz evvel 
arz ettiğim misâllerde de görüldüğü gibi, sa
dece ilkbahar yağışları, sadece Sonbahar yağlı
ları değil, özellikle Haziran başında esecek 
olan Sam Yeli, o sıralardaki sühunet ve bir de 
hastalık durumları mahsulün tahmininde önem 
(kaşanıyor. Dolayısiyle Haziranın ortasına eriş
meden evvel ciddî bir tahmin yapmak mümkün 
olamıyor. 

19 . 8 . 1971 O : 1 

Nitekim, 1DG9 - 1970 üretim yılında, Sonba-
lar ve Kış aylarında yağışların normal olması-
,a rağmen, İlkbahar aylarında yağışlar norma

lin aîtma düşmüş ve 21 Mayıs 1970 ten sonra 
esmeye başlıyan s'erin rüzigânn tesiri ile hek
tar başına 1 133 kilogram buğday elde edilebil
miştir. 1970 - 1971 üretim yılında ise, 1970 Son
baharından 1971 Şulbat ayı sonuna kadar geçen 
zaman zarfında bölgelerin aldıkları toplam ya-

' ğış, .Akdeniz, Güneydoğu, Doğu - Anadolu, Or
ta - Anadolu'nun bası kısımlarında, normalin 
altında idi. Diğer bölıgelerde normal civarında 
seyretmişti. Ocak - Şulbat 1971 aylarındaki bu 
yağış azlığı üretimin nofesan olacağı endişesi
ni doğurmuştu. Ancak, Mart ayında başlıyan 
yağışlar hulbulbatm gelişmesinde olumlu etki 
göstermeye başlamış, bunu takibeden llisan 
ayında 10 gün devam eden sıcak rüzgârlar bir 
kuraklık endişesi yaratmış ve 15 Nisandan son
ra başlıyan ve Mayıs, Haziran aylarından de
vam eden yağmurlar ve iyi hava şartları bu 
yılki üretimin olumlu ve çok olmasına yol aç
mıştır. Bu sebeple mevsimin başında mahsulün 
bu kadar olacağını tahmin etmek, bütün iyim
serliğimize rağmen mümkün değildi. 

•Gerçi hatırlayacaksınız, rekoltenin başında 
mahsulün 11 milyon ton olacağının tahmin edil
diğini ben söyledim. Bunu söylediğim saman 
birçok arkadaşlarım beni ikaz ettiler; «Çok ba
lkanlar senin gibi çok erkenden mahsul iyi ola
cak, derler, sonunda maalesef büyük ithalât 
talepleri ile karşılaşınız.» dediler. 

Bu demin söylediğim gibi, hava şartlarının 
bilâlhara lehte seyretmemesdnin tabiî bir neti
cesidir. 

Bu selbeple ithalât meselesi daha geçen yıl 
karara bağlanmıştı. Hatırlıyacaksınız, geçmiş 
yıllarda Ofis devamlı olarak ithal mecburiyetin
de kalmıştı. Birkaç rakam vermiş olmak için 
söyliyeyim: 1983 - 1939 devresinde 438 000 ton, 
1989 - 1970 devresinde 77 000 ton, 1970 -1971 
devresinde 632 000 ton ithal etmiştir. 

Bütün bu tarihî tecrübe sebebiyle, bizden 
evvelki Hükümet zamanında ithalât için karar 
alınmıştı. 1970 - 1971 kampanya ihtiyacı için 
28 . 3 . 1970 tarihinde, yani bundan 1,5 sene 
kadar evvel, Ticaret, Maliye ve Dışişleri ba
kanlıklarına yapılan müracaatla ithalât müöaa-
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desi alınmış ve nihayet 29 . 1 . 1971 tarihinde | 
Amerika Birleşik Devletlerini tenısilen Türkiye 
Misyonu ile Maliyemiz arasında Amerikan'ın | 
PL-4-S0 denilen Kanunu gereğince 40 yıl | 
vadeli ve yüzde 2,5 faiali ve müddetin hitanım
da Türk parası veya döviz dengesinin müsait 
olması halinde konvertlbl (bir parayla ödenmek 
şartiyle 500 C00 tonluk bir buğday ithalâtının 
finanse edilmesi anlaşılmasına varılmıştır. Bu 
anlaşma gereğince, bütün ithalâtın 30 . 6 . 1971 
tarihine kadar gemilere yüklenmesi zıorunluğu 
vardı. Bildiğiniz gaibi, daha Ocak ayında bu 
ithalât kararı alınmış ve bu karar gereğince 
de bütün malların Haziran sonuna kadar gemi
lere yüklenmiş olması gerekiyordu. Ancak bu 
anlaşmanın imzalanmasından itibaren 20 gün 
zarfında da Vaşhin^ten Büromuza bunların 
ihaleye çıkanîlmaöı, 10 gün kadar ihalede kal- I 
ması ve bilâhara de parti parti bunların mem- I 
lekete gelmesi bahis konusu idi. Nitekim itina- j 
lât tablomuz şöyle olmuştur: i 

Teklif alma tarihi 17 Şubat 1971. Teklif alı
nan miktar 100 000 ton ve bunun mubayaa ta- i 
rlhi 19 Şubat 1971. Mubayaa fiyatı ise tonu 64 j 
dolar 70 Cent. 

[ikinci parlti, 3 Mart 1971 de 150 000 ton 
olarak teklif alınmış 114 000 ton olarak miiiba- ı 
yaa edilmiş. 

Üçüncü parti, yine 17 Mart 1971 ds 150 000 
ton olarak alınmıştır. Bu tarihleri vermekten 
gayem, daiha mahsulün idrakinden çok evvel | 
bu ithalâtın gerçekleştirilmiş olması lâzımdı. 
Aksi halde, maibsul eğer iyi olmazsa, memleket 
ciddî bir buğday sıkıntısına düşerdi. Şimdi 
mahsul iyi olduktan sonra konuşmak çok ko
laydır. Ancak, mahsulün nasıl olduğu bilinme
den bu tedbirlerin zamanında alınması lâzım- ! 
di. Eğer bu tedbirler alınmamış ve AlMt da bu j 
yıl bu lûibfu göstermemiş olsaydı, zannederim 
herkes, «Niçin bu tedbirleri zamanında alın- i 
madı?» diye muaheze ederdi. Bu bakımdan, | 
eğer Allaüı bir lütuf göstermiş ve iyi bir mahsul ş 
olmuşsa, haddizatında bundan memnun olmak, 
bunu, bir sual konusu yapmamak gerekir. 

Ayrıca, bundan sonraki partiler de Mayıs 
ayı içerisinde küçük partiler olarak ihale edil
miş ve daha evvelden yapılan anlaşma gereğin
ce 456 500 ton yurdumuza getirilmiştir. Biraz 
evvel arz ettiğim gibi, bunların ihaleye çıktık- ! 
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tan, müibayaa edildikten, gemilere yüklendikten 
©onra memlekete gelmeleri, gayet tabiî, bir za
man almaktadır ve bunların bir kısmı bugünler
de geldiği için dikkati çekmeye başlamıştır. 

Ayrıca, üzerinde durulması gereken bir baş
ka nokta şudur: Amerika'dan 463 000 ton ola
rak gerçdklsş'en bu itlha'ât yapılmamış olsay
dı, Nisan ve Mayıs aylarında memleket hubu
bat piyasasında fiyat istikrarı sağlanamıyaca-
ğı gilbi, ihtiyaçları da gidermek mümkün ola-
mıyacaktı. 

Ayrıca, Amerika'dan yapılan bu ithalâta 
ilâve olarak, Müşterek Pazar Memleketi Ka
nada'dan yaptığımız ithalât vardır ki, tama
men hibedir. Bu, her hangi bir şekilde kredili 
veya başka türlü bir alım değil, bize yapılan 
hibedir. Kanada'dan 96 000 tonluk bir hibe 
yapılmıştır ve bu bunların da ilk partisi 
24 .12 .1970, ikinci partisi ise 21.4.1971 ara
sında yurdumuza gelmiştir. Müşterek Pazardan 
yine 28 000 tonluk bir hibe anlaşmamız vardır. 
Bu anlaşma tarihi 22 . 5 .1971 dir. Benzer şekil
de, Belçika'dan 5 000 ton, Holânda'dan 3 000 
ton ve italya'dan 20 900 ton kadar hibe olarak 
ithalâtımız bahis konusudur. 

Bu yılki alımlarımızın mutadın üzerinde ol
masının birkaç sebebi vardır. Bunlardan, birin
cisi, daha evvel arz ettiğim gibi, mahsulün iyi 
olmasıdır. Mahsul iyi olmuştur, tabiî dolayısiy-
le Ofisin alımları yüksek olmuştur. Bunun ya
nında önemli bir faktör, Hükümetin verdiği fi
yattır. 

Biliyorsunuz, buğday alimında yalnız buğ
dayın alış fîyatı değil, buğdayın satış fiyatı, 
özellikle bu ikisi arasındaki fark buğday alım 
miktarına çok tesir eder. Eğer buğday alış fi
yatını yüksek tutar, benzer şekilde de satış fi
yatını çok yüksek tutarsanız, bu arada tücca
rın, özellikle piyasaya girmesi ve büyük ölçüde 
imalı stok edip bilâlhara piyasaya intikal ettir
mesi, yani bu marj içerisinde hâlâ kârlı bir ça
lışma alanı bulması mümkündür. Oysa, bu yıl 
ciddî bir araştırma ile, belki bu yıla kadar ya-
pılmıyandan daha derinliğine bir araştırma 
ile yeni bir grup kurduk. Bu grup vasıtasiyle 
bir yandan; daha önce fiyatı artırılmadığı için, 
buğday fiyatlarının diğer mahsullere nazaran 
geri kaldığını göz önüne alarak, buğday mah
sulünü artırmak, ancak buğday satış fiyatlarını 
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0 şekilde ayarlamak ki; bir yandan genel hayat 
pahalılığına tesirini azaltmak, öbür yandan 
Toprak Mahsulleri Ofisinin görülmemiş bîr se
viyede alım yapmasına imkân vermek gayesi ile 
fiyatları tesbit ettik. Bunun çok başarılı oldu
ğunu, bugün silolarımıza yığılan buğdaylardan 
görmek mümkündür. 

Birkaç rakam vermiş olmak için göyliyeyim; 
Toprak Mahsulleri Ofisinin alımları 1965 te 
522 000 tondu. 1966 da 792 000, 1967 de 868 000, 
1968 de 500 000, 1069 da 500 000 ve 1970 te 
800 000 ton idi. Oysa, bugün en son aldığımız 
rakamlara göre, ayın 15 inde ulaştığımız rakam 
1 648 000 ton olmuştur. Yani geçen yıl bugüne 
kadar alınmış olan miktarla mukayese edildiği 
zaman, iki mislinden çok: daha fazladır. 

(Biraz evvel de arz ettiğim gibi, bunun sebe
bini bir yandan hava şartlarında, öbür yandan 
fiyat politikasının çoık iyi olmasında ve ayrıca 
'Ofis Teşkilâtının enerjik faaliyetinde bulmak 
lâzımdır. 

IBu arada huzurunuzda, gece - gündüz çalış
makta olan Ofis personeline de teşekkürü bir 
borç bilim. Gerçekten büyük bir güçlük için
dedirler. tyi bir mahsul senesi, iyi bir fiyat po
litikası sayesinde büyük alım yapmak zorunda
dırlar. 

Depolama kapasitemiz, şüphesiz bu ölçüde 
(bir alıma göre tanzim edilmemiştir. Ancak, biz 
diyemeyiz ki, sade depolama kapasitemize göre 
alım yapmalıydık... Bunun aksine biz, piyasa^ 
dan tüccarın çekilmesini, piyasadan aracının çe
kilmesini önşart olarak kabul ediyorduk. 

Ayrıca, bildiğiniz gibi, buğday stoklamasın-
da, buğdayın açıkta depo edilmesinde çok bü
yük bir problem yoktur. Yamlan usul hem ilmî 
'olarak, hem de tarihin tecrübesi olarak çok ba
şarılı görülmüştür. Zemine su geçirmez örtü
ler serilir, bunlar plâstik ve diğer örtülerdir, 
altına saman konulduktan sonra bunun üzerine 
buğday, bir mahrut şeklinde yığılır, tekrar bu
nun üzerine saman konulur ve tekrar toprak 
konur. Bu suretle yapılan depolama sureti ka-
tiyede ilmî esaslardan uzak bir depolama âeğih 
dir. Bu geçerli bir depolamadır ve bugüne ka-
darki tecrübemiz göstermiştir ki, bu suretle de
polanmış olan mahsul şu veya bu şekilde ziyan 
olmamıştır. 
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I 'Bu depolama sırasında yağmur yağarsa ne 
olur?. Olabilir. Bunun tedbirini almak için 
Devlet Demiryolları ile yaptığımız toplantılar 
sonunda süratli, daha emniyetli bir nakliyeyi 
kısa zamanda sağlamanın tedbirlerini alıyoruz. 

Kı'saca özetlemek gerekirse; bugün Ofisin 
alım yapmış olmasından, mahsulün iyi olmasın
dan üzülmemek gerekir. Bu, Allah'ın verdiği 
bir nimettir, toplu olarak, millet olarak bundan 
sevinmeliyiz, bundan birbirimizi kınayacak bir 
netice çı'karmamamız gerekir. Bu bakımdan bu
rada bilhassa yapılmakta olan alımların ve de
polamanın ileride, kış aylarında bize birkaç se
bepten; 

Birincisi; piyasada - dediğim gibi - tüccarın 
çekilmesi suretiyle, 

İkincisi; istihlâk merkezlerimize bol buğday 
sevk etmek imkânını temin bakımından, 

(Bağlıyacağı faydalar büyüktür. 
Hasır konuşurken bir başka hususu da arz 

©deyim; çünkü burada bir karışıklığa sebebolu-
yor. O da şudur : Yufkanda arz ettiğim ithalâ
ta ilâve olarak şu anda bir başka ithalâtımız 
vardır; 400 bin ton buğdayı, Dünya Gıda Prog
ramından özel şartlar stoku olarak, özel ahval 
stoku olarak temin etmiş bulunuyoruz. Bu, ta
mamen hibedir ve dünyada bu konuda Hiridis-
tan'dam sonra yapılan en büyük bir programdır. 
Dünya Gıda Programı ile yapılan bu anlaşma 
çerçevesinde 4100 bin tonluk bir buğday stoku 
memleketimizde bulundurulacaktır. Deprem, 
tehlike; sel felâketi anında bu stoktan, oranın 
halkına bedava olarak yaradım edilecek ve bi-
lâlhara bu stok yine milletlerarası kaynaklar
dan herhanigi bir karşılık ödenmeden tamamla
nacaktır. Aynı zamanda bu stok, sade memb-
teetimiz değil, memleketinıiae mücavir metmle-
fketlerde de benzer ahval olduğu anda kullanı
labilecek bir stoktur. Dolayısiyle şu anda liman
da gördüğümüz bâzı gemiler, bu stok için ge-

I len gemilerdir.. 

İS'ÜIEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Et .fönderninler; niye buğday gönderiyor
lar? 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI AYHAN 
ÇİLİNGİROĞLU (Devamla) — Bir memleket
te buğdayın bol olduğu bir senede «Buğday gön-
dermesinler, et göndersinler» demek kolaydır. 

I Ancak, unutmıyalım ki, biraz evvel arz ettiğim 
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rakamlarla Türkiye, bu yıla kadar buğday itha
lâtçısı bir memleket olmuştur. Bu bakımdan bu 
şekilde gönderilmiş olan bir metaı teşekkürle 
karşılamak, bunu gerçekleştirmiş olan Hükü
mete, en azından teşekkür etmek gerekir. Oy
sa, şu kadannı söyliyeyim : Bugün pek çok 
memleket, dostumuz Afganistan, Pakistan gibi 
memleketler büyük buğday sıkıntısı içerisinde
dirler. 

Şu halde burada bahis konusu olan itha
lât ; 

Birincisi; memleketin daha emniyetli bir 
şartta gıdasını temin için sağlanan ithalât, 

8. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/617) 

BAŞKAN — Sayın üyelerden bâzılarına 
izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda isimleri yazılı olan sayın milletve

killerinin hizalarında gösterilen müddet ve se
beplerle vâki izin talepleri Başkanlık Divanı
nın 18 . 8 . 1971 günlü toplantısında uygun 
mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 

Sabit Osman.Aveı 
Millet Meclisi Başkanı 

Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk 
10 gün mâzaretine binaen 16 . 8 . 1971 tarihin
den itibaren, 

istanbul Milletvekili Hasan Tiirkay 10 gün 
mâzareitine binaen 16 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren, 

Zoniguldak Milletvekili Ahmet Güner 10 gün 
mazeretine binaen 17 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren, 

İkincisi, hibe olarak sağlanan ithalât, 
Üçüncüsü; deprem, sel felâketi gibi hallerde 

kullanabileceğimiz bir rezerv için sağlanan it
halâttır. 

Bu, bizim malî ve iktisadi bakımdan daha 
kuvvetli olmamız için şüphesiz birer vasıtadır, 

Teşekkür ederim, saygılarımla. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
MEHMET ZEKİ ADIYAMAN (Adıyaman) 

— Sayın Başkan, ben de söz istemiştim... 
BAŞKAN — Geriye kalan diğer konuşmacı 

arkadaşları inşallah yarın karşılamaya çalışa
cağız. 

Uşak Milletvekili Âdil Turan 15 gün ma
zeretine binaen 18 . 8 . 1971 tarihinden itiba
ren, 

Bursa Milletvekili 'İbrahim Öktem 15 gün 
mazeretine binaen 23 . 8 . 1971 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Tezkerede okunan müddetler 
dâhilinde Sayın Mehmet Arslantürk'e izin ve
rilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın, Hasan Türkay'a izin verilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ahmet Güner'e izin verilmesini kabul 
©demler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Adil Turan'a izin verilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın İbrahim Öktem'e izin verilmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın; 
Anayasa ve kanunlarımızla verilen din eğitimi 
ve öğretimi hürriyetine rağmen İmam - Hatip 
okullarının birinci devresine kapatma kararı 
alan Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel hakkında, 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/21) 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Boğaziçi Üniversitesi adiyle İstanbul'- I BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi adiyle 
da bir üniversite kurulması hakkında kanun ta- İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında-
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra- ki kamum tasarısının açık oylama muamelesi 
porları (1/486) (S. Sayısı: 379) başlamışitır; kupalar sıralar arasında dolaştı-

J olacaktır. 

IH. - BAŞKANLIK DİVANININ GE MEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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BAŞKAN — Denizli Milletvekili Sami Arş
lara tarafından verilmiş bir gensoru önergesi 
vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
19.3 . 1971 

özü: Anayasa ve kanunlarımızla verilen din 
eğitimi ve öğretimi hürriyetine rağmen imam -
hatip okullarının birinci devresini kapatma ka
ran alan Millî Eğitim Bakam Sayın Şinasi Orel 
hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
gensoru açılması talebi. 

1. Anayasanın 19 ncu maddesi (Din eğitim 
ve öğrenimi, ancak kişilerin kendi isteğine ve 
küçüklerin de kanuni temsilcilerinin isteğine 
bağlıdır.) hükmü vatandaşa dinî eğitim ve öğ
retim hakkı vermiştir. 

2. 1024 tarih ve 439 sayılı Tevhidi Tedrisat 
Kanununun 4 ncü maddesi (Maarif Vekâleti 
yüksek diniyat -mütahassısları yetiştirmek üzere 
Darülfünunda bir ilahiyat Fakültesi tesis ve 
imamet gibi hidematı diniyenin ifası ile mükel
lef memurların yetişmesi için de ayrı mektepler 
kuşat eder.) Şeklindeki âmir hükmüne istinaden 
memleketimizde 72 aded imam - hatip okulu 
açılmıştır. 

3. Hükümet programındaki «imam - Hatip 
okullarını Orta öğretim sistemine uyacak biçim
de ıslah edeceğiz.» cümlesine dayanarak Millî 
Eğitim Bakanı Sayın Şinasi Orel, verdiği direk
tifle imam - hatip okullarının birinci devresini 
kapattıran 4 . 8 . 1971 gün ve 225 sayılı Talim 
Terbiye kararını onaylamıştır. Bu karar, % 99 u 
Müslüman olan Türk milletinin mânevi hayatını 
düzenliyen elemanları yetiştiren imam - hatip 
okulları ve Yüksek İslâm enstitülerinin kapan
masına sebebolacak kadar dinî eğitim ve öğreti
mi temelinden yıkan, milletin bünyesine ve ar
zusuna uymıyan hukuk dışı bir davranıştır. 

4. Türk milletinin aydın din adamına olan 
ihtiyacı her vesile ile belirtilirken, din eğitimi 
süresinin kısaltılmasını izah etmek mümkün de
ğildir. Devrimizin ileri toplumları olan Avrupa 
ve Amerika gibi ülkelerde din eğitimi anaokul-
larından başlamakta, üniversitenin sonuna ka-
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dar devam etmektedir. Din eğitimi süresinin kı
saltılması ülkemizin büyük ihtiyacı olan aydın 
din adamlarının yetiştirilmesine ve toplumumu
zun hakikî dinî bilgilerle teçhiz edilmesine en 
büyük mâni teşkil edecektir. 

5. ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı Yüce 
Meclisin çıkardığı kanundur. Bu Plânın 165 nci 
sayfasında açık olarak (Köy ebe okulları ile 
imam - hatip okullarının ilk devreleri dışında 
ortaokul seviyesindeki bütün meslekî okullar 
genel ortaokul kurumuna getirilecek) diye Mil
lî Eğitim Bakanlığınca imam . hatip okullarının 
birinci devresinin meslekî niteliğinin korunması 
gerektiği belirtildiği halde Bakanlık bu hükmü 
dikkate almamıştır. 

6. 633 sayılı Diyanet işleri Başkanlığı Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 22 nci 
maddesi ile 1327 sayılı Personel Kanununun 36 
nci maddesi imam - hatip okullarının birinci 
devresinin hukukî varlığını tanımıştır. 

7. Sayın Nihat Erim Hükümetinin Hükü
met programındaki «imam - Hatip okullarını 
orta öğretim sistemine uyacak biçimde ıslah ede
ceğiz.» cümlesinin tenkidi Yüce Mecliste yapıl
mış, Hükümet adına Başbakan Sayın Nihat 
Erim «imam - Hatip okulları için endişeniz yer
sizdir. Dün bana çocukluk arkadaşım Hafız Meh
met 300 kişi ile izmit'ten geldi, imam - Hatip 
okullarını kapatacakmışsınız dedi. Dedim ki : 
Bunları nereden çıkarıyorsunuz? izmit'te arsa 
bulalım, bina yapalım, hoca bulalım diye göbe
ğimiz çatladı, işte bunları düzelteceğiz.» diye
rek Yüce Meclise ve Türk milletine teminat ver
miştir. 

Netice : Yukarda arz ettiğim Anayasa ve ka
nunların kesin âmir hükümlerine aykırı karar 
alan Millî Eğitim Bakanı Sayın Şinasi Orel hak
kında Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
gensoru açılmasını saygılarımla arz ederim. 

Denizli Milletvekili 
Sami Arslan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. Ge
rekli işlem yapılacaktır; yarınki birleşimde bu 
gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmama
sı hususu görüşülecektir. 
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IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Akif Tekin ve 6 arkadaşının, Cumhuriyet Sena
tosu 1/3 yenileme seçimleri ile ilgili kanun tek
lifi ve İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 52 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (2/555) (S. Sayısı : 
415) (1) 

BAŞKAN — «Gelen Kâğıtlar» daM bir ka
nun teklifinin gündeme alınması konusunda 52 
numaralı Geçici Komisyon Başkam Sayın İsmail 
Hakkı Tekmel'in bir önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Akif Te

kin ve 6 arkadaşının Cumhuriyet Senatosu 1/3 
yenileme seçimleri önseçimi ile ilgili 415 Sıra Sa
yılı kanun teklifi bastırılıp sayın üyelere dağı
tılmıştır. 

Kanunun müddetli oluşu ve çok acele kanıı-
niyet iktisabetmesi gerektiğinden: 

1. Teklifin gündeme alınmasına, 
2. 48 saat beklemeden, 
3. Gündemdeki diğer bütün islere takdimen 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesine. 
Karar verilmesini saygı ile arz ve teklif ede

rim. 

52 Nolu Geçici Komisyon 
Başkanı 

ismail Hakkı Tekinel 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen? 
Yok. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, Sayın Hükümet yerlerini 
alsınlar. 

Raporu okutalım mı efendim?. («Hayır» ses
leri.) Okunmasına lüzum yok. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

(1) 415 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

10 Ekim 1971 tarihinde yapılması gereken 
seçimlerle ilgili kanun teklifi 

Madde 1. — 24 . 5 . 1961 günlü ve 304 sayı
lı Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanunu
nun 29 . 5 . 1963 £ünlü ve 238 sayılı Kanunla 
değişik 4 ncü maddesi uyarınca bu kanunun 
3 ncü maddesinde bahis konusu edilen 2 No. lu 
listenin (C) grupunda yer alan illerde Cumhu
riyet Senatosu üyelerinin yenilenmesi, boş bu
lunan Eskişehir ve Sivas illerinde birer Cum
huriyet Senatosu üyeliğinin doldurulması, Bur
sa, Diyarbakır, Elâzığ, Edirne, Malatya, Nev
şehir ve Hatay illerinde açık bulunan birer 
milletvekilliği için 10 Elcim 1971 Pazar günü 
yapılacak seçimlere mahsus olmak üzere 
29 Ağustos 1971 Pazar günü yapılması gere
ken önseçimler 26 Eylül 1971 Pazar günü ya
pılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu seçimlere mahsus olmak üze
re; 

a) Siyasi partiler tarafından müracaat; se
çimine katılacakları çevrelere ait aday listeleri 
genel merkezleri tarafından 1 Ekim 1971 Cu
ma günü saat 17,00 ye kadar Yüksek Seçim Ku
ruluna alındı belgesi karşılığında verilmek, su
retiyle yapılır. 

Yüksek Seçim Kurulu bağımsız adaylarla 
Siyasi Partiler adaylarını derhal Türkiye rad
yolarında iki gün süre ile geçici olarak ilân 
ede:\ 

b) Adaylara karşı yapılacak itirazlar mün
hasıran Yüksek Seçim Kuruluna 5 Ekim 1971 
günü saat 17,00 ye kadar yapılır. 

c) Yüksek Seçim Kurulu iki gün zarfında 
itirazları kesin olarak karara bağlar ve 8 Ekim 
1971 günü kesin aday listelerini Türkiye radyo
larında ilân eder ve seçim yapılacak illerin se
çim kurulu başkanlıklarına bildirir. 

d) Yüksek Seçim Kurulunca bastırılacak 
müşterek oy puslalarmda, seçime katılma hak
kını haiz Siyasi Partilerin adaylarının ismi ya
sılmam. 

e) Seçime katılma hakkını haiz olup da 
bilâhara tamamen veya kısmen seçime girme 
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hakkını kaybeden Siyasi Partilere müşterek oy 
puslasma mühür basılmak suretiyle verilen oy
lar geçersizdir. 

Siyasi Partilerin elde ettikleri Cumhuriyet 
Senatosu üyeliği ve milletvekilliği sayısı tesbit 
edildikten sonra, Siyasi Parti adaylarından se
çilenlerin tesbitinde Yüksek Seçim Kuruluna 
verilen aday listelerindeki sıra esas alınır. 

f) 26 . 4 . 1961 günlü ve 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkında Kanunun 64, 65 ve 66 ncı maddelerin
de öngörülen yasaklar 26 Eylül 1971 tarihine 
kadar uygulanmaz. 

g) Siyasi Partilerin radyolarda yapacakla
rı propaganda konuşmaları dâhil her türlü pro
paganda, 3 Ekim 1971 günü sabahından başlar 
ve 9 Ekim 1971 günü saat 18,00 de sona erer. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun uygulanması sebe
biyle değiştirilen tarihlere göre hâsıl olacak 
boşlukları ve süreleri Yüksek Seçim Kurulu 
alacağı ilke kararları ile düzenler. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Yürürlükte olan seçimlerle ilgi
li kanunların bu kanuna aykırı hükümleri birin
ci maddede bahis konusu seçimlerde uygulan-
mas. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etaniyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi' oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İFAHEÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Tümü
nün aleyhinde Söz istiyorum. 

İBAŞKAN — Aleyhte buyurun. 
IFAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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I Cumhuriyet Senatoisu üyelerinin 1/3 nü ye-
I nilemek ve bâzı illerdeki açık milletvekillikle-
I rini doldurmak üzere Ağustos ayı İçerisinde 
I yapılması icabeden önseçimler, bu kanunla Ey-
I lül ayma ertelenmektedir. Bu suretle arada ge-
I çen müddet zarfında, şayet Anayasa değişikliği 
I tahakkuk etmiş olursa, Anayasanın seçimlerle 
I ilgili olan geçidi bir maddesine dayanılarak 
I Cumhuriyet Senatosu 1/3 yenileme seçimleri 
I de 1973 yılma ertelenmiş olacaktır. 
I Hükümetçe bu ertelenmeye gerekçe olarak, 
I içinde bulunduğumuz siyasi ortam ve seçime 
I dâhil bulunan bâzı vilâyetlerdeki sıJkıyönetim 
I hali gösterilmektedir. Bunun gerçeklere ne de-
I receye kadar uygun olup olmadığı hususunda 
I elbette ki, Hükümet ve ilgili çevreler gerekli 
I incelemeleri yapmış bulunmaktadırlar. ESasm-
I da milletin siyasi atmosferle ilgili nabzının ne 
I olduğunun iyice anlaşılması için bu seçimlerin 
I zamanında yapılması iktiza ederdi. 

I Kanaatimizce, seçimlerin yapılacağı tarihte 
I sıkıyönetim de kaldırılmış olacağına göre, se-
I çimlerin yapılmaması için hiçbir sebebin mev-
I cudolmaması gerekir. Buna rağmen biz, Türki-
I ye'nin içinde bulunduğu şartlar muvacehesinde 
I bu seçimlerin ertelenmesinde büyük mahzurlar 
I mütalâa etmemekteyiz. Ancak, Anayasa deği-
I sikliğinin söz konuSu olduğu şu sıralarda yıllar-
I dan beri Yüksek Heyetinizin ve değerli parlö-
I manterlerin önseçimlerle ilgili itirazlarının bü-
I yüklüğü meydandadır. Bu sebeple bir taraftan 
I seçimler ertelenirken, bir taraftan da önseçim 
I mevzuatının mutlak surette ıslahı ve hattâ mü-
I taakıp seçimlerde fakir memleketimize büyük 
I bir malî külfet olmaması için Senato seçimle-
I riyle Millet Meclisi seçimlerinin dört yılda bir 
I olmak üzere müştereken yapılması iktiza et-
I mektedir. Bu hususun ilgili bakanlık tarafın-
I dan ve Yüksek Heyetiniz tarafından şimdiden 
I teemmül edilmesinde büyük faydalar vardır. 
I İSeçlmlere iştirak oranının düşüklüğü bizleri 
I bâzı noktalarda düşündürmektedir. Bunların 
I başlıca sebepleri şunlradır : 

I Bazan her sene, bazan iki senede bir yeni-
I lenen seçimlerde muhtelif renkli oy puslaları-
I nm kullanılması; renkli oy pUslalarmın çeşitli 
I zarflara konulmuş olması vatandaşımızı seçim-
I de bir yanlışlık yaparım, endişesi ile buseçim-
I lere iştirakten alıkoymaktadır. 

18 — 
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Bu selbeple Hükümetten, özellikle Adalet Ba
kanlığından istirham ediyorum, bir taraftan se
çimler ertelenirken, bir taraftan da önümüzde
ki yıldan itibaren Senato ve Millet Meclisi se
çimlerinin dört yılda bir ve tamamının yenilen
mesi hususunda bir çalışmada ve incelemede bu-
lurisunlar. Tecrübeler gösteriyor ki, gerek Mil
let Meclisi seçiminde gerekse Senato seçiminde 
'seçime iştirak «den parlömanterleıin aşağı -
yukarı % 50 ye yakın bir kısmı tekrar seçimi 
kazanarak meclislere dönmektedir. Senato se
çimlerinin 1/3 nün yenilenmesinin esası, bura
daki mevzuatı bilen 2/3 üyenin iSenatoda kal
masını temin etmek ve Senato çalışmalarının 
geleneksel usule uyigun olarak devamını sağla
maktır. O halde yenilenmekte olan seçimlerde 
her defasında en az % 50 nisbetinde milletve
kili ve senatör yeniden seçimi kapanarak mec
lislere dönmüş bulunduğuna göre, bu seçimlerle 
Senatonun 1/3 nün yenilenmesinin hiçbir mâ
nası kalmamaktadır. 

Bu sebeplerle, özellikle istirham ediyorum; 
memleketimizi seçim masraflarından kurtarmak 
için, halkımızın seçimlere, karşı olan ilgisini 
azaltmamak için seçimler dört senede bir ve Se
nato ile Millet Meclisi seçimleri müştereken ya
pılmalıdır, her iki Meclis üyelerinin tamamı se
çime tâbi olmalıdır. Hattâ, belediye seçimleriy
le mahallî idareler seçimlerinin de aynı günde 
ve aynı saatte yapılması memleketimiz için bü
yük faydalar sağlıyacaktır. 

Seçimlerde bütün aday listelerinin bir tek 
zarfa konması hususu özellikle sağlanmalı ve bu 
önseçim sistemi ıslah edilmelidir. Dalha doğrusu, 
doğrudan doğruya tek seçim usulü ile milletin 
huzuruna çıkarak, seçilme imkânları adaylara 
baihşedilmelidir. 

Bu kanun vesilesi ile bu hususları belirt
mek üzere söz aldım. Dinlemek lûtfunda bulun
duğunuz için saygılarımı ve teşekkürlerimi arz 
ederim. 

BAŞKAN — Başka söz Istiyen sayın üye?.. 
Yok. Kanun teklifinin tümünü oylarınza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
nun teklifi Meclisimizce bu şekli ile kabul edil
miştir, hayırlı olsun, 

3. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili î. Hakkı Tekinel'in Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ 
zı maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun tek 
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (1/494, 2/357) 
(S. Sayısı : 177 ve 177 ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Türk Ceza Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine 
fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili i. Hakkı Tekinel'in Türk 
Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesine 
dair kanun teklifinin müzakeresine geçiyoruz. 

'Sayın Komisyon?.. Buradalar. Sayın Hükü
met?.. Buradalar. 

iSayın milletvekilleri; bu kanun tasarısının 
19 ncu maddesine kadar gelmiştik. Yalnız 3 ncü 
madde Komisyonca geri alınmıştı. 3 ncü mad
deyi Komisyon, kabul edilen önergeler muvace
hesinde yeniden tanzim ederek Divanımıza ver 
mistir. Şimdi bu maddeyi okutup, muameleye 
koyacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
'Türk Ceza Kanununun 236 ncı maddesinin 

aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini 
arz ve talebederim. 

(Saygılarımla. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
t Hakkı Tekinel 

İstanbul Milletvekili 

Madde 236. — Memur ve işçi niteliğini taşı-
mıyan kamu hizmeti görevlilerinden, üç veya 
daha fazla kimse, aldıkları, karar gereğince, 
kanun hükümlerine aykırı olarak, memuriyetle
rini terk eder veya vazifelerine gelmezlerse ve
ya vazifelerine gelip de görevlerini, geçici de 
olsa, kısmen veya tamamen yapmazlar yahut 
yavaşlatırlarsa, herbiri hakkında iki aydan altı 
aya kadar hapis ve beşyüz liradan üçbin lira
ya kadar ağır para cezası ile birlikte muvakka
ten memuriyetten maJhrumiyet cezası da hük-
molunur. 

(1) 177 ve 177 ye 1 nci ek S. Sayılı Basma-
yazılar 6.8. 1971 tarihli 144 ncü Tutanak 
Dergisine eklidir, 
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Başkaları tarafından alınan karara uyarak 
yukardaki fıkrada yazılı fiilleri işliyen memur 
veya işçi niteliğini taşımıyan kamu hizmeti gö
revlilerine de aynı ceza hükmolunur. 

'BAŞKAN — Efendim, hu madde üzerindeki 
bütün önergeler muamele görmüştür. Sayın Nu
ri Eroğan'ın önergesi sadece okunmuştur, mua
mele görmemiştir. 

NURİ EROĞAN (istanbul) — önergeyi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Okunan madde muvacehesinde 
geri alıyorsunuz. 

Komisyonun getirmiş olduğu metni oylarını
za sunuyorum.. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Söz hakkınız yok Sayın öz
güller. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Komisyon 
yeni bir madde getiriyor, Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Yeni bir madde gelse de yok. 
123 ncü mîacldeyi lütfen okuyalım, efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Arz edey'm 
efendim, usûl bakımından hata yapıyorsunuz. 
Yeni bir madde tedvin ediliyor, huzurumuza ge
liyor. 

