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Sayfa 
4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 

Üyesi Yiğit Köker ile Ankaıra Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz'ın, şehit komando eri 
Mevlût Meric'in annesine, eşine ve çocuğu
na vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun teklifi ile Ankara Mil
letvekili M. Kemal Yılmaz'ın önergesi 
(2/503) (S. Sayısı : 316) 206:216 

5. — 8.6.1965 tarih ve 625 sayılı özel 

Sayfa 
öğretim kurumlan Kanununun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları &/491) (S. Sayisı : 410) 216:221 
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130 ve 130 a 1 nci ek) 221:022 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan Nihat Erim, kuvvet komutaınlıarı-
nm son günlerde basında yer allan demeçleri 
ve bu demeçler üzerine bâzı Parlâmento üye
lerince sorulan sorular, 

Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak, son gün
lerin siyasi olaylarının gelişme yönü, 

İçişleri Balkanı Hamtdi ömıeropu, Gaziantep 
Milletvekili Şdnasi Çolakoğlu'nun, 27.9.1971 ta-
riMıi 168 nci Birleşimde yapmış olduğu konuş
mada temas ettiği hususlar, 

îstanlbul Milletvekili Aydın Yalçın, Ortak 
Pazar Karma Paröjâttient'o Komisyonunun 12 nci 
toplantısı ve 

Sakarya Milletvekili Mustafa Vedat önsal 
da Ortak Pazarla ilgili ortaklık anlaşmasının 
uygulanması konularında gündem dışı birer dê -
meçte bulundular. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı Osman Olcay'a Devlelt Bakanı Başbakan 
Yardımcısı Sadi Koçaş'm, 

Ulaştırma Bakanlığından çekilen Halûk 
Atfik'ın istifasının kabulü ile yeni atama ya
pılıncaya kadar Ulaştırma Bakanlığına Bayın
dırlık Bakanı Cahit Karakaş'm ve 

Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanlığından 
çekilen ihsan TopaloğTu'nun istifasının kabulü 
ile yeni atama yapılıncaya kadar Enerji ve 
Talbiî Kaynaklar Bakanlığına Adalet Bakanı 
İsmail Arar'in vekillik etmelerinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
Genel Kurulun (bilgisine sunuldu. 

Toprak reformu öntedbirler kanun tasarısı
nın, havale edilmiş olduğu komisyonlardan se
çilecek 3 er üyeden kurulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair Deivlet Bakanı Başba

kan Yardımcısı Aittilâ Karaosmanoğlu'nuin öner
gesi kalbul edildi. 

Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'ıın, Tarım 
ve toprak reformu kanun teklifinin, Toprak re
formu öntedbirler kanun tasaırasınj görüşmek 
üzere bu birleşimde kurulması kararlaştırılan 
Geçici Komisyona havalesine dair Konya Millet
vekilleri Bahri Dağdaş ve Kubilay îmer ile İz
mir Milletvekili Şükrü Akkan'm ve 

1163 sayılı Kooperatifler Kanıuinunun geçici 
maddesinin tadiliyle ilgili kanun teklifinin ha
vale edilmiş olduğu komisyonlardan, seçilecek 
6 şar üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda gö
rüşülmesine dair Bursa Milletvekili Kasım öna
dım'in önergeleri kabul edildi. 

2/564 esas sayılı kanun teklifinin geriveril-
muelsine dair Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 
ve Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm önerge: i 
Genel Kurulun, bilgisine sunuldu. 

'Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanun tasarısının macVlelcri üzerin
de görüşmeler bitirilerek tümü açık oya sunul
du ise de, oylamanın birleşimin sonunda açıkla
nan sonucuna göre çoğunluğun sağlanamadığı, 
oylamanın tekrarlanacağı bildirildi. 

İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi 
Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki rapor/un 
sunulduğuna dair iSayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve İSayıştay Komisyonu raporunun öncelikle gö
rüşülmesine dair Sayıştay Komisyonu Başkan
lığının önergesi reddolundu. 

Eski Siirt Milletvekili Süreyya öner, eski 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski 
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Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İs
tanbul Milletvekili îlhamıi ıSancar'm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316, 

Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1.7.1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399, 

Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Di
lekçe Karma Komisyonu Grenel Kurulunun 
30.4.1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
1494, 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi Er-
sü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komisyonu 
{Genel Kurulunun, 22.5.1961 tarihi Haftalık 
IKarar Cetvelindeki 2538, 

İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 9.7.1965 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3659 sayılı 
kararların Genjel Kurulda görüşülmesine dair 
Önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu ra-
porlanının öncelikle görüşülmesine dair Dilek
çe Karma Komisyonu Başkanlığı önergesi, ko
misyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulun-
madıkladmdan, muameleye konmadı. 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 6 
arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin yeniden düzenlenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân komisyon-
lıarından 5 er üyeden kurulu 49 No.lu Geçici 
Komisyon ile, 

Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma, Ada
let, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici KomıLs 
yon raporlarının görüşülmesi, ilgili komisyon 
ve Hükümet yelMlıüeriinin Genel Kurulda bu
lunmayışı nedeniyle ertelendi. 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami Tu-
ran'ın, Orman suçları af kanunu teklifi, Kas
tamonu Milletvekili Saibri Keskin ve 2 arkada
şının, bâzı orman suçlarının affına ve bunlar
dan mütevellit idare şahsi haklarının düşürül
mesine ilişkin kanun teklifi l e Siirt Milletve
kili Zeki Çeliiker'in, beş yıllık erteleme süresi 
sonunda bâzı onman suçlarının affına ve bunlar
dan mütevellit idare şahsi halklarının düşürül
mesine ilişkin kanun teklifi ve Orman ve Ada
let komisyonları raparilarının öncelikle görüşül
mesi kabul olundu. 

Açıklanan açık oylama sonucuna göre, Ge
nel Kurulda çoğunluğun katmadığı anlaşıldı
ğından, 

30 . 9 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,25 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 

Kemal Ziya Öztürk Kenan Aral 
Kâtip 
Ordu 

Menıduh Eksi 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, bu 

yılki narenciye ürününün ihracına dair yazılı 
soru önergesi, Sanayi ve Ticaret ve Dış Ekono
mik İlişkiler bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/712) 

2. — lejel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, orta 
ve yüksek öğretimde sınıfta kalmak usulünün 

kaldırılmasına dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa ve Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/713) 

3. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Konya Milletvekilli Necmettin Erbakan'm yurt 
dışına kaçtığı iddiasına dair yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/714) 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü, hane 

47, cilt 20, sayfa 73 numarasında nüfus siciline 
kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma, 1949 

doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi (3/640) 
(Adalet Komisyonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Ağılma saatli : 15,00 

BAŞKAN — Biaşkanvekili Kemal Ziya öztürk 

KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Kenara, Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisimin 170 nci Birleş imini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — 243 >üye dile geırsikll çoğunlu
ğumuz vardır, çialaşmalarıınıea başlıyoruz e;fen
dim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ G-SNEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili Baka MüderHsoğlu'-
nun, Konya bağcılığının durumu, kuru üzümün, 
bağ çubuğu ve köklerinin değerlendirilmesi ko-
nularmda gündem dışı demeci. 

BAiŞKAN — iki sayın üyenin gündem. dışı 
söz talepleri vardır. 

Sayım Mülerrisoğlu, kuru üzüm ve Tekel 
Bakanlığı hakkında söz talebinde bulunımuşsu-
nuz. Buyurunuz efendim. Yalnız, kısa olma
sını rica edeceğimi. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, mulbterem milletvekilleri; 

Konya, itıopnalk (bakımından Türkiye'n'a, en 
©emiş ilidir. Yüzölçümü 47 721 km2 dir. Tür
kiye'nin 1/15 i kaıdar yüzlöllçümüıne, 1,5 milyon 
nüfusa sahiptir. 

Konya ilinin Ortadoğu ve Kuzey kesimleri 
ovalık, Doğu, Güneydoğu ve Batı tarafları ise 
Toıros Dağlan ve etekleriyle çevrilidıiır. Kon
ya'ca muhtelif ürünler, muhtelif iklimler oldu
ğundan muhtelif ürünler yetişir. Ben bu kısa 
konuşmamda yalnız bağcılıktan, üzıüımlden, bil
hassa kuru üzümden babsetoek istiyorum. 

Konya bağcılığı 14 ncü Aşıra kaıdar uza
nır. Bu asrın1 başlarında Türkiye'yi ve bu me-
yanda Kccıya'yı gaızen ibni Batuta ve Kâtip 
Çelebi, Konıya Meram Bağlarının içinde anisan 
kaybolacak kadar gelişmiş olduğunu yazmak
tadır. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde, «Kon
ya şehri »evliyanın hoş gördüğü fbir güzel şe
hirdir. 9 000 kadar bağ ve bahçesi vardır. 
Bir yabancı bu bağın içerisine girerse kaybo
lur. Oüzel sesli ikuşlann ötüşünden insan taze 
hayat bulur.» denmektedir. 

2700 sene evveline aüt Etiler zamanımdan 
kalan Ereğli ivris köyünde bıağeılığa ait ka
bartma resimler va iSille bıçağına bağlı Sızma 
köyünde çlcik eslisi samanlara ait şaraphaneler, 
Karaman miaden şehrinde Karapınar dahilinde
ki Karadağ mııntakaSMida eski bağ belirtilen 
nueıvcuîttur. 

Tarihi pek çok eski bulunm Konya bağcı
lığının gelişltirilmesi köylümlüzün gıdası olarak 
mühim olduğu gtilbi, dağlık mınıtakalarındaki 
topraksız yerlerdeki veriımısiz araziyi kıymet-
İcaıdirmek, erozyonu önılamek ve her yaştaki 
vatandaşa iş sahası acalbilmsk bakımından da 
önemlidir. Buradaki halk geçimini yalnız ve 
yaMz kuru üzüme bağlamıştır. Konya'nın bü
tün ilçelerlinde bağcılık yapılmaktadır. 78 370 
hektar bağ sahası mavcuttur. Konya'da yaş 
'üzüm istihsali ortalama 160 ilâ 200 bin tonldur, 
bu vilâyetin iktisadi durumuna 8 ilâ 10 milyon 
fcmtlada buluman 5 kilo yaş üzümden ancak bilr 
kilo kuru üzüm meydana gelir. 

1970 yılı Konya kuru üzüm istihsali takri
ben 45 480 Itondur. Kuru üzüm istihsali bil
hassa Ereğli, Bozkır, Çumra, Ermenek, Taşkent, 
Hadım, Karaman, Seydişehir incelerinin 196 kö
yünde 19 brin ailccıin ve takriben 150 - 200 bin 
nüfusun yegâne geçimidir. Bu köyler Konyak 
nın en fakir köyleri olup, yygâne işi bağcılık-

Kuru üzüm hakkında gündem dışı bir ko
nuşma yapan Sayıın, ihsan Kabadayı'ya Sayın 
Tekel Bakanının verdiği cevap; Tekelin elinde 
dört yıllık kuru üzüm stoku bulunduğu, bun-
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ların da çürümek üzere olduğu, sıkıntının yal
nız tekel mkâalariyle hallediLemiyeceği tar
zında olmuştur. 

Mecliste konuşan ve gazetelerde intişar 
eden ıSayın Tdkel Bakamnın bu beyanatı üze
rine, seçim bö:lgem olan, yukarda hususiyetlıe-

.rini arz ettiğim Konya'da kuru üzüm mevsi
mimin gelmesi dolıayıs'iyle vatandaşlarımdan en
dişe ve üzüntülerini Ibelirtea telgraf, telefon ve 
mıektuiplar almaktayım. 

Yıllarca içinde yaşadığım, yaşadığım müd
detçe üzüntüsünü ve azabını çektiğim kuru 
üzüm mevzuunu, Sayın Tekel Bakanımız Niğ
de MilletvekOi Yüksek Ziraıat Mühendisi Hay
dar Özalp da benden daiaa iyi bilmektedir, as
gari benim kadar bumun ıstırabını çekmiştir. 

Sayın Bakan kuru üzümden bahsederken, 
«Çok önemli, çok mühim olan bir yara» diye, 
meseleyi vaısuftamdırmLştır. 

Bendeniz kuru üzüm mevzuu için Tekel Ba
kanlarını en çok ziyaret edenlerdea birisiyim. 
Sayın Bakan Haydar Özalp'a da bu konuda zi
yaretlerim oldu; daima anlayışla karşıladı ve 
müzaheretini gördüm. Bu bakımdan kendile
rine huzurunuzda teşekkürlerimi sunarım. 

'Sayın Bakaaın çay konusu dolayısiyle Se
natoda bir konuşması olmuştur. Bu konuşma 
da gazetelerde çıkmıştır. 24 liraya maleldilen 
çay; dış ülkelere 283 kuruşa, dikili memleketle
re de 683 kuruşa satıldığı bildirilen çay, Sayın 
Bakanın da dediği gilbi çok miktarda denize dö
külmektedir. Esasen, başka memleketlerde de 
birçok kere müstahsili korumak ve fiyatları 
dengeli tutmak amaciyle mubayaa edilen mah
sulün yakıldığı ya da denize döküldüğü bir 
vakıadır. 

Ben, burada kuru üzümler için bu şekli dü
şünmüyorum. Yalnız, bunların değerlendiril
mesi için Dış ilişkiler Bakanlığının bu üzüm
lere de, bilhassa sofralık olanlarına pazar bul
malı, ziraat ataşelikleri de kurulmalıdır. Ziraat 
Bakanlığı da üzüm çeşitlerinin azaltılmasında, 
staodart çeşitlerinin çoğaltılmasında gayrellS 
göstermelidir. 

Bağ, çubuk ve köklerinden (kıymetli kağit 
yapıldığı, bilhassa isviçre'de bu şekilde kâğıt 
fabrikalarınım kurulduğu bildirilmektedir. Bi
zim bağ çuibukLarı köklerinin değerlendirilme
si bakımından bunun ehemmiyetine işaret et

mek isterim. Sayın Tekel Bakanımdan! da, ku
ru üzümü değerlendirecek yeni fabrika kuru
luşlarının biran evvel tahakkuk ettirilmssini ve 
bu seneki kuru üzüm alım fiyatları hakkında 
bizlerime müstahsili ferahlatıcı ve sevindirici 
haberlerini sabırsızlıkla (beklediğimizi bildirir, 
hürmetlerimi sunarım. 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, orta 
öğretimde sınıf geçme sisteminin değiştirilmemle 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, orta öğretimde 
sınıf geçme sisteminin değiştirilmesi konusunda 
gündem dışı söz istemişsiniz. Kısa olması kaydıy
la buyurun efendim. 

CELÂL KARCHLI (içel) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Derin özlemini çektiğimiz eğitim reformu 
konusunun da, çok yakında toprak reformu ko
nusu gibi Yüce Meclisin huzuruna geleceği şu 
günlerde, eğitim reformu içerisinde görüşülme
sinde ve görüşülerek tahakkuk ettirilmesinde 
çok geniş yararlar gördüğümüz bir konuyu, bu 
kürsüden dile getirmek için huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bugün Türkiye'de çağ dışı bir eğitim sistemi 

uygulandığı, hepimizce bilinmektedir. Bu çağ 
dışı eğfcfrn sisteminin içerisinde en büyük ak
saklık, öğrencilerin sınıf geçme sisteminde uy
gulanmaktadır. Bugün Türkiye'de ortaokul, lise 
ve yüksek öğrenimde her yıl sınıfta kalmak su
retiyle yüsbinlerce insan, yüsbinlerce öğrenci 
birer yıllarını kaybetmekte, hattâ birkaç yılla
rını kaybetmekte, bu suretle hem öğrenciler, 
hem öğrenci velileri, hem de millî kaynaklarımız 
bakımından büyük kayıplara uğramaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Çok kısa bir müddet önce tek dersten bir 

imtihan hakkı tanınması hususunda bir mücade
le önerilmiş ve bu hakların yıllar boyu verilme
sinin sonucu her yıl tek dersten kalan öğrenci
lerin % 60 mdan çoğunun tek ders imtihanı
na girdikten sonra sınıflarını geçmiş oldukları 
belirtilmiş bulunmaktadır. 

Burada eğitim reformu içerisinde önereceğim 
konu ile , Türkiye'de gençlik meselelerinin te
melinde bir çözüme de ışık tutacağım kanısın
dayım. 
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Muhakkak ki Sıkıyönetim çok uzun devre 
Türk siyasi hayatında uzamıyacaktır ve muhak
kak ki, yine serbest ve herkesin istediğini, her
kesin istediği bir şekilde eyleme dönüştürdüğü 
devirler geldiği zaman... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, ben size orta öğ
retimde sınıf geçme sisteminin değiştirilmesi1 ile 
ilgili gündem dışı söz verdim, siz sıkıyönetim
den bahsediyorsunuz. Lütfen konuya giriniz. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Teşekkür 
ederim efendim. 

önereceğimiz konu eğitim reformu içerisin
de alınır, ya da millî eğitim bünyesi içerisinde 
mesele halledilme yoluna gidilirse; yani ortaokul 
ve liselerde sınıfta kalma usulü kaldırılarak, 
her yıl sonunda öğrenciler o yıl sonu kaldıkları 
derslerden, gelecek yılbaşından itibaren her ay 
başı konacak imtihanlara girme olanağına ka
vuşturularak, sınıfta kaldıkları derslerden her 
aybaşı imtihana girmek suretiyle bir üst sınıfta, 
sınıfta kaldıkları derslerden yıl kaybına uğra
madan başarılı olma yoluna götürülürse, zanne
diyoruz ki, eğitim sistemimizde millî bünyemize 
uygun bir eğitim problemini çözmüş olacağız. 

Muhterem arkadaşlar, düşününüz ki, her yıl 
yüzbînlerce öğrenci ortaokul, lise ve yüksek öğ
renimde sınıfta kalmaktadır, belge almaktadır. 
Sınıfta kalma ve belge alma yüzünden birçok 
facialar, birçok cinayetler işlenmektedir. Sınıfta 
kalma yüzünden öğretmen - öğrenci arasındaki 
ilişkiler çok geniş bir düşmanlık mertebesine 
erişmekte, zaman zaman bu eğitim sistemimizi 
derin şekilde baltalamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir öğrenci bir yıl müddetle okuduğu kitap

tan imtihana girdiğinde o günün sabahında oku
duğu sayfalardan soru gelmezse, başka kısım
lardan soru geldiği için o gün sınıfta kalabilir, 
ama aynı öğrenciyi ertesi gün imtihana soktu
ğunuz zaman, bir gün evvel çok düşük not al
dığı bir dersten, ikinci gün bakarsınız çok yük
sek bir puvan alır. Bunun i'spatmı; tek dersten 
kalanlara yeniden imtihan hakkı tanımakla, 
öğrencilerin verdiği başarı da göstermiştir. 

Şimdi, biz diyoruz ki; öğrencilerin bir yılını, 
bir tek günde, çeşitli şartlarda girecekleri im
tihan sonunda kaybetmemelerini önleyecek ve 
Türkiye'nin millî eğitim bünyesine uygun, Tür
kiye'nin millî eğitim problemlerinin çözümüne 

en kolay yolu bulacak bir sisteme gidilmesi ge
reklidir. Meselâ, öğrencilerin kaldıkları ders
lerden, yeni sene başından itibaren, ken£i oku
lunda her aybaşı imtihanına girmelerini sağlar
sak öğrencinin okuma şevkini artırmada, öğren
cinin eğitim şevkini artırmada ve eğitim mesele
mizde öğrencileri kazanmada çok büyük yarar
larımız olacağı kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugün Türkiye'de büyük bir aydın işsizliği 

mevcuttur. Bugün, askerliğini yapmış oıibinler-
ce üniversite mezunu genç, hattâ lisan bilen ar
kadaşlarımız iş bulamama tehlikesiyle karşı kar
şıyadır. Binlerce öğretmenimiz yurt dışında iş 
aramaya gitmektedir. 

Türkiye'de aydın işsizliğinin böylesine yo
ğun olduğu bir devrede, eğitim meselesinin 
Türkiye'nin kalkınması için öncelikle halledil
mesi lâzımgeldiği bir devirde, çağ dışı bir im
tihan etme sistemi ile her yıl yüzbinlerce insanın 
birer yıllarını mahvetmek ve birer yıllarını mah
vettikten sonra da onları belki ilerde en başarılı 
bir öğrenci ve başarılı insan olma olanakların
dan da mahrum bırakacak bir moral çöküntüsü
ne itmek gibi neticelere götüren bir imtihan 
sisteminin, en kısa bir dönemde Türkiye'den yü
rürlükten kaldırılmak suretiyle önerdiğimiz 
yepyeni sistemin eğitim camiasında tatbik edil
mesini öneriyoruz. 

Nitekim, Ankara Ziraat Fakültesinde 1 nci 
sınıfta bir dersten kalan öğrenci, son sınıfa 
kadar imtihana girme hakkına sahiptir ve son 
sınıfa kadar kaldığı dersten her yıl imtihana 
girmek suretiyle imtihan hakkını da her yıl 
kullanmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kargılı, tamamlayınız 
lütfen, süreniz dolmuştur. 

CELÂL KARGILI (Devamla) — Sözlerimi 
sayın Başkanın uyarısiyla da toparlamak istiyo
rum. 