BAŞKAN — 123 ncü maddeyi okuyalım, 
hepimiz Tüzüğe bağlıyız. 

«Madde 123. — Munzam maddeler teklifi 
için de tadilnameler hakkındaki usul tatlbik 
olunur.» 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — «Munzam 
madde» diyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun beyefendi. 
Munzam madde dahi olsa, burada söz hakkı 
yoktur. Kaldı M, bu bir munzam madde değil 
dir. Değiştirge önergesi muvacehesinde Komis
yon yeni bir metin hazırlamıştır. Bunun için 
müzakere açamayız efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Usul bakı
mından söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne için?.. 123 ncü maddenin 
şu açık hükmü karşısında hangi mevzuda usul 
hakkında söz istiyorsunuz?.. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Müsaade 
edin, zabıtlara geçsin rica ediyorum; yanlış bir 
tutum içindesiniz. 

BAŞKAN — Ben size maddeyi okuyorum; 
o kadar açık M... 
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TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Müsaade bu
yurun arz edeyim. 

BAŞKAN — Elimizde çok kanunlar var... 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Yanlış bir 

tutum içindesiniz, yerimden arz edeyim. 
BAŞKAN — Nedir yanlış tutumumuz? 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Bizim müza

keresini yaptığımız madde, geçen birleşimde 
başka bir şekilde huzura gelmişti. Şimdi tama
men değişik şekilde huzura gelmektedir. Öyle 
ki, maddenin üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
«kasıt» unsurunu - Tetkik ederek söylüyorum -
bu kere maddeye hassaten monte etmiş bulun
maktadırlar. Ancak şu var ki, diğer maddelere 
de kasıt miranı konmadıktan sonra bu madde 
yamav gibi kalacak ve diğer maddelerle bağ-
daşmıyacaktır. Şüphesiz bunun münakaşasını 
bir müzakere ile yapabiliriz. 

Zatıâliniz diyorsunuz ki, 123 ncü madde ge
reğince bu madde müzakere edilemez. Edilemez
se, bu maddenin müzakeresiz geçtiğini zabıt
lara tescil etmiş oluyoruz. Müzakeresiz bir ma'd-
de, kanun tedvininde usule uygun değildir. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, müzakeresiz 
madde geçmiyor. Bu madde üzerinde uzun uza-
dıya konuşuldu. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Tamamen 
değişmiştir. 

BAŞKAN '— Müsaade buyurun efendim, za-
tıâlinizi dinledim... Eğer zatıâlinizin dediği şe
kilde olsaydı, yani Meclisçe kalbul edilen deği
şiklik önergesi muvacehesinde Komisyonun 
tanzim etmiş olduğu metnin müzakeresi yapılır
sa, bunun sonunun alınması mümkün değildir. 
Bu sebeple Tüzüğe bu maclde konmuştur. 123 
ncü madde metni gayet açıktır; munzam mad
deler için dahi müzakere açılamaz. Bu bakım
dan müzakere açmıyoruz. 

TURHAN ÖZGÜHER (içel) — Komisyon, 
tek önergeye itibar edip maddeyi getirmiyor, 
yeni bir madde getiriyor. 

BAŞKAN. — Komisyonun yeni getirmiş ol
duğu 3 ncü madde metnini oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 19. — Türlü Ceza Kanunumun 500 
ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 500 . — Her kim, 64 ve 05 nci mad
delerde beyan olunan ahvalin maadasında ev-
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velce Hükümete haber vermeksizin adam kal
dırma cürmünden maksudolan şeyi elde etmek 
için şifahi veya tahriri muhabere naklederse 
üç seneden beş seneye kadar hapis cezasına 
•mahkûm olur. 

ıBAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... 

İBUEHAN1TTİN ASUTAY (izmir) — Bir 
sorum var. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik. Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Türk Ceza Kanununun 526 ncı 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 528. — Salahiyetli makamlar tara
fından adlî muameleler dolayısiyle yahut âmme 
emniyeti veya âmme intizamı veya umumi 
hıfzısıhha mülâhazasiyle kanun ve nizamlara 
aykırı olmıyarak verilen bir emre itaat etmiyen 
veya bu yolda alınmış bir tedbire riayet eyle-
miyen kimse, fiil ayrı bir suç teşkil etmediği 
takdirde, bir aydan üç, aya kadar hafif hapis 
veya ikiyüz elli liradan beşyüz liraya kadar ha
fif para cezasiyle cezalandırılır. 

Şapka iktisası hakkında 671 sayılı Kanun
la Türk harflerinin kabul ve tatbikine dair 
1353 sayılı Kanunun koyduğu menınuiyet veya 
mecburiyetlere muhalif hareket edenler iki ay
dan altı aya kadar hafif hapis veya bin liradan 
beşbin liraya kadar hafif para cezasiyle ceza
lan dırdır. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, C. H. P. 
Grupu adına buyurunuz. 

0. H. P, GRUPU ADINA MEHMET SEY
DİBEYOĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Bu maddedeki tadil teklifinde, maddenin 
suç unsurlarından hiçbir değişiklik yapılmadan 
sadece cezalar ağırlaştırılmakfcadır. 

Birinci fıkradaki ceza, 1 aya kadar hafif 
hapis veya 150 liraya kadar hafif para cezasiy
le tecziye edilmekte iken bu fıkra tasarıda 
«1 aydan 3 aya kadar hafif ha#is veya 250 lira
dan 500 liraya kadar hafif para cezasiyle ceza
landırılır» şeklinde değiştirilmektedir. 

ikinci fıkrada ise; «Üç aya kadar hafif ha
pis ve 30 liradan 600 liraya kadar hafif para 
cezasiyle cezalandırılır» hükmü mevcut iken bu 
fıkrada da «1 '000 liradan 5 OOO liraya kadar 
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hafif para cezasiyle cezalandırılır» hükmü ge
tirilmektedir. 

ıŞimdi, Türk Ceza Kanununun 826 ncı mad
desinden başlıyan üçüncü kitap kabahatlere 
ayrılmış olup, bu kitabın birinci babı, âmme 
nizamına mütaallik kabahatlerdir ve bu baibm 
birinci faslı ise, salâhiyettar mercilerin emirle
rine itaatsizlik fiillerini şümulü içine almakta
dır. Yani, Türk Ceza Kanununun 5218 ncı mad
desinde sayılan fiiller cürüm nevinden değil, 
kabalhat nevinden fiillerdir. Bu itibarla ancak 
kalbahatlere mahsus cezalarla ceza tâyini müm
kündür. 

Türk Ceza Kanununun 1 nci maddesinde suç
lar; cürüm ve kabahat olarak ayrıldıktan son
ra, 11 nci maddesinde kabahatler için tahsis 
edilen cezalar da gösterilmiştir. Bunlar ise; ha
fif hapis, hafif ceza-i nakti ve muvakkaten iş 
ve meslek tatilidir. 

'Diğer taraftan, yine Türk Ceza Kanununun 
24 aıcü maddesinde hafif para cezaları «3 lira
dan 1 000 liraya kadar» olarak tâyin ve tasrih 
edilmiştir. Yani, hafif para cezasının mer'i mev
zuatımıza göre, yukarı haddi 1 000 liradan iba
rettir. Halbuki yeni maddenin 2 nci fıkrasında 
«1 000 liradan 5 000 liraya kadar hafif para 
cezası ile cezalandırılır» hükmü getiriliyor. Bi
naenaleyh, kanunun mevcut hükmüne muhalif 
olarak 5 000 lira, münteha tâyini suretiyle ceza 
getirilmesi, mevcut mevzuata ve kanun tekni
ğine aykırı olduğu gibi, tamamiyle zait bir hü
küm halini almaktadır. 

IBu itibarla biz, bu fıkranın para cezası ile 
ilgili kısmının mebdeinin 500 lira, müntehası-
nın 1 000 lira olmak üzere tâyininin zaruret 
olduğuna kaaniiz ve bu yönde bir önerge veriyo
rum, iltifat etmenizi rica ederim. 

Diğer taraftan 526 ncı maddedeki kabahat
ler Türk Ceza Kanunumda sayılan suçla^aı 
içinde en hafif kabahatlerdir. Kabahatlerde tâ
yin edilen hafif hapis cezalarının mebdei ka
nımda 1 günden başlar 2 seneye kadar gider* 
Binaenaleyh, kanunun mebdeimde tâyin edilen 
1 günlük cezayı, bu değişiklikler muvacehesin
de, hâkimlerin tatbik etme imkânı kalmıyacak-
tır ve binnetice Türk Ceza Kanununun 21 nci 
maddesi tatbik imkânı bulamıyacaktır. 

Mevcut şartlar muvacehesinde ve ileri sü
rülen gerekçede gösterilen, bugün işlenen fiil
lerde mevcut cezaların kifayetsizliğini ortaya 
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koyduğundan, bu hususta herhangi bir deği
şiklik önergesi vermiyorum. Yalnız, demin arz 
ettiğim değişiklik önerigem, kanuni bir zaru
rete dayanmaktadır. 

ISayfgılanmla. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan? Yoklar. 
(Sayın Toslyalı? Yoklar 
ISayın Aytuğ? Yoklar. 
İSayın Özgüner, buyurunuz efendim. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Vazgeçtim 

efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen üye bulun
madığı cihetle bir öneılge vardır/okutuyorum. 

ISayın Başkanlığa 
'Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesinin 

2 nci fıkrasındaki hafif para cezasının, mer'i 
kanunun 24 ncü maddesi sarahati karşısında, 
âzami ihaddinin 1 000 liradan fazla tâyinine im
kân olamıyacağından tasarıda «1 000 liradan 
5 000 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalan
dırılır» paragrafının «500 liradan 1 000 liraya 
kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır» şek
linde değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu 
ÎMehmet ISeydibeyoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

ADALET KOMtSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz efen
dim. 

ISebeibine gelince : özel hüküm mevcut ol
dukça umumi hükümlere itibar edilemez. Bu 
yönde tatlbikat vardır, Ceza Kanununun birçok 
maddeleri ve buna ait uygulamalar ve metinler 
mevcuttur. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan 
ibul) — önergeye katılmıyorum efendim. 

BAŞKAN — Bu önergeye Sayın Komisyon 
ve Sayın Hükümet katılmamaktadır, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... önerge reddedilmiştir. 

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

21 nci maddeyi okutuyorum. 
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| Madde 21. — Türk Ceza Kanununun 537 

nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de 
I ğiştirilmiştir : 

Madde 537. — Her kim, kamu hizmeti gö-
I ren daire veya kurumlar veya her nevi ve dere-
I cedeki eğitim ve öğretim müesseseleri yetkili-
I leri tarafından duvarlara yapıştırılmış veya 

mahsus ylerlerine konulmuş basılı veya basılı ol 
I mıyan evrak, resim ve elyazısı kâğıt veya lev-
I halan bulundukları yerlerden çıkarır yahut 
I yırtar veya tahribeder veya bunları her ne su

retle olursa olsun okunmıyacak veya muhteva-
I larının başka şekilde anlaşılmasına slebebiyet 

verecek şekillere veya işe yaramıyacak hale sö-
I karsa bir aydan üç aya kadar hafif hapse ve 
I yüz liradan beş yüz liraya kadar hafif para 
I cezasına mahkûm edilir. Ayrıca, bu fiillerin iş. 
I lenmesi dolayısiyie seblebiyet verilen zararların 
I tazminine de hükmolunur. 

I Kanunda yazılı olan daha ağır cezayı ge-
I rektiren hükümler saklı kalmak üzere, kamu 
I hizmetine tahsis edilmiş binaların veya mâbetle-
I rin veya her nıevi ve derecedeki eğitim ve öğ-
I retim müesseselerinin veya öğrencilerin toplu 
I halde ikamet ettikleri yurt ve benzeri yerlerin 
I veya bunların müştemilâtının her hangi bir ye-
I rine basılı veya basılmamış, elle yapılmış veya 
I yazılmış her türlü yazı veya resimleri veya bun-
I lan havi kâğıt, pano, pankart, bant, veya ben-
I zerlerini, yetkili memur ve mercilerin, evvelden 
I verilmiş yazılı müsaadesi olmadan, asanlar ve-
I ya koyanlar yahut bunlardan suç konusu teş-
I kil edenlerin asılmasına veya konulmasına mü-
I saade edenler hakkında da yukanıki fıkrada ya 
I zili cezalar uygulanır. 

I Yukanki fıkrada gösterilen bina ve müşte-
I milâtm her hangi bir yerini her ne suretle olur-
I sa olsun, boyayanlar veya bu yerlere yazı veya 
I resim yapanlar hakkında da birinci fıkrada ya-
I zili cieza uygulanır. 

İki ve üçüncü fıkralarda gösterilen fiillerin 
I eserlerini derhal ortadan kaldırmıyan ve bun-
I ların yok edilmesi için gerekli işlemlere girişmi-

yen yetkililer hakkında bu kanunun 230 ncu 
maddesinde yazılı cezalar uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bir talebiniz 
I mi var? 

22 — 
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ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın Başkanım; 

Metnin 2 nci fıkrasının 6 ncı satırında 
«yurt ve benzeri» ibaresi bir hata eseri bu şe

kilde yazılmıştır. Aslında bu «yurt veya ben
zeri» şeklinde düzeltilmesini rica ediyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Metin o şekilde düzeltilmiştir 
efendim. 

Sayın Seydibeyoğlu, buyurunuz. 
MEHMET SEYDÎBEYOĞLU (Kastamonu) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Söz almaktan maksadımız, kanunların tatbi

katçılara faydalı olarak çıkmasıdır. Bu madde 
üzerinde uzun boylu durmıyacağım. Madde, 
1 fıkradan ibaretken, günün şartları düşünüle
rek 4 fıkraya ayrılmış ve yeni suç unsurları ge
tirilmiştir; buna bir diyeceğim yok. 

Yalnız, bu maddenin son fıkrasında Hükü
met tasarısiyle getirilmiş olan bir hüküm vardı: 
«... ayrıca yapılmış zararın tazminine karar ve
rilir» hükmü vardı. Son fıkradaki bu hüküm, 
Adalet Komisyonunun kararı ile, çıkartılmıştır. 
1 nci fıkrada da aynı hüküm var : «Ayrıca, bu 
fiillerin işlenmesi dolayısiyle sebebiyet verilen 
zararların tazminine de hükmolunur.» denil
mektedir, 

Şimdi, Türk Ceza Kanununun 516 ncı mad
desinde zararın ne Şekilde izale edileceği ve ay
rıca zararın tazmini, Türk Ceza Kanununun 37 
nci ve müdahillik hakkındaki hükümleri muci
bince, her zaman mümkündür ve böyle bir fık
ranın getirilmesi, kanun tekniği bakımından 
malûmu ilâm kabîlindendir ve zaittir. 

Birinci fıkranın son paragrafının, yani «ay
rıca bu fiillerin işlenmesi dolayısiyle sebebiyet 
verilen zararların tazminine de hükmolunur» 
kısmının madde metninden çıkarılmasının uy
gun olacağını biz mütalâa etmekteyiz. 

Maruzatım bundan ibarettir, teklifime ilti
fat buyurulmasını rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Asutay buyurunuz efen
dim. 

BÜRHANETTtN ASUTAY (îzmir) — Efen
dim, Sayın Komisyondan bir sorum olacaktır. 

Maddenin 3 ncü fıkrasında, «yukarıki fık
rada gösterilen bina ve müştemilâtın her hangi 
bir yerini her ne suretle olursa olsun boyayan
lar» diyor. 

Şimdi, bina ve müştemilâtı tamir için boya
nır, temizlik için boyanır. «Her ne suretle olur
sa olsun boyayanlar» denilince bu husus cezai 
hükme girecek midir? Yoksa «izinsiz boyayan
lar» mı denilmek istenmiştir? Bu hususu komis
yonun açıklamasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu suale ce
vap verecek misiniz? 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Kırklareli) — Efendim, kanunun 
1 nci ve 2 nci fıkralarında gösterilen eylemler 
hakkındadır, «her ne suretle olursa olsun» iba
resi. Bahsettikleri şekilde değildir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurunuz Sayın Özğüner. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Şüphesiz Türk Ceza Kanununun, toplum suç

ları nazarı itibara alınarak, bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi öngörülen bir tasarının münaka
şasını yapıyoruz. 

Ancak, bakıyoruz maddelerden bâzılarına, 
toplum suçu ile hiçbir ilgisi yok. Geçtiğimiz 
maddeler de aynı şekilde. Bu maddede ise kıs
men olduğu münakaşa edilebilir. Gerek Hükü
met ve gerekse Komisyon, değiştirilmesini ge
rekli gördüğü birçok maddeleri de bu arada 
«toplum suçları» adı altında geçirivermek iste
miş bulunmaktadır. 

Arkadaşlarım; 
Geçtiğimiz oturumlarda da söylediğim gibi, 

Ceza Kanununun bir sistematiği vardır. Bu 
maddede yapılan bir artırma, diğer maddeler
deki ceza miktarına göre bir dengesizlik yapar
sa, sistematik esas itibariyle bozulmuştur ve 
şüphesiz Ceza Kanununun temelinden değişmesi 
bahis konusu olduğu zaman, bütün maddelerin 
ahengini düşünebiliriz. Ama böyle, yama gibi, 
bâzı maddelerde değişiklik yapmak bahis ko
nusu olursa, işte bulgünkü gibi, sıkıntılı ve ha
kikaten üzerine münakaşa çeken durumlar hâ
sıl olur, burada da öyle olmaktadır. 

Benden evvel konuşan sayın arkadaşımın 
da belirttiği gibi, Türk Ceza Kanununun 1 nci, 
2 nci, 3 ncü kitaplarına göz attığımız zaman, 
2 nci kitabın cürümleri, 3 ncü kitabın kabahat
leri ele aldığını görürüz. Bu kabahatlerin bahis 
mevzuu olduğu maddeler 526 dan başlayıp de
vam eden maddelerdir. Getirilmek istenen ceza 
da kabahatler cümlesinden midir? Öyle değil. 

23 — 
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Türk Ceza Kanununun 21 nci maddesi nazarı 
itibara alınırsa, bu madde, kabahatler için bir 
günden başlıyan bir hafif hapis cezasını öngö
rür. Eski, mer'i kanunun 537 nci maddesi; para 
cezası ve hafif hapsi esas alır, ki kabahatlerin 
de böyle tecziye olunması iktiza eder. 

Ancak, bu kere bir aydan başlıyan hafif 
hapis cezası öngörülüyor. Kabahat nevinden bir 
suça tatbik edilecek bir-miktar olamaz bu... Bu
nun münakaşasını hukukçu olarak yapamayız, 
kabahatin cezası bir aydan baslatılamaz. Bu 
takdirde, hafif hapis cezasının asgari haddi 
olan bir günden bir aya doğru çıkılması, her 
halde kabahat nevinden cürüm nevine doğru 
bir intikal gibi düşünülebilir, münakaşa edile
bilir. 

Bu bakımdan, Ceza Kanununun birçok mad
delerinde değişikliği öngören bu tasarıda, bil
hassa 537 nci madde ile sistem yine bozulmuş
tur. 21 nci maddede asgarisi gösterilen hafif 
hapis haddinin, bu kere bir ayı esas almak su
retiyle üç aya kadar tezyid edilmiş olması da 
deminki söylediklerimizi teyideder. 

Keza, bir arkadaşımın değindiği hususa da 
değineceğim. Maddenin üçüncü fıkrasında; 
«Yükarıki Merada gösterilen bina ve müştemi
lâtın her hangi tor yerini, her ne suretle olur
sa olsun, boyayanlar veya bu yerlere yazı veya 
resim yapıştıranlar...» denilmektedir. 

Arkadaşlar, şüphesiz burada boyamanın kas
tı aşikâr olduğu takdirde tatbikatçı cezayı tat
bike gidebilir. E, her ne suretle olursa olsun bo
yamak... Bu, 537 nci maddenin yeni bir madde 
olarak tedvin edilerek getiriliş sebebine aykırı 
düşer, getiriliş esprisine aykırı düşer. 

«Yükarıki fıkra...» diye başlıyor. Bir kere 
yükarıki fıkra hangisi? Birinci fıkra mı, ikinci 
fıkra mı? O da sarih değil. «Grösteriîen bina ve 
müştemilâtın her hangi bir yerini» dedikten 
sonra, artık «her ne suretle olursa olsun boya
yanlar» deyimini buradan çıkarmak, tatbikat
çıya kolaylık sağlaması bakımından 'isabetli 
olur kanısındayım. 

Bunu belirtmek için söz aldım, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Artaç. 
TUEG-UT ARTAÇ (Kars) — Değerli Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 

Bu tasariyle bâzı yeni suç türleri getiril
mektedir. Hususiyle, idam fermanı mahiyetinde 
olan bu kanun tasarısında, bu maddenin bu şe
kilde vuzuha varılmadan tedvini bence hukuk 
tekniğine uygun değildir. Zira bu tasarıda «kâ
ğıt, resim v. s. asanlar» tâbiri kullanılmakta
dır. Bu tâbir o kadar vuzuhsuzdur ki, her hangi 
bir kişi, müsaade almadan kendisinin, babasının 
fotoğrafını veyahut Atatürk'ün gençliğe hita
besini assa, bu dahi bir suç mahiyetinde telâkki 
edilebilir. 

Bu bakımdan ben, bu maddenin vuzuha ka
vuşturulması için yeniden ele alınmasını ve 
maddedeki bu basit tâbirlerin çıkarılarak, de
min arkadaşımın da arz ettiği gibi, günün ko
şullarına uygun olarak tedvin edilmesini istir
ham ediyorum .«Her türlü resim veyahutta fo
toğraf asma» tâbirini kullanmakla, bunun dere
cesini, suçluluk vasfını açıkça izah edip ona 
$öre <bir sonuca vardırmak gereklidir. 

Benim buraya çıkıp konuşmam, hususiyle 
bu cihete matuftur. Madde vazıh değildir. Vu
zuha kavuşturulması gereklidir. Yarın tatbikat
ta birçok müşkülâtlar doğabilir. 

Saygılar sunarım. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Komisyon adına açık
lama yapmak istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGrÜN (Kırklareli) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Müzakeresi yapılmakta olan metin hakkın
da ileri sürülen esaslı itiraz, aşağı-yukarı iki 
noktada toplanmaktadır. 

Birincisi, bir milletvekili arkadaşımız; kaba
hat fiillerine taallûk eden hafif hapis cezası bir 
günden başladığı halde, bunun üzerine çıkmak 
suretiyle bir metin getirilmiştir ki, bu da Türk 
Ceza Kanununun sistemine aykırı düşer, de
mektedir. 

Bu fikir sureti katiyede Türk Ce^a Kanunu
nun metinlerine uygun düşmemektedir. Her ne 
kadar Ceza Kanununun 21 nci maddesinde ha
fif hapis cezasının «bir günden iki seneye kadar 
olacağı» yazılı ise de, bu, umumi bir tariftir. 
Ceza Kanununun diğer maddelerinde, meselâ 
449 ncu maddede asgari hafif hapis cezası 15 
gündür; 545 nci maddesinde üç aydan başlar; 
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567 nci maddesinde ise - kumara ait olan hü
kümde - iki aydan başlamak üzere ceza tâyin 
edilir. Binaenaleyh, yapılan bu tenkidin hukuk 
bakımından mesnedi mevcut değildir. 

Boya meselesine gelince : Eğer metinler dik
katle okunacak olursa, bu müesseselerin izni ol
maksızın, bu nevi yerlere boya yapanların bir 
maksatları mevcuttur ki, bunu yapıyorlar de
mektir. Bunu tecrim etmek için bu hüküm ge
tirilmiştir. 

Saygılar sunarım. 
BURHANETTÎN ASUTAY (îsmir) — Mad

dede izin almaksızın ibaresi yok ki... 

ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 
ATAGÜN (Devamla) — Zaten kendiliğinden 
mündemiç o... 

BAŞKAN — Konuşacak başka arkadaş ol
madığına göre, madde illerinde verilmiş olan 
önergeleri okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 21 nci 

maddesi muhtevası olan 537 riin sonuna aşağı
daki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Konya Milletvekili Nevşehir Milletvekili 
Baha Müderrisoğlu Hüsamettin Başer 

Ek fıkra : Her kim umumun gelip geçtiği 
yollara veya meydanlara, mesken ve işyerleri 
duvarlarına ikinci fıkradaki fiilleri yaparsa bi
rinci fıkra gereğince cezalandırılırlar. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının madde 

21 ve 537 nci maddenin birinci fıkrasındaki 
«bir aydan üç aya kadar hafif hapse ve yüz li
radan beş yüz liraya kadar hafif para cezasına 
mahkûm edilir» in, «üç aydan altı aya kadar ha
pis ve beş yüz liradan bin liraya kadar hafif 
para cezasına mahkûm edilir» seklinde tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir Milletvekili 

Hüsamettin Başer 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 21 nci maddesiyle Türk Ceza Ka
nununun 537 nci maddesine getirilen değişiklik 
tekliflerinden birinci fıkranın sonundaki, «Ay
rıca bu fiillerin işlenmesi dolayısiyle sebebiyet 
verilen zararların tazminine de hükmolunur» 
paragrafının, arz ve izah edeceğimiz sebeplerle, 
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malûmu ilâm kabilinden ve zait olduğundan 
tasarı metninden çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Kastamonu Milletvekili 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Sayın Başkanlığa 
537 nci maddenin üçüncü fıkrasının aşağı

daki şekilde değişmesini önerir, saygılar suna
rım. 

îçel Milletvekili 
Turhan Özgüner 

«Birinci fılo-ada gösterilen bina ve müşte
milâtın her hangi bir yerine yazı veya resim ya
panlar hakkında da birinci fıkrada yazılı ceza 
uygulanır.» 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutup oyla
rınıza sunacağım. 

(Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibey
oğlu'nun önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — sSayın Komisyon ve Hükümet?.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergemi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Öner
ge reddedilmiştir. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI ÎSMAÎL ARAR (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Öner
ge reddedilmiştir. 

(Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba:«er ve 
Konya Milletvekili Baha Müderrisoğlu'nun öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI ÎSMAÎL ARAR (İstan
bul) — Katılmıyoruz. 

25 — 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Öner
ge reddedilmiştir. 

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

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?.. 
ADALET KOMİSYONU ADINA MEHMET 

ATAGÜN (Kırklareli) — Katılmıyoruz. 
ADALET BAKANI İSMAİL ARAR (İstan

bul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Öner
ge reddedilmiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 22. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 23. — Bu kanunun hükümlerini Ada
let Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen var mı efendim? 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Lehte... 
TURHAN ÖZaÜNER (İçel) — Aleyhte... 
BAŞKAN — Tümü üzerinde lehinde konuş

mak üzere buyurun Sayın Ocakçıoğlu. 
MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 

'Ülkemiz ve toplumumuz, genellikle Ortaçağ 
iptidailiği içinde bir sosyal ve ekonomik bün
yeye sahiptir. Sosyal ve ekonomik yapının 
Çağdaş uygarlık niteliğinde değişikliği devri 
gelmiş, hattâ geçmiştir. 

Bünye, rahatsızlıklar içindedir. Bu sebeple 
ülke, bir kazan gibi kaynamakta ve büyük 
bir dinamizm göstermektedir. Bu hareketlilik 
ve dinamizm, sosyal teşekkülerce sosyal ve 
ekonomik bünyemizin dar çemberini kırmak, 
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bünyemizi çağdağ bir niteliğe getirmek gibi 
iyi ve halkçı bir maksat güdülmekte idi. 

Ancak, bu iyi niyetli hareketler, bâzı anar
şistler, dikta heveslileri tarafından istis
mar edilmekte, memleketi kardeş kavgası ve 
sınıf kavigası ve hevesine itmek fırsatını ver
mekte idi. 

Bu heveslilerin arzu ve niyetlerine set çek
mek gerekiyordu. Halen icrayı elinde tutan
lar, iyi niyetle ve toplum bünyemizdeki rahat
sızlıkları giderici ıslahat ve reform hareketle
rine girişmiş, başarı niteliğini de göstermişler
dir. 

Teşekkülleri, fertleri anarşiye götürecek 
eylem ve niyetleri önleyici Ceza Kanunumuz
da yapılan tadil ve ekler rejimimize ve top
lumumuza faydalar getireceğinden, kaibule şa
yandır. 

Ülkeye hayırlı olmasını diler, hepinize hür
metler sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgiiner, beş 
dakika ile kayıtlısınız. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın 
Bakan, sayın milletvekilleri, 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi için getirilmiş olan tasarı, 
esas itibariyle bir ihtiyacı karşılamak gaye
sine matuftur. Tümü üzerinde aleyhte ol
duğum cihetler olduğu gibi, lehte olan hu
susları da şüphesiz tasvibetmekteyim. 

Anüak;, aleyhte olduğumuz hususlar şun
lardır : Bu tasan şu iddia ile geliyor; top
lum suçları hakikaten günümüzün yeni bir 
suç türüdür, Bunun tecziyesi gerekir. 

Türk Ceza Kanununun menşei olan 
italya'da dahi şüphesiz toplum suçları bahis 
meyzuu edilme>mişti. Bu suçlar, o günün suç 
türleri arasında görülmemekte idi. ÖyMri, 
suç türleri arasında sayılan birçokları bi-
lâhara yeni tariflere doğru götürüldü. Me
selâ, hırsızlık suçu, Türk Ceza Kanununun 
491 nci maddesinde, «menfaat kasdıyla, taşına
bilir bir malın çalınmasıdır» şeklinde ta
rif edilmiştir. Halbuki bugün hırsızlık suçları 
arasına bir elektrik hırsızlığı da girmiştir; ta
şınmaz, 491 nci maddeye girmez ama, bu 
boşluk içtihatlar vasıtasiyle doldurulmuştur. 

Demek istiyorum ki, Ceza Kanununun 
menşei olan italya'da dahi ğörülmiyen suç 
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türleri arsında şüphesiz bugün, günümüzde 
de toplum suçlan yeni bir tür olarak karşı
mıza çıkınca bunun ceza ile tecziye edilmesi 
bahis mevzuu olmuş ve ihtiyaç sebebiyle bu 
tadil tasarısı getirilmiştir. 

Ancak arkadaşlanm, evvel emirde bir top
lum suçunun tecziyesi bahis konusu oldu
ğunda, toplum suçunun ne olduğunu doğruca 
saptamak lâzımdır. Bir suçun ne olup ne ol
madığım bilmeden Ceza Kanununa yama gibi 
getirdiğimiz maddelerle cezalandıralım der-
'sek, bu durum Ceza Kanunu sistematiğine ay
kırı düşer. 

Arkadaşlarım, toplum suçlarında kasıt un
suru olmalıdır. Toplum suçu topluca işlen
miş suçlardandır. Ama, gayriiradî işlenmez, 
daha evvel bir arada verilmiş bir karara is
tinaden işlenir. Toplum suçu tarif edilme
den - ki, yeni bir suç türü - şüphesiz, ceza ile 
tecziyeye gidilemez. 

Toplum suçunun tarifi daha ihatalı yapı
labilir ama,, benim kişisel tarifime göre, iki
den fazla kişinin daha önceden aralannda 
anlaşıp karalaştırarak, kanunun suç saydığı 
bir veya birkaç fiili beraberce ika etmelerine 
•toplum suçu denilir. 

Arkadaşlarım, görülüyor ki, toplum suçu
nun esasında bir «kasıt» unsuru vardır. Bu 
kasıt unsuru olmadıkça bunu cürüm değil, 
kabahat saymak gerekir, bunu müdafaa eden 
komisyon sözcülerinden birisi) «Toplum suç
ları için Türk Ceza Kanununun 45 nci mad
desinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi bunu 
cevaplandmyor, kasıt aranmaz, cürümde ka
sıt esastır ama, cürümlerden bâzıları sadece 
neticelerine göre değerlendirilir, işte Türk Ceza 
Kanununun 45 nci maddesinin birinci fıkra
sının ikinci cümlesi kastı aramıyor, toplum 
suçlan da bunlardan birisidir.» demiş idi. 

Arkadaşlarım, dünkü oturumda da belirtti
ğim gibi, Türk Ceza Kanununun 45 nci madde
sinin birinci fıkrasındaki ikinci cümlede bahis 
mevzuu cürüm, «kastın aranmadığı» şeklinde
ki cürüm, kıymetli arkadaşımızın toplum suçla
rında tatbik edebileceği bir şekilde değildir. 
Onun misâlini şöyle verdik: Sadece neticesine 
göre cezalandırılması bahis konusu olan bu suç 
türü, cürüm nedir Devlet Demiryolları ma
kasçısının muayyen bir saatte açmak ve muay

yen bir saatte kapatmakla mükellef olduğu ma
kası, zamanında açmamak veya kapatmamak gi
bi bir durumundan dolayı büyük facialar vuku 
bulabilir. Bunda makasçının kasdı varmıydı, 
yok muydu, aranmaz ve Türk Ceza Kanununun 
45 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cüm
lesi, bunu, neticeye göre tecziye eder ki bu bu
nun misâlidir. 

Yine, elöktrikle çalışan bir müessesede şal
terin açılması veya kapatılması ile görevli bir 
şahsın, şalteri açmak veya kapamakta gecikmiş 
olmasından dolayı bir can kaybı olursa, bunda 
o kişinin kasdı var mıydı diye araştırmaya lü
zum yoktur, neticeyi esas alır ve ona göre tec
ziye eder. 

Ancak, toplum suçları böyle değildir. Top
lum suçlan aslında bir kasıt unsurunu arama
dığımız ve bu kasıt unsurunu elimizin tersi ile 
itip de zoraki bir şekilde şu maddeleri buradan 
geçirmeye kalktığımız takdirde, «Türk Ceza 
Kanununun heyeti umumiyesinin değişmesi ba
his konusudur» diyen Sayın, Adalet Bakanının 
sözüne itibar ederek diyorum ki; o zaman bu 
toplum suçları için getirdiğimiz maddeler bu 
Ceza Kanununun sırtınida yama gibi duracaktır. 
Günümüz, bunların biran önce geçiştirilmesini 
gerektirmektedir, olabilir; ama bu Ceza Kanu
nunun sistematiğini de bozmaktadır. 

Şimdi arkadaşlarım, bâzı maddeler için kasıt 
unsurunu şiddetle müdafaa ettik. Demin gör
dünüz, Sayın Komisyon iki gün evvel geri aldı
ğı 3 ncü maddeyi, bu kere kasıt unsurunun ge
rekliliği hususundaki savunmamızı haklı göre
rek, «kasıt» unsurunu ilâve ederek getirdi. 

Ondan sonra gelen 4 ncü maddede kasıt un
suru yok, 5 nci maddede keza kasıt unsuru 
yok. O da toplum suçu, bunlar da toplum su
çu. Nasıl bir anlayıştır ve bu tarif nasıl yapıl
mıştır ki, böylece huzura değişik anlayış içeri
sinde madde getiriliyor? Ben bunu zabıtlara 
geçmesi ve günün birinde Türk Ceza Kanunu
nun heyeti umumiyesi değişirken toplum suçla
rı bahis konusu olduğu zaman, nazarı dikkate 
alınsın, diye söylüyorum. Çünkü, deminki ko
nuşmalarımda da belirttim, konuşmalarımın bu
gün için bir yararı olmadı muhterem arkadaş
lanm. 

Şimdi bâzı maddelerde, sadece değiştirmiş 
olmak için, tavanı aynen bırakıp tabandaki ce
za mifetan artırıldı. Taban ceza miktannm ar-
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tırılması, günümüzde zorunlu değildir. Çün
kü, eski uygulamalarda asgari muttan hâkim 
tatbik etmeye mecburdu; çünkü bu sanığın 
hakkı idi. Şimdi uygulama böyle değildir. Tev
hidi içtihatlar da göstermektedir ki, artık hâ
kim cezanın âzamisine kadar çıkabilir ve sadece 
«takdiren ve teşdiden» derse, Temyiz Mahkeme
si bunun nedenini soramaz, bu hâkimin takdir 
hakkıdır. 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, vaktimiz doldu, 
toparlayınız efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Şimdi arka
daşlarım, demek ki, asgari miktarlarda bir artır
ma yapmış olmak, hele günümüzdeki tatbi
katta, - tatbikatı bilmemek, dersem ağır olur -
ancak gereksizdir. 

Arkadaşlar, bâzı ceza miktarları artırılırken 
bakıyoruz, gemi, otobüs veya uçak kaçırma suç
ları öylesine hafif suçlarla tecziye ediliyor ki... 
Bir gemi kaçırmak ne demektir? Açıkça gemi 
korsanlığıdır bu. Gemi korsanlığının 6 aydan 
başlıyan mahkûmiyeti yadırganmaz mı?.. Yüce 
Meclisten bu dahi geçti, içinde binlerce yolcu
nun bulunduğu bir geminin 'kaçırılmasının ce
zası 6 aydan başlıyor, üzerine birçok hücumları 
çeken bu kanunda. 

Diyoruz M, bâzı maddelerde çok gereksiz 
artırmalar yapılırken, esas ağır cezaların veril
mesi gerekli otobüs korsanlığını, gemi korsanlı
ğını, uçak korsanlığını ağır cezalar ile teorim 
etmek lâzımdır. 

Bir uçak korsanlığını, 5 seneden 10 seneye 
kadar değil, en ağır ceza ile şüphesiz Yüce Mec
lis değerlendirebilirdi. Ancak, tasarı öyle gel
miş, komisyon böyle değerlendirmiş. Bir uçak 
kaçırmanın nelere maloiacağı, şüphesiz Yüce 
Meclisin takdirinden uzak değildir, ama tasarı 
geldiği gibi böyle geçmektedir. Bunun, Ceza 
Kanununun tümü ile değişmesi sırasında nazarı 
dikkate alınması ve zabıtlara geçirilmesi için 
konuştum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
nun, Meclisimizce kabul edilmiştir, hayırlı ol
sun. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı Özer, Eskişehir Milletvekili İsmet Angı, 
Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen ve on ar-
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kadaşı, Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi Ke
mal Şenocak, Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley ve İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Eminsuların zararlarının gide
rilmesi hakkında Millet Meclisince reddolunan 
kanun tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunun 
metni hakkında Millet Meclisi 37 Nolu Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 2/153, 2/214, 
2/230, 2/290, 2/300, 2/361; C. Senatosu 2/322) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 322 ve 322 ye 1 nci 
ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 1607 ve 1607 ye 
ek) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge gelmiştir okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin 36 nci sırasında bulunan, Çanak

kale Milletvekili Sayın Zekiye Gülsen ve 10 
arkadaşının, 5434 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununa ek 7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 sayılı Ka
nuna geçici madde eklenmesine dair teklifinin 
öncelik ve ivedilikle ve diğer işlere takdimen 
görüşülmesinin teminini saygıyla arz ederim. 

34 Sayılı Geçici Komisyon Başkanı 
Muğla 

Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde Sayın 
Asutay, buyurun efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri, 

öncelik ve ivedilikle müzakeresi istenen ka
nunun çabuklukla çıkarılması istenebilir; buna 
karşı değiliz. Ama, 1 200 000 işçinin beklediği 
ve 2,5 senedir iş hayatını bomboş bırakan iş 
Kanunu, Senatodan Meclisimize geldi, bunu 
dikkate almıyoruz. Tam ikibuçuk senedir ça
lışma hayatı kanunsuzdur. Çalışma Bakanı, bü
tün meseleleri ile söyledi, işçi - işveren müna
sebetlerinin ahenkli oluşundan bir ihtilâf çık
mıyor. Biz hâlâ bu kanunu görüşmüyoruz. 

Pazartesi günü tümü üzerinde müzakeresi 
biten 506 sayılı Kanunun 122 nci maddesinin 
devamı lâzımgelirken, onu da nazarı dikkate 
almıyoruz. 

(1) 322 S. Sayılı basmayazı 4.6. 1971 ta
rihli 108 nci Birleşim tutanağına. 322 ye .1 nci 
ek S. Sayılı basmayazı da bu birleşim tutanağı 
sonuna eklidir. 
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Gündemde dört aydır, beş aydır sıra bek- ı 
liyen kanunlarımız var, hayati ehemmiyeti haiz | 
kanun tasarıları var, onları dikkate almıyoruz. 
sonra bir kanunun öncelik ve ivedilikle mü
zakeresini istiyoruz. Bu prensiplerle kabili te
lif değildir. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Bu da 
on yıldır bekliyor!... 

BURHANETTİN ASUTAY (Devamla) — 
On yıldır bekliyor, ama gündeme yeni girdi. 
Gündeme giriş sırasını evvelâ dikkat nazarına 
alalım Sayın Buldanlı. Siz onu on yıldır Ko
misyonda müzakere etmemişseniz, Meclise ge-
tirmemişseniz, bizim gündemde yer almış olan 
kanunlarımızın önüne geçmeye ne hakkınız 
var?.. Evvelâ çalışma hayatını ilgilendiren, ev
velâ müzakeresine başlanmış olan kanunların 
tümü biter, ondan sonra diğer kanunlar gö
rüşülür. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Asutay'm bu 
konuşmasından sonra bir açıklama yapmak zo
runluluğunu hissettim Mevzuuibahis kanunlar 
gündemdedir, sıradadır. Gruplar arası anlaşma 
gereğince ele alman konuları biz burada görüş
türüyorum. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmiştir 
efendim. 

Komisyon ve Hükümet lütfen yerlerini al
sınlar... 

Saym milletvekilleri; biraz önce kabul et
miş olduğunuz önergenin müstenidatı olan ka
nun teklifi, Yüce Meclisimizce daha önce red
dedilmiş, Senatoya gitmiş ve Senato değişik şe
kilde kabul etmiştir. Hatırlatmak kabilinden, 
bu konu ile ilgili Anayasanın hükmünü oku
yacağım ve ondan sonra görüşmelere başlıya- I 
cağız. I 

«Millet Meclisinin reddettiği bir tasarı veya I 
teklif, Cumhuriyet Senatosunca olduğu gibi 
veya değiştirilerek kabul edilirse, Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği met
ni yeniden görüşür. Cumhuriyet Senatosunun I 
metni Millet Meclisince benimsenirse, kanun- I 
laşır; reddedilirse, tasarı veya teklif düşer; 
Cumhuriyet Senatosundan gelen metin Millet 
Meclisince değiştirilerek kabul edilirse, 5 nci 
fıkra hükümleri uygulanır.» Yani Karma Ko- I 
misyona gider. | 
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1 Şimdi, Anayasanın hükmü gereğince görüş-
j me yapacağız. Burada «görüşülür» hükmü var

dır, buna dayanarak görüşmeye başlıyoruz. 
önce, raporları sırasına göre okutacağım. 
(Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının tez

keresi okundu) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosundan ge
len metni görüşen Millet Meclisi Geçici Komis
yonu raporunu okutuyorum. 

(Geçici Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — Efendim, tümü üzerinde, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Or-
kunt, şahısları adına da Saym Mevlüt Ocakçı-
oğlu, Saym Reşit Ülker ve Saym Mazhar Arı-
kan söz almışlardır. 

Söz sırası Sayın Sezai Orkunt'undur, Saym 
Orkunt, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA SEZAİ ORKUNT 
(istanbul) — Saym Başkan, değerli milletve
killeri; 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek bir madde halinde önü
müzde bulunan bu kanun teklifi; 2 Ağustos 
1960 tarihi ile Parlömanter rejime geçmiş bu
lunduğumuz 1 Kasım 1961 tarihleri arasında 
emekli edilen 4 228 subayın mağduriyetini ön
lemek için hazırlanmış olan bir tekliftir. 

Bu 4 228 subay; üstsubay, binbaşı ve daha 
yukarı rütbelerdeki subaylar, ordu mahrutun-
daki şişkinlikleri önlemek gayesi ile 42 sayılı 
Kanuna göre emekli edilmişlerdir. 

Ordu, fiili kadro mahrutundaki şişkinlikleri, 
genel olarak idarenin yanlış tasarruflanndan 
ve özellikle kadro mahrutunun alt kademesin
deki boşlukları karşılamak üzere Harb okulla
rına alman fazla subay namzetlerinin subay 

I çıktıkları tarihten albay oldukları tarihe ka-
I dar geçen zaman içerisinde kadroyu ne şekilde 
I şişireceklerini düşünmeden yapılan tasarrufla

rın bir neticesidir. 
Alt kademelere çok subay aldığınız zaman, 

bunlar, kadro mahrutunun üstüne kadar, al-
I b aylığa kadar geçen devre zarfında - yapılan 
I araştırmalar ve tecrübeler göstermiştir - âzami 

yüzde iki - üç zayiat vermektedir. Bu zayiat; 
hastalık, ölüm ve çıkarma gibi sebeplere daya
nır. Bunun dışında bu kadro mahrutunun al-

I tma alman, alt kademelere alman subaylar, 
I aynen o kadro mahrutunun alt kademesinin 
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yüzde 98 nispetinde albaylığa kadar gelirler. 
Bu demektir ki, idarelerin yaptıkları yanlış ta
sarrufları neticesinde kendileri kadro mahrutu-
nu her 10 - 15 senede bir lüzumsuz şişkinlikle
re sevk ederler. 

îşte 1960 senesinde de, kadro mahrütunda 
o tarihe kadar olan zaman içinde binbaşı ve da
ha yukarı rütbelerdeki kadrolarda lüzumun
dan fazla bir şişkinlik meydana gelmiş bulun
maktaydı. Bu şişkinliği indirmek için zecri 
bir tasarrufa geçilmiş ve 42 sayılı Kanunla ilk 
tatbikatında ve bilâhara olmak üzere 4 228 su
bay arkadaşımız «inkilâp Subayları» adı altın
da emekliye sevk edildi. Bilâhara bunlar «Emin-
su» adını aldılar. 

Bu ayrılma, vasati olarak 18 yıl meslekte 
hizmet ettikten sonra zorla meslekten ayırmak 
suretiyle olmuştur. Kendilerini askerlik mesle
ğine adamış olan ve uzun yıllar tecrübeden 
geçtikten sonra ayrılmış olan bu subaylar mağ
dur bir sınıf haline getirilmişlerdir. 

Anayasamızın geçici 4 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası gereğince bunların her hangi bir yargı 
merciine müracaatı yoktur. Böylelikle haklarını 
aramak imkânı da ortadan kalkmıştır. 

Bu 4 228 subay arkadaşlarımızdan bir kıs
mı, bin kadarı zaten albay rütbesine kadar yük
selmişler ve gereken kanuni haklarını almışlar
dır. Diğer bir kısmı, binbaşı, yarbay olan ar
kadaşlarımızın bir kısmı da kanunla alman 
kadrolara atanarak öğretmenlik veya diğer 
hizmetlerde görev almışlardır. Bugün görevde 
bulunan arkadaşlarımızın miktarı halihazırda 3 
bin kadardır. 1 138 binbaşı ve yarbay emeklisi 
de işsizdir, çalışamamaktadır. 

Kabul edersiniz ki, bir subayın uzun yıllar 
orduda hizmet ettikten sonra arkasından as
kerî elbiseyi çıkararak sivil sektörde çalışma
sı kolay değildir. Bu bakımdan da 1 138 subay 
arkadaşımız maalesef her hangi bir çalışma im
kânını, bulamamış ve hak arama imkânları da, 
biraz evvel arz ettiğim Anayasa hükmü gere
ğince, mümkün olamamıştır. 

11 seneden beri bu arkadaşlarımız gerçek
ten bir üzüntülü aile hayatı içindedirler. Bir
çokları bu sebeplerden hasta olmuşlardır, hat
tâ hayatlarını kaybetmişlerdir. 

Bu önümüzde bulunan kanun teklifinin 
malî portesi 22,5 milyon liradır. Bu kanun tek-
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lifi ile bu yara sarılacaktır. 
Birkaç gün evvel Sayın Maliye Bakanı bu

rada Personel Kanununun malî portesini ifa
de etti. Böyle bir malî portenin yanında 22,5 
milyon lira çok büyük bir tahsisat değildir. 
Böylelikle, uzun zamandan beri Meclis tarafın
dan verilen özlük ve kanuni hakların yanında, 
belki de en sonuncusu olarak, böyle bir hakkı 
da vermiş olacaksınız. 

Sayın milletvekilleri; yarın 20 Ağustos 1971 
tarihidir. Yani, bundan 11 yıl evvel yarınki gün 
bu 4 228 subay arkadaşımız emekli edilmiştir. 
Eğer bu kanunu bugün kabul edecek olursanız, 
yarın bu 4 228 emekli subay arkadaşımızı da 
gerçekten taltif etmiş olacaksınız. 

Saygılarımla, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ocakçıoğlu, buyurun. 
MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Niğde) — Sayın 

Başkan, aziz arkadaşlarım; 
Bir tarihte meslekî statü, yetkililerce ince

lenmiş ve bir tasfiye ve seyrekleştirmeye gidil
miştir. Emeklilik aylığı ve tatmiın edici bir ik
ramiyenin tediyesi suretiyle malen tatmin ve 
kendi taleplerinim de inzimamı ile bahis konusu 
subaylar emekliye sevk edilmişlerdir. 

Tasarruf doğru mu, yanlış mı? Vebali o za
manın yetkililerine aittir. Bu hususun emekli 
aylığı durumu ile düzelmesi ve tatmini müm
kün olmadığı gibi, bir mantık ve hukuk görü
şüme, bu yola sapmak suretiyle tatmin yoluna 
gitmek doğru bir hareket değildir, işlem hak
sız ise, yeniden göreve alım'sınlâr. Bu arkadaş
larımızı, ancak bu tatmin edebilir, teşebbüs bu 
yolda olsun. Bu arkadaşlarımızdan bir kısmı 
ek görevler kabul etmişler, çalışmışlar, hem 
maaşları, hem de rütbeleri artmış. Görev alma
mış, ya istirahata çekilmiş, ya da daha kârlı 
özel işlerde çalışmış olanları da vardır. 

Şimdi, parlâmentodan bir şeyler isteniyor. 
Kendilerinin de emekli statüsünde çalışmış, iler
lemiş arkadaşları gibi, emeklilik seviyesine yük
seltilmelerimi istemektedirler. Bu aziz arkadaş
lar, emekli oldukları tarihte buna hem rızaları 
inzimam etmiş, hem de ikramiye ile taltif edil
mişlerdir. Mağduriyet bahis konusu edilemez. 

Bu, şuna benziyor; bir memuru ele alalım, 
dairesi istemiş, kendisi de rıza göstermiş, ya da 
re'sen, meselâ beşinci dereceden emekli olmuş. 
Şimdi geliyor, Meclisten; «Efendim, ben o za
man istedim, ama şimdi bakın arkadaşlarım bi-
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rinci dereceye geldiler. Ben 1 000 lira alıyorum, 
onlar 3 000 lira alıyorlar. Ne olur benim, ya da 
ibenim giiibiler için bir kanun çıkarın. Bizim 
emekliliğimizi de 3 000 lira yapın.» 

Yarın karşınıza bu şekilde taleplerle gelse
ler ne yapacaksınız? Bunun gibi binlerce tale-
frolalbüiT, biribirinü takiibedebilir. 

iki senelik milletvekilliği hayatımda gör
düm ki; bâzı arkadaşlar bur alda bir kısım ya
kıttılar, ahbaplar, ya da hiç tanımadıkları kim
selerin, grupların tazyik ve ısrarlarına dayana-
mıyarak, bu gilbi talepleri Yüce Meclise getiri
yorlar, tekaJbbül ediyorlar, el kesesinden hovar
dalığa çıkıyorlar. (C H. P. sıralarından, «Bra
vo» 'sesleri) Bir külfeti ontuzluyorlar, ondan 
s'onra Mecliste oy avcılığına çıkıyorlar. Geli
yor, «ne olursun filân için ş'öyle bir kainuın tek
lif ettim, reyini ver,» diye omuzumuza biniyor
lar. Meclisin de tenha bir sırasında, dert getiril
di mi, hiç olmıyacak şeyler Yüce Meclisten çı
kıyor. 

Arkadaşlar, bizim görevimiz çok ağırdır, bu 
işlerde çok sorumluluk vardır. Dürüst, tarafsız 
»ve şümullü çalışmamız lâzımdır. Biz, dürüst ça
lışacağımıza dair halka ööz vermiş ve yemin 
etmişizdir. Burada bettıim omuzlarıma binerek 
vicdanıma ve reyime hükmetmeye, bana tesir 
letmeye hiçjbir arkadaşımızın hakkı olmamalı
dır; bu, yapılmamalıdır. Teklifinizi getirirsiniz, 
bizi rahat bırakırsınız. Biz, bir elimize hak ve
rilmesi istenen insanı, diğer elimize de malî 
külfet yükleyeceğimiz kamu müessesesini alırız, 
tartarız, kime ne veriyoruz, öbür tarafa ne yük-
lüyoruz, hesap ederiz, ona göre reyimizi veririz. 
Hatır ve gönül yapmak için göreve doğru olmı-
yan bir istikâmet vermek, geri kalmışlığın tek 
sebebi, geri kalmış ülke idarecilerinin memleket
lerine ve toplumlarına en büyük ihanet ve dar
beleridir. 

Geçmiş günlerde bunun çok şahidi olduk. 
Bir kişinin hatırı için veya bir grupun hatırı 
için getirilen bir hüküm, on binlerce insanı da 
içine aldı, gerek Hazineyi, gerek Emekli San
dığını veya bu gibi müesseselerimizi, altından 
kalkamıyacak derecede, külfetlere soktu. 

Şu kanun kabul edilirse, Emekli Sandığına 
yükliyeceği külfet 22 milyon lira imiş. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 40 
milyon, 40 milyon. 

MEVLÜT OCAKÇIOĞLU (Devamla) — Bir 
gazetenin hesabı idi, tabiî daha derinliklerine 
varıp inceliyemedim. 

Dikkatlerinize sunuyorum. Bakınız şimdi, 
Devlet maliyesine sorumsuzca Ve hovardaca 
yüklenen külfetlerin feci neticelerini bugün mü
şahede etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, bu gibi mevzularda, 
hattâ tüm çalışmalarımızda uyanık olmalıyız. 
Daha evvel esasen Yüce Mecliste reddedilmiş bu
lunan bu hüküm, Cumhuriyet Senatosunda 
incelendi. Cumhuriyet Senatosunda da hovar
daca hareketler vardır. Hovardalığı cebimizden 
yapalım, millet kesesinden değil aziz arkadaşla
rını. Ben bu mucip sebeplerle benimsemenin 
aleyhindeyim. Sayın arkadaşlarımı da uyarmak 
isterim. 

Sayın Sezai Orkunt Beyefendinin konuşma
sından büyük hassasiyet duydum. Fakat, eğer 
bu değerli arkadaşlarımız vaktiyle bir haksızlık 
karşısında kalmışlar ise, maaşlarına yapılacak 
üç kuruşluk zammın, bu acılarını gidereceğine 
de kaani değilim. 

Gerek Hazineye ve gerekse diğer malî mües
seselerimize külfet yüklerken; aziz arkadaşla
rım, çok hassas olmamız icabediyor. Benimse
menin reddedilmesi taraftarıyım. 

Hepinize hürmetler sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

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

daşlarım, huzurunuzda bulunan kanun, hak ve 
adalet açısından gayet önemli bir kanundur. 
1960 devrimi sırasında, o devrimin içerisinde; 
ister devrim tasarrufu olarak yapılmış olsun, 
isterse Sayın Amiralin buyurdukları gibi, ordu
daki şişkinliği gidermek için yapılmış olsun - ki, 
bu şişkinliğin olmasını sağlıyanlar da her halde 
bu arkadaşlar değildir - bir grup Türk subayı, 
genç yaşlarında emekliye sevk edilmişlerdir. 
Bunlara, «Emekli İnkilâp Subayları», «Emin-
su» 1ar adı verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, burada göz önünde bu
lundurulacak nokta şudur: Orduya girmişsiniz, 
anneniz «benim yavrum paşa olsun» diye ninni 
söylemiş, orduda binbaşı rütbesine gelmişsiniz, 
başka bir meslekî seçmemişsiniz. Orada en yük
sek noktaya çıkmak sizin en büyük emeliniz ve 
hakkınızdır. Bir anda bir tasarrufla ordudan, 
yani bütün hayatınızı, bütün gönlünüzü verdi-
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ğinis mesleğinizden uzaklaşmış olduğunuzu ka-
tul edin. îşte bu arkadaşlar, bu muameleye 
mâruz kalmışlardır. 

1061 Anayasası, insan haklarına dayanan hu
kuk devletini getirmiştir, insan haklarına daya
nan hukuk devletinin en üstün vasfı; adaletli 
olmasıdır, mağduriyete uğrıyanların haklarını 
telâfi edici bir Devlet olmasıdır. 

Değerli arkadaşlarım, daha ilk yıllardan iti
baren, iyice hatırlıyorum; ben de vazifeli ola
rak kendileri ile temas edip, dertlerini dmlenıi-
şimdir. Bu mağdur insanlar, her tarafa baş
vurmuşlardır ; fakat o zamanki istekleri rüt
belerinin iadesi ve orduya denmek olduğu için, 
buna yanaşilamamıştır. Rütbelerini alarak tek
rar orduya dönmek istediklerinden dolayı bu 
meselenin ciddi olarak ele alınması imkânı 
bulunamamıştır. Şunu da ifade edeyim ki; bü
tün siyasi partilerin ileri gelenleri, bir gün bu 
yaraların sarılacağını ifade etmişlerdir. Fakat, 
(bütün bu ifadelere rağmen, nice nüce yaralar 
sarıldığı, izale edildiği halde, bu yara sarılmış, 
izale edilmiş değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bununla şunu anlat
mak istiyorum : Burada bahis mevzuu olan şu 
kadar kişiye, şu kadar para vermek değildir, 
Ibür hakkın Yüce Meclis tarafından teslimi konu
sudur. Daha ziyade bundan doğacak mânevi de
ğer bu arkadaşlar için önemlidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanun teklifini 
muhtelif partilere mensup pek çok arkadaş yap
mıştır. Teklifçilerden birisi de benim. Evet, bu 
teklif çilerden birisi de benim ve şu anda bu tek
lif yaptığımdan dolayı, mevzuun Ibütün girdi
sini çıktııscmı bilen bir arkadaşınız olarak, zer
re kadar üzüntü duymamaktayım. 

Yalnız bu arada bir şeyi ifade etmek mecbu
riyetindeyim. Bu teklifin ilk sahilbi 3132 S. Sayılı 
basmayazıdan anlaşıldığı gibi, Cumhuriyet Se
natosu Malatya Üyesi Hamldi Özer, Eskişehir 
Milletvekili îsmet Angı, Çanakkale Milletvekili 
Zekiye Gülsen ve on arkadaşı, Cumhuriyet Se
natosu Afyon Üyesi Kemal Şenocak, Cumhuri
yet Senatosu İstanbul Ülyesi Mebrure Aksoley 
ve îstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in Eaninsu-
larm zararlarının... 

ORHAN OKAY (Konya) — Aferin, aferin.. 
Demek ki, Mecliste bir sen varsın. 

I REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet, bir ben 
I varım değerli arkadaşım. Lütfedip dinlerseniz 

neden var olduğumu anlıyacaksmız. 
Şimdi burada görülen 322 ye 1 nci ek S. Sa

yılı basmayazıda; «'Çanakkale Milletvekili Ze
kiye Gülsen ve on arkadaşının kanun teklifi» 
diye başlık atılmış ve arkasında da bu teklifi 
yapan hiçbir arkadaşın ismi zikredillmemiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şunu ifade edelim : 
Biz burada kanunları teklif ederken, kendi ki
şisel çıkarlarımız açısından değil, milletin yük
sek menfaatleri açısından kanun teklif etmek
teyiz. Burası Türkiye'nin en ciddî, en kutsal ku
ruluşlarından biridir. Burada bu kanunu şu tek
lif etmiş, bu tekliff etmiş gibi, meseleler üzerin
de propaganda işlememek lâzıımgelir ve vazife
lilerin de bu başlıkları yazarken dikkatli olma
lar. gerekir. 

Bunun yanında şunu da ifade etmek iste
rim : Ben hastalığım dolayısiyle Millet Mecli
sinde müzakeresi sırasında bulunamamış bir ar
kadaşınızım, o celsedeki zabıtları okudum. Bir 
arkadaş veya bâzı arkadaşlar, «Eminsu» olarak, 
mağdur olmuş olabilirler. Biz, dikkat buyurur
sanız, 27 Mayısta yapılan tasarrufların kayna
ğını, haklılığını, haksızlığını ifade etmedik; 
bizim ifade ettiğimiz tek şey, bir devrim hare
kâtı sırasında bu arkadaşların mağdur olduğu
dur. Binaenaleyh, meseleyi kişisel açıdan alıp 
buraya getirdiğiniz takdirde işin mahiyeti ta
mamen değişir ve milletvekilleri de, haklı ola
rak, ona göre reylerini kullanırlar. Bu raddeye 
getirilen mesele, bu açının çok ötesinde bir me
seledir. 

Değerli arkadaşlarım, burada akla gelecek 
önemli ter hukuk konusu vardır. Böyle bir ka
nun çıkarıldığı takdirde, bunu örnek alarak 
başka sektörler için de kanun çıkarılır mı? 

Değerli arkadaşlarım, bunun üzerinde ciddî 
olarak durmak lâzımigeler. Bu, 27 Mayıs Dev
riminin fevkalâde şartlan içerisinde meydana 
gelmiş bir hâdisedir. Buna benzer bâzı devrim 
kanunlarının Anayasaya aykırılığı bahis mev
zuu olamaz, diye kayıt konmuştur. Öyle ise Yü
ce Meclîs, eğer bu kanuna iltifat ederse, bunu 
belirterek, bu hâdiseye mahsus olduğunu belir
terek, bu hâdisenin özelliğini belirterek; yani 
27 Mayıs Devriminden doğmuş bir fiilin netice
sinde doğan zararın telâfisi anlamına geldiğini 
belirterek çıkarmalıdır. Yani, şunu demek isti-
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yorum : 'Bunun kapsamını teklifimde göstermiş 
bulunuyorum. Bunun kapsamım burada şu rüt
bede olanlara maaş verilmiştir, para verilmiştir, 
diye bütün sektörlere yaymak imkânı yok
tur; bunun tamamen farklı özel bir durum 
olduğunu tekdir buyuracaksınız. Hakikaten 
bunun tamamen özel bir durumu vardır, 

Yine burada önemli noktayı, değerli dik
katlerinize arz etmek istiyorum. Akla gelir 
ki, durup durduğu yerde bir binbaşı; birkaç 
yukarı rütbeye çıkarılıyor. 

IDeğerli arkadaşlarım, burada da tam bir 
tatbikat yapılmış olsaydı; ki, bu kanun teklifi
ni yaptıktan sonra bana heyetler gelmiştir : 
«Biz mağdur oluyoruz.» demişlerdir. E, niye? 
«Biz binbaşıydık veyahut albaydık, yarbay
dık, biz orgeneral olabilirdik.» 

Arkadaşlar, getirdiğimiz kanun teklifin
de, bir adaletin yerine getirilmesini nazara 
aldığımız için, burada orta bir noktayı al
dık. Belki o binbaşı arkadaş orgeneral ola
bilirdi, ama biz onun orgeneral olmasını, tüm
general olmasını bir tarafa bıraktık, ortalama 
bir noktayı, yani orduda görevini normal ya
pan bir subayın çıkabileceği bir noktayı, 
«allbaylık» rütbesini esas aldık. Yani adalet ba
kımından, muadelet bakımından konulan ölçü 
budur; Meclisin de bu ölçüyü muhafaza et
meye gayret göstermesi suretiyle bu kanunun 
çıkarılması lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, onbir yıl sonra hu
zurunuza gelmiş, özü haklı bir hâdise, in
san haklarına dayanan hukuk Devletinde bir 
hakkın tamirinden Parlamentonun ancak şe
ref duyacağı bir hâdise huzurunuzdıadır. Ek
siklikleri varsa, fazlalıkları varsa, bunları 
değiştirmek suretiyle en iyi şekli siz vere
ceksiniz, bu kudret sizlerindir^ bu şekli vere
rek, bir haksızlığı değerli yardımlarınızla or
tadan kaldıralım. 

(Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Mazhar Arıkan, buyu
runuz efendim. 

MAZHAR ARIKAN* (İçel) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanu
nuna ek 7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 sayılı Ka
nuna geçici madde eklenmesi hakkındaki ka-
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nun teklifi üzerinde kişisel görüşlerimi Yük 
sek Heyetinize ara etmek için söz almış bulu
nuyorum. 

'Daha önce bu teklif Millet Meclisince red-
redilmiş ise de, Cumhuriyet Senatosunda 
yapılan müzakeresi sonucu, 28 . 7 . 1971 tari
hinde senato tarafından kabul edilmiştir. 
İşte bu sebeple, konu nedir, getirilen kanun 
teklifi nedir ve neyi halletmek istiyor ve bu 
teklifin dayandığı gerekçenin hukukî geçer
liği var mıdır; bunları sırasiyle, sizleri sık
madan, arz etmeye çalışacağım. Ancak, Sayın 
Ocakçıoğlu'nun yaptığı gibi, lehte konuşan 
arkadaşlarına sataşan ve onları itham eden, 
icapsız ve mesuliyetsiz, üzücü bir konuşma yap
maktan kaçınacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 27 Mayıs 1960 ta
rihimden sonra, 2 . 8 . 1960 tarihinde Millî 
Birlik Komitesince çıkartılan 42 sayılı Kanuna 
göre, binbaşı ile albay rütbesi arasında muh
telif sınıflara mensup 4 228 üssubay ve askerî 
memur emekliye sevkedilmiştir. 42 sayılı Ka 
nuna göre yapılan bu. işlemin istihdaf ettiği 
gaye, zamanın M İ Savunma (bakanının imza-
sıraı taşıyan ve daha önce bütün subaylara gön
derilen tebligatta şöyle ifade olunmuştur: 

«Şanlı Ordumuzun necip Türk Milletinin 
tarihine lâyık ve istüktoaline güven verecek di
namik bir teşkilâta süratle kavuşturulmazsım 
sağlamak, üzere bu tarihî devrede kendilerine 
düşen vazifeleri anlayışla kabul edeceklerini, 
Türk su/bayının dünyaca bilinen olgun davra
nışından ve kahraman silâh arkadaşlarımdan 
beklerim.» 

Bu tebligatta kullanılan bâzı ibarelerden an
laşıldığına göre, ordudaki subay mahrutunun, 
ondunun Türk Milleitinin istikbaline güven ve^ 
recek dinamik foir teşkilâta kavuşturulması için, 
idari tasarrufa tabi tutulmak istendiği ifade 
olunuyor. Neticeden 2 . 8 . 1960 tarihi ile 
6 . 1 . 1960 tarihi arasında, yukarıda ifade et
tiğimiz gibi, 4 228 üistsulbay emekliye sevk edi
liyor. 

Malûmları olduğu üzere, sivil memurlar için 
emeklilik yaşı 65 tir. Orduda ise bu yaş haddi 
58 olarak kalbul edilmiştir. 42 sayılı Kanuna 
göre emekliye sevk edilen ordu mensuplanııın 
yaşı ise 35 - 40 arasındadır. Yapılan tasarrufta 
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dinamizm için nasıl bir faktöre ve kıstasa iti
bar edilmiştir, burada elbette bunun münakaşa
sını yapacak değiliz. 

Mulhterem milletvekilleri, bu, bir haksızlık 
yürürsünüz ki, resmî olsun, gayriresmî olsun 
işverenin, (başka bir deyimle yetlki sahibinin yet
kisini istimal edenken yaptığı işlemde, bir de
yimle münâsip görülmeyen bir hal, başka bir 
deyimle takdir ve dolayılsiyle tasarruf hatâsı 
olur ise, bu, tashih ve tamir edilinceye kadar, 
yalnız ilgililer nefsinde değil, umumi efkârda 
ve âmme vicdanında teessür ve teressübat mey-
dana getinmekbe devam eder ve bu huisuıs umu
ma sirayet etimiş ilginç haliyle münferit bir 
olay olmaktan çıkar, içtimaî bir mesele hüviye
tini ihraz eyler. İşte bu tasarrufun meydana 
getirdiği kırıklık, kırgınlık ve pek tabiî ki mağ
duriyetler, heyeti mecmuasiyle siyasi ve içtimaî 
hayatımızda ve yakın tarihimiz içerisinde «Emin-
ısu» meselesini meydana getirmiştir. 

Mulhterem milletvelbilleri, bu, bir haksızlık 
ve mağduriyet olarak telâffuz ve ifade olun
maktadır. Zira, Devlet hizmetinde görev alan 
memur, vazifeye girerken işveren Devletle an
laşmasının özünde, kanunların tâyin ettiği hiz
met süresi idinde, yine kanun ve nizamların ta
nıdığı yetki ve nizami sınır ve usuller dairesin
de değerlendirmeye tabi tutulacak olan istidat 
ve melsaisiyle varılması mümkün ve mukadder 
olan en yüksek kademeyi ihraz etmek arzusu
nu izhar eder ve bu, en masum ve en tabiî bir 
arzu ve taleptir. Pek tabiîdir ki, hastalık gibi, 
malulen ve istekle veya özel kanununda sebep 
olarak öngörülen şartların tahakkuku ile ay
rılmalar hariçtir. Eminsu mevzuunda bunlara 
bakılmayijp, âkit tek taraflı feshedilmiştir. Bu
ma mukabil, tâbir caizse, verilen tazminat - M, 
mlüsavidir - emekli ikramiiyesi, zait emekli 
maaşıdır. Bu ise, mağduriyeti telâfi etmemek
tedir. fşte bu izahatımıza mebde aldığımız nok
tadan işe başlar ve bakarsak memuru ihtiyarın
da olmayan bir hareketle haksızlık ortadadır. 

42 sayılı Kanuna göre emekli olmuş albay 
1 100 - 1 200, yarbay 875, kıdemli binbaşı 725, 
(binbaşı 575 lira emekli maaşı almaktadır. 4 228 
isulbayın listesine, bir şans eseri girmemiş bu 
rütbe mensuplarının normal süresi sonumda, 
(bugünkü mevzuata göre, alacakları emekli 
maaşının miktarını tahmin ve takdir buyursu-
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nuz. Emekliye ayrılan 4 228 üsbsubaym, öğren
diğimize göre, 3 090 ı iş bulmuş çalışmaktadır. 
bunların emeklilik durumu yeni hizmetlerinin 
hitamında mevcut Personel Kanununa göre tas
hih görecektir. Çalışmayanlarım, iş bulup çalışa
mayanların adedi se 1 138 dir. Bunların duru
mu nasıl halledilecek? Bunlara iş verilmiş de 
çalışarak eski hizmet sürelerine ilâve yapıp, bu
günkü Pensionel Kanununun ve Emekilik Ka
nununun araidığı hizmet süresini ikmal etmemiş
ler mi? Hayır... Elbette iş bulsalar bunu ikmal 
ederlerdi. 

Kaldı ki, mağduriyetin ve haksızlığın her 
saman maddi ölçüler içinde değerlendirilmesi 
mümkün olmaz ve doğru da değildir. Mânevi 
mağduriyetin isıtiraJbı çok kere daha etkili gel
mektedir. Oenç yaşta emekliye sevk edilmiş, 
samimî olarak beyan etmek isterim ki, hiçbiri
sini şahsan yakinen tanımadığım bu muhterem 
zevatın içinde hiç (şüphesiz ki, pek çok 'istidat sa
hibi, büyük makam ve rütbelere namzet kişiler 
varidi. Lütfedip çıkaracağınız bu kanunla bun
ları, hiç şüphe etmiyorum ki, hâlâ tahassürü 
ile mustarilboldükları rütibeye çıkarmıyacaksı-
nız. Telâfisi kabil olmıyan mağduriyetlerin 
gayriâdil oluşu üzerinde durmakta toplum men
faati bulunmıyacağı için, biz bu husus üzerin
de durmak istemiyoruz, ama çıkması arzulanan 
kanun bu mağduriyetin bir yönüyle telâfisini 
sağlıyacağı cihetle Yüksek Heyetinizin bu ta
rafları ile önemine ve hususiyetine binaen hâ
disenin üzerine büyük bir vukufla eğilip me
seleye sahip çıkacağına emin bulunmaktayız. 

Muhterem milletvekilleri, 
Burada bâzı sual ve tereddütlere cevap olur 

ümidiyle birkaç açıklamada bulunmak işitiyo
rum. 

Bu kanunla bir zümreye Ve sınıfa özel bir 
hak tanımak Anayasanın eşitlik prensibine ay
kırı olmaz mı denebilir? Hemen beyan etmek 
gerekir ki, eşitlik prensibine aykırı bir hal 
yoktur. Bilâkis, fende nazaran çok kuvvetli 
durumda bulunan Devletin, sahibolduğu binta-
kım yetkilerini kullanırken ferdi ezmesine mâ
ni olmak için asırlardır savunulan eylemlerin 
kanuniliği prensibi korunmuş olur-ve bu ilke 
burada bir haksızlığın tamiri, eşitsizliğin tama
men zıddı olarak bir eşitlik sağlamak suretin
de tecelli ve tezahür eder. 147 1er hâdisesi ay-
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i • ;„*IVrulhterepı milletvekilleri,;^ 'ZîZ:":'.\f*. 
j .., Jfedı bulunduğumuz -:tinşgn ;Mftİ&£Hff.'78. 
i Anaıhürriyetleri Korumaya dair Sözleşmenin 
| dayalı bulunduğu rinsan ^Hakları Evrensel Be-
j yaıpa^e&toin önsıözünde, c «Jnşjtnların; r£aıkuk 
İ dışıma çıkmamasını t^^rı •J^m'-J^^y'^isiifj^rt 
' letün ve dünya barışının temeli olan insan hak-
; larımn bir hukuk rejimiyle korunması esaslı 

bir zarurettir.» denilmektedir.. 
•Mıılht^€mîmİİliı#(iMeıi, . u """ ^ "/ ,'x 

'••işte' bu ;1tanûn teklifi deLrsahip' /çik^|ımi^ 
hufkuk rejimi•'içinde 'bar- zarureti iÖe-ifftmsk? 