Millî Eğitim reformu içerisinde, en yeni ve 
millî bünyemize en uygun bir sistem olan, orta
okul, lise ve yüksek öğrenimde, öğrencinin kal
dığı her dersten 1 nci sınıftan itibaren okudu
ğu okulun son sınıfına kadar, yeni ders yılında 
her ay başı imtihana girme hakkının verilerek, 
sınıfta kalma usulünün de kökünden kaldırıl
ması ile Türk eğitimine yepyeni bir dinamizm 
getirilmesi temennisiyle Yüce Meclise saygılarımı 
sunarım. 
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... 3. — Devlet Bakanı Boğan Kitaplının, Kon
ya Milletvekili Baha Müderrisoğlu ve İçel Millet
vekili Celâl Kargılı'nın yapmış oldukları gündemi 
dışı konuşmalara cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyuru
nuz efendim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Konya Milletvekili Baha Müderrisoğ
lu'nun da ifade ettiği gibi, kuru üzüm mesele
si yakın zamanlarda defalarca Meclisimizde 
konuşuldu, hattâ kendi bölgesinin kuru üzüm 
problemi de, yine kendilerinin ifade ettiği gi
bi burada konuşuldu ve Sayın Tekel Bakanı da, 
meselenin önemini de belirterek cevaplarını 

arz etmişti. Ben, bu konuşmayı da kendisine ay
nen intikal ettireceğim. 

Sayın Kargılı, tek ders ve imtihan sistemi 
üzerinde, kendi tâbiri ile öneride bulundular. 
Takdir eder ve hatırlarsınız ki, Hükümet Prog
ramımızda millî eğitim için yapacağımız ça
lışmalar geniş olarak belli edilmiş, sınırlan
mıştır. Matbuattaki neşriyatı takibetmişse-
niz, bu yoldaki çalışmaların ileri bir safhaya 
geldiği belli olmaktadır. Çok yakında, millî 
eğitimde yapılacak reform veya ıslahat huzu
runuza gelecektir. O zaman bu yoldaki öneri
leri, burada, mevzu ile birlikte münakaşa et
mek elbetteki çok daha faydalı olacaktır. Bu
na rağmen, kendisinin bu yoldaki kanaatlerini 
Millî Eğitim Bakanına intikal ettireceğim. 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1.— 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) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mü
zakeresini ikmal ettiğimiz Köy işleri Bakanlığı 
Teşkilât Kanununun açık oylaması yapılacak
tır. Bu maksatla oy kutuları önce sıralar ara
sında dolaştırılacak ve sonra kürsü önünde bek
letilecektir. Sayın üyelerin oylamaya katılma
larını rica ediyorum. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan 
ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 
ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anyasa ve Plân komis
yonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 

BAŞKAN — Siyasi Partiler Kanunundaki 
değişiklikle ilgili teklifin müzakeresine geçiyo
ruz efendim. 

ilgili komisyon ve Bakanın yerlerini almala
rını rica ediyorum. 

Sayın Naci Çerezci, Sayın Orhan Okay ve 
Sayın Cengiz Ekinci ve Sayın Maliye Bakanı 
yoklar. Komisyon ve Hükümet temsil edilme
miş olduğu için bu kanun teklifi üzerindeki mü
zakereyi yapamıyoruz. 

3. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı 
ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sami 
Turan'ın, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 ar
kadaşının, bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşürül
mesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Milletvekili 
Zeki Çeliker'in, beş yıllık erteleme süresi sonun
da bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan 
mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Orman ve Adalet ko
misyonları raporları (2/348, 2/518, 2/529) (S. 
Sayısı : 420) 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde kabul buyur
duğunuz öncelik önergesi gereğince, orman 
suçlarının affı ile ilgili teklifin müzakeresine 
başlıyoruz. 

Komisyonun ve Hükümetin yerlerini almala
rını rica ediyorum. 

Hükümeti siz mi temsil edeceksiniz Sayın 
Bakan? 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (Sam
sun) — Teknik mevzu olduğu için temsil etmi
yorum. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki, siz temsil etmiyorsunuz. 
Sayın Tekinel, bu konuda Hükümet ile irti

batınız oldu mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI TEKİNEL (istanbul) ~ Sayın Baş-
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kanım, sabahleyin Orman Bakanı ile görüştüm, 
Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile de görüşmüş bu
lunuyorum; bugün burada hazır bulunacaklar
dı. Orman Bakanlığının temsilcileri kapının 
önündedir, çağırtalım efendim. 

Kaldı ki, meclislerde Hükümeti temsil eden ' 
arkadaşımız da buradadır. Kendileri burada bu
lundukları cihetle onları temsil etmek imkânı 

yoktur, mümkün değildir. 

BAŞKAN — Kendilerine sordum efendim, ] 
teknik konu olduğu için temsil edemiyecekleri- , 
ni ifade ettiler. Bu husus, kendi takdirlerine ' 
ait bir meseledir. 

Bakanlıkları temsil edecek yetkili, görevli 
resmî memurlann dışarda bekledikleri sayın 
komisyon başkanı tarafından ifade edilmekte
dir. Görevlilerden rica ediyorum, durumdan 
haberdar edilsinler. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Böyle bir usul 
yoktur. Zorla getirilmek gibi bir usul yoktur 
efendim. 

BAŞKAN — Zorla değil efendim, «Haber
dar ediniz» dedim; «Tutup getiriniz» demedim 
Sayın Ülker. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kanım, bu durum hergün böyle olmasın, Hü-
^ ümete Riyaset haber versin efendim. 

BAŞKAN — Biz bu görevi ifa ettik; gün
demimizden ilgilileri haberdar ettik efendim. 

Sayın Tekinel, şimdi ibir irtibatınız oldu mu 
efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI TEKİNEL (istanbul) — Sayın Baş
kanım, 10 dakika evvel kendileriyle görüşmüş
tüm, Orman Bakanlığı müşavirleri ve yetkili 
memurları burada kapının önünde hazır bulu
nuyorlardı. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, Orman Bakanı burada hazır değildir, Ba
kan yoktur efendim. 

BAŞKAN — Hükümet temsil edilmediği için, I 
bir defaya mahsus olmak üzere bu teklifin de I 
müzakeresini erteliyoruz. I 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi I 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal I 
Yıhnaz'tn, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in I 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter- I 
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi I 

ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmûz*tn, 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum efendim. _ 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler bölümünün 11 nci sırasındaki 316 sıra sa
yılı, Şehit Komando Eri Mevlût Meric'in an
nesine, karısına ve oğluna aylık bağlanma
sına ait kanun teklifinin, öncelik ve ivedi
likle ve bütün işlere takdimen görüşülmesini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Doğan Kitaplı 

'Devlet (Bakanı 

(BAŞKAN — Sayın Hükümet ve sayın Ko
misyon yerlerini lütfen alsınlar efendim. 

Okunan önergenin önceliğe taallûk eden 
kısmını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunması hakkında bir talep var 
mı efendim? 

«Okunmasına lüzum yok» sesleri;) Okun
ması konusunda bir talep gelmediği için ra
poru okutmuyorum. 

Teklifin tflmü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Asutay. 
HASAN TOISYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkanım, bu konuda madde ile ilgili bir 
önergem var. 

BAŞKAN — Efendim, o kısma geleceğiz 
tabii, önergeniz varsa ğörüşıürsünüz. 

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

5 Mart 1971 tarihinde Orta - Doğu Teknik 
Üniveristesinde, Anayasa ve hukuk nizamı
na, demokratik rejime aykırı hareketin 
içine giren öğrencilerle Devletin güvenlik 
kuvvetleri arasında meydana gelen silâhlı 
çatışmalar sırasında, anarşist Öğrencilerin 
kurşunlarına hedef olan bir erin vefatı so
nucu, bu kanun teklifi huzurunuza getiril
miş bulunmaktadır. 

(1) 316 S. Sayılı basnıayazı tutanağın sonu-
na eklidir. 
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Bu edn annesi, bir çocuğu ve genç bir 
de banımı vardır. Bu eve ekmek götürecek 
tek el dabi mevcut değildir. 

Büyük Türk Milletinin vatanın bütün
lüğünü korumak uğruna şehidolan kahraman 
evlâdının idealini paylaşmak ve gerektiğinde 
ayni1 yolu takibetmek suretiyle Yüce Mec
lisçe bu erin hatırlanacağını düşünüyorum. 

Vatanın bütünlüğünü korumak için anar
şistlere karşı göğsünü geren bu kahraman 
•erin evlâtları boş bırakılamaz. Binaenaleyh, 
geride bıraktığı eşme, çocuğuna ve anasına 
el uzatmak gerekir. Kendilerine bağlanılmam 
istenilen aylık miktarı çok azdır. 

Yüce Meclisin bu yetimlere el uzatacağı 
kanaatindeyim. Müspet oy kullanacağınız 
inana içinde, hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, buyurunuz 
efendim. 

ÎH3SAN ATAÖV ı(Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Şu anda müzakeresini yaptığımız kanun tek
lifi, Ankara'da asayiş ile ilgili olan ve kendisi
ne verilen bir vazifenin ifası sırasında, dış düş
manların kurşunu ile değil, iç düşmanların kur
şunu ile şehidolmuş bir vatan çocuğunun yetim
lerine Yüce Meclisin göstereceği alâka ile ilgi
lidir. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, maalesef, 
Türkiye'de anarşi hareketlerinin kaynağı ol
muş, bütün şakiler, şehir gerillaları, soyguncu
lar, kaatiller bu üniversitede yataklanmış ve 
yuvalanmışlardır. Yapılmış olan çeşitli arama
larda, Ankara Televizyonunun gösterdiği giibi, 
büyük bir birliği teçhiz edecek her türlü teçhi
zat ve emtianın burada bulunduğu esefle görül
müştür. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde sakla
nan şakileri kanun sınırına getirmek ve muhtar 
üniversite adı altında bir şaki yatağı haline 
gelen bu müesseseyi millî üniversite yapmak 
için yapılmış olan çalışmalar sırasında, Cumhu
riyet Hükümetinin kahraman bir zabıta eri, 
jandarma eri vazife gördüğü sırada, yurt dışın
dan temin edilen silâh ve cephanelerle Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin bir bölümü olan jandarma
ya ve kolluk kuvvetlerine ateş açan şakilerin 
kurşunu ile maalesef ölmüştür. 