! tedir ve onun için getirilmiştir. ^-^'^ 
Teklif şu hususları kapsamaktadır: - u 

42 sayılı "Kanuna gıöre emekliye seyk~©dil-r 
miş bulunan üstsufâjpvie11 ^sl&rî ^ mfenförlâfâ' 
bağlanan emekli aylıklarının, burilarift emek
liye ayrıldıkları tarihle bukarömtüı ^rür luğ^ 
girdiği tarih arasındaki sürenin "her üB yflrbir 
derece ^ükselm|esine Ve artan'^ıilarin1 da kade
me ilerlemesine sajrilmasi suretiyle ^üzfeltiMe? 
ği, hükmü getiriliyor.' " l' _;•'';* '"'" ! ; •• i ~ 

Ayrıca,' bunlardan '&£#4 sarılı'Kunun^hu-^ 
kümlerime göre,~ görev "almişj ;blânîâra' emekli/ o£ 
duklarında bu kanun nüMmîefiriin uygulana
cağını; tasrih :ed^^ 42 İayıİî îta^httnla 
emekliye- aynlmış 'ölüp da, vazife almamış %>\$£-
larıri '30 yıldan riıdissîn hizmet surelen emikîf--
ye ayrıldıklar! tari!h't^-r:-j^reı^-''-''ft^^aÂiJ|îS# 
binden ve o talihteki bör^larima esaslarına gâ-
re Türkiye Oumhkriyötii- J Emekli Sandığınca 
borçlandınlacağı hükmü getiriyor ve kezi;/ 
hizmet süresi: toplamının 30 yık-gaçmiy eçeğini 
teşfbit ediyor'-ve; bunlardan ölenlerin dul ve-5% 
timleri hakkında- da aynı -hükümlerin, uygular 
nacağr öngörülüyor ve son olarak da, Şunlara 
geçmiş süreler için görev ;ye emekli ;ikp>miy«si 
farklarının - hiçbir suretle • ödeniniy şeeği - • çkşsin 
hükmü getiriliyor. . 1Vl ^ 

m suretle -mukabil bir kanuni eylemle; tamüvve' 
telâfisi,edilmemiş midir? ;. t _ ; 

Muhterem milletvekilleri, 
Sivil memurlar için de ajrnı şey düşünülür 

ve yapılır mı şeklinde hatıra gelebilecek -bir 
ısuale şu cevap verilebilir. Bugüne kadar sivil 
idarede böyle bir tasarruf ve tasfiye yapılma
mıştır. Eğer, sivil idarede de yapılmış olur da 
Anayasanın 31 ve 114 ncü maddelerinde yazılı 
olduğu üzere, hak arama serbestisi ve idarenin 
her türlü eylem ve işlemlerine karşı kişinin ida
ri yargı yoluna başvurma hakkı o tarihte mev
cut değilse ve ayrıca meri Anayasamızın geçici 
4 ncü maddesinin ikinci fıkrasında yazılı ol
duğu üzere, «27 Mayıs 1900 tarihinden itibaren 
Kurucu Meclisin toplandığı 6 Ocak 1981 tari
hine kadar yasama yetkisini ve yürütme göre
vini Türk, Milleti adına kullanmış bulunan Mil
lî Birlik Komitesinin ve devrim hükümetleri^ 
nin karar ve tasarruflarından ve bunların, ida
rece veya yetkili kılman organ ve mercilerce 
uygulanmasından dolayı karar alanlar, tasar
rufta bulunanlar ve luygulıyanlar: hakkında ce
zai veya malî veya hukukî • sorumluluk iddiası 
ileri sürülemez: ve bu maksatla her. hangi, bir 
yargı merciine başvurulamaz.» hükmüyle v& "ke
za aynı maddenin dördündü fıkrasında yazılı 
olduğu üzere, «27 Mayıs 1960 dan 6 Ocak 1031 
tarihine kadar çıkarılan kanunların» - ki, "bu
na 42 sayılı Kanun da dâhil - «yapılmış tasar
rufların» - ki, buna 42 sayılı Kanunla yapılmış 
4 228 üstsubaym emekliye şevki tasarrufu da 
dâhil - «ve alınmış kararların değiştirilmesi 
veya kaldırılması hallerinde de ikinci fıkra 
hükmü saklıdır.» Âmir hükmü ile her türlü ka
nun yoluna müracaat hakkı fiilen ve hükmen 
imkânsız bir hale gelmişse, elbetteki sivil ki
şiler hakkında da onların sosyal güvenlikleri
ni sağlamak için böyle bir kanun teklifi getir
mek hakkaniyet ve nasafet kurallarına uygun 
bir hakşinaslık olur. 

Bu hususları tesbit ettikten sonra, burada 
bu emeklilik işlemi, «ordu kadro mahrutunda-
ki şişkinliği gidermek için yapılmıştır, orduda 
dinamizmi sağlamak için yapılmıştır» diyenle
re şu suali sormak icabeder: Acaba kadro mah-
rutundaki şişkinliği gidererek orduyu dinamiz
me kavuşturmak için 35 - 40 yaşındaki subay
ların mı emekliye ayrılması gerekirdi? 

'Sayın milletvekilleri r^; ?;Tvr r:: T : " ' :">. 
Ben playı g^lerinizinr toüne'geî?gşk -yönüy

le sermeye çalıştım. Elbetteki takdir- ^uh'^eıjem. 
heyetinizindir, ı. r ^ - v ?;/*;;-• - : H r'.zr'::•'•-d 

Son söşüm -odur M; kjanun rteklffâ ^ ^ekr 
liyle kanunlaşırsa ll'ıyıl^an berdevam ı'edşrç 
bir ıstırabı ve yükselen haklı pr.feayadı- djıio 
dirmiş olacakfar. ^Butsebeple,- 'teklifin^ -kanun^ 
laşması için komitsjfpn raporunun :benimse^mj6r 
sini Yüksek; Heyetinizden i^|irihaın eder, saygif 
lar sunarım.3 (Alk^lar^-^ :0 ck'C-C ;.l-Y,:•••-.*.:: sjy 
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BAŞKAN — Efendim, konuşmaların sınır- I 

landırılmasına dair bir önerge vardır, okutu
yorum: 

©ayın Başkanlığa 
Konuşmaların 5 er dakika ile sınırlandırıl

masını arz ve teklif ederim. | 
Konya 

Orhan Okay 

BAŞKAN — önerge üzerimde sföz istiyen sa
yın üye?... Yok. önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

'Sayın ismet Angı. Buyurun. 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Bir haksız muamelenin, bir eşitsizliğin orta

dan kaldırılması, magidur edilmiş bâzı vatan
daşlara haklarının iadesi yolunda hazırlanan 
bu kanunun müzakeresinde Mm meselesi üze
rinde, sebep meselesi üzerinde, kanunu ışu tek
lif etmiş, bu arkadaşımızın ismi önce yazılmış 
meseleleri üzerinde konuşma olmasaydı Yüksek 
huzurlarınızı işjgal etmek istemeydim. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bir kanun haksızlığı otta/dan kaldırılıp, mağ

duriyetten kurtaracak ise, bu kanun kimden ve 
ne zaman gelirse gelsin, Büyük Millet Meclisi
nin devamlı olarak bunun yanında olacağı inan
cı ve tecrübesi içerisindeyim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Usulünde ola
cak İsmet Bey. 

İSMET ANGI (Devamla) — Ben de bu ka
nuna imza atan ve ayrıda Ibir teklif Ihazırlıyan 
arkadaşların içerisindeyim; ama bâzı arkadaş
larımızın yaptığı j5$b!i, ben evvelâ verdim, be
nim kanunum görüşülmedi, benim ismim yok 
gibi bir alınganlığın içerisine düşmek istemiyo
rum. 

Mulhterem arkadaşlar, 
Esas olan, kanunun haklı bir sebebe istina-

dedip etmediği, bir haksızlığın kaldırılması 
hususunda bir görüş ve karardır. Bu itibarla, 
mağdur edilmiş arkadaşlarımız varsa, şu tarih
te, şu sebeple, şu tasarrufla mağdur edilmiştir 
diye hâdiseleri ve tarihleri, birtakım isim zik
rederek onlara olan sempati ve antipatileri bu
rada dile getirmekle kanun üzerinde verilecek 
karara ĝ öl'ge düşürmeye mahal yoktur. 27 Ma
yıs tasarrufu böyle 'olmuş, 22 Şubat tasarrufu I 

böyle olmuş diye, o tarihlerdeki hâdiselerin 
tesiri altında biz vicdani kararlarımızı verecek 
değiliz. 

Bu itibarla, bu kanuna emeği geçen ve bu 
haksızlığın giderilmesi üzer'inde karar verecek 
her arkadaşımıza şükranlarımı arz ile, lehinde 
oy verilmesini saygılarımla istirham ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sa
yın Kılıç. 

GEÇİCİ KOMİSYON SöZÜÜlSÜ İLYAS 
KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar, 

közlerime, 27 Mayıs 1900 tarihinde Birinci 
inönü Hükümetinin programında okunan bir 
pasajla başlamak istiyorum. Bu pasajda devrin 
Hükümetinin Başbakanı şöyle hitabediyordu 
Yüksek Meclise: 

«Memleketlin bünyesinde ve Devletin bütün 
teşkilâtında devamlı huzurun temin edilmesiy
le birlikte, vatandaş münasebetlerinde geçmiş 
siyasi mücadelelerin yaralarım tamamiyle teda
vi ötmeyi, dikkat ve ehemmiyetle göz önünde 
bulunduracağız ve üzerinde çalışacağız.» 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, bu meseleyi his 
plâtformundan çıkartarak meselenin üzerine 
eğilmek suretiyle; bu nedir, nereden gelmiş 
ve neden bu noktaya erişmiş olduğunu anla
mak ve birbirimizi bu mevzuda ikna etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Ekseriyetimiz bu Mecliste hukukçuyuz. Bir 

insan kabul ediniz ki, müracaat edeceği bütün 
merciler kapatılmış ve kendisine bir tasarruf 
yapılmış. 

Şimdi, Eminsu meselesinde arkadaşlarımızın 
emekliye ayrılması keyfiyeti, orduyu gençleştir
mek esasına istinaden bir tasarrufun sonunda 
olmuştur. Bu emekli edilme keyfiyetinden son
ra, haksızlığa uğradığını iddia edecek bir arka
daşın her hangi bir kanun merciine müracaat 
etme hakkının, Anayasanın geçici 4 ncü mad
desi gereğince, elinden alınmış olduğunu nazari 
itibara alırsanız, bu tasarrufta birtakım haksız
lıkların olabileceğini göreceksiniz. «Hukukçu
lar» kelimesinden bahsetmemin sebebi, hukuk
çu arkadaşlarımız rey verirken bunu nazarı iti
bara alarak, hakikaten, kolay yoldan bir haksız
lığın telâfisi mevzuu bahistir diye düşünebilir
ler. 
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Sevgili arkadaşlarım, 
Çok kısa bir geçmişte erken emekli tazminatı 

diye ıbir kanun çıkardık ve bu kanunda, yaş had
dine kadar hizmet edemiyen insanlara, kanuni 
gerçekler muvacehesinde emekli edilmiş olmak
tan dolayı aradaki farkı, yani yaş haddine ka
dar olan farkı para olarak tediye ediyoruz ve 
tazminat veriyoruz. Bu, birinci tatbikat değil
dir. Misâlleri daha da vardır. 

Şimdi, birtakım arkadaşlarımız, «bu kanun 
haksız bir kanun teklifidir» demektedirler. Ar
kadaşlar, bu kanun haksız bir kanun teklifi de
ğildir. Bu, cemiyet içerisinde kanayan sosyal 
bir dâvanın, yüksek yardımlarınızla kanaması
nın durdurulması ve Birinci inönü Hükümeti 
zamanından beri başlamış olan «yaraları sar
ma ve sosyal problemleri halletme» meselesi
nin son zinciridir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarımdan bu kanu
nu bir haksızlığın telâfisi için getirilmiş bir ka
nun teklifi olarak kabul ötmelerini rica ediyo
rum. Reylerini bu istikâmette vermelerinin fay
dası vardır. Bu memlekette bir Eminsu mese
lesinin artık kapatılmasını ve bundan dolayı 
ıstırap duymuş olan insanların ıstırabının hiç ol
mazsa bu yönden telâfisi cihetine gidilmesi hu
susunda yardımcı olmalarını temenni ediyorum. 

Sözlerimi uzatmak suretiyle arkadaşlarımın 
huzurunu fazla işgal etmiyeceğim. Yalnız söz
lerime nihayet verirken bir hususu daha belirt
mek istiyorum. 

Bâzı arkadaşlarım diyorlar ki, bu kanunla 
birtakım arkadaşlar general maaşı alacak ve 
general olacak . Böyle bir şey sureti katiyede 
yoktur. Çünkü, son çıkmış olan 1225 sayılı 
Emekli Kanununa ekli cetvelin altında görecek
siniz ki, generaller gösterge üstü bir esasa bağ
lanmış ve onlar için ayrı bir statü tanzim edil
miştir. Böyle bir mesele de mevzuubahiıs değil
dir. 

Burada, küçük rütbede emekli olmuş arka
daşlarımızın, az maaşla emekli olmuş arkadaşla
rımızın, kanuni bir mercie müracaat etmek hak
kı elinden alınmış olan arkadaşlarımızın hizmet 
sürelerini otuz seneye iblâğ etmekten başka 
ileri her hangi bir davranış yoktur. 

Reylerinizi bu istikâmette kullanmanızı, yan
lış bir harekette bulunmadığınızı ve kimsenin 
malını kimseye vermediğinizi belirtir, kanunun 

— 37 
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lehinde oy kullanmanızı rica eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Abbas. 
HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Muhterem 

Başkan ve muhterem arkadaşlarım, 
Biz, hak sahiplerinin haklarını almalarına 

karşı değiliz. Ancak, bu değirmenin suyu ne
reden gelecek? Malî portesi nazara alınmadan 
alelacele bir sene önce çıkarılan Personel Kanu
nunun getirdiği zamlı maaş ve ücretler hiçbir 
meslek mensubunu memnun edememiştir. Bu 
yüzdendir'sene içinde pek çok meslek mensupla
rına «ek veya yan ödenekler» ve saire adı altın
da ilâve kanunlar geldi ve Personel Kanununun 
malî portesi, 38 milyarlık bütçenin % 75 ini 
alıp götürdü. 

Dünyanın hiçbir ülkesinde personel maaşının 
tutarı % 30 u aşmazken, Türkiye'de tam tersine, 
Hükümetler memur maaşını ve cari masrafları 
gidermekle uğraşmaktadır. Bu yanlış ve hatalı 
tutumdan vazgeçilerek : 

a) Hayatın günden güne pahalılaşmasını 
önleyici çareler getirilmeli. Yoksa yapılan zam
lar da bir fayda vermemektedir 

b) (Sorumsuzca yapılan israf attan ve lüks 
yatırımlardan vazgeçilmeli, nnillî istihsalâtımızı 
artırıcı yatırımlara önem vermeli. Yerli sana
yiimizi ve hassaten harb sanayiimizi kurarak 
biran önce dışarıya bağlılıktan ve iktisadi esa
retten kurtulmalıyız. 

Artan zamlar karşısında fakir milletimizin 
alma gücü kâfi gelmemektedir. Gelir getirici 
önemli yatırımlar durmuş, işsizlik had safhaya 
ulaşmıştır. Tüccar, esnaf, çiftçi eli kolu bağlı, 
sermayeyi yiyip bitirdiği gibi, bankalara da gırt
lağına kadar borç içindeler. Senetlerini ödeye
memekten protestolara uğramaktadırlar. Halkı
mızın yüzüne bakamıyoruz, 

Geçende Tokat'a gittim, esnaf, sanatkâr, 
tüccar ağlıyor ve bize sitem ediyordu. «Zamdan 
başka bir şey elinizden gelmiyor mu? Bizim 
için durgunluğu, işsizliği giderecek ne gibi ted
birler alıyorsunuz?» demeleri karşısında emin 
olun cevap veremedim. 

Bu artan ilâve zamları karşılamak için müte
madiyen zaruri ihtiyaçlara zam yapılıyor. Va
tandaş bütün şiddetiyle gelen kışa karşı hiçbir 
ihtiyacını karşılıyamamaktadır. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa-
ym Başjkan, bunun kanunla ne alâkası var?. 
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• HÜSEYİN ÂBB2&3 ^Devamla) —; Odun, kö
mür, yiyecek, giyecek her şey ateş pahasınadır. 
Biz hâlâ 'öncelikle zamlarlâvîigili kanunların çı
karılması ile meşgulüz, önce kaynak bulalım, 
milletin ıstırabını dindirelim, sonra bu işlere 
sıra gelsin. Biz isfc önce kendimizi düşünüyor, 
milleti de kuru vaitlerle oyalıyoruz, fakat millet 
artık bunu yutmuyor/ 
- -Efendiler? '••«••••' 

Memleket maddi ve mânevi buhranın eşiğine 
gelmiş, .memleket münevverlerinden fedakârlık 
beklerken biz hâlâ mağdur olmuş şu veya bu 
zümrenin'işiyle meşgulüz. Mağdur olanlar sa-

'deee-halen üzerinde görüşülme yapılan emekli 
•subaylar veya sivil sektörden emekli olanlar mı
dır? ••• -'• 

• AHMET BULDANIM (Muğla) — Sayın Bal
kan, bu konüşmalarro kanunla bir ilişiği yok. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, sadet dışına çıkı
yorsunuz. Lütfen sadede gelin. * • 

,,, HÜSEYİN, ABBAS (Şıevamlaf — Bitiriyo
rum Sayın,Balkan. *••.. /...• ... ,... (, 

Artan zamlar karşısında bütün millet töpye-
,kûn mağdurdur. Bunun içjn; gerekli ^tedbirler
le, gereği gibi meşgul olamıyoruz ye 12 Mart 
.muhtırasının gayesinden.uzaHaşıyorug. ..,,.. 
T ,t, .Sayalarımla. , ,•«„* " >',. „Y,, 
• BAŞKAN ^ Başka söz ietiyen?.. Yok. < * 

Bu konuda Meclisimizde Uk tar ikat olmak
ladır. Kanunlar Müdürlüğü ile, görüştüm. Ya
ni, Meclisçe reddedilmiş,, Senatoda kabul , ed#-

fmiş, tekrar Meçliise gelmiş ilk meyzudur. 
,* Ancak, Ana^aş^nın^bu konudaki; , «JYEeçliş, 

Cumhuriyet Sienâtf sunun kabul ettiği metni ye
niden görüşür,»* hükmü, diğer kanunlarınj prose
dürünü tatbik ^ ^ '...*. 

Bu bakımdan, müzakeresini'yapmış. olduğu
muz feu karnın teklif|njn tümü üzerindeki müza
kereleri. bitirmiş, olu^oyüz, *', Maddelere geçilme-
ş i n i ^ y î r y a ^ ^ 
ederseniz ma^delen J$el^^ " B||k^n-
]j[k;sPivan^ 
iatBiîcatîISiı şekilde yâpâca^r't'J^^*'''^"7''\ ' '"\\ 

rf ., Maddelere ^ç i j^eş^ro^a^n^a , £unu^rum. 
^ a b u l edenjer -İûjtfen ^jş^^^bıı^Diygmıî^u.^i't-

Efendim, öylaj_ g ^ ^ ^ . ^ ; ; 3 ^ ^ l ^ J f ^ 
var, o bakımdan Divanda terelddüt hâsıl olmuş-

*#ir. •- Ayağa* k a l ^ a S ^tlret^e'^ojrltamâyı- tek-
raflıyacâğ^z^fi î-x sU'-^u^l t&iîsti <£# \ ' ^ '•.•'*' 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Ka^ul edenler lütfen ayağa kalkmak suretiyle 
işaret'"buyursunlar.. 42. (C. H, P. arka sırala
rından, «32» sesleri) Yanlış sayım varsa tek
rar sayarız efendim. (O. H. P. arka sıralarından 
«Yeniden sayılsın» sesleri) 

Kabul edenler lütfen ayağa kalkıp işaret bu
yursun... 41 efendim. Kabul etmiyenler... 39. 
(C. H. P. arka sıralarından gürültüler) Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir efendim. (G-ürül-

ORHAN OKAY (Konya) — Kabul etmi
yenler yeniden sayılsın. Kabul edenleri üç de
fa saydınız. 

BAŞKAN — Sis saydırdınız, ben saymadım 
ki... 

• ORHAN OKAY (Konya) — 42 dediniz, 41 
çıktı. 

-BAŞKAN — 42 dedim, fakat; bir tanesi oy 
vermemiş olabilir. 

MEVLÜT OCAKÇÎOSLU (Niğde) — Kabul 
etmiyenleri. de bir daha sayın... 

BAŞKAN —r Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. (0. H. P. arka sıralarından gürültüler) 
Çoğunluğunuz varsa 1 nci maddeyi reddedersi
niz mesele kalmaz. (Gürültüler) 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkın

da kanun teklifi 
Madde 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu

riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ge
mici, madde eklenmiştir. 

Geçici madde — a) 2, . 8 . 1960 tarihi ile 
; Earlömanter rejimin ilk - toplantı tarihi olan 
1 ; Kasım 1961, tarihi arasında ,2 . 8 . 1960 tarihli 
ve 42 sayılı Kanun hükümlerine göre emekliye 
seyk edilmiş, bulunan üstsubay ve askerî me
murlara^ bağlanan ^me^lı aylıkları, emekliye 
ayrıldıkları tarih ile bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarih arasındaki sürenin her üç yılı bir de
rece yükseltilmek yie artan yıllar kademe iler
lemesine sayılmak suretiyle düzeltilir. 

. 1?) Bunlardan .5434 sayılı Kanun hükümle
rine-göre görev almış olanlara emekli oldukla
rında bu kanun hükümleri uygulanıp 

c) (b) fıkrası dışında kalanların (30) yıl
dan noksanhizmet süreleri, emekliye sevk edil
dikleri tarihlerdöki görev aylıkları 'üzerinden 
Ve o tarihlerdeki borçlanma esâslarına göre, 
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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca borç
landırılır. 

Bu borçlanma, ilgililer adına borcun tahak
kuk ettirildiği tarihi takibeden aybaşından iti
baren aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle 
tahsil olunur. 

Borçlandırılacak olanların bu sürelerle bir
likte hizmet süresi toplamı (30) yılı geçemez. 

d) Bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri 
hakkında da yukardaki hükümler uygulanır. 

e) Bunlara, geçmiş süreler için görev ve 
emekli aylıkları ile emekli ikramiyesi farkları 
ödenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Bozatlı 
buyurun. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Vaz geçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Komisyon benimsemiştir. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler lüt
fen işaret... 

(A. P. sıralarından, yedi milletvekili ayağa 
kalkarak Genel Kurulda çoğunluğun olmadığı
nı iddia ettiler. C. H. P. şıralanndaın şiddetli 
gürültüler, «Oylamaya geçildi, ekseriyet yok 
denilemez.» sesleri) 

Efendim, bir şey mi dediniz? Bir şey mi bu
yurdunuz efendim? 

BURİHANETTİN ASUTAY (izmir) — Oyla
maya geçtiniz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, 
ben ne olduğunu anlamıyorum ki. (C. H. P. sı-

1. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın; Uşak 
Elmahdere Cajrıii İmamı ile Uşak Müftüsünün 
yapmış olduğu beyanlara dair soru önergesi ve 
Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/276) 

23 . 7 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını müsaadelerinize 
saygılarımla rica ederim. 

', Uşak Milletvekili 
Âdil Turan f 

ralarmdan şiddetli gürültüler, «Oylama sırasın 
da ekseriyet yok denemez» sesleri) 

Rica ederim efendim, muamele yapıyoruz 
Evet, oylamaya geçiyoruz. Müsaade buyurun 
(C. H. P. sıralarından şiddetli gürültüler; «oy
lamaya geçtiniz» sesleri) Ne deniliyor, onu an-
lıyalım efendim, tesbit ediliyor. (C. H. P. sıra 
larmdan şiddetli gürültüler) Müsaade buyurun, 
oylamaya geçiyorum efendim. (C. H. P. sırala 
nndan gürültüler) Ne bağırıyorsunuz; Ne ol
muş ki?.. 

(A. P. sıralarından beş milletvekili ayağa 
kalkarak Genel Kurulda çoğunluğun olmadığını 
tekrar iddia ettiler.)1 

Ne arzu ediyorsunuz efendim? (O. H. P. sı
ralarından şiddetli gürültüler, «oylamaya gteçil-
di» sesleri) 

Oylamaya geçiyorum işte. 
Birinci maddenin ... (A. P. sıralarından «Ek-

seriyet yok» sesleri) 

Oylamaya geçileceği sırada beş kişi ayağa 
kalkmak suretiyle ekseriyetin olmadığını beyan t 
etmişlerdir. Zapta geçmiştir. Ekseriyetimiz yok
tur. (C H. P. sıralarından şiddetli gürültüler, 
«Oylamaya geçtiniz» sesleri «Yoklama yapınız» 
sesleri) 

Birleşimi, 20 Ağustos Cuma günü saat 15,00 
te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,32 

Ulus, Günaydın, Hakikat gazetelerinde, gün
lerden beri Uşak Elmahdere Camii imamı Os
man Yalçın, Uşak Müftüsü Zübeyir Koç, Uşak'
ta mahallî gazete sahipleri Sezai Dumanı ve Er
doğan Dernekl içine alan hâzı haberler yayın
lanmaktadır. Bu arada Müftü Zübeyir Koç'un 
bâzı siyasi beyan ve davranışlarına da tanık 
olmaktayız. 

Konunun gerçek yüzünün ne olduğu, adı ge
çen müftü hakkında ne gilbi işlem yapıldığının 
bildirilmesi? 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

— 39 — 
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T. 0. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
(Sayı : 77-47/10801 

14 . 8 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak El-

malıdere Camii imamı ile Uşak Müftüsünün 
yapmış olduğu beyanlara dair 23 . 7 . 1970 
tarihli yazılı soru önergesinin clevabı üç nüsha 
olarak ilişikte sunulmuştur. 

Saygiyle arz ederim. 

Prof. Dip. Nihat Erim 
Başbakan 

Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan'ın 23.7.1970 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı 

Uşak Müftüsü Zübeyir Koç ve Elmalıdere 
Camii imamı Osman Yalçm hakkındaki iddialar 

' Diyanet İşleri Başkanlığı müfettişlerince ko
vuşturulmuş, iddiaların gerçeklere dayanmadığı 
sonucuna varılmıştır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

Not : Millet Meclisi 16 . 8 . 1971 tarihli 149 
ncu Birleşim Tutanak Dergisine konulan 7/276 
sayılı yazılı soru cevabı ekidir. 

2. — Mardin Milletvekili Şevki Altındağ'ın, 
Mardin ortaokul ve liselerinin ihtiyaca kâfi ge
lip gelnıedeğine dair önergesi ve Millî Eğitim Ba
kanı Şinasi Orel'in yazılı cevabı (7/321) 

5 . 10 . 1970 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Millî Eği

tim Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz 
ve talelbederim. 

Mardin Milletvekili 
Şevki Altındağ 

1. Mardin Lisesi ortaokul dâhil mevcut ta
lebe adedine yeterliımidir? 

2. Değilse bakanlığımızla alınmış tedfoir 
nedir ve ne zaman normal öğretime geçecek der-
'sane adedi ikmal edilecektir? 

3. Mardin'de mevcut 4 lise ve 9 ortaokulun 
normal öğrenmen kadrosu ne kadardır, halen 
kaç öğretmenle bu okullar öğrenim yapmakta
dır, ne kadar öğretmen açığı vardır, mevcut öğ
retmen branşları nedir, yabancı dil İngilizce, 
Fransızca ve Almanca öğretmenlerinin adedi 
ne kadardır? Liseler ve ortaokulların ayrı, ayrı 
mevcut öğretmen ve branşları ile mezun olduk
ları okullar hangileridir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 13. 8.1971 

Özel 
Sayı : 00227 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 12 .11.1970 tarih ve 7/321-2448/17596 

sayılı yazılarınıza, 
Mardin Milletvekili Şevki Altındağ'ın, Mar

din ortaokul ve liselerinin ihtiyaca kâfi gelip 
gelmediğine dair, yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Şinasi Orel 
Millî Eğitim Bakanı 

Mardin Milletvekili iSayın Şevki Altındağ'ın, 
Mardin Ortaokulu ve liselerinin ihtiyaca kâfi 
gelilp gelmediğine dair, yazılı soru önergesi ile 

ilgili cevabımız. 

1. Mardin Lisesi v© ortaokulu aynı binada 
tedrisat yapmakta olup, bu binanın derslik sa
yısı 21 dlr. Çift öğretim yapılmaktadır. Bu oku
lumuzda okuyan I nci devre öğrenci sayısı 
1 264, şube sayısı 23, II nci devre öğrenci sayısı 
786, şube sayısı da 15 tir. Sene başında elde edi
len istatistik bilgilere göre, her iki devrede top
lam öğrenci sayısı 2 040, şubelere düşen öğrenci 
sayısı ise 50 - 55 arasında değişmektedir. 

2. Bu duruma göre, merkezdeki lise ve or
taokul binasının bugünkü öğrenci mevcudunu 
karşılıyacak durumda olduğu, vilâyetin yaptı
ğı okul açma teklifleri arasında merkezdeki li
se ve ortaokulun bulunmayışından anlaşılmak
tadır. Ancak; 1972 yılında Kızıltepe ilçesinde
ki Kızıltepe Lisesine 12 dersanelik ek bir bina
nın yapılması, 1972 - 1977 yılları arasında da 
okul açılmasının gerektirdiği yerlerde bir plân 
dâhilinde bu sayının artırılması düşünülmekte
dir, 

— 40 — 
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3. 1970 - 1971 öğretim yılında Mardin ili 
dahilindeki 4 lise ve 10 ortaokulun branşlara 
göre öğretmen kadrosu, öğretmen ihtiyacı, ya
bancı dil öğretmenlerinin adedleri ve öğretmen
lerin menışeileri ekil listede gösterilmiştir. Top
lam olarak mevcut öğretmen sayısı 83 tür. İhti
yacı hissedilen çeşitli branşlardaki öğretmen sa
yısı ise 44 tür. Öğretmeni olmıyan branşlardaki 
açık derslerin mahallen kapatılması yönüne gi
dilmiş, mevcutları az olan yabancı dil, Resim -
iş, beden eğittmi ve müzik gi>i derslerdeki 
(branş öğretmenlerinin yokluğu ihtiyaca büyük 
ölçüde tesir etmiştir. 

1971 - 1972 öğretim yılında ihtiyacın, orta 
dereceli okullara öğretmen yetiştiren okul me
zunları ile diğer kaynaklardan mezun olup ba
kanlığımız emrinde görev almak isteyenler ara
sından âdil ve dengeli atamalar yapmak sure
tiyle kapatılması yönüne gidilecektir. 

3. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
1960 - 1970 yıllan arasında her derecedeki öğre
tim hizmetleri için harcanan para miktarına dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel
in yazılı cevabı (7/376) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygı ile rica ederim. 

16 .11.1970 

Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur 

1. 1960 - 1970 yılları arasındaki on yıl için
de Millî Eğitim Bakanlığınca Amasya ilinde ilk, 
orta, teknik öğretim hizmetlerinin görülmesi 
için harcanan paranın ödeneklerin yıllar itiba
rı ile ayrı ayrı tutarları her Genel Müdürlük 
için belirtilmek sureti ile? 

2. Aynı süre içinde Amasya ilinde yapılan 
köy ve kasaba okulları? 

3. Meclis tatilinde 332 köyümüzü içine alan 
gezilerinde 1935 - 1950 yılları arasında halk ta
rafından yapılan bugüne kadar ihtiyacı karşıla-

NOT : Bu tezkereye ilişik cetvel, kesafeti se
bebiyle tutanak dergisinde yayınlanamadığın-
dan, aslı dosyasına konulmuş olup bir sureti de 
soru sahibine verilmiştir. 

i nuş bugün ise içinde tedrisat yapılamaz duruma 
gelmiş olarak gördüğüm çoğuna da maili inhi-

I dam kararı verilmiş 50 - 60 civarındaki okullar 
ile hiç okulu olmıyan köylerimizin bir kısmı 
kendilerine yapılan tebligat üzerine taşını, ça
kılını, kumunu hattâ yerini dahi temin ettiği 
halde üç senedir yeterli tahsisat gönderilemedi
ğinden okulları yapılamamıştır, içinde tedrisat 
yapılamaz durumda olan ve hiç okulu olmıyan 
bu köylerimiz için ne gibi tedbir alınmıştır? 

4. Binaları muvakkat olarak halk tarafın
dan temin edilip hizmete açılan Amasya Merkez 
ilçesinin Aydınca bucağı, Taşova ilçesinin Al
paslan^ Tekke, Uluköy kasabalarına birer orta
okul binası yapılması düşünülmekte midir? 

5. Yine ortaokul ihtiyacına cevap verecek 
binayı hazırlatıp ortaokul açılması için müraca
atlarını yapan Merzifon ilçesi Alıcık bucağı ile 
Taşova ilçesinin Esençay, Destek bucakları ile 
Gölbeyli köyüne birer ortaokulun, nüfusu 
16 000 i aşan Suluca ilçesinde bir lisenin açılma
sı için Bakanlığın görüşü nedir? 

6. Amasya'da korunmaya muhtaç çocuklar 
için bir yetiştirme yurt binasının yapılması dü
şünülmekte midir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 13.8.1971 

özel: 00224 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 22.12.1970 tarih ve 7/376 - 2593/19392 

sayılı yazılarınız. 
Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 1960 -

1970 yılları arasında her derecedeki öğretim hiz
metleri için harcanan para miktarı ve bu devre
de yaptırılan okullara dair yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Şinasi Orel 
Millî Eğitim Bakanı 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un, 
I 1900 - 1970 yılları arasmd,a her derecedeki öğ-
I retim hizmetleri için harcanan para miktarı ile 

bu devrede yaptırılan okullara dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. a) İlköğretim : 5828 ve 222 sayılı ka
nunlar gereğince Amasya iline genel bütçeden 

j yapılan yardımlar : 
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Malî yıllar 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 (*) 

Genel bütçeden yardım olarak 
tahsis edilen ödenek miktar 

(TL.) 

700 000 
1 675 000 
1 196 000 
1 960 000 
2 200 000 
830 000 

2 940 000 
1 815 000 
3 195 000 
1 300 000 

mo ooo 
18 661 000 

Tl 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Toplam 

!b) Orta öğretim : (Lise ve ortaokullar) 
1960 - 1970 yılları arasındaki on yıl içinde ba
kanlığımızca orta öğretim hizmetlerinin görül
mesi için lise ve ortaokulların genel giderleri; 
her türlü döşeme demirbaşı ve dens aleti alımı 
ve onarımı, devlet malı binaların onarımı, okul 
kütüphaneleri genel gideri, makina ve teçhizat, 
(büro giderleri, basılı kâğıt ve defterleri gibi fa
sıllardan yıllar itibariyle harcanan para aşağıda 
gösterilmiştir : 

1961 
1'962 
1963 
1964 

60 731 
93 691 

377 730 
400 205 

Tl 
» 
» 
» 

(*) Geçici sonuçlara göre. 

493 827 
669 095 
393 432 
576 827 
314 733 
737 444 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

c) Öğretmen okulları : 

Amasya Kız Ilköğretmen Okuluna açıldığı 
günden bu yana yatırım ve cari harcamalar ol
mak üzere verilen ödenekler şöyledir : 

Yatırım Cari 
Yıllar harcamaları harcamalar Toplam 

1962 
1963 
1964 • 
1965 • 
1966 
1967-
1968 -
1969 • 

• 1963 
• 1964 
• 1965 
1966 
• 1967 
1968 
1969 
1970 

300 000 
190 000 
11 800 
44 800 
11 000 
31 000 
353 050 
320 917 

168 000 
293 132 
283 637 
32 969 
345 993 
331 258 
397 053 
366 705 

468 000 
383 132 
295 437 
77 769 
356 993 
362 258 
750 103 
687 622 

Yukarda belirtilen miktarlar, bina onarım
ları, yapı ve büyük tesis, makina teçhizat alım
ları ve onarımları, istimlâk ve satmalıma harca
maları, bina, ulaştırma, taşıt işletme ve onarım, 
kira, giyecek, malzeme alımları, yiyecek kütüp
hane, arazi istimlâki ve diğer alım ve giderler
de kullanılmıştır. 

d) 1968 yılı Ağustos ayında öğretime açıl
mış bulunan Amasya İmam - Hatip Okuluna 
1968 - 1970 yılları arasında gönderilen ödenek 
miktarları : 

42 -. 
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Malî yıllar 

1968 yılına kadar 
1968 malî yılında 
1909 » » 
1970 » » 

Ulaştırma Giyim-kuşam Kitap. Makina 
Büro giderleri alım vegi. gider. Tec. Alım. Dernek Toplam 

giderleri (Lira) 

5 000 
7 200 
8 000 

Toplam 20 200 

(Lira) 

1 000 
1 250 
1 650 

3 900 

285 
300 

585 

(Lira) (Lira) yardım. (Lira) 

250 
390 
400 

1 000 
39 000 
12 120 

20 000 
30 000 
50 000 
4 000 

26 000 
37 850 
98 125 
20 530 

1 100 152 120 110 000 182 505 

e) Amasya Kız Enstitüsünün onanmı için, 1900 - 1970 yıllan arasında gönderilen ödenek 
miktarlan aşağıda gösterilmiştir : 

1961 769 TL. pis çukurların kapatıl naşı, 
1962 48 778 TL. bina onanmı 
1904 92 300 TL. mevcut binaya kat çıkılması 
1970 4 000 TL. bina onanmı 
1970 2 400 TL. elektrik onarımı 

f) 1960 - 1970 yıllan arasındaki on yıl içinle, Amasya Erkek Sanat Enstitüsü için harcanan 
ödeneğin yıllara göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir : 

Yıl 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1908 
1909 
1970 

Teçhizat 
harcamaları 

35 000 
28 000 
36 000 
63 000 
75 000 
64 000 
35 000 
48 000 
117 000 
44 000 
89 000 

634 000 

Yatırım 
harcamaları 

_̂ 
— 
— 

417 495 
1 266 215 
652 469 
168 914 
13 179 

— 
— 

5 000 

2 523 272 

Cari 
harcamalar 

478 909 
545 102 
609 535 
702 517 
975 361 

1 105 430 
1 053 316 
1 126 766 
1 070 469 
1 073 667 

92 280 

8 833 352 

Toplam 

513 909 
573 102 
645 535 

1 183 012 
2 316 576 
1 821 899 
1 257 230 
1 187 945 
1 187 469 
1 117 667 

89 000 

11 893 344 

g) 1967 - 1968 öğretim yılında açılan Amasya Ticaret Lisesine : 

1968 yılında 137 471,— Tl. 
. 1969 yılında 163 286,— Tl. 
1968 - 1969 öğretim yılında açılan Merzifon Ticaret Lisesine de; 
1968 yılında 34 969,— Tl. 
1969 yılında 118 513,—Tl. 
Ödenek gönderilmiştir. 

2. a) Amasya ilinde 1960 - 1970 yıllan arasında yapılan, onarılan ilkokullar 
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Şehirlerde 
Okul 

^_ 
— 
1 
1 
2 
2 

— 
1 
3 
2 

— 

Derslik 

/ 
— 
— 
10 
13 
11 
— 
12 
24 
24 
— 

Buc 
kasaba, 
Okul 

24 
37 
5 

21 
23 
16 
18 
17 
19 
8 
3 

jak, 
köylerde 

Derslik 

— 
—. 
— 
50 
50 
23 
39 
34 
36 
12 
9 

Toplam 
Okul 

24 
37 
6 

22 
25 
18 
18 
18 
22 
10 
3 

Derslik 

— 
— 
60 
63 
34 
39 
46 
60 
36 

9 

Yapılan 
öğretmen 

evi 

— 
— 
27 
30 
14 
17 
13 
30 

9 
4 

Onarılan 
okullar 

— 
— 

• — 

2 
— 

6 
15 
7 

29 
— 

1 

12 94 191 253 203 347 144 60 

b) Aynı süre içerisinde Amasya ili dâhilin
de yapılan lise ve ortaokullar : 

Projenin adı, yatırım yılı 
Harcanan 
para Tl. 

Amasya Lisesi 1959 - 1964 2 000 000 
Amasya Ortaokulu 1968 1 400 000 
Merzifon Lisesine derslik 1968 875 000 
Taşova Ortaokulu 1968 1 050 000 
Gümüşhacıköy Ortaokulu 1969 650 000 
Suluova Ortaokulu 1970 550 000 

c) Gümüşhacıköy Aksam Kız Sanat Okulu
nun yeni binasının yapımı 1971 yatırım progra
mına alınmıştır. 

3. 1969 - 1970 öğretim yılında Amasya ili 
dâhilinde tesbit edilen harap okullar ile okulsuz 
köyler : 

a) Harap okullar 
Şehirlerde 

Okul Derslik 

3 
Köylerde 

21 

Okul Derslik 

41 86 
Toplam 

Okul Derslik 

44 107 

ihtiyaç ve imkânlara göre, ilkokul yapım 
programları valiliklerce düzenlenmekte, bu pro
gramlarda, yıkılan, yanan, tehlike arz eden ilko
kullara öncelik verilmektedir. 

1970 yılı programıyle~ köylerde 3 okulda 9 
derslik yapımı ele alınmıştır ki, bunun 2 okulda 
8 dersliği harap okul yerine yapılmıştır. 

b) Okulsuz köyler : 
Halen 22 köyün okulu bulunmamaktadır. Nü

fus gruplarına göre dağılışı : 

Nüfus grupu 

( 1 - 100) 
(101 - 150) 
(151 - 200) 
(201 - 250) 
(301 - 350) 

Sayısı 

10 
7 
2 
2 
1 

222 sayılı Kanunun 69 ncu maddesine istina
den, ilkokul yapım işleri Bayındırlık Bakanlı
ğınca yürütülmektedir. 

illere tahsis edilen ödenekler, valilikler adına 
gönderilmekte diğer gelirlerle birleştirilmek su
retiyle, yıllık programlar düzenlenmektedir. 

Köyler veya okullar adına ödenek gönderil
memektedir. 

Okulların ihale veya emanet usulü ile yapıl
masına il daimî encümenleri karar vermekte
dir. 
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Vatandaşların yapacakları yardımlar mem
nuniyet verici olmakla beraber, yapılan yardım
ların değerlendirilmesi, idarenin malî imkânla
rı ile sınırlı bulunmaktadır. 

Ayrıca temin edilen yapı malzemesinin iste
nilen evsafta olup olmadığına, Bayındırlık Mü
dürlüklerinin karar vermesi ve değerlendirmesi 
icab etmektedir. 

4. Amasya ili Aydınca bucağı ile Alpaslan, 
Tekke ve Uluköy kasabaları ortokul binalarının 
aşağıda gösterilen yıllarda yaptırılması düşünül
mektedir. 

Binanın yaptı-
Okulun adı rılacağı yıl 

Alpaslan Ortaokulu 1972 
Uluköy Ortaokulu 1973 
Aydınca Ortaokulu 1974 
Tekke Ortaokulu 1975 

5. Amasya ilinde 1970 - 1971 öğretim yılı 
başında Merzifon - Alıcık, Taşova - Esençay, 
Taşova - Tekkel, Merkez - Aydınca, Merkez -
Çiğdemli bucakları ile Taşova - Ballıca ve Taşo
va - G-ölbeyli köylerinde olmak üzere yedi orta
okul; Taşova ve Suluca ilçelerinde iki lise açıl
ması konusunda istek ve teklifler vâki olmuş; 
Taşova Destek bucağında ortaokul açılması yo
lunda bir müracaat intikal etmemiştir. 

Yukarda belirtilen ortaokul ve lise açılması 
istek ve tekliflerinden 1970 - 1971 öğretim yılın
da, ancak, Taşova - Tekke ve Amasya - Aydın
ca ortaokullarının açılmasına imkân bulunabil-
miştir. Diğer teklif ve istekler, 1971 - 1972 öğ
retim yılında açılacak okullar arasında incelene
cek ve değerlendirilecektir. 

6. Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkında
ki 6972 sayılı Kanunun 4, 5, 10 ve 14 ncü mad
deleri hükümlerine göre her ilin kendi nüfusu
na kayıtlı korunmaya muhtaç çocuklarının ba
kılıp yetiştirilmeleri için müessese kurma ve ça
lışmalarını devam ettirmek görevi mahallî ço
cukları koruma .birliklerine tevdi edilmiş, Ba
kanlığımız da yardımla görevli kılınmıştır. 

Bakanlığımız gerekli yardımda bulunmak su
retiyle, 1964 yılında Amasya'da yetiştirme yur
dunun hizmete girmesini ve faaliyetini idame 
ettirmesini sağlamış bulunmaktadır. Başka bir 
yetiştirme yurdunun yapılmasına ödeneksizlik 
sebebiyle imkân görülememektedir. 

I 4. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon - Çaykara ilçesi Uzungöl bucağında, 
açılan köy okulunun öğretmen ihtiyacına dair so
ru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi OreV-
in yazılı cevabı (7/412) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

14 .12 .1970 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

Trabzon - Çaykara ilçesi Uzungöl bucağında, 
üç yıl önce eğitime açılan ve fakir bölge çocuk
larının öğrenim gördükleri ortaokulda, 1970 -
1971 ders yılının başlangıcından bu yana öğret
men olarak yalnızca tek bir bayan öğretmen gö
rev vermektedir. 120 mevcutlu ve üç sınıflı, mü-
dürsüz bir ortaokulu, bugünün koşulları içinde 
ancak Türkiyemizde bulmak çok üzücü ve acı 
bir vakıadır, öğrenci adedi bu kadar olan bir 
ilkokulda dahi 1 den fazla öğretmen vardır. 

1. öğrenci sayısı zaman içinde artmış olma
sına rağmen, üç sınıflı ortaokulda tek öğretmen
le eğitim ve eğretim hizmetleri nasıl yürütül
mektedir? 

2. Millî Eğitim Bakanı olarak, bu fakir ve 
yoksul bölgede tek öğretmenii bir ortaokulun 
mevcudiyetinden haberdar mısınız? 

3. Millî Eğitim Plânınıza göre, Uzungöl or
taokulunun kaç öğretmene ihtiyacı vardır? Bu 
ihtiyaç ne zaman ve nasıl karşılanacaktır? 

4. Okulun eğitim programını aksatanlar 
kimlerdir? Sorumlular hakkında her hangi bir 
işlem yapmayı düşünmekte misiniz? 

5. Fakir bölgenin talihsiz öğrencilerine re
va görülen ceza Anayasamızla bağdaşır mı? 

6. Tedris yılının başından bu yana gerek 
okul müdürü ve gerekse öğretmen ihtiyacı için 
her hangi bir talep olmuş mudur? Talep vâki 
olmuş ise müracaat sahiplerine verilen cevap 
nedir? 

T. C. 
BTillî Eğitim Bakanı 13.8.1971 

özel: 00211 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 8 . 1 . 1971 tarih ve 7/412 - 2737/20389 
I sayılı yazılarınıza. 
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Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 
Trabzon - Çaykara' ilçesi Uzungöl bucağında açı
lan ortaokulun öğretmen ihtiyacına dair, yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Şinasi Orel 
Millî Eğitim Bakanı 

Trabzon Milletvekili Sayın Ali Rıza Uzuner'in, 
Trabzon - Çaykara ilçesi Uzungöl bucağında açı
lan ortaokulun öğretmen ihtiyacına dair, yazılı 

soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1970 - 1971 öğretim yılı başında açık geçen 
müdürlüklerin kapatılması için vilâyetlerle ya
pılan yazışma sonunda Trabzon - Çaykara Uzun
göl Ortaokulu Müdür Vekili ve Matematik öğ
retmeni Mesude Canboz'un stajyer öğretmen ol
ması nedeniple kanunen Müdür olarak atanma
sına imkân görülememiş, aynı göreve Denizli -
Akkent Ortaokulu Edebiyat Grupu öğretmeni 
Ali Mazhar Yalçıntaş'm atanması kararlaştırıl
mıştır. Ancak, adı geçenin önce görevi kabul 
edip daha sonra kararnamesinin iptalini isteme
si üzerine açık geçen bu görevin kapatılma im
kânları aranmış ve Kelkit Ortaokulu Fen Grupu 
öğretmeni Necip Aslan'a teklif yapılmıştır, ilgi
linin teklifi kabul etmesi neticesinde de atanma
sı yapılarak bu açıklık giderilmiştir. 

Okulun halen 2 Sosyal Bilgiler, 2 Fen Grupu 
öğretmeni olmak üzere 4 öğretmeni vardır. 

Uzungöl Ortaokulu 1 er şubeli 3 sınıflı bir 
okul olup, öğrenci mevcudu 94 tür. Sınıf ve şu
be sayılarına göre ders saatlerinin toplamı 93 
tür. Bugünkü koşullar içinde çok az sayıdaki 
ders saati için yabancı dil, beden eğitimi, resim -
iş ve müzik gibi derslere birer branş öğretmeni
nin verilebilme olanağı, ancak, gelecek yıllarda 
mümkün olacaktır. Bu açık, kendi branşlarında 
ders saatleri az olan okulun öğretmenleri ve çev
re imkânlariyle kapatıldığından bugün için oku
lun öğretmen ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul
ların 1965 - 1966 öğretim yılı başında toplam 
olarak öğrenci mevcudu 514 318, okul sayısı 952 
iken, 1970 -1971 öğretim yılında öğrenci mevcu
dunun 1 014 398 e, okul sayısının da 2 154 e 
çıktığı ülkemizdeki öğrenci artışı, okul adedinin 

fazlalaşması ve öğretmen kadrosunun her yıl 
takviyesinin zaruri kılınmasına rağmen, öğret
men yetiştiren kurumlardan ve üniversite me
zunlarından eğitim görevine atananların topla
mı ile her yıl büyüyen öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasının da güçlüğü meydandadır. 

Yukarda açıklanan durumlara rağmen önce
lik istiyen şartlar göz önünde bulundurularak, 
imkânlar nisbetinde âdil ve dengeli dağıtım il
kelerine göre atamalar yapmak suretiyle ihti
yaçların karşılanmasına çalışılmaktadır. 

o. ,— Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
Çorum İli Millî Eğitim Müdürlüğü emrinde ça
lışan müstahdemlerin ücretlerini alamayış sebe
bine dair soru önergesi ve Başbakan adına MİM 
Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in yazılı cevabı 
(7/469) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Barbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygıyla rica ederim. 

8 . 1 . 1971 

Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur 

Çorum ili Maarif Müdürlüğü emrinde çalışan 
ilkokul hademelerinin Kasım, Aralık, Ocak ay
larıma ait üç aylık ücretlerini alama iıklıarını 
basımdan üzünitü ile öğrenmiş bulunuyorum. 

Görevlerini hiçjbir zaman aksatmadan ye
rine getiren, her bini 8 - 10 nüfusa bakan bu 
vefakâr insanlar Sayın Başbakanlığa, Maliye 
ve Millî Eğitim bakanlıklarına müracaat etmiş
lerse ide büğlüne kadar hiçjbir netice alamamış
lardır. 

Bu 155 ailemin Razaıman bayramlarını ve her 
mevsimden fazla paraya ihtiyaç gösteren kış ay
larını meteliksiz olarak geçirmelerine göz yum
mayı açlığa terk ederek kaderleriyle baş/başa 
bırakmayı (her zaman refah devletinden bahse
den iktidarınız ve onum başı olarak devletçilik 
ciddiyeti ile nasıl bağdaştırabiliyorsunuz? 

Hazinesinin ŞelMyanlarea talan edilmesine 
göz yrlmulan bu memlekette iane değil hizmet
lerinin ve alım terlerinin karşılığını ödeyeme
diğiniz bu milletin asil evlâtları mağdur, çile
keş 155 aileye vermiş olduğunuz cezanın müd
deti ne zaman ısona erecektir. 
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T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
Sayı : 00217 

18 . 8 .1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Amasya Millettıvekili Vehibi Meşhur'un, Ço

rum İM Millî Eğitim Müdürlüğü emrinde çalı
şanı müstahdemlerin ücretlerini alamayış sebe
bine dair yazılı soru önergesi ile ilgili eevabı-
mız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Şinasi Orel 
Millî Eğitim Bakanı 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'-
un, Çoruım ili Millî Eğitim Müdürlüğü emrin
de çalışan müstahdemlerin .ücretlerini alama
yış sebebine dair, yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız. 

ilkokullarımızda görevli haldemelerin a'tam-
maları valiliklerce yapılmakta, aylıkları da özel 
idarelerce ödenmektedir. 

Bu sebeple, Çorum ili Millî Eğitim Müdür
lüğü müstahdemlerinin aylıkları için, Bakan
lığımızdan ödenek gönderilmesine imkân bulu
namamaktadır. 

6. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
ilkokul ders kitaplarının bir komisyon tarafın
dan hazırlanmasına dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in yazılı cevabı 
(7/472) 

Millet Meclîsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıllma-
ısına aracılığınızı saygı ile rica ederim. 

12 . 1 . 1971 

Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur 

1. ilkokul ders kitaplarının muhtelif şa
hıslar tarafımdan yazılıp bastırılmasına müsaa
de ederek şahıs zengin ettirme politikası yeri
ne, Bakanlık tarafımdan kurulacak bir komis
yona hazırlattırarak bütün ilkokullarda tek tip 
kitap okulbturulnıası düşünülmekte midir 

2. İlkokullara ait araç, gereç, yakıt ve bi
lûmum mlültef errik masrafların özel idareden 

değilde, orta öğretime yapılan uygulama gibi 
Hazine tarafından sağlanarak devamlı sıkıntı 
ve büyük müşkülâtlarla karşılaşan ilkokulları
mızın mağduriyetlerine san verilmesi husu
sunda sayın Bakanlığınızın görüjü nedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
00223 

13 . 8 .1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 .1.1971 tarih ve 7/472-2945/21820 

sayılı yazılarınıza, 
Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, ilko

kul ders kitaplarının bir komisyon tarafından 
hazırlanmasına dair, yazılı soru önergesi ile il
gili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Şinasi Orel 
Millî Eğitim Bakanı 

Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un, 
ilkokul ders kitaplarının bir komisyon tarafın
dan hazırlanmasına dair, yazılı soru önergesi 

ile ilgili cevabımız. 

1. İlk ve orta dereceli okullarımızın her sı
nıfının her derecesinde tek tip kitaplar okutul
ması ve bu kitapların Bakanlığımızca alınıp 
bastırılması ile ilgili kanun tasarısı hazırlanmış 
ve Yüce Meclise sunulmuştur. 

2. Eğitim öğretim çalışmalarında ders araç 
ve gereçlerinin önemi, çağımızda herkes tara
fından bilinmektedir. Bakanlık olarak, ilköğre
timini yapmamış vatandaş kalmaması için aldı
ğımız tedbirlerin yanında, eğitim kurumları
mızdaki çalışmaları etkili kılmak ve kaliteyi 
artırmak maksadiyle İlköğretim G-enel Müdür
lüğümüz ile Eğitim Araçları ve Teknik İşbir
liği G-enel Müdürlüğümüz arasında işbirliği ya
pılarak Öğretmen ve öğrenciler için çeşitli ders 
a^ac ve gereçlerinin Bakanlığımız tarafından 
ilkokullara gönderilmesi için büyük çaba göste
rilmektedir. 

1966 malî yılından beri Bakanlığımızca sağ
lanan (1970 malî yılı dâhil) 9 275 takım ilko
kul fen ve tabiat ders araçları, 750 takım ilk
okul iş - ders araçları. 200 takım okul öncesi 
eğitimi abadan ilkokullara verilmek üzere ille
re gönderilmiştir. 
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Bu konudaki çalışmalara, bütçe imkânlarına I 
göre plânlı bir şekilde önemle devam edilmek
tedir. 

Ayrıca, 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 

76 nci maddesi gereğince, genel bütçeden ayrı
lan yardım ödeneği, 82 nci madde hükmüne gö
re il özel idare bütçelerine intikal ettirilmekte, 
aynı kanunun 77 nci maddesindeki oranlar dik
kate alınmak suretiyle valiliklerce 78 nci mad
denin (a) ve (b) fıkralarında belirtilen hizmet
lerde kullanılmaktadır. 

Bilindiği üzere, 78 nci maddenin (b) fıkra
sı, okulların küçük onarımları, genel giderleri, 
yoksul öğrencilere parasız olarak verilecek okul 
kitapları ve ders levazım bedelleri; öğrencilerin 
yiyecek, giyecek noksanlarının telâfisi; esaslı 
hastalıklarının tedavisi; bu durumlar için ge
rekli bölge doktorları, sağlık memuru ve hem
şireleri; yapı işlerinde çalıştırılacak teknik ele
manlarla, ilçe ilköğretim müdürlükleri bürola
rında çalıştırılacak ücretli personelin ve okul 
müstahdemlerinin ücretleriyle pansiyonlu ilk
okulların ve tamamlayıcı kursların ve sınıfların 
giderlerini kapsamaktadır. 

Adı geçen maddenin (a) fıkrasında, ilköğre
tim ödeneğinin % 70 inin kullanılacağı alan
lar arasında okul eşyası, ders aletleri ihtiyacı
nın karşılanması hususu da yer almış bulun
maktadır. 

222 sayılı Kanunda da, ilköğretim hizmetle
rinin mahallî bir hizmet anlayışı ile yürütül
mesi esprisi devam ettirilmiş olmakla beraber, 
il özel idare bütçelerinin, genel bütçeden büyük 
ölçüde desteklenmesi hakkındaki hükmü ilköğ
retim hizmetlerine merkezî bir mahiyet vermiş 
bulunmaktadır. 

Plânlı döneme girilmesinden bu yana 
(1963 - 1970) sadece ilkokul yapımına vardım 
olmak üzere, genel bütçeden valiliklere 
1 792 153 784 lira tahsis edilmiştir. 

Bunun dışında, yatılı bölge okulları ve özel 
eğitim kurumlarının yapı - tesis ve her türlü 
giderleri, genel bütçeden karşılanmaktadır. 

Halen, 37 500 ü gecen resmî ilkokulların 
«•bilûmum, müteferrik* ^ide^ledinin, doirrn dan 
dop-mva o-enel bütcpden karşılanması hususu. 
daha 40 000 dersek ihtiyacı yanında düşünül
mesi gerekli önemli bir konudur. 
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7. —• Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Eflani ilçesi ortaokuluna öğretmen tâyin 
edilmesine dair soru önergesi ve Millî Eğitim 
Bakanı Sinasi Orel'in yazılı cevabı (7/477) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Zonguldak ili Eflani ilçesi Ortaokulunun 
durumu hakkındaki sorumun yazılı olarak Millî 
Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi dilerim. 

15 . 1 . 1971 
Ahmet Güner 

Zonguldak Milletvekili 

1. Eflani ilçesinin 57 muhtarlığmdaki yer
leşimin tek ortaokulu ilçe merkezindedir. Bu 
okulun inşaatını keza ilçe halkı yapmıştır. 

Hal bu iken : 
Halen okulun bir müdürü, bir de öğretmeni 

vardır. 
îkisi de edeîbiyat kolu öğretmenidir. 
Halbuki, Kastamonu ilinin Selalmaz köyün

deki ortaokulunda üç öğretmen vardır. 
Bir ilçenin tek ortaokulunda okutulan öğ

rencileri, ders araç ve gereçlerinden mahrum 
etmek kadar, öğretmenden yoksun bırakmak, 
Bakanlığın anadâvasma ve kuruluş kanununa 
aykırı, vatandaşlara ihanettir. 

Bu ortaokula öğretmen hangi yılda verilece
ğinin bildirilmesini? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 13 . 8 .1971 

Özel 
00213 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 28 .1.1971 tarih ve 7/477 - 2952/21886 

sayılı yazılarınız. 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in. Ef
lani ilçesi Ortaokuluna öğretmen tâyin edilme
sine dair, yazılı soru önergesi ile ilgili cevabı
mız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Sina<?i Orel 
Millî Eğitim Bakanı 

Zonmıldak Milletvekili Sayın Ahmet Güner'in, 
Eflani ilçesi Ortaokuluna öğretmen tâvin edil

mesine dair yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız. 
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Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesi Ortaoku
lu üç sınıflı ve birer şubeli olup öğrenci mev
cudu ise 80 dir. Okulun 1 fen ve 1 de edebiyat 
grupundan olmak üzere 2 öğretmeni mevcuttur. 
Beden eğitimi, müzik, resim - iş gibi saatleri az 
olan derslere branş öğretmeni verilmesi imkânı 
olmadığından bu derslerin mahallî olanaklarla 
kapatılma yönüne gidilmiştir. Mevcut duruma 
göre okulun öğretmen ihtiyacı yoktur. 

Okullarımızın ders araç ve gereçleri, açılış 
tarihi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak ya
pılan bir sıraya göre mevcut imkânlar içinde 
temin edilmektedir. 

Eflani Ortaokuluna 1967 yılında fizik ders 
aracı verilmiş olup, halen 80 öğrencisi bulunan 
bu okula önümüzdeki yıllarda diğer ders araç
larının da verilmesine çalışılacaktır. 

8. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Zonguldak iline bağlı Perşembe, Eğerci 
ve' Çakraz ilçeleri ortaokullarının öğretmen ve 
ders araçları ihtiyacına'dair soru önergesi ve 
Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in yazılı cevabı 
(7/481) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz ve rica ederim. 

18 . 1 . 1971 

Zonguldak Milletvekili 
Hüseyin Baytürk 

1. Zonguldak ilinde 1970 -1971 yılında Per
şembe ve Eğerci bucakları ile Çakraz köyünde 
ortaokul açılarak öğrenime başlanmıştır. Bir 
müdür veya bir müdür bir öğretmenle göreve 
başlatılan bu okullardaki öğretmen ihtiyacı, me
mur, ders araç ve gereci ile okul inşasına olan 
ihtiyaçlar hangi yılda giderilecektir? 

2. Böylesine imkânsızlık içinde açılan orta
okullarda okutulan köylü ve işçi çocuklarının 
mezun olmalarına ve lise tahsilinde başarılı öğ
renci olarak devamlarına inanılmakta mıdır? 

3. Açılan ortaokullardaki edebiyat ve fen 
grupu öğretmen ihtiyacının yedek öğretmenlik 
vasfına haiz kişilerin bulunmadığı yerlerde ye
tişme oranındaki düşüklük bugüne kadar tesbit 
edilmiş midir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
00218 

13.8.1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 .1.1971 tarih ve 7/481 - 2991/22154 

sayılı yazılarınız. 

Zonguldak Milletvekili Hüseyin Baytürk'ün, 
Zonguldak iline bağlı Perşembe, Eğerci ve Çak
raz ilçeleri ortaokullarının öğretmen ve ders 
araçları ihtiyacına dair, yazılı soru önergesi ile 
ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Şinasi Orel 
Millî Eğitim Bakanı 

Zonguldak Milletvekili Sayın Hüseyin Bay
türk'ün, Zonguldak iline bağlı Perşembe, Eğerci 
ve Çakraz ilçeleri ortaokullarının öğretmen ve 

ders araçları ihtiyacına dair, yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Zonguldak ilinde 1970 - 1971 öğretim 
yılında açılmış bulunan Çakrazşeyhler, Eğerci 
ve Perşembe ortaokul binalarının 1971 - 1975 
yıllarını kapsıyan beş yıllık yatırım programı 
içinde ikmali plânlanmıştır. Bunlardan Çakraz
şeyhler ve Eğerci ortaokul binaları 1972, Per
şembe ortaokul binası 1973 programı içinde bu
lunmaktadır. 

2. Okulların ders araçları, açılış yılı ve öğ
renci mevcudu dikkate alınarak yapılan bir ön
celik sırasına g'öre karşılanmaktadır. Adı geçen 
okulların ders aracı ihtiyaçları, sıraları geldi
ğinde karşılanacaktır. 

3. Perşembe Ortaokulunun 1 nci sımfta (2) 
şubesi ve (67) öğrencisine karşılık (1) edebiyat 
grupu, (1) matematik; Eğerci' Ortaokulunun 
1 nci sınıfta (1) şubesi ve (40) öğrencisine kar
şılık (1) edebiyat grupu, (1) matematik öğret
meni bulunmaktadır. Bu okullarda öğretmene 
ihtiyaç yoktur. 

Çakrazşeyhler Ortaokulunun ise 1 nci sınıf
ta (2) şubesi ve (67) öğrencisine karşılık (2) 
matematik öğretmeni olup, (1) edebiyat grupu 
öğretmenine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Edebiyat grupu dersleri ile maharet dersleri 
çevre imkânları ile kapatılmaktadır. 
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9. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'ün, 1970 - 1971 öğretim yılı içinde orta de
receli okullarda yapılan tâyinlere dair soru öner
gesi ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi OreVin yazılı 
cevabı (7/553) 

Ankara, 5 . 5 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini saygılarımla rica ederim. 

Mehmet Arslantürk 
Trabzon Milletvekili 

1. 1970 - 1971 üretim yılı içinde başta is
tanbul olmak üzere büyük şehir merkez ve ilçe
leri orta dereceli okullarına, sıra beklenildiği 
halde, yeni mezun veya başka bir bakanlıktan 
nakil suretiyle öğretmenler atandığı; 

2. Büyük şehirlerimizin ilçe ve köy orta 
dereceli okullarına yeni mezun veya başka bir 
bakanlıktan nakil suretiyle atanan stajyer veya 
öğretmenlerden öğretim yılı içerisinde, sıra bek
lenildiği halde il onayiyle şehir merkezlerine 
atandıkları; 

3. Bakanlık merkez örgütü ile taşrada millî 
eğitim müdür ve yardımcılıkları gibi yönetici 
makamlara da tecrübesiz ve yetersiz çok sayıda 
tâyinler yapıldığı; 

Tüm bu söz konusu tâyinlerin çoğunlukla 
12 . 26 Mart 1970 tarihleri arasında yapıldığı 
ısrarlı ve yaygın bir şekilde ileri sürülmektedir. 

Üç madde halinde topladığımız bu iddialar 
doğru mudur? Doğru ise, Orta Öğretim Nakil 
ve Tâyin Yönetmeliğine aykırı düşen söz konu
su tâyin ve nakil işlemleri ile bunları yapanlar 
hakkında ne muamele yapılmıştır? 

T. C, 
Millî Eğitim Bakanlığı 13 . 8 .1971 

Özel 
00219 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 12 . 5 .1971 tarih ve 7/553 - 3583/27058 
sayılı yazılarınız. 

Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk'ün, 
1970 - 1971 öğretim yılı içinde orta dereceli 
lokullarda yapılan tâyinler'e dair yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız, ilişikte sunulmuş
tur. 
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Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Şinasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 

Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Arslan
türk'ün, 1970 - 1971 öğretim yılı içinde orta 
dereceli okullarda yapılan tâyinlere dair yazılı 

soru önergesi ile ilgili cevabımız 
1. öğretmen ihtiyacı, tur usulün'e göre na

kil yapılmak suretiyle tamamlanan Ankara, is
tanbul, izmir ve Bursa illerinde, açıkların sıra 
bekliyenlerle kapatılmasının uzun yıllar müm
kün olamıyacağı göz önünde bulundurularak, 
bu yerlerde en çok ihtiyaç duyulan branşlardan 
tesbit edilen açıkların bir kısmının, yeteri ka
dar açık yer saklı tutulmak ve sıra bekliyenle-
rin hakları ihlâl edilmemek şartiyle, sıra bekle-
miyenlerle doldurulması öngörülmüştür. Tutu
lan yol, her branştaki açık miktarında, sıra bek
liydiler düşüldükten sonra bakiyenin ancak 
üçte birinin sıra beklemiyenlerle kapatılması 
şeklinde olmuştur. 

Ankara için, beşi edebiyat, yedisi matema
tik, ikisi tabiiye, altısı fizik, onbeşi kimya, onu 
fen grupu, onbeşi İngilizce, onu beden eğitimi, 
onu resim - iş, beşi müzik olmak üzere ceman 
85 öğretmenin, 

'Bursa için, biri matematik, ikisi fizik, üçü 
kimya, beşi inigilizee, ikisi resim - iş olmak'üze
re ceman 13 öğretmenin, 

izmir için, beşi edebiyat, ikisi matematik, 
beşi fizik, dördü kimya, biri Almanca, yedisi 
İngilizce, dördü beden eğitimi, sekizi resim - iş, 
beşi müzik olmak üzere ceman 41 öğretmenin, 

istanbul için, beşi edebiyat, yirmisi edebiyat 
igrupu, cnlbeşi matematik, onu fizik, onikisi 
kimya, yirmisi fen grupu, altısı Almanca, kırkı 
ingilizce, onu beden eğitimi, otuzu resim - iş ve 
önlbeşi müzik olmak üzere ceman 183 öğretme
nin sıraya dahil bulunmıyanlar arasından atan
ması uygun görülmüş, ancak teklif olarak ta
karrür ettirilen bu kontenjan miktarlarının bir 
kısmı kullanılmamıştır. 

IBu maksatla, 10 . 1 . 1071 tarihine kadar 
isteklilerin şahsına yapılan tekliflerin sonucu 
alındıktan sonra, tesbit edilen görev yerlerine 
dağıtılmak üzere, 22 . 2 . 1971 tarih ve 7/1984 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 28 . 2 . 1971 
tarihine kadar kullanılmak için tahsis edilen 
kadrolar karşılık tutularak, 26 . 2 . 1971 tarih 
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ve 4154 sayılı liste kararname ile, Ankara Ay-
dmlıkevler Lisesine ve Kurtuluş Ortaokuluna 
tâyinleri yapılmıştır. 

26 . 2 . 1971 tarihinden sonra yeni atamalar 
durdurulmuş, (Askerden dönenler, yeni mezun 
olanlar ve medburi hizmetliler hariç olmak üze
re) bütün müracaatların genel nakiller sonuna 
bırakılması Mucibe bağlanmış, 12 - 26 Mart 
1971 tarihleri arasında yukarıda adı geçen ve 
sıra beklenen büyük merkezlere veya sıra bek
lenen diğer illere atama yapılmamıştır. 

12 Mart 1971 den sonra yapılan nakil ve tâ
yinlerin gerekçesi şöyledir : 

a) Eğitim Enstitüsü Şubat dönemi mezu
nu, medburi hizmetli altı Fransızca öğretlmeni, 
17 . 3 . 1971 tarihinde çekilen kura ile Taşova, 
Samandağı, Nizip, Kadirli, Osmaniye Liseleriy-
le Niksan Ortaokuluna, 

T>) Mecburi hikmetli olup kanuni kovuştur
ma sonunda kuraları çekilen bir fen grupu öğ
retmeni Trabzon - Düzköy Ortaokuluma, bir Al 
manca öğretmeni Elâzığ Ortaokuluna, yeni me
zun bir matematik öğretmeni Bingöl Lisesine, 

e) '19 Mart 1971 tarihinde çekilen kura so
nunda bir matematik öğretlmeni Kızıltepe lise
sine, yedi Türkçe öğretmeni Denizli - Yazır kö
yü, İsparta - Sütçüler, Malatya - Kepez, Kars -
Atatürk, Kırşehir - Kale, Kars - Göle - Çayır-
başı ve Sivas - imranlı ortaokullarına, 

d) Mecburi hizmetli dört fen grupu öğret 
meninin, kura ile Kâhta, Beytülşebap, Şiran ve 
Afyon - özburun ortaokullarına, 

e) Medburi hikmetlilerden : 

İki 2. devre matematik öğretmeninin Bingöl 
ve Boğazlıyan Liselerine, bir edebiyat öğretme
ninin Aşkale Lisesine, iki coğrafya öğretmeni
nin Şebinkarahisar ve Çumra Liselerine, bir fi
zik öğretmeninin Malatya Turan Emeksiz Li
sesine, bir Almanca öğretmeninin Kars Alpars
lan Lisesine, iki sosyal bilgiler öğretmeninin 
Bursa - Görükle, Bitlis Adilcevaz Ortaokulları. 
na, bir edebiyat grupu öğretmeninin Şiran Or

taokuluna, bir kimya öğretmeninin Aşkale Lise
sine, ibir Fransızca öğretmeninin Gaziantep Dev
rim Ortaokuluna, 

f) 25 . 3 . 1971 tarihinde çekilen kura so
nucunda bir matematik öğretmeninin Hopa Li
sesine, bir Almanca öğretmeninin Erzurum 
Cumhuriyet Ortaokuluna, 

lg) 26 . 3 . 1971 günü çekilen kuraya da
yalı -olarak, sadece sıra bekliyen kimse bulun
maması 'halinde eş durumu mazereti dikkate 
alınmak suretiyle askerden dönen 364 öğret
menin tamamının, sıra beklenmiyen ve ihtiyaç 
bulunan yerlere tâyinleri yapılmış, 

h) Askerden dönenlerden bâzılariyle Ka
sım - Aralık ve Ocak aylarında atanımaları ta
karrür ettirilmiş iken, kadro beklenmesi nede
niyle işlemi tamamlanamıyan bâzı öğretmenlerin 
kararnameleri Nisan ve Mayıs 1971 ayları için 
de (Kadro alındıktan sonra) sevk edilmiş, yö
netmeliklere aykırı hiçbir işlem cereyan etme
miştir. 