Yüce Meclisin, bu şehidin dul, yetimine ve 
ihtiyar anasına cüz'i miktarda bir maaş bağla

ması mevzuubahistir. Yüce Meclis ve Cumhu
riyet hükümetleri vatana hizmet eden böyle şe
hitlere dalma kucak açar. Ama o kadar elemli 
bir müzakerenin içindeyiz ki, maaş bağlıyacağı
mız kişi ne Rus hududunda komünist Rus as
kerleriyle çarpışırken, ne de bir sınır boyunda 
dış düşmanlarla mücadele ederken şehidolmuş-
tur. Maalesef, bu milletin yediden yetmişe hep
sinin hakkı bulunan, Devlet vergileriyle çalışan 
ve memlekette, vatan kalkınmasında vazife ala
cağını beklediğimiz, genç nesle mensubolduğu-
nu iddia ettiğimiz, aslında vatan duygusunu, 
ahlâk duygusunu, edep duygusunu yitirmiş, as
lında Türk kanı taşıyıp taşımadığı şüpheli hale 
gelmiş çetelerin, eşkiyaların, vatan hainlerinin 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine ve onun, «Türk Mil
letine» diyeceğim, Türk Milletine karşı açmış 
olduğu bir savaşta şehidolmuştur. Atılan o kur
şunların, bu memlekete göz diken yabancı düş
manlar için sıkılması gerekirken, yurdun savun
masında vazife alan kahraman bir erin karısını 
yetim, dul, anasını da sürünür halde bırakmak 
gaddarlığı ve gafleti içerisinde vatana ihanet 
etmiş olmalarının tescilini yaparken, Yüce Mec
lis elbette bu kanunu olumlu olarak karşılıya-
caktır. 

O vatan çocuğuna kurşun sıkan hain eller, 
bugün o vatan çocuğunun vazife gördüğü Si
lâhlı Kuvvetlerin askeri mahkemelerinde hesap 
verme durumundadır. Üzüntümüz, dağ başların
da şaki mücadelesi, kanun kaçağı mücadelesi 
yaparken şehit düşmüş bir mehmetçiğe maaş 
bağlamak değil... 

BAŞKAN—Sayın Ataöv, bir dakikanızı ri
ca edebilir miyim efendim? 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Buyurun 
efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şu an
da Hükümetimizin davetlisi olarak memleketi
mize gelmiş bulunan Avrupa Konseyi Danışma 
Meclisi Sayın Başkanı, Meclisimizi teşrif etmiş
lerdir. Kendilerine Yüce Meclis adına hoş geldi
niz derim. Şiddetli alkışlar.) 

Devam buyurunuz efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Avrupa Kon
seyi Başkanının, bugün öğlen Sayın Başbakanın 
yemeğinde yapmış olduğu konuşma, şu anda 
benim dile getirdiğim mevzu ile tamamıyle ir-
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tibatlıdır. Aynı anda Yüce Meclise gelmiş ol
maları da kendilerini teyit bakımından değer 
taşıyor. 

Aslında, bu şakiler Türkiye'nin içerisinden 
değil, büyük çapta yurt dışından beslenen şa
kilerdir. Bombası yurt dışında imal edilmekte, 
mermisi yurt dışından gelmekte, silâihı yurt dı
şından temin edilmekte ve Türkiye'de huzursuz
luk ve anarşi kaynağı halinde görmüş olduğu 
vazifeler de yurt dışında planlanmaktadır. Yurt 
dışındaki dünya çapında böyle menfi bir şebe
kenin, Türkiye içerisinde maalesef mümessilli
ğini yapan bu şakilerin Türkiye'niıı Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesinde yatak bulması, ora
da himaye görmesi, orada kanunlara teslim edil
memesi, orada hattâ ve hattâ Öğretim görevlile
rinin yanında jandarmanın elinden kaçmış ol
maları Türkiye'nin üniversite ve yüksek öğreti
mi için çok üzülecek bir tablo, acınacak bir 
manzaradır. 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin, Türk 
üniversitelerine getirmiş olduğu bu karamsar 
lekenin elbette bir gün hesabı görülecek ve Or
ta - Doğu Teknik Üniversitesinde okuyan va
tanperver Türk gençleri, bâzı şakilerin onlara 
yataklık eden, onlara desteklik eden, onlara li
derlik eden bâzı öğretim görevlilerinin bu hay-
siyetşiken hareketinden dolayı, vatanperver 
Türk gençliği de tenzih edilmiş olarak elbette 
bir gün çıkacaktır. Elbette bir gün askerî mah
kemelerimiz, Örfi idare mahkemelerimiz Orta -
Doğu Teknik üniversitesinde bu şakilere bu im
kânı sağliyanlaın ve bu memleketi bu 'hale ge
tirenleri su yüzüne çıkaracak ve Orta - Doğu 
Teknik üniversitesinde gerçekler gün ışığına 
çıkarak hangi üniversitenin bu manzarada ol
duğu anlaşılacaktır. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri Reorganizasyon 
ve Denetim Komisyonunun huzurunda Orta -
Doğu Teknik üniversitesi Mütevelli Heyetinin 
Başkanımın Yüce Meclislerden istediği bir hu
sus vardı; «Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
yolunu şaşırmış, gayesinden sapmış, memleket
te münevver aydın olarak yol gösterecek yer
de kötülüklere yataklık eden bir hale gelmiştir, 
YÜC9 Meclisler burada araştırma yapmalıdır, 
Yüce Meclisler bu meseleye el koymalıdır.» de
mişti. 

Bu konuda, bu konuşmalardan çok önce, bir 
sene evvel bu hâdiseler çıktığı zaman... 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Ataöv, bunların kanunla ilgisi yok; lûtfV 
diniz efendim... 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz; 
bunun takdiri Başkanlığa aittir. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Asu-
tay... 

BAŞKAN — Sayım AtaJöv cevap vermeyiniz, 
devam buyurunuz efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Asutay'a ce
vap verımiyorum. Bu milletin Hazinesindeın ve
receğimiz kuruşların hesabını niçlin ve neden 
verdiğimizi tartışacağız. Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesindeki haysiyetşilken hareketleri ko
nuşmamızdan endişe etmeye lüzum yoktur. Bü
tün Meclisçe üzerine eğilip, topyekûm hepimiz 
bu hâdiselerin nedenlerine varıp, bir daha bu 
vasata gelmememizin çarelerini aramamız lâ-
zımıgelir; Benim bunları konuşmam kanunla il
gili olmaz mı? 

Neden Türkiye'nin Orta - Doğu Teknik üni
versitesinde bir Türk jandarması şelhidedilmiş-
tir? Neden Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 
şehir şakilerinin sığındığı bu üniversitede şehi-
dediîlmiş olan jandarmanın muhterem ihtiyar 
annesinden dul gelinine ve onun kimsesiz yav
rusuna kadar; biraz evvel bana itiraz eden ar
kadaşımın, evine ekmek götürmekten âciz de
diği bu aileye Yüce Meclisin el uzatması sıra
sında, hâdisenin nedenlerini dile getirilmesin
den arkadaşım çekiniyor? 

Bunu söylerken ben, her hanlgi bir kimseyi, 
her hangi bir zümreyi muhatap almıyorum. 
Memleketin bir yarası vardır, bu yarasının üze
rine el basıyorum. Bu yaranın nasıl olduğunu, 
nereden geldiğini §u anda misafir bulunan zat, 
öğleyin Başbakanın yemeğinde gayet açık ola
rak beyan eıtmiş ve öğlen ajansında Türkiye 
radyolarında dile gelmiştir. 

İşte 12 Marttan evvel Türkiye'nin başını be
lâya sokan musibetlerden birisinin konuşulduğu 
şu zamanda Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin, 
onun yönetim kadrosunun, o zamanki mevzua
tın, Anayasadaki muhtariyetin yanlış anlaşıl
mış olmasının, o gün arama kararı istendiği hal
de arama karan verilmemesinin, ertesi gün ara
ma kararı çıkıncaya kadar <da şakilerin oradan 
apartmanlara sığınmış olmasının konuşulma
sında çok büyük fayda vardır. Bunlar konuşul-
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imalıdır. Bunlar dile gelmelidür. Bir daha Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinin 12 Marttan evvel
ki şaki yatağı haline gelmesine bug'ünkü ve 
bundan sonraki hükümetlerin müsaade etmemesi 
için, tedbir alınmalıdır. Yüce Meclislerin bum
dan sonra, dul kadınlara, yetim anallara maaş 
bağlama durumuna düşmemesi için bunların 
konuşulması lâzımdır. Türk jandarmasını şehi-
ıdeden şakilerin lânetleınımesi için, bunların ko
nuşulması lâzımdır. MiUetin paraları ile orada 
ömür ;süren, dünyanın maaşını alan insanların 
aşırı solcu ve şakilerle teşriki mesai etmeme
sini temdin için, bunların dile gelmesi lâzımdır, 
Ben bunları keyif için söylemiyorum. Bunları, 
bundan sonraki harekeitlerimiiade 12 Marta bir 
daha gelimiyelim, 12 Marttan önceki günleri bir 
daha memlekete getiırmiiyelim diyen muhterem 
zevatı kirama, bile bile 12 Marta nasıl gelindi
ğini onları konuşmaya konuşmaya, yaraların üs
tüne görünmesin diye birer kapak kapata ka
pata bu hale geldiğimizi ifade etmek istiyorum 

iSevgili arkadaşlarım; şu anıda konuşulmak
ta olan kanunun zinlhar karşısında değilim. Bu 
kanunun çok süratli olarak Yüce Senatodan da 
geçmesini ve vatan bütünlüğü için, memleketin 
asayişi için, memleketin nizamı için, Cuımihuri-
yet Hükümetinin bir anarşi yatağına sevk etmiş 
olduğu kahraman jandarmanın, şehit jandarma
nın yetimlerin bir an evvel hizmet etmek, bütün
lüğünü bozanlara karşı camımı feda eden bu 
kaJhraman erin çocuklarıına Yüce Meclipin bir 
lûtfu, bir atıfeti ile anasına bâr ekmek parası 
göndermenin süratle saığlanmaısmı tesnin için 
söz almış bulunuyorum. Kanunun zinhar karşı
sında değilim. Eğer iki rey vermek mümkün 
olsa iki rey, yüz rey vermek mümkün olsa yüz 
reyimi veririm. 

Türk Devletini, Türk Milletlini, Türk haysi
yetini kurtarmak için canını feda eden böyle 
bir vatan çocuğuna yüce Meclis hamiyet elimi 
uzatırken, o vatan çocuğunun ölümüne vasat ha-
zıırlıyan vicdanı kara, gönlü kara, vatan duygu
su kara, kanı bozuk şaki bozuntularını da Yüce 
Meclisin huzurunda lanetlemek ve bu vatan 
topraklarımda aynı şekilde seırlfoest bir hürriyet 
içerisinde Türk jandarmasına ısilâh sıkacak ce
saretin bâr daha onlarda bulunamaması için 
yüce Tanrıya dua etmek için huzurunuzda bulu
nuyorum!. 

iSaygılar sunarım. (A. P. sıralarımdan alkış
lar) 

BAŞKAN — ,Sayın Karaca, buyurunuz efen
dim. 

GIYAISETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Hakikaten çok üzüntülü, fakat üzüntülü ol
duğu kadar şerefi çok büyük bir kanun tasarısı-
nın üzerinde müzakere açmış bulunuyoruz. 

Şehit Mevlût Meriç benim nüfusta kayıtlı 
bulunduğum Hınıs ilçesinin Yelpis köyünde çok 
fakir bir ailenin çocuğudur. Kendisini ve aile
sini yakinen tanırım. Kendisi ve ailesi köyünde 
işsiz ve güçsüzdür. 18 - 19 Ağustos 1966 Hınıs 
ve Varto depreminde sahibi bulundukları ufa
cık bir kulübeciğim de yıkılması neticesinde on
dan da mahrum kalmak suretiyle, o günden bu
güne kadar barakamsı bir yerde idamei hayat 
etmektedirler. 

ıŞehit Merfiç'in babası yoktur. Annesi kendi
sini küçük yaştan büyütmüştür. Şerefli bir anne 
olarak evlâdını Türk Milletimin varlığında, ve-
karında lâzım geldiği zaman her türlü fedakâr
lığı yapacak azim ve düşünce içerisinde yetiş
tirmiş ve bu duygu ile oğlunu askere gönder
miştir. 

'Türkiye'de demokratik rejıimıin tehlikeye 
girdiği, anarşistlerim Türkiye'de büyük hâdise
ler çıkarmak istediği bir sırada vatan severlik 
duyguları altında büyütülmüş bu şehit jandar
ma eri, vatani hizmetini yapmak üzere gelmiş 
olduğu silâh altında çok şerefli bir hizmette va
zife görmek üzere davet edilmiş, Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinde vatana ve demokratik 
rejime ihanet eden, bu yurt içindeki düşmanla
ra karşı yapmış olduğu savaş neticesinde, kade
rin de alnına yazmış olduğu bir sebebe müsteni
den o anda kafa tasından almış olduğu bir kur
şun yarası ile kaldırıldığı Gülhane Hastanesinde 
iki gün yattıktan sonra hayata gözlerini kapat
mıştır. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesinden bir 
jandarma eri bir vatan evlâdı yaşlı annesini, 
genç karısını, sekiz aylık bir tek kızını düşün
meden cansiperane kurşunun üzerinde vatan 
düşmanlarına karşı «Allah Allah» diyerek hü
cum etmiştir ve nihayet ruhunu teslim etmiştir. 
Bu, aziz Türk Milleti için de, bizim için de şeref
li bir ölümdür. 
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Cenazesi bayrağa sarılıp, kendi köyüne def- | 
nedilmek üzere, askerî bir merasimle götürüldü
ğü zaman, yetmiş yaşında bulunan annesi Se
her Meriç, tabuta sarılmış bir halde iken. ken
disine bir diyeceği olup olmadığı sorulmuştur. 
Şehit jandarma eri Mevlût Meric'in, okur - ya
zar olmıyan annesi, yetmiş yaşındaki annesi, 
dert gören annesi, o gün gelen merasim heyeti
ne aynen şu sözleri söylemiştir. 

Yüksek huzurlarınızda tekrar etmek üzere 
Meclisin zabıtlarına geçirmek isterim. Annesi 
Seher Meriç şunu söylüyor bayrağa sarılmış ev
lâdının ölüsü ve tabutu önünde «Oğlumun acı- I 
sı büyük, fakat şerefi ondan daha büyüktür. 
Vatan sağolsun, siz sağolun.» 

îkinci konuşmayı köy adına Ahmet Soydaş 
isimli bir vatandaş yapıyor ve şunu söylüyor. 

«Türk Ordusunun ve Hükümetinin emrinde-
yiz. Binlerce Mevlût vatan uğruna feda olsun.» 
Bu yurdun içinden ve dışından demokratik re
jime, aziz Türk Milletine, Silâhlı Kuvvetlere 
ve bu milletin varlığına yönelecek her türlü teh
likelerin karşısında hepimiz bir Mevlût Meriç 
olarak canımızı feda etmeye amadeyiz ve hazı
rız, vatan sağolsun.» 

Şimdi, bu şehit erimiz için, Yüce Meclis gün
deminde sırası gelmemiş olmasına rağmen. Hü
kümetin büyük bir âlicenaplık duygusu içinde, 
diğer işlere takdimen bu kanun teklifinin gö
rüşülmesiyle hakkında yapmış olduğu teklif ve 
Yüce Meclisin mevcudun ittifakıyle bunu kabul
lenmiş olması, bunlar için kâfi bir mânevi haz 
ve mânevi şeref teşkil etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; hiç şüphesiz ki., bu 
konuda söylenecek sözler çoktur; fakat zamanı 
geldiği an Türk Milletinin her'ferdi, bir Mev
lût Meriç olmaya hazırdır ve hazır olacaktır. 

Kanun bir maddeden ibarettir, maddede de 
bâzı noksanlıklar vardır, o maddeye sıra geldi
ği zaman tekrar söz alıp konuşacağım, bu nok
sanları düzeltmek üzere ayrıca bir de önerge 
vereceğim. 

Şimdi, son sözüm; annesine 500, karısına ve 
kızına ise takdir edilen 1 000 lira aylık, esasın
da bir mâna ifade etmez; fakat bu parayı biz
ler maddeten değil, manen onların aziz ruhun
da ve yaşıyacak ecdatlarında bir şeref karşılığı 
olarak kabulleniyoruz ve bu şerefle de oyları
mızı müspet olarak kullanacağız. | 
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Beni dinlediğiniz için Yüce Heyetinize say
gılarımı sunarım, arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka
ca söz istiyen sayın üye?... Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... ittifakla ka
bul edilmiştir. Okunan önergede teklifin ivedi
likle görüşülmesi istenmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... İttifakla ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum efendim. 

Şehit Komando eri Mevlût Meric'in annesine, 
eşine ve çocuğuna vatani hizmet tertibinden ay

lık bağlanması hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — 5 Mart 1971 tarihinde Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinde meydana gelen 
silâhlı çarpışma sonucunda şehidolan Nevşehir 
Komando Taburu 3 ncü Bölük erlerinden Fey-
zuliahoğlu 1950 doğumlu Mevlût Meric'in, Hı
nıs ilçesinin Yelpiz koyunda mukim annesine 
hayatta bulunduğu müddetçe 500, eşine ve ço
cuğuna hayatta bulundukları müddetçe 1 000 er 
lira vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış
tır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın üye?... 
Buyurun Bayın Karaca. 

G-IYA.SETTÜT KARACA (Erzurum) — Sa-
ym Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bu madde üzerinde fazla vaktinizi israf et-
miyeceğim. Devletin bütçesi ve malî imkânları 
da nazarı itibara alınarak, bundan sonra vata
ni hizmet tertibinden maaş bağlanacak kimse
ler için şimdiye kadar tesbit edilmiş olan emsa
linde üzerine çıkmamak ve bu emsali bozma
mak için, miktarlar hakkındaki talebe ve tekli
fe aynen iştirak ediyorum. Ancak, madde tan
zim ve tedvin edilirken teknik yönden büyük 
noksanlıklara haizdir. 

Şehit düşen jamdarJma eri Mevlût Meriç den
miş; y almaz Mevlût Meriç Un 'ananesine, karasına; 
ve kuzuna ayhik (bağlanması talbdrleri kuH&mıl-
IMIŞ. Meıvlût 'Meric'in ammesi 'kimdir, kızı kim
dir karısı kimidir? Bunlar tesbit edilmemiştir. 
Bu kanun madldeısindm bu şekilde geçiştirilmıesi-
nr'ın, ıhele isdm ızikredilmıelden maaş bağlanımıa-
sımın imkânsıız olduğuma iımandığıımdam ve kamun 
tekniğine de sığmadığı için, geçmiş teamül
lerde ele bu gibi bir maddenin te'dvind bahis ko-



M. Meclisi B : 170 30 . 9 . 1971 O : 1 

muşu olmadığından, (bendeniz 1 nci maddenin 
değiş'tirilmıesıi hakkında bir önerge hazırladım. 
ıBu önergemin ©on .kısmını okuyorum. 

«Feyzullahoğlu 1950 doğumlu Mevlût Me
ric'im annesi Seher Meric'e hayatta kaldığı müd
detçe 500, eşi Fatmıa Meriç ve kızı Meryem 
Meric'e hayatta bulundukları müddetçe 1 000 
er lira vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
mıştın:» 

Maaşa müstelhak olan. kişilerin iai'm ve so-
yadlarımı zikretmek suretiyle kanunu normal 
işliyebilecek Ibir madde haline getirmsk üsaar* 
Sayın Başkanlığa önergemi takdim ediyorum, 
dmi&rgemlim kabulünü isltirham eder saygılar 
sunarımı. 

BAŞKAN — Savın Yardımcı ıbııyurumuız 
efendim. 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarımı; 

Gelem kanun teklifine hakikaten candan 
katılmamak mümkün değildir. Yalmaz; benim 
kanaatime göre, bunu bir vuzuha kavuşturmak 
ioaîbeder. Bu hususta takrir veren arkadaşla
rımız da vardır; ama ben, sözü daha fazla Ko
misyona bırakmak istiyorum. 

Düşüncem şu: Şimdi annesine hayatı boyun
ca 500 lira veriyorsunuz, güzel. Esine ve ço
cuklarımla da 1 000 er lira veriyorsunuz, bu da 
güzel. Yalanız, burada nüanslar var. Bu nü
ansları halletniisk ms^buriyeftimdayiz. 

Birincisi : Yarın çocukların anneli evlendi, 
iyi bir durumda da evlenmesi mümkündür; ola
bilir. Bu durumda ne olacak? Bmu düşün
mek lâzımdır. Yine 'aynı parayı alacak im?. 
Burada kanunda bir vuzuh yok, kanaatimce 
bunu vuzuha kavuşturmıak lâzımdır. 

ISonra bir başka noktayı daha düşünmek 
mümkündür. Büyük Meclisin, bu memleketin 
ve bu mületin hizmeiiimde bulraamlardan hiçbir 
şeyi (esirgediği görülmemiştir ve görülımiyecsk-
tir de. istikbal de bunu gösterecektir. Ama, 
çocuklar yarın hayata atıldılar ve hayatlarını 
dört başı mamur olarak da kazandılar, mem
leket içerisinde iyi bir durumdadırlar, o zaman 
ne olacak?. Şimdi, kanunu yalnız bir an için 
getirmelim, bugün için getirmenin benim şah
si görüşüme göre mümkün olmaması icaibeder. 
Bunu öyle bir vaziyette getiriniz ki veya Ko
misyon o şekilde bir izahatta bulunsun ki, ka

nun ilerilere kadar gitsin. Benim her zamanı 
çok dikkatimi çekmiştir, biz yalnız bugün için 
'bir kanun getiririz; ama ertesi günü o kanun 
foazen de bozuluveriyor; buna çok zaman şa-
hiMmuşuzdur. 