2. — Valiliklere gönderilen 2 . 10 . 1970 
tarih ve 23755 sayılı Genelge ile ilçe, bucak ve 
köy ortaokullarında çalışmakta olan veya bu 
okullara yeni atanmış bulunan öğretmenlerin 
il veya sıra beklenen büyük ilçe merkezlerine 
nakledilmemeleri ve Nakil Yönetmeliği hüküm
lerini zedeliyecek nitelikte uygulamalara yer 
verilmemesi lüzumu tebliğ edilmiş bulunduğu 
halde, bâzı valiliklerce, 5442 sayılı il idaresi 
(Kanununun 8 nci maddesinin (c) fıkrasına da
yanarak, öğretmenler arasında görevlendirme
ler yapıldığı ve il onaylarının Bakanlığımıza 
gönderildiği doğrudur. 

Ancak, Nakil Yönetmeliğine aykırı düşen 
bu uygulamayı yerimde görmiyen bakanlığımız 
il onayının iptal edilmesi suretiyle işlemin dü
zeltilmesi yoluna gidilmesini ilgili valiliklere za
manında bildirmiştir. 

1970 - 1971 yılı içinde, özellikle 12 - 26 Mart 
1971 tarihleri arasında il onayı ile yapılmış öğ
retmen nakil işlemi bulunmamaktadır. 



M. Meclisi B : 151 19 . 8 . 1971 O : 1 

Sıra 
No. 

1 

2 

S 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Adı ve soyadı 

Bekir Sıtkı Kalaycı 
(12 . 3 . 1971) 
Hayrettin Yetiş 
(18 . 3 . 1971) 
Hasan Duraksoy 
ı(13 . 3 . 1971) 
A. Nail Türeli 
(16 . 3 . 1971) 
Müslüm Bekgöz 
(16 . 3 . 1971) 
Arif Kofnyalıoğlu. 
(16 . 3 . 1971) 
Hulusi Yazıcıoğlu 
(16 . 3 . 1971) 
Mustafa Yerli 
(20 . 3 . 1971) 
Fevzi Yılmaz 
(12 . 3 . 1971) 
M. Emin Lebe 
(12 . 3 . 1971) 

3. 12 Mart - 26 Mart 

Eski görevi 

Urfa Millî Eğitim Müdürü 

Özel Öğretim Kurum. Gn. Md. 
de ŞuJb. Md. Yrd. 
(insan Gücü Eğitimi Gn. Md. de 
Şib. Müdürü 
Levazım Müdürü 

Eğitim Birimi Müdürlüğü uz
manı 
Talim ve Terbiye Dairesi Bşk. 
Raportör 
Dış Münasebetler Gn. Müdürlü
ğünde Şb. Md. Yrd. 
Orta Öğretim Gn. Md. Vekili 

Niğde Millî Eğitim Md. Yrd. 

Hakkâri Millî Eğitim Md. Yar
dımcısı 

1971 tarihleri arasında merkez 

Yeni görevi 

Plânlama - Araş. ve Koor. Bşk. 
da Uzman 
Özel Öğretim Kur. Gn. Md. Şu
be Müdürü 

İnsan Gücü Eğitimi Gn. Md. 
Yardımcısı 
Özel Öğretim Kurum. Gn. Md. 
Yrd. 
Talim ve Terbiye Da. Müşaviri 

Talim ve Terbiye D. Bşk. lığı 
Müşaviri 
Dış Münasebetler Gn. Md. Şuflbe 
Md. 
Orta Öğretim Gn. Md. 

Kayseri Millî Eğitim Md. Yrd. 

Mardin Millî Eğitim Md. 
Yard. 
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teşkilâtına alınan ve gröev değişikliği yapılan personelin adları 

Atanma veya nakil sebebi 

Müfettiş teklifi üzerine Millî Eğitim Müdürlüğü üzerinden alınarak belirtilen göreve verilmiştir. 

Açık bulunan şube müdürlüğüne aynı şubenin müdür muavini olmasılndan ilgilinin tâyini yapıl
mıştır. 
Münhal Genel Müdür Yardımcılığına aynı Daire Şube Müdürünün tâyini yapılmıştır. 

Levazım Müdürünün görevine iadesi üzerine bu Genel Müdürlüğün eski Şube Müdürü açık olan 
Genel Müdür Muavinliğine tâyin edilmiştir. 
Eskiden beri aynı hizmeti yapması sebebiyle. 

Eskiden beri aynı hizmetin raportörlüğünü yaomış olması ve Talim Terbiye Dairesinin teklifi. 

Açık olan Şube Müdürlüğüne o Şubenin Müdi>r Yardımcısı Dairesinin teklifi üzerine tâyin edil
miştir. 
Vekâlet etmekte olduğu göreve asaleten tâyin olunmuştur. 

Bakanlığımız müfettişinin fezlekesinde adı geçsnin naklinin gerektiğini belirtmesi, 

Kendi isteği ve valinin teklifi üzerine, 
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10. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın öğ
retmen boykotuna katılan öğretmenlerin mağ
dur durumlara düşürüldüğü ve yöneticilik 
görevi verilmediği iddiasına dair soru önergesi 
Millî Eğitim Bakanı Şinasi Or&l'in yazılı cevabı 
(7/557) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
aracılığınıza saygılarımla sunarım. 

8 . 5 . 1971 
Uşak Milletvekili 

Âdil Turan 

14 . 3 . 1970 tarihinde Sayın Millî Eğitim 
Bakanı, 28 . 6 . 1970 tarihinde de Sayın Baş
bakan tarafımdan cevaplandırılması istemi ile 
aynı konuda iki yazılı soru önergesi ver
miştim. Saym Başbakana yönelttiğimiz soru 
aynen şöyle idi : 

«Boykot nedeniyle (40 000) e yakın öğ
retmene maaş 'kesimi cezası verildiği, bu yet
miyormuş gibi (50 000) in üstünde öğret
menin de mahkemeye sevkedildiği kati bir 
gerçektir. Kişisel çıkarları ile ilgisi bulun-
mıyan, sadece tersine işliyen çarkın küflü 
gıcırtılarına dikkat çeken bir davranıştı bu. 

Aydın ve uyanık kütlenin, bu yürekli tu
tumunu olumlu hattâ öğünerek karşılamak 
gerekirdi. Nitekim bağımsız yargıç, durumu 
yasaların esprisi içinde değerlendirmiş; kendi
lerini beraet ettirmiştir. Fakat bizzat Baş
bakan olarak siz bu uyarmayı, öfke ile 
Türk ve dünya kamu oyuna büyük bir suç 
olarak ilân ettiniz. 

Olaylar durmadı, sosyal oluşum tar ihl i 
eğrisin© devam etti. 657 sayılı Kanun dola-
yısiyle birçok meslek sınıflarında aynı nite
likte boykotlar, direnişler başladı. Biz bun
ları düzenin, sosyo - ekonomik bunalımın do
ğal sonucu sayıyoruz. Kafa ve kültür ya
pısı itibariyle aynı inançta olmıyan zatıâli-
nizde,, en küçük bir kıpırdama görülmedi. Bu
nu mutlu bir aşama kabul etmekle birlikte, 
şu sorulan sormaktan kendimizi alamadık : 

IToplu cezalara çarptırılmamak için mutlaka 
egemen sınıflara mı bağlı bulunmak gerekir? 
Bütün öcünüz, hıncınız öğretmenlere miydi? 
Bu farklılığın, haksızlığın giderilmesi için, 
verilen ve verilmekte olan (örneğin : yönetici

lik konusu) cezaların geri alınması düşünülü
yor mu?» 

Aldığımız cevaplar, hiç de olumlu ve inan
dırıcı değildi. Nitekim o günlerden bu yana 
uygulamada en küçük bir değişiklik olma
dı. Ceza alsın veya almasın boykota katılan 
hiçbir öğretmene hiçbir öğretim dalında yö
neticilik görevi verilmedi. Üstelik bu görev
ler en ilkel bahenelerle eski yöneticilerden 
alınmaya çalışıldı. Böylece çalışkan, dürüst 
ve meslek bilincine sahip millî eğitimcilerimi
zin pek çoğu mağdur edildi. 

Bu açık seçik haksızlıklar ve gerçekler kar
şısında : 

1. Boykota katılan öğretmenlere yöneti
cilik verilmeme zihniyeti devam edecek midir? 

2. Boykot nedeniyle mağdur edilenlere 
hakların geri verilmesi düşünülmekte midir? 

3. ıSiyasal görüş ve sübjektif ölçülerle 
verilmiş disiplin cezaları ve sonuçlarının tek
rar gözden geçirilmesi ve bunların etkisiz hale 
getirilmesi için her hangi bir çalışma var mı
dır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 13 . 8 . 1971 

özel 
Sayı. : 00220 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 5̂ . 1971 tarih ve 3616/27238 - 7 -

557 sayılı yazılarınıza, 
Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, öğretmen 

boykotuna katılan öğretmenlerin mağdur du
rumlara düşürüldüğü ve yöneticilik görevi ve
rilmediği iddiasına dair yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Şinasi Orel! 
Millî Eğitim Bakanı 

Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan'ın. öğret
men boykotuna katılan öğretmenlerin mağ
dur durumlara düşürüldüğü ve yöneticilik 
görevi verilmediği iddiasına dair, yazılı soru 

öner'gesi ile ilgili cevabımız. 

1. Boykota katıldıklarından dolayı, Ba
kanlığımızca öğretmenlere yöneticilik verilme
diğine dair ileri sürülen iddia yerinde de-. 

I ğildir. 

54 — 
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;Bu gibi durumlarda yönetmelikler,, umu
mi emir ve kararlar, ceza alan öğretmenle
rin yöneticiliğe tâyinleri için yapılacak se
çimlerde puvan kaybına sebebolmaktadır. Her 
hangi bir cezadan dolayı puvan kaybı mev-
auulbaihisola'bıilir. Bunun mücerret boykota in
hisar ettiği ileriye sürülemez. 

2. Boykot, memurun toplu bir halde faa
liyetini sebepsiz ve mazeretsiz kesmesi, bu su
retle kamu hizmetlerini aksatması olup, ka
nunlarımız karsısında adlî, inzibati ve idari 
takip ve tecziyeyi gerektiren yasaklı haldir. 
İdare kanunları tatbik yükümü altında olup, 
Bakanlığımızca mevzuat çerçevesi içinde, 
bu nedenle yapılmış işlemleri mağduriyet ka
bul etmeye imkân görülememektedir. 

Bu hususta, Yargıtay Ceza Kurulu ile Da
nıştay 2 nci Dairesinden çıkan kararlar ekli 
olarak sunulmuştur. 

3. Memurlara, özellikle öğretmenlere di
siplin cezaları kanunlarla kurulan ve kazai 
görev ifa eden disiplin komisyonları tara
fından kesin ve tasdike muhtacolmaksızın, 
lâzimül icra kararlar şeklinde verilmekte bu
lunduğundan, siyasal görüş ve sübjektif ölçü
lerle ittihaz edilmiş olduklarını iddiaya im
kân bulunmamaktadır. 

Disiplin kurulu kararlarının kendileri ta
rafından ele alınmaları ve değiştirilmeleri müm
kün olmayıp, ancak, mafevk kazai merci
lerce itirazen ve temyizen vâki müracaatlar 
üzerine bozulmaları kanunlarda gösterilen im
kânlara bırakıldığından, Disiplin komisyonla
rınca verilen bir kararın tekrar gözden geçi
rilmesi mevzuubahsolamaz, 

Verilmiş kararlarla henüz takipte olup, 
verilecek kararların etkisiz hale getirilme
leri ise, ancak, bu hususta teklifi ve çıka
rılması mümkün bir kanunla olabilecektir. 

T. 0. 
Danıştay 

İkinci Daire 
Esas No. : 1970 - 442 
Karar Nb. : 1970 -1454 

Çoruım Valiliğinden 9 . 1 . 1970 gün ve 22 
sayılı yazı ile gönderilen soruşturma evrakı ve 
bunun üzerine il idare Kurulunca verilen 
21 . 1 . 197z gün ve 22 sayılı karar okundu. 

Sanıklar : Çorum Merkez Ortaokulu öğret
menleri Mehmet Çimen, Mustafa Düzgünçınar, 
Büstem Tüzün, Hail Tekkesin, Mehmet Koca-
saraç, Nabi Çil ve Ahmet Tosun. 

Suçları : öğretmenlik görevini terk etmek. 
Sxtiç, günleri : Aralık 1969 
Kanar : T. C. K. nun 236 ve 251 nci mad

deleri gereğince muhakemelerine. 
Karara itiraz edenler : Sanıklar. 
Gereği düşünüldü : Sanıkların işledikleri 

ileri sürülen eylem bakımından aralarında bağ
lantı bulunmadığımdan her biri hakkında ayrı 
bir dosya düzenlenmesi gerekmekte iken, i l 
idare Kurulunca birleştirilerek haklarında top
luca karar verilmesi doğru değilse de bu du
rum sionuca etkili görülmediğinden her bir sa
nık hakkında ayrı bir dosyada karar verilme
miş olmasının eksik sayılmayacağına usul yö
nünden ioy biriliği ile karar verilerek esasa ge
çildi. 

Sanıkların işledikleri ileri sürülen eylem 
15 . 12 . 1969 günü sabahından 18 . 12 . 1969 
günü akşamına kadar yerine getirmekle yü
kümlü oldukları öğretmenlik görevini, bu süre 
içinde okulda öğrencilerine ders vermemek ve 
bir kamu görevlisi olarak yasaların kendilerine 
verdiği öğretmenlik ödevini yapmamak suretiyle 
görevlerini yüzüstü bırakmak olayıdır, il idare 
Kurulu bu eylemi, bıoykolt yapmak ve boykota 
katılmak diye nitelemiştir. 4)ysa basının, huku
kî yönü üzerinde durmadan yayımladığı ve 
idare kurulunca da bu bakımdann incelenme
den benimsenen boykot deyimi ve kavramı Türk 
Ceza Hukukunda yer almamış ve bir suç olarak 
Ceza Kanununda gösterilmemiştir. Kaldı M, bir 
eylemin suç olabilmesi için Türk Ceza Kanunu
nun hirinci maddesine göre, o eylemin yasada 
açıkça suç sayılması ve cezasının da gösteril
mesi gerekir. Bundan başka Anayasamızın 33 
ncü maddesine göre de kimse işlediği zaman 
yürürlükte bulunan kanunun sayılmadığı bir 
eyleminden dolayı cezalandıırılamaz. Böyle olun
ca Türk Hukukunda ve özellikle Türk Ceza 
Kanununda tanımı yapılmamış ve ancak basın
da boykot diye nitelendirilen bir olay bu du
rumda suç sayılamaz. Aynıca kökü ingilizce'den 
gelen bu terimin sözlükteki anlamı, iktisadi, 
sosyal ve siyasal amaçlara dayanan ve karşı
sındakini zarara s'dkmak amacım güden ilgi ve 
ilişkilerin karşı tarafla kesilmesi diye özetlen-
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inektedir. Bu bakımdan ceza hukukunun benim
semediği ve belirtmediği boykot kavramı üze
rinde durulması yersiz görülmüştür. 

öte yandan «işçiler işverenlerle olan müna
sebetlerinde, iktisadi ve sosyal durumlarını (ko
rumak veya düzenlemek amacı ile toplu sözleş
me ve grev haklarma1 sahiptirler.» diyen Ana
yasanın 47 nci maddesine göre olayın bir grev 
olarak nitelendirilmesine de olanak yoktur. 
Çünkü Anayasamızın bu maddesine göre ya
yınlanan 24 Temmuz 1903 gtünlü ve 275 sayılı 
Toplu tş iSözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
nun 17 nci maddesi grevi : işçilerin topluca ça
lışmamak şartiyle bir iş kolunda veya işyerinde 
faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre 
önemli ölçüde aksatmak amacı ile aralarında 
anlaşarak veyahut bir teşekkülün aynı amaçla 
topluca çalışmaları için verdiği bir karara uya
rak işi bırakmalarına grev denilir.» diye tanım-
namıştır. öğretmen Türk yasalarına göre işçi 
değil, memurdur. Bu durumda işçiler için uy
gulanması gereken hükümlerin yakıştırarak öğ
retmen hakkında da uygulanması ve eylemin 
bir grev olarak nitelendirilmesi ve ona göre de 
cezai yönden kovuşturma yapılması düşünüle
mez. Böyle olunca 275 sayılı Toplu iş Sözleş
mesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince bir 
çok yöntem ve koşullara bağlanan grev sözleş
mesi, grevin bu olayda yakıştırma yoluyla uy
gulanması da yasalara aykırı düşer. Yürürlük-
deM yasalarımıza göre boykot ve grev niteli
ğinde bulunmadığı böylece anlaşılan olayın, 
bu kavramlar dışında Türk Ceza Kanunu yö
nünden incelenmesine gelince : 

Türk Ceza Kanununun «Devlet memurla
rından 3 veya daha ziyade kimse evvelce ara
larımda vâki olan karar ve ittifaka binaen usul' 
ve nizam hilâfına memuriyetlerini terk ederler
se her biri 30 liradan 150 liraya kadar ağır ce
zai nakdiye ve muvakkaten memuriyetten mah
rumiyete mahkum olurlar. Bu hareketlerinden 
Devletçe bir zarar hâsıl olmuş ise zararın de
recesine göre bunlardan her biri 3 aydan 5 se
neye kadar hapsolünur» diyen 236 nci madde
sinin uygualnmaısı için sanıkların memurluk 
görevini 4 gün için bırakmalarında, önceden 
aralarında bir karara ve birleşmeye varmaları 
ve birleşmeye dayanarak da hukuk düzenine 
aykırı biçimde görevlerini bırakmaları gerek
mektedir. Sanıkların öteki arkadaşları ile ön

ceden bir karara vardıklarına ve yolda onlarla 
/birleştiklerine ve bu nedenle görevlerini 4 gün 
bırakıp gittiklerine dair dosyada kesin bir kanık 
elide edilememiş ve (böylece T. C Kanununun 
236 nci maddesinde gösterilen suç unsurları 
tamamlanmamıştır. Unsurları gerçekleşmeyen 
/bir suç ise, artık suç değil ceza hukuku dışında 
kalan eylemdir. Söz konusu 236 nci madde gibi 
yine Ceza Kanununum 240 ve 230 ncu maddele
rinin kavramlarmdaki unsurlarında oluşmaması 
bakımından bu maddelerin de sanıklar için uy
gulanması düşünülemez, işçi niteliği taşımayan 
kamu işleri görevlilerinin sendika kurma hak
ları (bulunduğunu belirten Anayasanın 46 nci 
maddesine göre yayımlanan 624 sayılı Devlet 
Personel Sendikaları Kanunu gereğince kurul
muş öğretmen sendikaları vardır. Bu kuruluş
ların hak ve yetkileri 624 sayılı yazıda sınırlı 
olarak gösterilmiş ve iöğretmenleri, T. C. K. nun 
236 nci maddesinde yazılı «Evvelce aralarında 
vâki olan karar ve ittifaka binaen usul nizam 
hilâfına memuriyetini terk» etme durumuna 
götüreceği ve bunun gibi bu yasanın öteki il
gili maddelerinin uygulanmasını gerekli kılan 
eylemlere iteceği yolunda sendikalar tanınmış 
açık bir yangıya raslanmamıştır. Kaldı ki, sa
nıkların bu dosyaya göre belli bir karar ve 
birleşmeye dayanldığını gerçekleştirecek ve bu 
davranışın T. C. K. nun ilgili maddelerine uy
duğu kanısını uyandıracak her hangi bir beliğe 
ve kanık elde edilememişltir. 

öte yandan, hukuk bakımından boykot ve 
grev dışında kalan ve gerekçesi yukarda açık
lanan nedenlere göre de haklarında T. C. K. 
nun konu ile ilgil maddeleri uygulanmayan 
sanıkların bu davranışlarının Devletçe kendi
lerine verilen öğretmenlik görevini, yasalarda 
yazılı koşullar dışımda, hangi nedenle olursa ol
sun bırakıp gitmeleri ve böylece ödevlerini yap
mamış olmaları da hukuk düzen ve anlayışı ile 
bağdaşamaz. Anayasamızın 28 nci maddesine 
göre herkes ve bu arada öğretmen de önceden 
izin almaksızın, silâhsız ve saldırısız toplanma 
ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. 
Ne var ki, bu hak öğretmenin asıl görevini bı
rakıp gitmesi demekte değildir. Yürürlükteki 
yasalarımızda, suç konusu dışında kalmakla 
birlikte mevzuata aykırı olan davranışların 
disiplin yönlünden kınanmasına ve cezalandırıl
masını zorunlu kılan hükümler vardır. 
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ilk ve (Ma Tedrisat Muallimlerinin terfi ve 
tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı Kanunla 4357 
sayılı Kanunun 7 nci, 788 sayılı Memurin Ka
nununun 26 - 34 ncü ve 65 nci maddeleri, yet
kili disiplin kurullarınca uygulanacak inzibati 
cezalan göstermektedir. Söz konusu yasalar
daki inziibaiti cezalarm uygulanması yetkili di
siplin kurullarına tanımmıış ve bu kararlara 
karşı yasa yolları gösterillmiş bulunımakitadır. 

Bu durulma göre yukarda adları yazılı sa
nıklar hakkında verilip (itiraz üzerine, incele
men Muzumu muhakeme kararının) bozulması
na ve eylemin inzibati nitelikte olmasına ve di
siplin cezalarımın uygulanmasındaki yetkinin. 
de görevli disiplin kurullarına ilişkin bulun
masına göre Memurin Muhakematı hakkımdaki 
kanun gereğince karar verilmesine yer olmadı
ğına ve dosyamın geldiği yere gönderilmesine 
1 . 6 . 1970 günlünde oy birliği ile karar veril
di. 

Başkan 
Ahmet Erdoğ-du 

% e 
FaaJd Arun 

Üye 
Nazzi Yönder 

tJye 
Şevket Türe 

Üye 
Ahmet Afefbil 

Dosyasıyla birlikte Çorum Valiliğine 
Hüsnü Başar 
Genel Kâtip 

Danıştay Başkanı Y. 
İmza 

T. C. 
Yargıtay 

Ceza Genel Kurulu 
Esas Nio. : 970/4-313 
Karar No. : 970/429 
Tebliğname : 4. B/10 

îtirazname 

Öğretmen boykotu : 
Mahkûaniyet karan dairece 
onanmış ve bu karar aleyhi
ne vâki itiraz reddedilmiştir. 

Yargıtay ilâmı 

Usul ve nizam hilâfına memuriyetini terk 
etmekten sanık öğretmen Orhan Ağdır'm yapı
lan yargılaması sonunda; T. 0. K. nun 236/1,59 

ve 647 sayılı Yasanm 6. maddeleri uyannea 125 
lira ağır para cezasiyle iki ay onibeş gün memu
riyetken yasaklanmasına ve cezaların ertelen
mesine ilişkin İğdır As. Ceza Mahkemesinde ve
rilen 12 . 2 . 1970 günlü hlüküm sanığın temyi
zi üzerine Yargıtay 4 noü Ceza Dairesince ince
lenerek onanmasına ilişkin 24 . 6 . 1970 gün 
ve 4009/4944 sayılı Karara karşı C. Başsavcılı
ğınca (Dosya münderecatına göre öğretmen 
boykotunu haber alan sanığın boykot süresi 
içerisinde 18 . 12 . 1969 günü okula gelerek 
derslere girmemek suretiyle T. C. K. nun 236 
nci maddesini ilân ettiği iddia edilmiş ve neti
cede mahkûmiyeti cihetine gidilmiştir. T. C. K. 
nun 236 nci maldesindeki suçun tekevvünü için 
memur sayılan kişinin 3 veya daha ziyade kim
se ile aynı memurla aralannda vâki olan karar 
ve ittifaka binaen usul ve nizam hilâfına me
muriyetini terk etmesi gerekir. Bu suç niteliği 
itibariyle mütemadi suçlardandır. Burada kısa 
süreli boykotu, toplu istifa, grev ve memuriyeti 
terk eylemelerinden ayn düşünmek gerekir, 
olayda sanık öğretmenin iddia ettiği şekilde öğ
retmen arkadaşlariyle önceden görüşerek bir 
karar ve ittifaka vardığı bu karar ittifak sonu
cu memuriyetini terk eylediği kabul edilemez. 
Zira sanık o gün memuriyet mahalli olan okula 
gitmiş ve ancak derslere girmemekle yetinmiş
tir. Bu itibarla bir gün okulda derslere girme
mesinde memuriyeti terk suçunun kasıt ve un-
surlan yoktur. Sanığın tezahür eden eylemin
de suç kasıt ve unsurlan mevcut bulunmadığı 
halde mahkûmiyetine dair hükmün onanmasın
da kanuni isabet mütalâa edilmediğinden ona
ma kararının kaldınlıp hükmün tebliğname 
veçhile bozulması istemini bildiren 9 . 7 . 1970 
gün ve 4.B/10 sayılı itiraz yazısiyle bu kez dos
yası 1 nci Başkanlığa gönderilmekle C. G. Ku
rulunca okundu. Gereği konuşulup düşünüldü. 

Ceza Genel Kurul karan 

T. C. K. nun 236 nci maddesi (Devlet me-
murlanndan 3 veya daha ziyade kimsenin ev
velce aralannda vâki olan ve ittifaka binaen 
usul ve nizam hilâfına memuriyetlerini b....) 
terk eylemeleriin yasaklamış ve ayn eylem ve 
harekette bulunanlar için ceza hükümleri koy
muş bulunmaktadır. Kanunda yazılı memuriye
tin terkindeki maksat görevin terkini de kap
samaktadır. 

— 57 — 
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Madde, kamu düzeniyle ilgilidir. Kanun ko
yucunun kamu hizmetinin düzen içinde ve ke
sintisiz devamını sağlamak amacını güttüğüne 
tereddüt edilemez bu sebeple (usul ve nizam hi
lâfına) memuriyeti (terk) in memuriyetle ilgi
nin tüm kesilmesi veya maddenin yalnız usul
süz çekilmelere hasrı gerektiği şekilde yorum
lanması, maddenin amacına aykırı düşer kaldı 
ki, memuriyet memurluk görevinin yapılma-
slyle mümkündür. Yine kamu düzeninin devam
lılığı göz önüne alınırsa terk hususunun kısa 
veya uzun süreli olmasını da önemi ve suça et
kisi bulunmadığı kendiliğinden ortaya çıkar. 
Bu itibarla kısa veya uzun bir süre görevin bı
rakılması maddedeki (terk) unsurunun tahak
kukuna yeterlidir. Şu ciheti de belirtmek gere
kir ki, görevin terki kamu hizmetinin ifa edil
memesi u'sul ve nizam hilâfına görevin bırakıl
ması demek olduğuna göre görev yerinden ay
rılmamak işin hukukî mahiyetini değiştiremez. 
Diğer taraftan 3 veya daha fazla sayıda memu
run eylemden evvelki anlaşmalarıma diğer me
murların sonradan ve muhtelif zamanlarda 
i(münferiden) (usul ve nizam hilâfına) katılma-
lariyle de görevi terk suçu teşekkül eder. Diğer 
deyimle memurların hep birden ve aynı anda 
görevi terk etmeleri miaddedeki unsurlar bakı
mından farklı sonuç veremez. Bu itibarla öğret
men olan sanığın kanunun aradığı sayıda me
mur tarafından ^öğretmenler sendikasınca alı
nan radyo ve gazeteler vasıtasiyle yayınlanan 
karara katılarak vâki ittifak sonucu ve mücer
ret bu karar ve ittifaka dayanarak (usul ve ni
zam hilâfına) kamu hizmetinin devamlılık ve 
intizamını bozacak şekil ve derecede okuldaki 
görevini (geçici olarak) terk ettiği açık ikra
rından dosyadaki' belgelerin incelenmesinden ve 
dosya münderacatından anlaşılmaktadır. Suçun 
tekemmülü için (umumi kasıt) yeterli olup bir 
zararın usulün ve özel bir kastın vücudu bahse 
konu olmıyacağmı esasen maddenin ikinci fık
rasında yazılı karar husulü hali suç unsuru de
ğil cezanın artırıcı sebebi olup özel bir saikin 
mevcudiyeti de suçun tekemmül edip etmeme
sinde etkili bulunmamasının ve sonuç olarak 
olayda T. C. K. nun 236 ncı maddesindeki un
surlar tekevvün ve teşekkül eylemiş bulunması
na göre mahkûmiyet hükmünün onanmasına 
ilişkin Yargıtay 4 ncü Ceza Dairesince verilmiş 

karara karşı yapılan itiraz yerinde görülmedi
ğinden reddine karar verilmelidir. 

ISonuç : 
Yukarda açıklanan sebepler karşısında ye

rinde bulunmıyan itirazın reddine ve dosyanın 
O. Başsavcılığına verilmesine 28 . 12 . 1970 
gününde çoğunlukla karar verildi. 

Resmî mühür ve imza 
Karşılaştırıldı. 

Başkâtip 
Aslının aynıdır. 

3 . 4 . 1971 
11. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 

Amasya Halk Eğitimi Merkez binasına dair so
ru önergesi ve Millî Eğitim Bakam Şinasi OreV-
in yazık cevabı (7/573) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı saygıyle rica ederim. 

16.5.1971 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

Yeşil saha iken meskûn saha haline getirile
rek Halk Eğitimi Merkez binası yapılması için 
Amasya Belediyesince Halk Eğitimi Merkezine 
bağış edilen arsa üzerinde bugüne kadar bina 
inşa çalışmaları başlamamıştır. 

Gecikme nedeni ile Halk Eğitimi Merkez Bi
nasının 1971 yılı programında yer alması dü
şünülmekte midir?.. -Bu konuda bir çalışma ya
pılmış mıdır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
00221 

13 . 8 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10 . 6 .1971 tarih ve 7/573 - 3762/28303 

sayılı yazımız. 
Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, Amas

ya Halk Eğitimi Merkezi binasına dair, yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Şinasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 
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Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'-
un, Amasya Halk Eğitimi Merkezi binasına 
dair, yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1971 yılı yatırım programı teklifleri, genel 
hükümler uyarınca, Haziran 1970 de Devlet 
Plânlama Teşkilâtına sunulmuş ve Yüksek Plân
lama Kurulunun kararını takiben 1 Mart 1971 
tarihinde. uygulanmaya başlanmıştır. 

Amasya Merkez ilçe Halk Eğitimi Merkezi 
için mahallen sağlanan arsanın 17 . 9 . 1970 ta
rihinde îmar Plânı onayı alınmış, 24 Şubat 
1971 tarihinde ise mülkiyet tahsisi yaptırılmış 
ve 1972 yılı yatırım programı teklifleri arasın
da Devlet Plânlama Teşkilâtına gönderilmek 
üzere işleme konmuştur. 

Bu itibarla, 1971 yılı yatırım programı tek
lifinden sonra ele alınan işlemin bir yıl önceki 
programda yer alması mümkün olmadığı gibi, 
bir gecikme de söz konusu değildir. 

12. — Kars Milletvekili Kemal Okyay'ın, 
Kars ili Ardahan ilçesinde bulunan bölge oku
lunda yolsuzluk yapıldığı iddiasına dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in 
yazılı cevabı (7/576) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevap

landırılması için Millî Eğitim Bakanlığına gön
derilmesi ve gerekli işlemin yapılmasını say
gılarımla dilerim. 

1.6.1971 
Kars Milletvekili 

Kemal Okyay 

1. Kars ilinin Ardahan kazasında mevcut 
bölge okulunda öteden beri devam edip gelen 
yolsuzluklar, şikâyetler ve huzuhsuzluklar üze
rinde bir inceleme yapılmış mıdır? Sonuç nedir? 

2. Aynı okulda depo memuru Muhibbi Ka
radeniz, bu memurun kızı öğretmen Fatma Ka
radeniz (Kırman) Fatma Karadeniz'in kayınpe
deri öğretmen Seyfettin Kırman ve okul Mü
dürü Mevlüt Yeter'in; 

Ayrıca okul öğretmenlerinden Belkıs Yeşil 
ile ismail Demirerin aynı bölge okulunda ak
raba olarak hemşehri olarak bir arada bulun
malarında mahzur görülmemekte midir? Oku
lun yönetiminde yaratılan ikilik, huzursuzluk 
ve yolsuzluk iddialarında bu durumun rolü var 
mıdır? Tesbit yapılmışsa ne gibi işleme tabi tu
tulmuştur? 
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3. Bölge okulunda müdür ile depo memu
ru haklarında yapılan ihbarında; 

a) 1 200 metre kumaş 1969 - 1970 dönemi 
için alım yapılmıştır. 

Sarfı gereken 900 metre kumaştan arta ka
lan 300 metre kumaşın depoda mevcudolduğu-
na dair tesbit yapılmış mıdır? Yapılmışsa ku
maşlarda renk farklılıkları, kalite farklılıkları 
görülmüş müdür? Ve alım faturaları ile kar
şılaştırma yapılmış mıdır? Sonuç nedir? 

b) Dünya gıda programından gönderilen 
yağ ve süt tozundan bir ihbar üzerine yapılan 
ilk tesbitte yağdan 200 Kg. noksan süt tozun
dan 1 500 Kg. fazla çıkmıştır. 

Deniyor tesbiti yapanlar Bakanlık beslen
me uzmanlarıdır. 

Söylentiye göre tesbit tarihine kadar yedi
rilmesi gerekli süt tozu depodan çıkış yapıldığı 
gösterildiği halde sarf edilmemesi nasıl izah 
edilir. 

Bu tesbit yapıldığı halde derhal yerinde 
tutanağa geçirip işleme konmamasının nedeni 
nedir? 30 gün geçtikten sonra yapılan ikinci 
tesbit usulsüz değil mi? Sonucu nedir? 

c) öğrenci kayıtlarında 1969 -1970 ve 1971 
dönemlerinde bakanlık tamimlerine ve mev
cut yönetmeliklere uygun işlem yapılmış mıdır? 
Okullu köylerden öğrenci alınmış mıdır? Okul
suz köy öğrencilerinin alınışında nüfusa oranla 
bir denge var mıdır? Yoksa ne gibi işlem ya
pılmıştır? 

d) Okulun kömür mütaahhidinden müdür 
ve depo memuru 4 700 Tl. açıktan almışlar mı
dır? Böyle bir ihbar nasıl sonuçlanmıştır?. 

Ayrıca sıva ve badana mütaahhidi Nuret
tin Kanpolat'tan 600 Tl. fazla tahakkuk yapıl
dığı Maliyeye yatırılacağı iddiası ile idarece ge
ri alınıyor; bu para Maliyeye yatırımış mıdır?. 
Böyle bir ihbar mevcuttur, sonuç nedir? 

e) Okul yakacak ihtiyacından keresteliğe 
müsaidolanların müdür tarafından şahsi evle
ri için kullandığı ihbarı yapılmıştır. Bu ihbarın 
sonucu nedir? 

f) Müdürün şahsi arıları (100 kovan) okul 
resmî binalarında barındırıldığı ve kışlattırıl-
dığı söylenir; bâzı kalorifer tesisleri bu amaç
la sökülmüştür denir, böyle bir konu tetkik 
edilmiş midir? Sonucu nedir? 
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4. Bölge okulunda yaptırılan teftişler so
nucunda ilgililer hakkında kanuni işlemler ya
pılmış mıdır? Ne safhadadır? 

Bahse konu müdür ile depo memuru halen 
aynı okulda görev yapmakta mıdır? 

5. Bu yolsuzlukların bir kısmım öne süren 
ve ispata çalışan Müdür Muavini Nurettin Ka
yıkçı okuldan alınmış mıdır? Gerekçesi inedir? 
Yölsuzluklan önlemeye çalışan yöneticileri 
okuldan alarak uzaklaştırmak hu gibi mücade
le gayretlerini önleme anlamı taşımıyor ise 
size göre nasıl izah edilir? Ve bu örnek yay
gınlaşırsa yolsuzluklarla uğraşmayı kim göze 
alabilir? 

YukardaM sorularıma süresi içinde yazılı 
cevap vermenizi saygıyla arz ederim. 

T. C. 
MİM Eğitim Bakanlığı 13 . 7 . 1971 

Özel 
00212 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10 . 6 . 1971 tarih ve 7/576-3766/28350 

sayılı yazılarınız. 
Kars Milletvekili Kemal Okyay'm, Kars - Ar

dahan ilçesi Yatılı Bölge Okulunda yolsuzluk 
yapıldığına dair yazılı soru önergesi ile ilgili ce
vabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Şinasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 

Kars, Milletvekili Sayın Kemal Okyay'm, Kars -
Ardahan Yatılı Bölge Okulunda yolsuzluk ya

pıldığına dair yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız 

1.-2. Kars - Ardahan Yatılı Bölge Okulun
daki yolsuzluklar, şikâyetler ve huzursuzluklar
la ilgili olarak ilk soruşturmaya valilikçe baş
lanmış, bilâhara soruşturmanın selâmetle yürü
tülmesi bakımından valiliğin teklifi ile Bakan
lığımızca bir müfettiş görevlendirilmiştir. 

Muhakkiklikçe düzenlenen fezlekeli tahki
kat raporunda : 

Okul Müdürü Mevlût Yeterin; 
Adlî yönden, Türk Ceza Kanununun 204 ncü 

maddesi gereğince hakkında «lüzumu muhake
me» karan alınması, 

İdari yönden, 788 sayılı Kanunun 35 nci mad
desi gereğince aynı görevle yerinin değiştiril
mesi, 

— 60 
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Disiplin yönünden, adlî tahkikatın sonuçlan
dırılmasından sonra disiplin yönünden tecziyesi 
cihetine gidilmesi, 

Ambar Memuru Muhibbi Karadeniz'in, 
Adlî yönden, hakkında 1609 sayılı Kanun ge

reğince işlem yapılmak üzere 9 . 12 . 1970 gün 
ve 181 sayılı yazı ile Ardahan Cumhuriyet Sav
cılığına ihbar edildiği, 

idari yönden, adlî yönden suç durumu kara
ra bağlanıncaya kadar, hakkında 788 sayılı 
Kanunun 35 nci maddesi gereğince görev yeri
nin değiştirilmesi, 

Disiplin yönünden, adlî tahkikatın neticelen
mesinden sonra tecziyesinin gerekeceği, 

belirtilmektedir. 
Sözü edilen rapor ve ekleri ilgili, kazai ku

rullarda görüşülüp gereği yapılmak üzere, 
1 . 4 . 1971 tarih ve 18201 sayılı yazımızla Kars 
Valiliğine gönderilmiştir. 

Raporda idari yönden belirtilen teklife uyu
larak, Okul Müdürü Mevlût Yeter, Malat
ya - Akçadağ Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğüne 
naklen atanmış, 

Ambar Memuru Muhibbi Karadeniz de Va
lilik onayı ile Ardahan Halk Kütüphanesinde 
görevlendirilmiştir. 

3. a) 1969 - 1970 ders yılı için 1 212,90 M. 
kumaş alındığı ve halen okul ambannda 13,90 
M. kumaş olduğu, önceki yıllarda kız öğrenci
lere etek, buluz verilmediğinden kumasın az 
sarf olunmuş olduğu, bu yıl kız öğrencilere etek, 
buluz verildiği, kumaş sarfındaki fazlalığın bu
radan geldiği yapılan tahkikat sonunda anlaşıl
mıştır. 

b) Okul ambannda dünya gıda programın
ca verilen un ve süt tozu ile ilgili olarak ya
pılan ilk tesbitte süt tozunun 222 Kg. fazla 
olduğu görülmüşse de, bu fazlalığın süt tozu 
torbalarının her birinin 16 240 Kg. üzerinden 
hesabedilmesi gerekirken, 18 Kg. üzerinden he-
sabedildiği ve fazlalığın buradan ileri geldiği, 
ambarda 4 Kg. yağın fazla olduğu, mutfakta da 
48 Kg. yağ olduğu tesbit edilmiştir. 

Bununla ilgili olarak Bakanlığımız müfettişi 
tarafından düzenlenen raporda, mutfakta bulu
nan 48 Kg. yağın, dünya gıda maddelerinden 
gelen etlerin, yağda kızartılması için ambardan 
çıkanldığı, fakat kullanılmadığı belirtilmekte
dir. 

c) Tahkikatın öğrencilerle ilgili kısmında, 
öğrencilerin tamamının okulsuz köylerden alın-
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dığı, ancak bunun okulsuz köylere göre dengeli 
olmadığı, okul müdürünün bu konuda hatalı ol
duğu görülmektedir. 

d) Noksan kömür almak suretiyle 4 723 li
ranın zinmmete geçirildiği yolundaki ihbar üze
rine yapılan tahikkat neticesinde, okul muayene 
komisyonunun 15 . 5 . 1970 tarihli tutanağı ile 
gerekli olan kömürün tamamının alındığı tesbit 
edildiğinden iddianın vâridolmadığı görülmüş
tür. 

Sıva ve badana ustası Nurettin Kanpol&t'a 
peşin olarak 600 Tl. avans verilmiş, işin bitimin
de sarf evrakı tanzim edilirken peşin verilen 
600 lira nazara alınmadan tanzim edilmiş, bilâ-
hara bu para maliyeye yatırılmıştır. 

e) Okul yakacak ihtiyacından keresteliğe 
müsaidolanların Müdürün şahsi evi için kulla
nıldığı yolundaki ihbarla ilgili iddialar da varit 
görülmemiştir. 

4. Bu sorunun cevabı 1 nci maddede açık
lanmıştır. 

5. Okul Müdür Yardımcısı Nuretin Kayıkçı, 
okulun bir kısım öğretmen ve işçisi ile matbuatı 
müdür aleyhine kıştırtmak suretiyle okulda ve 
çevrede huzursuzluk yarattığı, 

Okulda normal olarak yürütülen ve yapılan 
bâzı işlerle, kendisinin yapmakla mükellef ol
duğu görevlerdeki aksaklıkları da okul müdürü 
Mevlût Yeter'e maletmek suretiyle onu so
rumlu bir duruma düşürmeye gayret gösterdi
ği, 

Okulun tahakkuk memuru olması dolayısiyle 
Devlet emvalinin murakabesiyle mükellef oldu
ğu halde vazifesini yapmayı ihmal ederek Am
bar Memuru Muhibbi Karadeniz'in yaptığı yol
suzluklar yüzünden zimmetin vukuuna sebep ol
duğu, bu tutumları ile hatalı görüldüğü anlaşıl
dığından Millî Eğitim Disiplin Kurulunun il 
içindeki görev yeri değiştirilmesi kararma uyu
larak, Valilik tarafından Ardahan - Kâzım Ka-
rabekir ilkokulu öğretmenliğine atanmıştır. 

13. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
öğretmen boykotu nedeniyle, Amasya - Tokat 
il ve ilçelerinde, haklarında takibat yapılan öğ
retmenlere dair soru önergesi Millî Eğitim Ba
kanı Şinasi OreVin yazılı cevabı (7/596) 

Millet Meclsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığımızı saygı ile rica ederim. 

17 . 5 . 1971 
Vehbi Meşhur 

Amasya Milletvekili 
1. Boykot neÜeni ile Amasya - Tokat ili ve 

ilçelerinde adlî ve idari makamlarca hakkında 
takibat yapılan öğretmen miktarı nedir?. 

2. Bunlardan işten el çektirilen, idarecilik
ten atılan başka illere nakledilenler kimler
dir?. 

3. — Beraet edenlerle adlî makamlarca mah
kemeleri devam edenlerin ilçeleri de belirtilmek 
üzere kaç kişidir? 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

özel 
00222 

13 . 8 .1971 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
ilgi : 10 .6 .1971 tarilh ve 7/596 - 3795/28434 

sayılı yazımız. 
Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, öğ

retmen boykdtu sebebiyle Amasya ve Tokat il
leri ile ilçelerinde haklannlda takibat yapılan 
öğretmenlere dair yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız ilişikte sunulmuştjfcır. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Şinasd Orel 

Millî Eğitim Bakanı 
Amasya Milletvekili Sayın Vehbi Meşhur'un, 
öğretmen boykotu sebebiyle Amasya ve Tokat 
illeri ile ilçelerinde haklarında takibat yapılan 
Öğretmenlere dair yazılı soru önergesi ile ilgili 

cevabımız. 
1. Boykot sebebiyle adlî ve idari makam

larca hakkında tahkikat yapılan öğretmenler 
aşağıya alınmıştır : 

Amasya üi Tokat ili 
ve ilçeleri ve ilçeleri 

İlköğretim On. Md. 
Orta öğretim 
(Orta okul ve liseler) 
öğretmen okulları 
Din eğitimi 
Kız Teknik 
Erkek Teknik 
Ticaret ve turizm 

466 
72 

4 
— 
12 
—. 
3 

498 
80 

18 
4 

— 
10 
— 

— 61 — 
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2. îşten el çektirilenler ile idarecilik görev
leri üzerlerinden almanlar ve başka illere nak
ledilenler : 

Amasya ili ve ilçeleri 
îdari gö-

îşten el revîüzer- Başka il-
çektiri- lerinden lerenakle-
lenler almanlar dilenler 

İlköğretim 
Orta öğretim 
(Orta okul ve iise) 

Amasya Merkez 
Merzifon 
Gümüşjhacıköy 
Taşova 
Suluova 
Göynücek 
Tokat Merkez 
Artova 
Erbaa 
Reşadiye 
Turhal 
ZELe 

6 
3 

1 , 

2 3 

Beraet edenler 
îlköğ. 

108 
—̂ 
82 

107 
55 
2 

— 
— 
• — > 

— • • 

• — i 

—-

0. Öğret. Er. Tek. 

1 1 

— 2 
11 
— 
— 
— 

ıc 

Tokat ili ve ilçeleri 
îdari gö-

îşten el revü üzer- Başka il-
çektiri- lerinden lere nakle-
lenler almanlar dilenler 

İlköğretim — — — 
Orta öğretim 5 3 — 
(Orta okul ve lise) 

3. Boykota katılan öğretmenlerden beraet 
edenlerle adlî makamlarca mahkemeleri devam 
edenler aşağıda gösterilmiştir. 

Adlî makamlarca mahkemeleri devam edenler 
O. Öğr. Öğrt. Ok. Din. Eği. Kız. Tek. 

ı 

59 

— 
— 

124 
20 

140 
85 

114 
15 

17 
21 

12 
11 

27 
12 
3 

— 
23 
15 

12 

18 

Tokat ili ve ilçelerinde boykota katılan or
taokul ve İse öğretmenlerinin mahkemeleri so-
nuçlanmalığmdan beraet edenler henüz belli ol
mamıştır. 

14. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in., 
İzmit'in Hükümet binası ile ulaşım ihtiyacını 
giderecek yolların yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair soru önergesi ve Başbakan 
Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/606) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen hususların Sayın Başba

kan tarafından yazılı olarak Cevaplandırılma
sına delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

9 . 6 . 1971 
'Vehbi Engiz 

Kocaeli Milletvekili 
H. l(M)ze - Hereke - Kayalıdağı Radar yo

lunun Devlet Karayoluna bağlanması için Hava 
Kuvvetlerine Nato tarafmdan malî durumu ka
bul edilmişti. Bugüne kadar başlanmamıştır. 

Yolun yapımına ne zaman başlanacaktır? 
2. 1958 den beri İzmit'te bir Anadolu Li

manı yapılması düşünülmüş ve çalışmalar ya
pılmıştı. Hazırlığına başlanacak 5 senelik plân 
çalışmalarında dikkate alınacaktandır? 

3. Kocaeli Hükümet binası yeri, şehir imar 
plânında gösterilmiş olup arsa takası da yapıl
mıştır. 20 parçadan ibaret olan dairelerin bir 
araya toplanması ve yabancıların en fazla uğ
radığı bir yerde hükümet binasının bulunma
yışı ve Devlet Bütçesinin % 14 ünü veren Ko
caeli Hükümet binasının yapılması için ne dü 
şünülmektedir? 

4. izmit şehir içinden geçen demiryolu hat
tının çift hat olarak geçirilmesine çalışılmakta-
ıdır. Bu hattın Tünelden geçirilmesi için bir ça
lışma varanıdır? 

5. Kartal - Yalova arasında işliyem arabalı 
vapurlarının Dil iskelesiyle Karamürsel - Hersek 
arasındaki iskelelerin yapılmasına çalışılmakta 

62 
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idi. öğrendiğimize göre bu çalışmalar durdurul
maktadır. Sebepleri nelerdir? 

6. İzmit - Kandıra ve Kefiken'e kadar olan 
Karayolunun güzergâhı değişmek suretiyle ye
ni bir yola kavuşturulacaktı. Halihazırda ça
lışma var mıdır? Ve ne safhadadır. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar Ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-106/10800 

14 . 8 . 1971 
İKonu : Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in önergesi. 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
ilgi : 17 . 6 . 1971 tarih ve 7/606-3854/28819 

sayılı yazınız. 

Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, izmit' 
in Hükümet Binası ile ulaşım ihtiyacını gidere 
cek yolların yapılmasının düşünülüp düşünül 
mediğine dair 9 . 6 . 1971 tarihli yazılı soru 
önergesinin cevabı üç nüsha olarak ilişikte su
nulmuştur. 

ISaıyigiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

(Başbakan 

Kocaeli Milletvekili Vehbi Enlgiz'in, izmit'in 
Hükümet binası ile ulaşım ihtiyacını giderecek 
yolların yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair 9 . 6 . 1971 tarihli yazılı soru önergesi 

cevabıdır 

1. izmit - Kayalıdağ mevkiinde bulunan 
Dadar mevziini Hereke'ye bağlıyacak olan yo
lun yapımı için NATO makamları ile gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar Ekim 
1071 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve inşa
ata 1972 yılı ilkbaharında başlanılabilecektir. 

2. «Anadolu Limanı» yapımı işi Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plânına alınmamış yalnız 
bölge içindeki «Derince Limanı» tevsii ele alın
mış bulunmaktadır. 

3. izmit - Hükümet konağı projesi, 1972 
yılı programına alınmıştır. 1972 yılında proje 
yarışması açılacak ve bütçe imkânlarına bağ
lı kalmak kaydiyle 1973 yılında sari taahhütlü 
olarak inşaata başlanılacaktır. 

4. izmit - Şehir içinden geçen demiryolu
nun, çift hat ve «izmit Metropoliten» imar plâ
nına uygun olarak tünelden geçilmek suretiyle 
inşaatı 1972 yatırım programı tasarısında ön
görülmüştür. 

5. Kartal - Yalova arasında işliyen arabalı 
vapurların, Dil iskelesi ile Karamürsel - Her
sek arasında işlemesi için, Karayolları ve Li-
imanlar Bölge Müdürlüklerince mahallinde ge
rekli etütler yapılmaktadır. Etüt sonucuna gö
re proje hazırlanacaktır. 

16. izmit - Kandıra Devlet yolu, geçit prog
ramına dahil olup 1972 yılında tamamlanmak 
üzere plânlanmıştır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

15. — Amasya Milletvekili Kâzım Vlnsoy'un, 
Merzifon'a bağlı Alıcık bucağına ortaokul yapı
lıp yapılmıyacağına dair soru önergesi ve Millî 
Eğitim Bakam Şinasi Orel'in yazılı cevabı 
(7/609) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandır
ması hususunda delâletinizi, arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
10 . 6 . 1971 

ıKâzım Ulusoy 
Amasya Milletvekili 

1. Amasya - Merzifon ilçesinin (Alıcık Bu
cağı) 950 nüfus,, bucağa bağlı 14 pare köy 
ile 6 650 nüfusa sahiptir. 

2. Alıcık Bucağı, bucağa bağlı köyle
rinde iştirakiyle ortaokul yapılması için te
şebbüse geçmiş, dernek kurmuş, bu derneğin 
çalışmaları neticesinde ortaokulun temeli atıl
mış, takriben 40 - 50 bin lira da para harcan
mıştır. 
3. 1969 - 1970 yılında adı geçen bucağa or

taokul açılması için Amasya Valiliğinin Sa
yın Bakanlığınıza teklifte bulunduğu. 

4. Alıcık Bucağına yapılmakta olan or
taokul binasına Sayın Bakanlığınızca yardım 
yapmak mümkün müdür? 

Alıcık Bucağındaki ortaokul inşatına Bakan
lıkça yardım yapılmadığı takdirde , 1971 -1972 
ders yılında adı geçen bucağa ortaokulu aç-

I mayı düşünüyor musunuz? 
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T, C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 14 . 8 . 1971 

özel 
00216 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17 . 6 . 1971 tarih ve 7/609 . 3860/28857 

sayılı yazılarınıza. 

Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 
Amasya İli Merzifon İlçesi Alıcık Bucağına 
ortaokul yapılıp yapılmıyacağına dair, yazılı 
soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte su
nulmuştur. 

(Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Şin'asi Orel 
Millî Eğitim Bakanı 

Amasya Milletvekili Sayın Kâzım Ulusoy'un, 
Amasya İli Merzifon İlçesi Alıcık Bucağına 
ortaokul yapılıp yapılmıyacağına dair, yazdı 

soru önergesi ile ilgili cevabımız. 

1. Amasya İli Merzifon İlçesi Alıcık Bu
cağı merkezinde 1971 - 1972 öğretim yılında 
ortaokul açılması hususundaki adı geçen 11 
Valiliğinin 5 . 5 . 1971 tarih ve 714 - 0/5187 
»ayılı yazısı Bakanlığımıza gelmiş bulunmakta
dır. 

Alıcık Bucağı merkezinin nüfusu 943, bu
cak çevresinin nüfusu ise7 985 tir. Merkez 
05, olmak üzere çevre ile birlikte bucağın 250 
ilkokul mezunu verdiği veya verebileceği 
hesaplanmıştır. Ortaokulun, köy tüzel kişili
ğine ait üç dersaneli, bir müdür odalı geçici bi
nada açılması teklif edilmektedir. 

Teklif, 1971 - 1972 öğretim yılında açılacak 
ortaokullar konusu içinde incelenmektedir. 

2. 1971 ydı bütçesi ile derneklere yardım 
faslından ödenek verilmediğinden, Alıcık 
Bucağı Ortaokul Yaptırma Derneği tarafın
dan yürütülmekte bulunan ortaokul inşaa
tına bu yıl içinde yardım yapılması mümkün 
görülememektedir. 

29 . 6 . 1971 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sını arz eder saygılarımı sunarım. 

ISüleyman Mutlu 
Afyon Karahisar 
Milletvekili 

1. Yalvaç - İsparta ilçesi Yukarı Kaşı-
kara köyünde 240 aded ilkokul çağında M, 
çocuğun okulsuzluk yüzünden açıkta kal
dığı doğru mudur? 

2. Okul için köylünün 400 M. kum, 600 
M. taş on ton kireç hazır olduğu halde okul 
yapmak suretiyle değrlendirilmeyişinin sebebi 
nedir? 

3. İsparta Millî Eğitim Müdürü Sadık 
Güneş'in eski Başbakan Süleyman Demirel'in 
çok yakın akrabası olduğu doğru mudur? 
Doğru ise okul yapım programlarında bâzı 
muhitsel tesirlerin altında kalamaz mı? 

4. Yukarı Kaşıkara köyünün okul ihtiyacı 
en geç hangi yıl giderilebilir? 

T, O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 13 . 8 . 1971 

özel 
Sayı : 00226 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
ilgi : 5 . 7 . 1971 gün ve 7/629 . 3973/29846 

sayılı yazılarınıza, 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 

Mutlu'nun, İsparta - Yalvaç ilçesi Yukarı - Ka-
şıkara köyünün ilkokul ihtiyacına dair, ya
zılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Şinasi Orel 
Millî Eğitim Bakanı 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta - Yalvaç ilçesi Yukarı - Ka
şıkara köyünün ilkokul ihtiyacına dair, ya

zılı soru önergesi ile ilgili cevabımız. 
1. Okulu yetersiz olan İsparta - Yalvaç 

Yukarı - Kaşıkara köyü ilkokuluna 3 dersliğin 
ilâvesi, Valilikçe, 1971 yık taslak progra
mına alınmış, bilâhara 11 Genel Meclisinin, 
ihtiyaç duyulan yerlere derslik yapılmasının 
uygun olacağı mütalâasiyle taslak program 

16. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, İsparta Yalvaç ilçesi Yukarı 
Kaşıkara köyünün ilkokul ihtiyacına dair soru 
önergesi Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in 
yazılı cevabı (7/629) 
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değiştirilmiş ve bu arada Yalvaç - Yukarı - Ka-
üşılkara köyüne okul yapılması da program
dan çıkarılmıştır. 

2. Okul inşaatı için, köylünün 400 metre 
kum, 600 metre taş ve 10 ton kireç hazır
ladığına dair adı geçen İl Valiliğine her 
hangi bir resmî müracaat olmamıştır. 

3. 213 öğrencisi bulunan ve 5 öğretmenle 
6ğretim yapılan Yukarı - Kaşıkara köyünde 
^kutsuzluk yüzünden tek bir öğrencinin açık
ta kalması söz konusu değildir. Zira, 213 öğ
retici halen 5 derslikli okulda normal öğ
retime devam etmektedir, ilerde öğrenci mev
cudu arttığı takdirde, diğer köy okullarımız-
•da olduğu gibi, bu okulda da çift öğretime 
gitmek mümkün olacaktır. 

4. Yukarı - Kaşıkara köyü okulu yapımı, 
bütçe imkânları nispetinde, önümüzdeki yıllar
da ele alınmaya çalışılacaktır. 

17. — Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, 
Kocaeli'nde açılması tasarlanan iktisadi ve 
ticari ilimler akctdemıesine dair soru önergesi 
ve Millî Eğitini Bakanı Şinasi Orel'in yazılı ce
vabı (7./GÖÖ) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi -saygılarımla arz ederim. 

39 . 6 . 1971 

Kocaeli Milletvekili 
Vehlbi Engiz 

ıKocaeli'nde iktisadi ve Ticari ilimler Akade
misi açılması için çalışmalar vardı. Çalışma
lara mahallî imkânlarla da katkıda bulunul
muştu. Bu çalışmalar ne safhadadır? 1971 -1972 
öğretim yılında öğrenime başlıyafoilecek mi
dir? 

T. C. 
Millî ğitinî Bakanlığı 13 . 8 . 1971 

özel 
Sayı : 00214 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 5 . 7 . 1971 tarih ve 7/630- 3974/29326 

sayılı yazınız. 
Kocaeli Milletvekili Vehbi Engiz'in, Koca-

eli'nde açılması tasarlanan iktisadi ve Ti

cari ilimler Akademisine dair yazılı soru öner
gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
iŞinasi Orel 

Kocaeli Milletvekili Sayın Vehbi Engiz'in, 
iKocaeli'nde açılması tasarlanan iktisadi ve Ti
cari ilimler Akademesine dair yazılı soru 

önergesi ile ilgili cevabımız. 
Bakanlığımızda, Kocaeli ilinde iktisadi ve 

Ticari ilimler Akademisi açılması hususun
da her hangi bir çalışma yapılmamıştır. 

Yüksek öğretim plânlaması ve reform ça
lışmaları sonuçlanmadan her hangi bir yükcGK 
öğretim müessesesi açılması cihetine gidilmiye-
cektir. 

18. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'-
in, Arapkir ilçesine lise açılıp açılmıyacağına 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı Şinasi 
Orel'in yazılı cevabı (7/632) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tatbikat döneminin sonuna geldiğimiz ikinci 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında olduğu gibi Üçün
cü Beş Yıllık Plân hazırlamasında da Doğu kal
kınmasına öncelik verilmıektedir. 

Yine Sayın Erim Hükümetinin Yüce Mec
lise sunduğu programında Doğu Kalkınması 
'başlı başına bir konu olarak ele alınmış Doğu 
illerimizin ekonomik ve kültürel kalkınması için 
gerekli tedbirlerin alınacağına önemle işaret 
eidilmiştir. 

Kültürel Kalkınma sağlanmadan ekonomik 
kalkınma uğruna harcanacak çabaların olumlu 
sonuç vermediği geçirdiğimiz Birinci ve ikinci 
Beş Yıllık Plân tatbikatlarından belli olmak
tadır. Önuri için kültürel kalkınmaya öncelik 
ve ağırlık vermemiz gerektiği gerçeğinden ha
reket ederek Doğuda okulsuzluk yüzünden oku
ma olanağı bulamıyan gederimizin geleceği. 
üzerinde durulmak zorunluğu meydandadır. 

Bu cümleden olarak Doğunun en eski ve en 
ibüyük tarihî kasabalarından biri olan Arap

kir'de ortaöğretim, çağına gelmiş bulunan ço-
î cuklarımız bugüne kadar bir liseye ka

vuşamamış olmanın ıştaraibını çekmekte halk 
hicrete mecbur bırakılmaktadır. Osmanlı 

; devrinde Sadrazamlar, paşalar yetiştirmiş olan 
Arapkir Cumhuriyet döneminde de tarihî kişi-

65 — 
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ler ve büyük devdlet adamları yetiştirmiş üs
tün meziyetleri olan bir Doğu ilçesidir. 

Kendi imkânları nisbetinde bina ve sair ko
nularda halkın katkıda bulunmaya hazır oldu
ğu bu ilçemizde bir lise açılmasının zarureti 
aşikâr iken bu konuda Millî Eğitim Bakanlığı
nın ne gibi tedbir ve faaliyet içimde bulunduğu
nun yazılı olarak, Sayın Millî Eğitim Bakanı 
tarafından bildirilmesini saygılarımla rica ede
rim. 

30 . 6 . 1971 
Malatya Milletvekili 

Mustafa Kaftan 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 13 . 8 . 1971 

Özel 
O02İÖ 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 6 . 7 . 1971 gün ve 7/632-3980/29858 

sayılı yazılarınıza, 

Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'in, 
Arapkir ilçesine lise açılıp açılmıyacağıına dair, 
yacılı soru önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

ıŞinasi Orel 
IMillî Eğitim Bakanı 

Malatya Milletvekili Sayın Mustafa Kaftan'-
m, Arapkir ilçescine lise açılıp açılmıyacağına 
•dair, yazılı soru önerigesi ile ilgili cevabımız. • 

Arapkir ilçesinde 1937 yılından beri faali
yette bulunan ortaokulun halen öğrenci sayısı 
474 tür. Yapılan incelemelerde, bu ilçe merke
zinin nüfusu 7 520 ve çevre nüfusu 16 482 olup 
bu yerde lise açıldığı takdirde merkezden 106, 
çevresinden 53 öğrencinin gelebileceği tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Okul açma yönetmeliğinin, lise açılacak ilçe 
merkez nüfusunun 10 000 - 15 000 ve çevre nü
fusunun (merkez hariç) 30 000 olması âmir hük
mü karşısında, bugün için Arapkir ilçesinde lise 
açılmasına imkan görülememektedir. 

19. — Erzurum Milletvekili Basim Cinisli'-
ni?ı, bir gazete haberinin doğru olup olmadığı
na dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Hamdi 
Ömeroğlu'nun yazılı cevabı (7/635) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki Sorumun Sayın İçişleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla arz ederim . 

2 . 7 . 1971 

Erzurum Milletvekili 
Rasim Cinisli 

17 Haziran 1971 tarihli Hürriyet Gazetesi: 
«Kanun dışı Türkiye Komünist Partisi Sekre
teri Yakup Demir bir motorla gizlice Türkiye'
ye geldi» haberini vermiştir. 

Bu haberin doğruluk derecesi nedir? Doğru 
ise Komünist Yakup Demir hangi yoldan ve 
hangi maksatla Türkiye'ye gelmiştir? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı. 20 . 7 . 1971 

Emniyeit Genel Müdürlüğü 
Daire : I 

Şube: 1. C - 2. 12422 -143/3 -128083 
Konu : Erzurum Milletvekili 
Rasim Cinisli'niaı yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Millet Meclisi Başkanlığının 7.7.1971 

gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Md. 7/635 -
4004/29991 sayılı yazısı. 

Hürriyet Gazetesinin 17 . 6 . 1971 tarihli 
nüsihasırnda çıkan, «Kanun dışı Türkiye Komü-
aıist Partisi Sekreteri Yakup Demir bir motor
la gizlice Türkiye'ye geldi» başlıklı haberle il
gili olarak, Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli 
tarafından verilen ve Bakanlığımızca cevap
landırılması istenilen 2 Temmuz 1971 tarihli 
yazılı soru önergesinde temas edilen hususlar 
hakkındaki malûmat aşağıya dercedilmiştir. 

Kanun dışı Türkiye Komünist Partisi Sek
reteri Yakup Demir'in Şubat ayı sonunda Ro
manya'dan hareketle Karadeniz Ereğlisi'ne çık
tığına dair güvenlik örgütlerine intikal etmiş 
Ibh1 bilgi bulunmamaktadır. 

Mezkûr gazete yayını üzerine yapılan ince
leme sonucunda, haberi teyideder mahiyette 
her hangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. 

Arz ederim. 

Hamdi Ömerbğlu 
içişleri Bakanı 
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20. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, öğ
retmenlere yapılan saldırıların önlenmesi için 
ne gibi tedbirler alındığına dair soru önergesi 
ve Başbakan adına İçişleri Bakanı Haindi Ömer-
oğlu'nun yazılı cevabı. (7/638) 

7.7. 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Gündemin 101 nöi maddesinde getirtilen 

«öğretmenlere yapılan saldırıların önlenmesi 
için ne gaibi tedbir alındığına dair Başbakana 
yöneltilen sözlü sorumun» yazılıya çevrilmesini 
rica ederim. Saygılarımla. 

Uşak Milletvekili 
Âdil Turan 

31 .1.1971 
Aşağıdaki sıofu önergemin Başbakan tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygiyle 
dilerim. 

Uşak Milldfevekili 
Âdil Turan 

Son yıllarda öğretmenlere kargı yoğunlaşan 
sistemli bir saldırı vardır. Bu saldırıların si
yasal nedenlere dayanması; ikinci, fakat daha 
acı T>ir gerçektir. Bunun ilk toplu örneğini Kay
seri ilinde, son bireysel tipini de Kula'nın Bört-
lüce köyünde görüyoruz. Gazetelerde hemen her 
gün okuduğumuz diğer olaylar, bunların birer 
(benzeri ve tekrarı niteliğindedir. Her zaman, 
her yerde, aynı ağız Ihep aynı suçu tekrarla
maktadır: öğretmen komünisttir veya komü
nist propagandası yaplmaktadır... 

Ardından ev basmalar, toplantıları dinamit
lemeler ve linç tertipleri. Sonunda «Âdi zabıta 
vakası» nın gerçek suçluları meydan meydan 
dolaşmakta... 

Eğer Kula'nın «Âdi» suçlusunu, hemen kanu
nun pençesinde gftrmüşsek, bunu Cumhuriyetin 
gerçek savcısı ve yarigıeına borçluyuz. 

Son zamanlarda üniversite öğretim üyeleri
ne de aynı nitelikte, aynı amaçla saldırılar bir-
(biriini kovalar olmuştur. Dört profesörümüzün 
evinde paltlıyan dinamitler, öğretmenlerimize 
yapılan saldırıların bilinçli bir devamıdır. Bü
tün bu hareketler, Türk fikir ve kültür haya
tına, öğreticilik meslekine arkadan saplanan 
hançerlerdir... 

Artık katı bir egerçek su yüzüne çıktırtır. 
Türkiye'de öğretmenlere yapılan saldırılar, 

bir rastlantı değil; düşmanca ekilen tohumla
rın hırslı ürünleridir, ilgililerin tedfoirsizliği 
ve umursamazlığı devam ettikçe yeni yeni olay
lar, yeni Menemen olayları doğuracaktır. 

Sayın Başlbakan bu durumu nasıl değerlen
dirmektedir? Bu konuda neler düşünmektedir 
ve kanımıza katılmakta mıdır? Daha büyük 
olayların önlenmesi için ne gibi tedJbîrler alın
mış veya alınmaktadır veya alınacaktır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet iGenel Müdürlüğü 
Daire : 1. 

Şube : l . D - 2 
Konu : Uşak Milletvekili Âdil 
Turan'm yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : 9 . 7 . 1971 Igün ve 7/638 - 3052/22682 

sayılı yazınız. 
Öğretmenlere yapılan saldırıların önlenme

si için ne gibi tedbirlerin alındığına dair Uşak 
Milletvekili Âdil Turan tarafından Sayın Baş
bakana yöneltilen ve Başbakanlıkça da, Bakan
lığımızca cevaplandırılması uygun görülen ya
zılı Soru önergesinde öne sürülen hususlar in
celenmiş ve netice aşağıya deroedihniştir. 

Ulusumuz ve yurdumuz üzerindeki maksat 
ve niyetleri eskiden beri bilinen yabancı ideolo
ji merkezleri, Anayasamızın getirdiği geniş hak 
ve hürriyetlerin yarattığı özgürlük havasından 
yararlanarak memleketimizde gizli ve açık faa
liyet gösterme olanaklarını ele geçirmiştir. Bu 
ortam içinde, özellikle yüksek öğrenim öğren
cileri arasında, kültür ve eğitim çevrelerinde 
ve işçi kesiminde oluşturulan aşırı uçlar, çe
şitli boykot, grev, işgal gibi direnme hareket
lerine, kanunsuz gösterilere, ayaklanma niteli
ğinde fiilî ve silâhlı mukavemetlere itilmiş, za
man zaman karşı karşıya getirilerek vurulşturul-
muştur. ıGençlik olayları mahiyetinde cereyan 
eden bu hareketler belli bir strateji içinde za
manla yön ve mahiyet değiştirerek muhtelif 
yerlerde patlamalar husule getirmek, banka 
'soymak, güvenlik görevlerine silâhlı saldırılar 
tertiplemek, adam kaçırmak gibi şehir eşkiya-
lığı hareketleri şekline sokulmuştur. 

Dikta heveslisi Marxist - Leninist, Maocu, 
iKaströcu, Irkçı, Nasyoniel Sosyalist grupların, 
müstakil Kürdisltan hayali peşimde koşan bölü-
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cü çevrelerin, öhe Guevera tiftlerMn, anar
şistlerin, karanlık düşünceli maceraperestlerin, 
Hilâfet ve Şeriat özlemcilerinin ezcümle, kuru
lu Anayasa düzenini yıkmak istiyen rejim düş-
ımanlarının yurdumuzda sürdürdükleri anarşi 
ortamının oluşumunda yüksek, orta ve ilköğre
tim görevlilerini temsil eden kuruluşların yeri 
ve rolleri bilinmektedir. 

işte bu ortam 'içinde, öğretmenlerle ilgili 
olarak meydana gelen olayların bîr kısmına biz
zat, bahsedilen kuruluşların mensupları Sebebi
yet vermiş, bâzıları yapılan tahriklerin de tesi
riyle öğretmen kuruluşlarının tutumuna karşı 
reaksiyon şeklinde tezahür etmiş ve çok az kıs
mı da şahsi nedenlerle vufcubulmulştur. Ku
la - Börklüce olayı bunlardan biridir. Sanık
ları yakalanmış, ilgili mahkemece tutuklanmış 
ve duruşmaları devam etmektedir. Kişisal ne
denlere dayananlar dışındaki olaylar, anarşi 
ortamının sürdürülmesini sağlamak maksadiy-
le rejim düşmanlarının tahrikçi faaliyetleri so
nucu meydana gelen olaylar cümlesindendir. 

Yurdumuzda yaratılan ve sürdürülmek is
tenilen bu anarşi ortamına kesin olarak son 
vermek, memlekette huzur ve güvenliği devam
lı sağlamak amaciyle âcil tedlbirler alınmıştır. 
Rejim düşmanlarının, bir daJha aynı olanakları 
ele geçirmesine fırisat verilmiyecektir. Bu hu
susta alınması gereken tedlbirler 12 Mart 1971 
Muhtırasının ışığı altoda tesbit edilmiş ve Hü
kümet Programına alınmıştır. 

Halkımızın öğretmene karşı duyduğu gele
neksel saygı ve sevginin devam etmekte oldu
ğunu görmek, Türk eğitini camiası adına se
vinç ve inşirah yaratan bir durumdur. Amacı
mız, öğretmen topluluğuna nüfuz etmek istiyen 
ve bu suretle millî bünyemizi tahribederek he
define ulaşmayı tasarlryan yabancı ve zararlı 
ideolojilere engel olmak, bütün yabancı, za
rarlı fikir akımlarından maisun ve arınık Ata
türkçü bir eğitim ve öğretim kadrosuna çocuk
larımızı teslim etmek, ulusal ve yurda yararlı 
gençler yetiştirilmesini sağlamaktır. 

Arz ederim. 

IHamidd ömeroğlu 
İçişleri Bakanı 

21. — Kars Milletvekili Kemal Okyayhn, Ar
dahan kazası Emniyet Komiserlerinin yaptığı id
dia edilen hukuk dışı davranışlara dair soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı Hamıdi Ömeroğlu'-
nun yazılı cevabı (7/639) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sıraladığım sorularımı yazılı ola

rak cevaplandırılması için içişleri Bakanlığına 
sorulmasına ve gerekli işlemin yapılmasına 
emirlerinizi saygı ile dilerim. 