Yüce Meclisin büyük bir memnuniyetle ve
receği bu meblâğa tamamen katılıyorum. Yal
nız, bu Kciktalarm da kanun tekniğime uyar bir 
şekilde, vâzıı kanunu tabınla edici ve muhak
kak ki hukukî bakımdan da Ibu noktaları tav
zih edici hiç değilse sapta geçmek suretiyle ve
yahut da maddede rica ettiğim şekilde bir de
ğişikliğin yapılmasını hürmetlerimle arz ede
rim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bir 
hususu açıklamak zaruretini hissediyorum, 
Görüşmekte bukmduğumıuz kanun teklifi, İç
tüzüğümüzün 36 ncı maddesi gereğince, yani 
Komisyonda tetkik edilmeksizin bar önerge üze
rine Umumi Heyetinize gelmiştir. Bu itibarla, 
Komisyoniarn bir tasarruf hakkı yoktur, Komis
yon sadece emsal Itatbikatamız gibi Komisyona 
iadesini isterse ve Yüce Heyetimiz buma karar 
verirse, Komisyona verilebilir. Bunun dışım
da değişiklik önergeleri üzerinde dahi Komis
yonun bir tasarrufu olrr.aıdığını bilgilerinüiae arz 
eidiyanum. 

Madde üzerinde başka söz istiyem sayın 
üye?. Buyurun Sayım Gacaüoğlu. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sizim ömeangemiz vardı da efem^ 
dim, onun için madde üzerinde konuşacağını
zı sammıyordum. Söz de istiyor musunuz efen
dim? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Pekiyi efendim, önerge üze
rinde de konuşunsunuz. 

NACİ GACîItOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, aziz arkadaşlarım; 

Kanun tı&dvim edilirken, kanun tekniği iti
bariyle gayet açık bir adaletsizliğe meydan ve
rildiği için, huzurunuza kadar çıkıp konuş
mak lüzumunu hissettim. İsmi geçen şehit, 
kıymeltli arkadaşım Sayın Gıyasettin Karaca'-
mm belirttiği giibi, benim de hemşehrimdir. 

Adaletsizlik şu noktadadır: Bir anne 70 
yaşımda, oğlunu kaybediyor, oğlu şehit düşü
yor, kendisine 500 lira, kanısına ve çocuğuma 
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[biner lira (hayatları boyunca maaş bağlamıyor. 
Amme oğlunu kaylbıeıfcmiştir. yasayacağı müd
det de, ıbeM 5 - 10 senedir. Omun alacağı pa
ra,, oğlunun kaybımdan dolayı teik teselllSıidir. 
Acısını avunmak için tek Ibir teselli kaynağıdır. 
Anneye 500 lira, karışıma 1 000 lira. Asıl ka
yıp anadadır. Bu bakılmıdam, bu adaletsizliğim, 
bu nisbetsiziHğii], ref'i bakımımdan, Yüce Mec
lisim bir karar ittihazı gerekmektedir. Bem 
şahsam bu noktada bu adaletsizliğin giderilme
si için Başkanlığa bir ömertge verdim. Oğlunu 
kaybeden ve çok az müddet yaşayacak amamım 
maaşımın da 1 000 liraya çılkartmasımı Yüce 
Meclisin takdirlerime arz eder saygılarımı su-
maıum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyem sayın üye? 
RIPKI DANIŞMAN (Erzurum) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Komisylon olanak mı, şahsımiiz 

adıma mı? 
RIPKI DANIŞMAN (Erzurum) — Şahsım 

a;dına. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
RIPKI DANIŞMAN (Erzurum) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu teklif Komisyonumuzda görüşülme şansı

na sahibolmadığı için, §ıı anda Komisyon olarak 
Mr beyaaıda bulıunmamaız ve Komisyon mütalaa
sını Yüce Heyetimize arz etmemiz mümikün bu-
teımuyor. Ancak, bir ilki noktaya temas et
mekle konumun aydınlanacağı kanaatândeyim. 

Bunlardan birisi, tahsis edilecek aylık öde
meğin miktarı üzerimde olacaktır. Bumdan ev
velki tatbikatımızda bu seviyede; yani 500 lira 
ile 1 000 lira seviyesinde bir maaş bağlamaması 
olmamıştır. Bu ışelhidin ayrıca bir özelliği var
ıdır; zammediyorum, kendisime Emekli Sandığı 
Kanunu gereğince ayrıca /bir mıiktar maaş da 
bağlanacaktır. Bu itibarla bumun eski tatbikat 
ölçüşüme indMfanesiınlde büyük fayda var. 

İkinci mesele; eşinim evlendiği takdirde ala
cağı 'bu ödemeğin kesilmesi meselesidir. Bu, 
özel bir kamumla tahsis yapılması ımaihiyetinıde 
olduğu içtim, ıdiğer uımu'mi hükümlere göre ev
lendiği takdirde bu maaşım kesilmesi bahis ko
nusu değildir. Amcak, ıdiğer şehitlerde de aynı 
şekilde tatbikat vardır. Bu şehit içim eşimin 
evlenmesi halimde maaşımın, kesilmesi gibi biıi 
özel hüküm tesisime yer yoktur. Aksi halde 
adalötsiz bir durum ihdas eidilmiş olur. 

Bu itibarla bu hususlarım nazarı dikkate 
alınarak, verileni önergeler çerçevesinde Yüce> 
Heyetimizin makul ölçüler içerisinde bu maaş
ları tahsis etmesi, em isabetli yol olacaktır. 

Teşekjkür eder, saygılar sumamm. 
BAŞKAN — Madde (üzerimdeki değişükük 

önergelerine geçiyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
Şehit Komando eri Mevlût Meric'in annesi

ne, eşine ve çocuklarına vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkındaki kanun tekli
finin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kastamonu Milletvekili 

Hasan Tosyalı 

Kanun teklifinin metni aynı kalmak sure
tiyle, hayatta bulunduğu müddetçe annesine ve 
eşine ayda üçer yüz Türk Lirası, çocuğuna 18 
yaşma kadar, tahsiline devam ederse 25 yaşma 
kadar, ayda beşer yüz Türk Lirası vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmıştır. 

Sayın Başkanlığa 
Mevlût Meric'in annesinin maaşının da 1 000 

lira olmasını arz ve teklif ederim. 
Erzurum Milletvekili 

Naci Gacıroğlu 

Saym Meclis Başkanlığına 
Müzakeresi yapılan tasarının 1 nci madde

sinin aşağıda yazılı şekilde tadilini arz ve tek
lif ediyorum. 

Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca 

«Madde 1. — 5 . 3 . 1971 tarihinde Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinde meydana gelen 
silâhlı çarpışma sonunda şehidolan Nevşehir Ko
mando* Taburu 3 ncü Bölük erlerinden Feyzul-
lahoğlu 1950 doğumlu Mevlût Meric'in Annesi 
Seher Meric'e hayatta kaldığı müddetçe 500, 
eşit Fatma Meriç ve kızı Meryem Meric'e ha
yatta bulundukları müddetçe, biner lira vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmıştır.» 

BAŞKAN — önergeleri dinlemiş bulunuyor
sunuz. Şimdi önergeleri sırasiyle teker teker 
okutacağım. 

(Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'mn 
Önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — önergenizi izah sadedinde bu-
yurun Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Memleketimizin ve milletimizin bütünlüğü ve 
rejimimizin bekası için şehit düşmüş olan Mev-
lût Meric'in ruhunu şad ederek, saygı ile sözle
rime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu şehidimizin aile
sine ve annesine Emekli ISandığı «Şehit» f aslın
dan maaş bağlıyacaktır. Şimdi müzakere olu
nan husus, vatani hizmet tertibinden bağlana
cak maaştır. Malûmualileri olduğu gibi, bugüne 
kadarki tatbikatta vatani hizmet tertibinden 
300 ilâ 500 lira üzerinden maaş bağlanırdı. Bu 
sebeple bu şehidimizin annesine ve ailesine de 
üçyüzer lira aylık bağlanması ve yavru
suna da, okuduğu takdirde 25 yaşma ka
dar, okumadığı takdirde de, bugüne ka
darki tatbikatta olduğu gibi 18 yaşı
na kadar 500 lira aylık bağlanması uygun 
olur kanaatindeyim. Bir ahenksizlik ve istisna 
teşkil etmemesi için, tatbikatı umumileştirmek 
için bu önergeyi verdim. Yoksa bu muhterem şe
hidimizden para esirgemeyi aklımdan geçirmiş 
değilim. Mevzuat içinde kalmış olmak için bu 
yolda hareket etmiş bulunuyorum. Şehitlerin 
hepsi azizdir, hepsine aynı saygımız vardır. Bi
naenaleyh bütün şehitlere aynı muamele yapıl
ması bakımından bu önergeyi vermiş bulunuyo
rum. 

Hepinizi hürmetle selâmlar, aziz şehite rah
metler dilerim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, bir noktayı işaret edeceğim, öner
genin aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Bu 
safhada önergeye ancak aleyhte oy verebilir
siniz. 

Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(Erzurum Milletvekili Naci Gacıroğlu'nun 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Okunan bu önergeyi oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

3 ncü önergeyi okutuyorum. 
(Erzurum Milletvekilli Gıyasettim Karaca'mm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenfer... Kabul 
edilmiştir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, bir önergem var. 

BAŞKAN — ıSayım Başer, bu önergeniz 1 nci 
madde ile mi, 2 nci madde ile mi ilgili? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — 1 nci 
madde ile ilgili. 

BAŞKAN — Okutuyorum efendim. 

Sayım Başkanlığa 
Görüşülmeklte olan kanun teklifinin 1 nci 

maddesin© «ayhlk, 5.3.1971 tarihimden itibaren 
ödenir» fıfkrasınım ilâvesini arz ve teklif ederim. 

ıSaygılamnla. 
Hüsamettin Başer 

Nevşehir 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, anlaşılmadı. 

(BAŞKAN — Efendim, söz isteseydiniz, izah 
etseydiniz... Ben size baktım, söz istemediniz. 
önergeyi okudum. Umumi Heyetin önergeyi an
lamadığı şeklindeki bir iddiayı kabule imkân 
göremiyorum, özür dilerim. 

iSayın Karaca'nın kabul buyurduğunuz Öner
gesi esasen ıbir madde olarak tanzim edilmiştir. 
Kaibul buyurmuş olduğunuza göre, bunu madde 
olarak okutuyorum. 

«Madde 1. — 5.3.1971 tarihinde Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinde meydana gelen silâhlı 
çarpışma sonunda şehidolan Nevşehir Komando 
Taburu 3 ncü bölük erlerinden Feyzulliahoğlu 
1950 doğumlu Mevlût Meric'in annesi Seher Me
ric'e hayatta kaldığı müddetçe 500, eşi Fatma 
Meriç ve 'kızı Meryem Meric'e, hayatta bulun-
dufcta müddetçe, biner lira vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmıştır.» 

BAŞKAN — Bu metni 1 nci madde olarak 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... KaJbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun lefendim. 

BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Vaka 5 Maınt 1971 tarihinde vükubulmuştur. 
Hâdisenin vukuunu mütaakıp zaman içinde aile 
durumunu tetkik eden değerli senatör ve mil
letvekilli arkadaşlarımız "bu aile efradına maaş 
bağlanması için bir kanun teklifinde (bulunmuş
larıdır. Kanun, aidolduğu komisyona havaHe edil
miş, komisyon müddeti içinde teklifi müzakere 
etmediğinden teklif sahipleri Yüce Meclise mü-
raoaaJt ederek İçtüzüğün 36 ncı maddesi uya
rınca teklifin gündeme alınması talebinde bu
lunmuşlar, tıalepleıtini etraflı olarak Meclise 
izah etmişler, komisyonun aykırı bir görüşüne 
rağmen Meclis, yapılmış olan bu teklifi fcaM 
etmiş ve teklifi gündeme almıştır. 

Teklifin gündeme alındığı günden bugüne 
dek ıgeçen müddet 4 ay... 3 - 3,5 aydır teklif 
çantamızda gezmiş olmasına rağmen kimse ta
rafından ele alınmamış. Son günlerde bir ça
ba sarf edilmiş; Hükümete ricada bulunulmuş, 
«öncelik ve ivedilik teklifi» için yapılan istir
hamlara Hükümet uymuş ve bugün bu teklif hu
zurunuza gelmiştir. 

iSaym milletvekilleri; 
önümüzdeki günlerde reform kanunlarını 

müzakere edeceğiz. Bu kanunların müzakeresi 
sırasında, bunun Senato'dan geçmesi belki dü
şünülemez. Kasım ayından sonra komisyon se
çimleri gelir; arkasına derhal Bütçe yapışır.. 

İBAŞKAN — Sayın Asutay, 2 nci madde ile 
ne ilgisi var amlıyamadım? 

BURHANFTTİN ASUTAY (Devamla) — 
2 nci madde ile ilgisi var efendim. 

BAŞKAN — Bu Kasım seçimlerinin ilgisini 
anlıyamadım da?.. 

BURHANETTÎN ASUTAY (Devamla) — 
Söyliyeceğim lefendim. 

BAŞKAN — Peki buyurun, 
İBURHANOFTTÎN ASUTAY (Devamla) — 

Şimdi, kanun teklifinde diyor ki; - Sayın Baş
kana da iarz etmiş olayım, belki kısır görüşü
yorum - «bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer» yani Senatoda müzakere edilecek, Resmî 
Gazetede ilân edilecek, sonra kanun olacak... 

Kasım gelir; komisyon seçimleri, ardına 
Bütçe yapışır. Şubat ve Mart... Demek ki, ka
nunun Senatodan çıkması Marta kadar uzar. 

30 . 9 . 1971 O : 1 

Nisanda yeni bir teklif gelmezse veya Senatoda 
bunun yeniden müzakeresini iatiyen bir çaba 
olmazsa, belki bu kanun bahara kalır veya 1972 
senesinin yine Ekim ayında görüşülür. Bu ka
dar uzatmıya hakkımız yok... 

Bunun için «Kasım» dain bahsettim Sayın 
Başkan, Onun için 2 nci maddenin şöyle tadü 
edilmesinde yeter bir açıklık görürüm : 

«Bu kanun 1.6.1971 tarihinde yürürlüğe gi
rer» 1.3.1971 de demiyorum, 5.3.1971 de demi
yorum. Neden? Haksızlık olurdu. Çünkü kanun 
teklifi yapılmıştır; komisyonlar, prosedüre gö
re, Içjtüzüğe göre muayyen müddetle müzakere 
edeceklerdi, görüşlerini belirteceklerdi, Yüce 
Meclise takdim edeceklerdi. Bunun için bu müd-
deitin geçmesi haklıdır; ama en geç Haziran 
ayında bu kanunun yürürlüğe girmesi lâzımge-
lir idi. 

Onun için 2 nci maddenin bu şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ediyorum. Haksızlığı 
önliyeceği ve kanun tekniğine uygun bir karar 
vermeyi temin edeceği kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurunuz 
efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Bal
kan, sayın arkadaşlarımı 

Kısaca arz edeceğim cihet şu : Bir kanunun 
yürürlük tarihi; o kanundan bahis mevzuu hu
susta yararlanma başlangıcı anlamına gelemez. 
Bu kanun teklifinin, Yüce Meclisten çıkıp da 
Senatoda da kabul edilip kanuniyet kesbettiği 
tarih, şüphesiz yürürlük tarihidir. 

Ancak, buna rağmen demin, Sayın Başer ta
rafından bir madde teklif edildi. Hakikaten 
Yüce Meclis tam vukuf kesbıetmeden oylamaya 
geçildi. Yüce Mecliste tekriri müzakere de ba
his mevzuu olamaz. 

Kanaatime göre; yürürlük maddesi Asutay'-
ın beyan ettiği şekilde değil. Yürürlük maddesi, 
«fou kanun, kanuniyet kesbettiği anda yürür» 
mânasındadır arkadaşlarım. 

Ancak, bu kanun makabline de teşmil edile
bilir. O ayrı... Sayın Asutay'in «makabline teş
mil» şeklinde beyanı olsa idi, söz almıyacaktım. 
Oysa M, Sayın Başer'in demin getirmiş olduğu 
teklif, Yüce Mecliste süratle oylanmasaydı, yü
rürlük maddesinin müzakeresi dahi yapılmazdı; 
münakaşası da yapılmazdı. 
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Bu bakımdan yeni bir maddenin düşünül
mesi bahis mevzuu olmalı, ama bu nasıl olur? 
Tekriri müzakere bahis mevzuu değildir. Ko
misyon, hiç olmazsa «geri alma» prosedürünü 
işletirse bu boşluk doldurulur arkadaşlarım. 
Yoksa kanun tekniği bakımından yürürlük mad
desinden yararlanma, Sayın Asutay'm bahis 
mevzuu ettiği gibi mebde tarihi değildir. Bu, 
ayrı bir müessesedir. 

Bunu arz etmek için söz aldım; Komisyonun 
dikkatini çekerim, Bu kanun, hakikaten geti
riliş esprisine aykırı çıkacaktır. Çünkü, bir mağ
duriyet bahis mevzuu. 

Yüce Meclis, bu meseleye bir atıfet kabi
linden el uzatıyorsa, hakikaten Sayın Asutay'm 
dediği tehlike bahis mevzuu. Belki 5 - 6 ay 
sonra bunun yürürlüğü hajhis mevzuu olacak
tır. Bunun, Komisyona geri alınması meseleyi 
halledecektir ümidindeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurunuz efen-
dim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; 

Kanunun yürürlük maddesi hakkında söz 
almış bulunuyorum. 

Bu şehit arkadaşımızın şahadet tarihi 5 
Mart 1971 dir. Anne, oğlunu 5 Martta kaybet
miş; kadın, kocasını 5 Martta kaybetmiş; yav
ru, balbasmı 5 Martta kaybetmiştir. 

Kanun ne zaman teklif edilirse edilsin, ka
nun ne zaman yürürlüğe girerse girsin, mağdu
riyetin başladığı an 5 Mart 1971 olan şehitlik 
tarihidir. 

Bu sebeple Yüce Başkanlığa bir önerge tak
dim «diyorum. Yürürlük maddesinin, mutlaka 
şahadet tarihi olan 5 Mart 1971 olmasına Yüce 
Meclisin tasvip buyurmasını, saygılarımla arz 
ediyorum. Yara ancak bu şekildje Denebilir. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz 
istiyen başka sayın üye yok. Değişiklik öner
gelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 2. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihin

den itibaren geçerli olmak üzere neşri tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Erzurum 
Naci Gacıroğltı 

NACİ GACIROĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, onu «1 Mart» yerine «5 Mart» yapalım. 

BAŞKAN — önerge «5 Mart» olarak değiş
tirilmiştir efondim. 

Millet Meclisi Başikanhğma 
'Mevlüfc Meric'in annesine, eşine ve çocukla

rına vatani hizmet tertibinden maaş bağlanma
sı hakkındaki kanun tekMinıin 2 nci maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi İşgüzar 

Madde 2. — Bu kanun 5 Mart 1971 tarihin
den itibaren yürürlüğe girer. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen kanun teklifinin 2 nci maddesi 

5.3.1971 tarihinden itibaren yürürlüğe girer 
şeklinde tadilini saygılarımla arz ederim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun yürürlük maddesi olan 2 nci mad

denin, «bu kanun 1.6.1971 tarihinden geçerli 
olmak üzere neşri tarihinde yürürlüğe girer.» 

Elâzığ Kastamonu 
Hayrettin Hanağası Mehmet Seydîbeyoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 2 nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim. 
Saygılarımla. 

îzmir 
Burhanettin Asutay 

Madde 2. — Bu kanun 1.6.1971 tarihinde ge
çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun yürürlük maddesinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arzederim. 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 
Madde 2. — Bu kanun 5 Mart 1971 tarihin

den geçerli olmak üzere neşri tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergeler 2 
grupta toplanıyor. 1 . 6 . 1971 ve 5 Mart 1971 
tarihlerinin yürürlük tarihi olarak kabulü iste-

I niyor. 
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• HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, yerimden bir hususu açıklayabilir-
miyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — «5 

Martı» kalben tasvip ve kaJbul ediyoruz, fakat 
daha evvel «5 Mart önergesi» reddedildiği için. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — 0, 1 nci made 
olarak reddedildi. 

BAŞKAN — 0, 1 nci made ile ilgili efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, «5 Mart» ta birleşildi. 
BAŞKAN — Bunları ayrı ayrı muameleye 

koyuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Madde 2. — Bu kanun 5 Mart 1971 tarihin
den itibaren geçerli olmak üzere, neşri tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Erzurum 
Naci Gacıroğlu 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı'nm önergesi de 
aynı mahiyettedir, ayrıca okutmuyorum, ikisini 
birlikte muameleye koyacağım. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Biz 
önergemizi! geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Ka/bul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeleri geri aldınız; aslında mua
meleye koymaya da mahal kalmamıştır. 