Kars Milletvekili 
Kemal Okyay 

7 . 7 . 1971 

Ardahan kazasının Emniyet 'Komiseri Hü
seyin Sahan hakkında yaptığım tesbitlerin ve 
dinlediğim şikâyetlerin Sonunda aşağıda sırala
dığım soruların aydınlığa kavuşması zaruret 
haine gelmiş bulunuyor. 

Emniyet Komiseri Hüseyin Şahan'ın tutum 
ve davranışlarının çevre kamuoyunu Hükümet 
aleyhine değiştirdiği, aslında kendisinin de bu
nu temine uğraştığı ve hayli başarı sağladığı 
kanısı bende de uyanmış bulunuyor. 
" (Aşağıda sıralanan olayların tahkiki ile so
nuçlarının yazılı olarak bildirilmesini diliyo
rum. 

1. Ardahan Nüfus Memuru Efraim Kes
kin "in kafasını tabanca kabzası ile kırmıştır? 

2. Birlik Kulübü sahibi Kâinat Yıldız'ı 
karakolda dövmüştür. 

8. Ardahan halkından Fahrettin Aslan'ın 
başını kırıp ve dövmüştür. 

4. Ardahantöa Doktor Bedrettin Kurtel'i 
(bir tertiple karakola götürüp dövmüş ve küfür, 
hakaret etmiş olduğu iddiası vardır. Bu olay 
Adliyeye intikal etmiştir. 

5. Ardahan PTT memurunu geceleyin ceb
ren niöbet mahallinden karakola giötrtirerek döv
müş ve hakaret etmiştir. Olay Adliyeye akset
miştir. 

'6. Ardahan 23 Şufaat Gazetesinin 7 Mayıs 
1971 tarih ve 1610 sayılı nüshasında neşredilen 
habere göre, hukukan mevcudolmıyan bir der
nek adına 21 ©00 Tl. baskı ile topladığı 112 500 
Tl. makbuz bastırarak para toplamaya devam 
ettiği iddiası vardır. Tahkikat yapılmış mıdır? 
iSonucu nedir? Matbaa sahM Raşilt Tırpancı'-
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dan 750 Tl. fatura aMığı, fakat 250 lira ödeyip 
gerisini zimmetine geçirdiği iddiası doğru
mudur? 

7. Ardahan'a atandıktan sonra hakkı ol
mayan Oriımlselere sahte belgeler düzenliyerek 
tabanca ruhsatı verdiği ve ber ruhsat için 250 
Tl. ile 1 000 TL aldığı iddiıaisı vardır. 

a) (Kimlere yeniden tabanca almak için ne 
kadar ruhsat vermiştir? 

b) Eski ruhsatlı tabancalardan ne kadarı
nı taşıma vesikasına bağlamıştır? 

c) Tabanca vesikası verirken daireye mo
bilya ve araba alacağım diye baskı üe ne ka
dar para toplamıştır? 

8. Ardıaban Emniyet Komiserliğine 30-40 
bin liralık mlöblle aldığı iddia edilmektedir. 

a) Yeni alınan mlöble, malzeme faturalı 
mıdır? ödenek gönderilmiş midir? Yoksa bu 
moMeleri nereden ve ne ile almıştır? 

9. Her gece kulüplerinlde içki içtiği, kumar 
oynaJdığı ve kabadayılık gösterileri yaptığı yay
gın şekilde Söylenmekte ve A. P. ye bağlılığı
nı açıkça iddia ederek 12 Mart olayını her yer
de tenMd ettiği ifade olunmaktadır. 

Tanınmış kişiler hakkında rapor tanzim et
tiğini yayarak bir korku havası yarattığı söy
lenmektedir. 

Bu tutumu ile çevrede yarattığı hava deh
şet vericidir. 

Tahkikat sonunda iddialar doğru çıkar ise 
bu memurun ArdahanVla, hatta memuriyette 
kalması doğru mudur? Ne gibi işleme tabi tu
tulacaktır. 

Saygılarımla. 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet 'Genel Müdürlüğü 
Daire : 3. 

Şube : 3.B. 3. 
146335 

12 . 8 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
±l)gî : 13 . 7 . 1971 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/639 - 4033/30226 saydı yazınız. 
Kars Milletvekili Sayın Kemal Okya/m 

Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru önergesi in
celendi: 

Öşn̂ rlgtede ileri sürülen konular Ardahan Em
niyet Komiseri Hüseyin Sahan hakkında ince-
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leme ve soruşturma yapılmasını gerektirdiğin
den glörevlendirilen polis müfettişi inceleme ve 
soruişturmıaya devam etmededir. 

Alınacak »onuca göre ilgili hakkında kanu
ni gereği yapılacaktır. 

Arz ederim. 

Hamdi ömeröğlu 
İçişleri Bakanı 

22. — KocaeU MÜletvelciM Vehbi Enğiz'in, 
Kocaeli Emniyet Müdürünün bit vatandaş ta
rafından dövüldüğü iddiasına dair soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Hamdi'• Ömeroğlu'nun yazılı 
cevabı. (7/647) , . 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

21 . 7 . 1971 

KiacaeJi MiUetyelkili 
Vehbi Eniğiz 

iSoru : Kocaeli İteıiyet Müdürünün bir va
tandaş tarafından doVüldüğtfi söylenmektedir. 
Doğru mudur? Doğru ise dövülme sebebi ne
dir? Bakanlığınız bu hususta ııe gibi bir işlem 
yapmıştır? EmniyeJt Müdürünün buradan alın
ması düşünülmekte midir? 

T . ç . •'''; 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel İVDiidürlüğü 
Daire : 3. 

Şube : 3.B.3. 
147905 

14 . 8 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 26.'. 7 .1971 gün ve Kanunlar Îİiidür-

lüğü 7/647 * 4102/Ö0979 sayılı.yazınız. 

'Kocaeli Emniyet Müdürü İbrahim Ayrıl-
maz'm 11 . 7 . 1971 günü bir kısım arkadaşla-
riyle gittiği piknik dönüşünde rastladıklar Şo
förler Derneği Eski Başkanı ISüleyman Ayhan'
ın Emniyet Müdürünün yanında bulunan irfan 
Cepni ile, arasında mevcut bir meseleden, kav
gaya tutuşmaları sırasında araya giren Emni
yet Müdürünün de tartaklandığı yolunda söy
lentiler çıktığı, ancak tarafların yekdiğerınden 
şikâyetçi olmadıkları anlaşılmıştır. 
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Emniyet Müdiinü fbrtaJhim Ayrılmaz'ın Ko-
©aelin'dlen alınması hulsulsunda tekemmül etti
rilmiş bir işlem yoktur. 

Arz ederim. 
Haindi ömenoğlu 

İçişleri Bakanı 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 12 
Mart Muhtırasından sonra tutuklanan şahısların 
serbest bırakılmalarına dair soru önergesi ve Baş
bakan Nihat Erim'in yazık cevabı (7/655) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve tek
lif ederim. 

26.7.1971 

tçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Kültür Bakanlığının ülkemizde kurulduğu 
an, Türk kültür ve sanatını Türkiye'de ve dün
yada en yaygın bir şekilde tanıtan birçok kim
senin bu bozuk düzene karşı verdikleri mücade
le Uğruna hapishane köşelerinde bulunmaları çok 
hazin bir talihsizliktir. 

Ayrıca bu bozuk düzene karşı yıllarca her 
nimeti teperek bugünkü Anayasa düzenini sa
vunup, ülkemizde halkımızın insanca yaşaması 
uğruna mücadele veren ve bu mücadeleleri uğ
runa göz altına alınan ve tutuklanan kimseler 
unutmamalısınız ki, sizin iktidarınızın işbaşına 
gelmesinde de hemen hemen en büyük payı olan 
kimselerdir. 

Geri kalmışlık çemberini kırmamız için yıl
larca onların savunduğu sloganları tatbikat saf
hasına getirmeyi halkımıza vadeden sizler de, 
bugün için bir mücadeleden sonra iktidarda bu
lunmaktasınız. Böyle olduğuna göre, aynı yolda 
mücadele verenlerin hapishane köşelerinde ömür 
çürütmelerine rıza göstereceğinizi düşünmüyo
rum. 

Bu nedenle, fikir, beyan, yazı, eylem ve dav
ranışlarıyla 1961 Anayasasının Atatürk'çü bir 
çizgide tam olarak uygulanmasını istemekten 
öteye geçmiyen, ve 12 Mart Muhtırasından son
ra bu eylemlerinden dolayı göz altına alınmış, 
tutuklanmış ve hüküm giymiş olan yazar, gaze
teci, fikir adamı, sanatçı, öğretim görevlisi, Or
du mensubu ile gençlerin affedilerek serbest bı

rakılmaları 12 Mart Muhtırasının da ruhuna uy
gun bir davranış olacaktır. 

Yukarda bahsedilen şahısların affedilerek 
serbest bırakılmaları hakkında ne düşünmekte
siniz? Şayet, böyle bir düşünceniz varsa bu ko
nudaki çalışmalarınız hangi safhada bulunmak
tadır? 

T. 0. 
Başbakanlık 14.8.1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77 - 66/10799 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 28 . 7 . 1971 tarih ve 7/655 - 4122/ 

31227 sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 12 Mart 
Muhtırasından sonra tutuklanan şahısların ser
best bırakılmalarına dair 26 . 7 . 1971 tarihli 
yazılı soru önergesinin cevabı üç nüsha olarak 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 12 Mart Muh
tırasından -sonra tutuklanan şahısların serbest 
bırakılmalarına dair 26 . 7 . 1971 tarihli yazılı 

soru önergesi cevabıdır 

12 Mart Muhtırasından önce veya sonra fi
kir, beyan, yazı, eylem ve davranışları dolayı-
siyle göz altına alınmış, tutuklanmış ve hüküm 
giymiş olan kişilerin affedilerek serbest bırakıl
maları düşünülmemek gerekir. 

Gerçekten Anayasa ve kanunlar çerçevesi 
içinde millî güvenlik ve kamu düzeninin her 
kim tarafından olursa olsun, ihlâline karşı Ön
görülmüş olan kanuni tedbirlerin ve cezai mü
eyyidelerin vatandaşlar arasında fark ve imti
yaz gözetmeksizin herkese eşit olarak uygulan
ması bir hukuk Devletinde tabiî ve vazgeçilmez 
bir zorunluktur. 

Güya «1961 Anayasasının Atatürk'çü bir çiz
gide tam olarak uygulanmasını istemekten öte
ye gitmiyen» eylemlerinden dolayı bugün Tür
kiye'de suçlu sayılan ve mahkûm olan kimsele
rin bulunabileceğinin ileri sürülmesi, Anayasal 
hukuk düzenimize ve bağımsız adalet müessese-
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terimize karşı haksız bir isnattan başka bir mâ
na taşımaz. 

Esasen özel ve genel af çıkarılması Anayasa
nın 64 ncü maddesine göre Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin görev ve yetkileri içindedir. De
mokratik rejime karşı yönelen her türlü hareket 
ve eylemler karşısında hukuk düzenini en mües

sir şekilde koruma azminde olan Hükümet, bu 
gibi suçların affedilmesi düşüncesinde değildir. 
Bu yolda her hangi bir hazırlık ve çalışma da 
bahis konusu bulunmamaktadır. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 





Millet ?4eciisi 
GÜNDEMİ 

151 NCİ Bi 

10 . 8 . 1971 

Saat : 

I 
A BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

6 - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Boğaziçi Üniversitesi adiyle Isttan-
bul'da bir üniversite kurulması hakkında kanun 
tasarısı ve Milî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma ta
rihi : 1'2 . 7 . 1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 311 ve 311 e 
1 nci ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971, 
(İkinci dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

2. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kamunun 123 ncü 'maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile 
İzandır Milletvekili Burhaınettin Asutay ve 4 ar
kadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon-
îarındara 8 OT üyeden kurulu 41 numıaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 , 4 . 1971) 

3. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul Mil-

Perşembe 
15.00 

' ttv ekili 1. Hakkı Telkinel'in Türk Ceza Kanu-
ırunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (1/494, 
2/357) (S. Sayısı: 177 ve 177 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi: 21 . 7 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER* 

B TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
•ğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 

acı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) (S. Sayısı : 308) (Dağıtma tari
hi : 19 . 4 . 1971) 

2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili llhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko-

I misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu-
j riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı-
j sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
| S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 
! 
I 3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe

ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve-

i lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü-
j şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko

misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cümhu-
i riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı-
j sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
I Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 



4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö 
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa 
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağ'ıtma tarihi ': 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm. 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tura! ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Enıgiz'in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/393, 2/430, 2/482) 
(IS. Sayısı : 35>3) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 485 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(a/9). (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 .6 .1971) 

9. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi : 
16.6.1971) 

10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
eşinden beş sene ayrı kalan karı kocanın ayrıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis

yonu raporu (2/423) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma 
tarihi : 16.6.1971) 

11. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice-
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahalle 
10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 ncu mad
desinin 2 nci bendinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) (S. 
Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

13. — 'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/135) (S. Sayısı : 367) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nci mıaddesinin 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sayı
sı : 368) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

15. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
ceaalandırılmaıları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

16. — Cumhuriyet Senaıtosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci 
maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/155) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tari
hi : 2 1 . 6 . 1971) 

17. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulunma
yan İstiklâl madalyalı muharip gazilerle diğer 
bütün muharip gazilere Millî Savunma Bakan
lığınca sağlık muayene fişi verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

18. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/388) 
(S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 6.7.1971) 



19. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı madde
sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1971) 

20. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi: 
12 . 7 . 1971) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve 
Sanayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren kanım teklifi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Sanayi, Sanayi 
ve Ticaret komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/59; Cumhuriyet Senatosu 2/282) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 334 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1374 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

22. — Ordu Milletvekili Ata Bodur ve 13 ar
kadaşının, 5590 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Sanayi 
ve Ticaret Komisyonu raporu (2/324) (S. Sa
yısı : 384) (Dağıtma tarihi : 23 . 7 . 1971) 

X 23. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunıma ida
resi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair ıSayrşitay Başkanlığı tezkeresi ve 
'Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (!S. Sayı
sı : 393 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 24. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/499, 1/213) (ıS. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 25. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 

dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinihesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabı
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
bütçe yılı Kesinihesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/460, 1/239) (;S. Sa
yısı : 396) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 27. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 19165 takvim yılı konsolide (bilanço
suna alt raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/508) (IS. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 2$. — Devlet Orman işletmeleriyle Keres
te f abrikalamnıın 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) (ıS. Sayısı : 
400) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971)' 

X 29. — Orman Genel Müdürlüğümün 1967 
ibültçe yılı Kesinhesaıbma aitt genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/277, 1/67) (S. Sa
yısı : 401) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 30. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 
îbütçe yılı Kesinıhesalbına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduuğna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/278, 1/131' ) (!S. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Karayolları Genel Müdürlüğünü». 
1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdür
lüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/276,1/64) 
(S. Sayısı : 403) (Dağıtma tarihi : 4 . S . 1971) 

X 32 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı ttPkeresi 



ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke-
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/502, 1/74) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma 
tarihi : 4 .8 .1971) . 

X 33. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1968 
bütçe yılı Kesinhesabına ait Genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 
1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu rapora (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 34. — istanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinheısaibma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/500, 1/279) (S. Sayısı : 
404) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 35. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı Kesinhesabına ait genel 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 

Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/265, 1/50) (S. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

36. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül
sen ve 10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa ek 7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 
sayılı Kanuna geçici madde eklenmesi hakkın
da Millet Meclisince reddolunan kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunun metni hakkında 
Millet Meclisi 37 No. lu Geçici Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi : 2/230; Cumhuriyet Se
natosu : 2/322) (Millet Meclisi S. Sayısı : 322, 
Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1971; 322 ye 1 nci ek, 
Dağıtma tarihi : 5 . 8 . 1971) (Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1607 ve 1607 ye ek) 

37. — İş Kanunu tasarısına dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi 1 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/347) (Millet Meclisi S. Sayısı: 239 a 
2 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1640) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 8 .1971) 

38. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve -şenel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad

de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 noü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
4'ün'ün, 41 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
tuş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
'S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

3. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Milî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komiısyonlarifndan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 . 1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
hı, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
leğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon rapora (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
i 8 . 3 . 1971) 

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla-



rm mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka 
nun teklifi ve istanbul Milletvekili Nuri Er-
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 7. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 8. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

9. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştiril meşine 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelir. 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 . 1971) 

10. — 6785 sayılı îmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ille tsıtanibuıl Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
kıyul'ar kanunu teklifi ve imar ve iskân, içişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku
rulan 7 nuımaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

X 12. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 

ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 tarih ve 
1327 sayılı ' Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 1 1 . 6 .1971) 

14. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Çömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa ka
yıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin kızı, Fatma'dan doğma 19'28 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

15. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9. cilt 5 ve sayfa 3!9<1 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe'-
den doğma 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1971) 

16. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali 
oğlu 2 . 1 . 1:950 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (ıS. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

17. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 5'2 nei hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

18. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 28, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çellik'in ölüm 
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cezasına çarptırılması hakkında Başjbakanlılk 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(8. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 15.6.1971) 

19. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 36, sayfa 73 te nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1936 doğutm-
lu Aibidin Demirtbağ'ın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1971) 

20. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8.6.1943 doğumlu Selâmi Kodal'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/49) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 
15 . 6 . 1971) 

X 21. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu 30 No.lu Geçici 
Komisyon raporu (1/86) (S. Sayısı : 358) (Da
ğıtma tarihi : 16.6.1971) 

22. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar odası ka
nunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362) (Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 23. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından se

çilen 3 er üyeden kurulu 30 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/93) (S. Sayısı : 363) (Da
ğıtma tarihi : 21 . 6 . 1971) 

24. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun hakkında 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile İçişleri Komis
yonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375) (Dağıt
ma tarihi: 2 . 7 . 1971) 

25. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğ
retim Kurumlan Kanununun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/451) 
(8. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

26. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 
2/308) (IS. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 
17 . 8 . 1971) 

27. — İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demisinin «İktisadi ve Ticari Bilimler Fakül
tesi» adı altında Ege Üniversitesine katılması 
hakkındaki 1170 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesine bâzı fıikralar ile Ege Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 6595 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/503) 
(S. Sayısı : 414) (Dağıtma tarihi : 17.8.1971) 

(Mllet M e c M 151 nci Birleşim) 



Toplantı : 2 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : 322 ye I nci ek 

Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen ve 10 arkadaşının, 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 sayılı 
Kanuna geçici madde eklenmesi hakkında Millet Meclisince red-
dolunan kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosunun metni hakkında Millet Meclisi 37 nolu 
Geçici Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2 /230; Cumhuriyet 

Senatosu 2/322) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 1007 ve 1607 ye ek) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 29 . 7 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11394-2/322 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilg: 7 . 6 . 1971 gün ve 807 sayılı yazınız: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 28 . 7 . 1971 tarihli 94 ncü Birleşiminde açık oyla ka

bul edilen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde eklen
mesi hakmdaki kanun teklifi, dosyası üe birlikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : (98) 

Kabııü 
Ret1 

Boş 

: 87 
: 3 
: 8 

Not : Bu teSclif Genel Kurulun 22 . 7; 27 . 7; 28 . 7 . 1971 tarihli 92, 93 ve 94 ncü birleşimle
rinde görüşülmüştür-

Geçici Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 5.8. 1971 
Esas No. : 2/230 

Karar No. : 1 
Yüksek Başkanlığa 

Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen ve 10 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa ek 7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 sayılı Kanuna geçici madde efelenmesi hakkında kanun tek
lifinin Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca kabul edilen şekli Komisyonumuzca incelenmiştir. 
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Kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca kabul edilen metni Komisyonumuzca 

benimsenmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasviplerine arz olunur. 
Başlkan ve ıSözcü Kâtip 

Samsun 
/. Kılıç 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

, İstanbul 
O.C. Fer soy 

Artvin 
Muhalifim 

A. N. Budak 
Malatya 

»Söz hakkım mahfuzdur 
H. Gökçe 

Çanakkale 
Z. Gülsen 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununa geçici bir madde eklenmesi hakkın

da kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki ge
çici madde eklenmiştir. 

Geçici madde — a) 2 . 8 . 1960 tarihi ile 
Parlömanter rejimin ilk toplantı tarihi olan 
1 Kasım 1901 tarihi arasında 2 . 8 . 1960 tarihli 
ve 42 sayılı Kanun hükümlerine göre emekliye 
sevk edilmiş bulunan üstsufbay ve askerî me
murlara bağlanan emekli aylıkları, emekliye 
ayrıldıkları tarih ile bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarih arasındaki sürenin her üç yılı bir de
rece yükseltilmek ve artan yıllar kademe iler
lemesine sayılmak suretiyle düzeltilir. 

b) Bunlardan 5434 sayılı Kanun hükümle
rine göre görev almış olanlara emekli oldukla
rında bu kanun hükümleri uygulanır. 

c) (b) fıkrası dışında kalanların (30) yıl
dan noksan hizmet süreleri, emekliye sevk edil
dikleri tarihlerdeki görev aylıkları üzerinden 
ve o tarihlerdeki borçlanma esaslarına göre, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca borç
landırılır. 

Bu borçlanma, ilgililer adına borcun tahak
kuk ettirildiği tarihi takibeden aybaşından iti
baren aylıklarından % 10 kesilmek suretiyle 
tahsil olunur. 

Borçlandırılacak olanların bu sürelerle bir
likte hizmet süresi toplamı (30) yılı geçemez. 

d) Bunlardan ölenlerin dul ve yetimleri 
hakkında da yukardaki hükümler uygulanır. 

GEÇM KOMİSYONUN DEÖlŞTtMŞt 

5434 sayılı T. G. Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi. 

MADDE 1. — Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunca kaibul edilen madde beııimsenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 322 ye ,1 nci ek) 



(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

e) Bunlara, geçmiş süreler için görev ve 
emekli aylıkları ile emekli ikramiyesi farkları 
ödenmez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

(Geçici Komisyonun değiştiıisi 

MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunca kabul edilen madde benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunca kabul edilen madde benimsenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 322 ye 1 nci ek) 





Dönem : 3 
toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S I S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi Akif Tekin ve 6 arkadaşının, 
Cumhuriyet Senatosu 1/3 yenileme seçimleri önseçimi ile ilgili ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyolarından 5 er üye 
seçilerek kurulan 52 numaralı Geçici Komisyon raporu (2 /555) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu 1/ 3 yenileme seçimleri Önseçimi ile ilgili kanun teklifi ilişik olarak su
nulmuştur. 

Oerteğini rica ederiz. Saygılarnnızla. 
Anltalya Senatörü Bursa Senatörü Hakkâri Senatörü Çanakkale Senatörü 

'A. Tekin C. Ortaç N. Seyhan N. Altan 
Muğla Senatörü Muğla Milletvekili Elâzığ Milletvekili 
H. Menteşeoğlu î. Oktay H. Hanağası '] 

GEREKÇE 

iSiyasd Partiler Kanunu, Milletvekilleri Seçimi Kanunu ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçim 
kanunları siyasi partilerin adaylarının tesbiti için önseçimi tesbilt 'etmiş 'bulunmaktadır. 10 Ekim 
1971 tarihinde yapılması gereken Cumhuriyet Senla'tosu 1/3 yenileme seçimleri 'hazırlıkları Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Önseçim için aday oy kâğıtları basılması ve diğer iş
lemlerin yürütülmesi zorunludur. 

IDiğer taraftan Anayasada yapılacak değişiklikler arasında Cumhuriyet Senatosu 1/3 yenile
me seçimleri ertelenmesi de yer almaktadır. Ancak Anayasa değişiklikleri gerçekleşeceği gibi, 
İçtüzükler gereğince görüşülme süreleri de uzun zaman alacaktır. Halbuki, seçim kanunları ile 
Siyasi Partiler Kanununla göre 29 Ağustosta önseçimin yapılması gereklidir. Bütün bunların ön
lenmesi ve Anayasa değişikliği de münasip zaman istediğinden, önseçimlerin bir müddet 'geri bıra-
kıtouaısl kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiştir. Bu durumu sağlamak üzere ekli kanun tasarısı 
^hazırlanmıştır. 

415 
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52 No. lu Geçici Komisyonun raporu 

Millet Ceclisi 
52 No. lu Geçici Komisyonu • 18 . 8 . 1971 

Esas No. 2/555 
Karar No. 2 

Yüfcsefc Başjkanlığa 

Cumlhuriyet Senatosu Anltalya Üyesi Akif Tekin ve 6 arkadaşının]! Cumlhuriyet Senatosunun 1/3-
yenilenme seçimleri ile ilgili kanun teklifi, Millet Meclisi Genel Kurulunun 18 . 8 . 1971 günlü 
150 ILCİ Birleşiminde İçişleri, Adalet ve Anayasa Kormisyonlarındaıni seçilen beşer üyeden müteşek
kil Geçici Komisyonumuza tevdi. eldilmeısi üzıerinie Adalet Baikanlığı temsilcileri hazır oldukları hal
de görüşüldü. 

Geçici Kamisyonulmuzca kanun teklifinin gerekçesi ve madde metni elde edilmlek istenilen ne-
ticıeyi isltihsale yeterli görülmemiş ve bir gerekçe ve madde mettlnli hazırlanıması uygun görülmüş
tür. 

Kanun teklifi müniaisıran 10 Ekim 1971 günü (C) Grupu illerde yapılması icalbeden Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin seçimlerini be!dief almıştır. Ancak yürürlükte bulunan seçim mevzuatına 
göre ve Yüksek Seiçlilm Kurululn/ca tesbit ve ilân edilen kararlara göre 10 Ekim 1971 günü boş. 
bulunan- Eskişehir vö Sivas illerinde birer Cumhuriyet Senatosu üyeliğinin doldurulması seçimi 
ile Bursa, Diyarbakır, Elâzığ, Edirne, Malatya ve Nevşehir illerimde açık bulunan biner milletve
killiği için ara seçimleri yapılacağından; ve ayrıca Hatay ilinden, bir milletvekilinin vefatı sebe
biyle boşalma, olması ve Millet Meclisli Başkanlığınca Yüksek Setçim Kuruluna biİldirıilmiş oldu
ğunun anlaşılması sebebiyle bu ildeki bir milletvekilliği için ara seçimi yapılması bahis konusu 
olduğundan teklif boşalan yerlerdeki Cumhuriyet (Senaltlosu üyeliği ara seçimleri ile milletvekilliği 
ara seçimlerine de teşmil eldilmiştir. 

Siyasi Partiler anasında Anayasa değişiklikleri ve özellikle 10 Ekilm 1971 Pazar günü yapılma
sı ic ab eden seçimlerin ertelenmesi konusunda hâsıl olan mutabakata binaen, lüzumsuz seçim (mas
raflarımın önlenmesi zarureti karşiBirudia Anayasa değişikliğinin geırç'ekleşmesıini temin edecek mee-
lislendeki görüşme süreleri göz önüne alınlmak sunetiyle ön seçim gününde yapılan değişiklik se
bebiyle yürürllüktelki mevzuata sadık kalınarak ve Anayasa değişiJkMğiinim gerçekleşmemesi halin
de seçimlerin yapılma mecburiyeti karşısında seçimlerin aksamadan yürütülmesini temin edecek 
bâzı değişiklikler yapmak durumu hâsıl olmuştur. 

Bu cümleden olaırak, yürürlükteki mevzuatta mevcut hükümlerin tam olaralk uygulanması ha
linde teslbit edilen önseçim tarihine nazaran, önseçimlere iştirak etimiefc suretiyle adaylarını tes-
bit etmek mecburiyetinde bulunan siyaisli partilere ait aday listelerinin kesinleşmesi için geçecek 
süreden sonra Yülkslek Seçim Kurululnica bastırılması ve seçim gününde seçimi yapılacak bütün 
il seçim çevrelerindeki sandık başlarına seçime katılan siyasi partilerin isim ve amblemlerinin al
tımda önseçimlerde teslbit edileln! adayların isimlerinin her seçim çevresü için ayrı ayrı basılarak 
dağıitılması süre ve telknik imkânsızlıklar sebebiyle mümkün olamıyacağmdan bu seçimlere mah
sus olmak üzere bastırılacak müşterek oy pusulalarında siyasi partilerin 'adaylarının isimlerinin 
yazıimamasını kararlaştırmak mecburiyeti hâsıl olmuş ve esasen uygulanan nispî 'temsil sisteminde 
oyların adaylara değil siyasi partilere verildiği ilkesi (muvacehesinde sisteme aykırı bir durum 
da meydana geitirlilmemiştir. 

Yüksek Seçim Kurulunun Resmi Gazetenin 2 Temmuz 1971 günlü 13883 sayılı nüshasında ilân 
edilen 23 . 6 . 1971 günlü 242 sayılı Kararında bu seçimlere girme hakkını haiz siyasi partilerin 
hangileri olduğu tösbit ve ilân 'edilmiştir. 

Seçime girme hakkını haiz siyasi partiler yürürlükte bulunan yasalara göre gerekli işlemleıri 
yapmamaları hâlinde tamıaıinıen veya belli bir il se^im çevresinde seçene girme imikânından mahrum: 
kalabilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) 
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Anayasanın 75 nci maddesi gereğince, seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen 
içinde yönetimi ile ilgili bütün işlemleri yapmave yaptırma ile görevlendirilen Yüksek Seçim Ku
rulunun müşterek oy pusulalarını bastırıp dağıttıktan sonra böyle bir durumun tesbiM halinde 
müşterek oy pusulasmıda isim ve amblemi buluman ve şeçiime girmıe hakkından mahrum olan 
siyasi partilere verilmiş oyların tereddütsüz geçersiz sayılacağını tesbit etmek aımaciyle ikinci 
maddemin (e) fıkrası düzenlenmiştir. 

Diğer taraftan önseçim günü ile esas seçim günü arasındaki sürenin kısaltılması suretiyle ba
ğımsız adaylardan farklı olarak önseçime katılmak suretiyle iadaylarını tesbit etmek mecburiye
tinde bulunan siyasi partiler adaylarına adaylıklarının geçici olarak ilânından itibaren yapılacak 
itirazların, yürürlükteki mevzuattan farklı olarak il ıseçim kurulları yerline ilk müracaat mercii ola
rak Yüksek Seçiim Kurulu gösterilmiş ve verecekleri kararların yürürlükteki mevzuatta diğer hak
lar saklı kalmak kaydiyle kesin olacağı belirtilmiştir. 

Yine sürenin daralması sebelbiyle ve masrafların kısıtlanması amadiyle geçici ve kesin aday lis
telerinim Türkiye radyolarında ilânı yeterli görülmüştür. 

298 sayılı Yasanın 64, 65 ve 6-6 ncı maddelerinde öngörülen yasakların önseçimin yapılacağı ta
rih olan 26 Eylül 1971 tarihine 'kadar uygulanmaması, icranın hizmetlerinin aksamamasmı teımin 
idin, propoganda sürelerinin kısaltılması önseçim gününde yapılan değişiklik sebebiyle yeterli ve 
uygun görülmüştür. 

3 ncü 'madde Anayasanın 75 nci maddesine uygundur. Hâsıl olan boşlukları esasen Yüksek Se
çim Kurulu bu maddenin kendisine verdiği yetkiye istinaden idari ve yargı niteliğindeki ilke ka
rarları ile gere ekleştirmektedir. 

Komisyonumuzca işin müddetli olması 'göz önnünde tutularak öncelik ve ivedilikle görüşülmek 
üzere hazırlanan teklifi gereği yapılmak üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan iSözoü Kâtip 
istanibul Eskişehir Erzurum Çanakkale 

1. H. Tekinel 8. Asbuzoğlu 8. Araş M. II. Önür 
Adana Kırklareli İsparta İçel 

C. Akçalı M. Atagün Y. Uysal T. Özgüner 
Muş Gıaziantep Grülmüşlame 

N. Nıefltçii §. Çölakoğlu M. Karaaman 
imzada -bulunamadı İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

'Millet Meclisi (S. Sayısı : 415) 



— 4 — 

CUMHURİYET SENATOSU ANTALYA ÜYESİ 
AKİF TEKİN VE 6 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Cumhuriyet Senatosu 1/3 yenileme seçimleri 
önseçimi ile ilgili kanun teklifi 

MADDE 1. — 10 Ekim 1971 günü yapılacak 
Cumhuriyet Senatosu 1/3 Yenileme ve boş üye
liklerin doldurulması ile Milletvekili iara seçim
lerine esas olacak ön seçim günü oy vermje gü
nünden 15 gün önceki 26 Eylül 1971 Pazar gü
nüdür. 

Seçim, önseçim ve propaganda ile ilgili i§̂ -
lemleri bu tarihe göre Yüksek Seçim Kurulu, 
ilke kararlariyle düzenler. 

Ö2 No, LU GEÇİCİ KOMİSYONUN 
DEĞİŞTİMŞİ 

10 Ekim 1971 tarihinde yapılması gereken 
ıseçimlerle ilgili kanun teklifi 

MADDE 1. — 24 . 5 . 1961 günlü ve 304 sa
yılı Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanu
nunun 29 . 5 . 1963 günlü ve 238 sayılı Kanunla 
değişik 4 ncü maddesi uyarınca bu, kanunun 
3 ncü maddesinde bahis konusu edilen 2 No. lu 
listenin (O) grupunda yer alan illerde Cumhu
riyet Senatosu üyelerinin yenilenmesi, boş bu
lunan Eskişehir ve Sivas illerinde birer Cum
huriyet Senatosu üyeliğinin doldurulması, Bur
sa, Diyarbakır, Elâzığ, Edirne, Malatya, Nev
şehir ve Hatay illerinde açık bulunan birer 
milletvekilliği için 10 Ekim 1971 Pazar, günü 
yapılaieak seçimlere mahsus oln^ak üzere 
29 Ağustos 1971 Pazar günü yapılması gere
ken önseçimler 26 Eylül 1971 Pazar günü ya
pılır. 

MADDE 2. — Bu seçimlere mahsus olmak 
üzere; 

a)' Siyasi Partiler tarafından müracaat; 
seçimine katılacakları çevrelere ait aday liste
leri G-enel Merkezleri tarafından 1 Ekim 1971 
Cuma günü saat 17,00 ye kadar Yüksek Seçim 
Kuruluna alındı belgesi karşılığında verilmek 
suretiyle yapüır. 

Yüksek Seçim Kurulu bağımsız adaylarla 
Siyasi Partiler adaylarını derhal Türkiye rad
yolarında iki gün süre ile geçici olarak ilân 
eder. 

b)> Adaylara karşı yapılacak itirazlar mün
hasıran Yüksek Seçim, Kuruluna 5 Ekim 1971 
igünü saat 17,00 ye kadar yapılır. 

c) Yüksek Seçim Kurulu iki gün zarfında 
itirazları kesin olarak karara bağlar ve 8 Ekim 
1971 günü kesin aday listelerini Türkiye radyo
larında ilân ©der ve seçim yapılacak illerin se
çim kurulu başkanlıklarına bildirir. 

d) : Yüksek Seçim Kurulunca bastırılacak 
müşterek oy puslalarmda, seçime katılma hak
kını haiz Siyasi Partilerin adaylarının ismi ya
zılmaz. 

e) ıSeçime katılma hakkını haiz olup da 
bilâhara tamamen veya kısmen seçimce girme 
hakkını kaybeden Siyasi Partilere müşterek oy 
puslasına mühür basılmak suretiyle verilen 
oylar geçersizdir. 
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MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Siyasi Partilerin elde ettikleri Cumhuriyet 
Senatosu üyeliği ve milletvekilliği sayısı tesbit 
edildikten sonra, Siyasi Parti adaylarından se
çilenlerin tesbitinde Yüksek Seçim Kuruluna 
verilen aday listelerindeki sıra esas alınır. 

f) 26 . 4 . 1961 günlü ve 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkında Kanunun 64, 65 ve 66 nçı maddelerin
de öngörülen yasaklar 26 Eylül 1971 tarihine 
kadar uygulanmaz. 

g) [Siyasi Partilerin radyolarda yapacakla
rı propaganda konuşmaları dâhil her türlü pro-
poganda, 3 Ekim 1971 günü sabahından başlar 
ve 9 Ekim 1971 günü saat 18,00 de sona erer. 

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanması se
bebiyle değiştirilen tarihlere göre hâsıl olacak 
boşlukları ve süreleri Yüksek Seçim Kurulu 
<alacağı ilke kararları ile düzenler. 

MADDE 4. — Yürürlükte olan seçimlerle 
ilgili kanunların bu kanuna aykırı hükümleri 
birinci maddede bahis konusu seçimlerde uy
gulanmaz. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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