Bu maddeyi kabul buyurduğunuz önerge 
metni gereğince 2 nci madde olarak oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir efen
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, tümü üzerinde söz 
isteyen sayın üye yok. Tümünü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle Cumhuriyet Senatosu Ankara 
üyesi Yiğit Köker ve Ankara Milletvekili Mus
tafa Kemal Yılmaz'in, şehit komando eri Mev-
lüt Meric'in annesine, eşine ve çocuğuna vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifi Meclisimizce kabul edilmiştir efen
dim. 

5. — 8.6. 1965 tarih ve 625 sayısı Özel Öğ
retim Kurumlan Kanununun. 21 nci maddesinin 
değiştirilmesi halikında kanun tasarısı ve Millî 
eğitim, ve Plân komisyonları raporları (1/151) 
(S. Sayısı : 410) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel öğretim 

Kurumları Kanununun 21 nci maddesinin de- , 
ğiştirilnıesi hakkındaki kanun tasarısının müs
taceliyetine binaen gündemdeki diğer bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arzederim. 

Şinasi Orel 
Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergenin 
önceliğe taallûk eden kısmını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir efendim. 

İlgili Komisyon ve Hükümet temsil edil
mişlerdir efendim. 

Raporun okunup okunmaması hususunda 
Başkanlığa bir teklif vâki olmamıştır, raporu 
okutmuyoruz efendim. 

Sayın Mehmet Arslantürk, tümü üzerinde 
söz istemişlerdir. 

Buyurunuz, Sayın Arslantürk. Yok. 
Başka söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir efendim. 

İvedilikle görüşülmesini tasviplerinize sunu
yorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

8. 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı özel öğretim Ku
rumları Kanununa ek iki madde eklenmesine 

dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı 
özel öğretim Kurumları Kanununa aşağıdald 
ek maddeler eklenmiştir : 

Ek Madde 1. — Resmî öğretim kurumları 
kadrolarında yönetici ve öğretmen olarak çalı
şanlar ile özel okullardaki yönetici ve öğret-

(1) 410 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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menler özel dershane ve özel kurslarda ders ve 
yöneticilik alamazlar. Aldıkları tesbit edilenle
rin Devlet Memurluğu ve özel okuldaki görev
leri ile ilişkileri kesilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? 

M. FAHEİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sa
yın Başkan, madde üzerinde söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
M. FAHEİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muh

terem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
625 sayılı Kanunun okunan bu maddesini 

değiştiren metne prensip itibariyle katılıyorum. 
Resmî okullarda görevli olan öğretmenlerin 
özel dersanelerde ders almaları bu suretle en
gellenmiş olmaktadır. Yalnız, bir noktaya işa
ret etmek lüzum ve ihtiyacını duymaktayım. O 
da su durumdan ileri gelmektedir. 

Özel dersane sahipleri ve bunların kurdukla
rı derneklerin başkan ve yöneticileri, Millî Eği
timle ilgisi olan arkadaşlarımıza müracaat ede
rek, bâzı hususların göz önüne alınmasını rica 
etmişlerdir. Bendeniz bu derneklerin yönetici
lerini dinledikten sonra bir - iki noktada kendi
lerine hak verdim. 

Mesele şudur : Yüksek malûmunuz olduğu 
veçhile, bu özel ders verme mevzuu iki yoldan 
yapılmaktadır. Bunlardan birisi meşru yoldur, 
yani kanuni yoldur. Bir şahıs özel dersane açar, 
Milî Eğitim Bakanlığına müracaat eder ve 
buraya öğretmen tâyin eder. Bakanlığın kon
trolü altında, öğretmenler bu dersanelerde ve 
kurslarda ders verirler. Bu doğrudur. Bu, legal 
olan, kanuni olan yoldur. 

Bir de bunun dışında, önüne bir türlü geçi-
lemiyen ve bilhassa büyük şehirlerimizde geniş 
çapta suiistimallere yol açan, gayrikanuni yol
lardan yapılan özel ders verme şekilleri vardır. 
öğretmenler kendi okullarındaki öğrencilerine 
veyahut da kendi smıflanndaki öğrencilerine, 
ya kendi evinde veya öğrencinin evinde gizli 
bir şekilde, resmî makamların kontrolundan ve 
denetiminden uzak olarak ve yüksek fiyatlar
la ders vermektödir ve bunun önüne bir türlü 
geçilememektedir. Şimdi asıl endişe bu nokta
dan doğmaktadır. Resmî yolla yetiştirici mahi
yette dersane açan, kurs açan bu dersanelerde 
öğretmenlerin ders vermelerine mâni olduğu
muz takdirde, bu sefer gayrikanuni yollardan 

gizli bir şekilde evlerde ders verme imkânları 
geniş çapta artmış olacaktır. Bu mahzuru der
neklerin ağzından da işittikten sonra Yüksek 
Heyetinizin huzurunda ifade etmeyi lüzumlu ve 
faydalı gördüm. 

ikinci bir husus: Bu dernek sahipleri, der
neğin yöneticileri derler ki, «Bu kanun metni 
ile öğretmenlerin özel dersane ve kurslarda 
ders vermeleri önlenmiş oluyor.» Fakat, me
selâ; Millî Eğitim Bakanlığı veya bu Bakanlı
ğı veya bu Bakanlığın çeşitli idari kademelerin-
da görevli bulunan ve öğretmen niteliğini haiz 
olan bir kısım personelin ders verme imkânları 
hâlâ mevcut kalacaktır. Yani, idari kademeler
de bulunan kimseler bu dersanelerde ders ver
mek imkânına sahibolacaklardır. 

Binaenaleyh, «Bir zümre burada kendini ko
rumak durumuyla karşıkarşıyadır ve bir men
faat gözetilmesi söz konusudur» derler. 

Şimdi, bu iki mahzuru bertaraf etmek için 
bir tedbir düşünmekte fayda vardır, onu Yük
sek Heyetinize arz ediyorum. Bendeniz, kanun 
aniden geldiği için şu anda maalesef teklifte 
bulunamadım, bir önerge vermek imkânını bu
lamadım. Yüksek Heyetinizi ve Başkanlık Di
vanını bekletmek hakkına da sahip değilim. 
Onun için her hangi bir arkadaşımdan veyahut 
da Komisyondan istirham ediyorum, dileğimiz 
şudur : 

Resmî okulun öğretmeni kendi okul öğren
cilerine ve aynı şehir içerisindeki öğrencilere 
ders vermesin.. Bunu kabul ediyorum, fakat bu 
takdirde dediğim mahzur ortaya çıkacaktır; öğ
retmen gizli şekilde öğrencinin evinde veya 
kendi evinde ders vermeye devam edecektir. 
Bunu hem maddî yönden, hem de ahlâki yön
den birtakım mahzurları olduğu aşikârdır. 

Şimdi bunu bertaraf etmek için maddeyi 
şu şekilde değiştirmek mümkündür. «Bir resmî 
okulun öğretmeni, bulunduğu belediye sınırları 
içerisindeki okullarda veyahut da belediye sı
nırları içinde açılan resmî dersanelerde ve 
kurslarda ders veremez» kaydını koyacak olur-
spk meselâ; Ankara içerisinde bulunan ve res
mî görevi olan bir okulun öğretmeni Ankara 
Belediyesi sınırları içindeki resmî okullarda 
kurslarda ve dersanelerde ders vermek imkâ
nından mahrum kalır ve maksat temin edil
miş olur. Ama, Ankara'da görevli olan bir öğ
retmen İzmir'e Konya'ya veya Uşak'a giderse, 
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burada açılmış olan resrnî bir kursta, resmî bir 
dersanede niçin ders veremesin?.. Bu hususu 
temin etmemiz lâzımdır kanaatindeyim.. 

Bunu bu yolla temin etmek mümkündür; ya
ni, «Bir öğretmen ancak vazifeli bulunduğu 
şehrin belediye sınırları içindeki dersanelerde 
ve kurslarda ders veremez» elersek, maksat ha
sıl olmuş olur. 

İkinci husus için de şunu teklif ediyorum • 

«Yalnız okullarda görevli olan öğretmen
ler değil, okullarda ve Millî Eğitim Bakanlığı 
teşkilâtında görevli olup, öğretmen niteliğini 
haiz olan kimseler de kurslarda ve dersaneler
de ders veremezler» kaydını koyarsak, kanun 
daha mükemmel bir şekle gelmiş, bütün şi
kâyetler bertaraf edilmiş ve gizli yollardan 
ders verme imkânları da bu suretle kapanmış 
olur ve böylece, Yüce Heyetinizin bu tedbir 
ve karariyle maksat hâsıl olmuş olur. 

Ben bu hususu vicdani bir borç olarak hu
zurunuza getirmeyi vazife telâkki ettim. 

Saygılarımı arz ederim. 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurunuz 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) —. Sayın 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Getirilmiş olan kanun, Millî Eğitimde ve 

bilhassa orta tedrisattaki suiistimali önledi
ğinden fevkalâde faydalıdır. Burada suiisti
mali önliyen iki madde getirilmiştir. 

Şöyle ki; bir vilâyet veya bir kasaba içe
risinde bulunan bilhassa orta tedrisat resmî 
ve özel okullardaki öğretmenler ve yönetici
ler, hepimizin bildiği gibi talebeyi % 70 nis-
betinde ikmale bırakıyorlar. Yaz tatilinde ma
hallelerde mantar biter gibi dersane açılıyor, 
ikmale bırakan öğretmen, öğrenciyi, «Falan 
öğretmenin dersanesine git, orada iyi yetişir
sin» diye birbirlerine havale ediyorlar, iki ay
lık veya 40 günlük ikmalden kurtarma ders
leri 300 ilâ 500 liraya veriliyor. 

Eğer bu madde aynen böyle kabul edilirse, 
bu suiistimalin önüne geçilmiş olacak ve böy
lece sırf paraya tamahen ailelerin, velilerin 
yavruları bigayri hakkın yere ikmale bırakıl
mayacaktır. Bu nevi vukuu muhtemel suiisti
malleri önlemek için resmî okullarda ve özel 
okullarda öğretmen olan kişilerin, yönetici olan 

kişilerin özel dersane ve kurslarda öğretmen 
olamıyacağmı 1 nci madde âmirdir. Bu fevka
lâde güzeldir. 

Ayrıca, ikmale kalmış veya yetiştirilmesin
de zaruret olan bir talebeyi yetiştirmek için, 
öğretmenlik niteliği resmî kurumlarca tasdik 
edilen öğretmenler ile memurların bu nevi yer
lerde ders vermesini mümkün kılan bir de 2 nci 
madde var. Böylece, ders alma ihtiyacında 
olan talebemizin de hocasız kalmaması, yine bu 
teklifin 2 nci maddesinde temin edilmiş bu
lunmaktadır. Bu sebeple, hem 1 nci madde, 
hem de 2 nci madde gayet yerindedir ve suiis
timalin önü alınmaktadır arkadaşlar. 

Şahsan benim bildiğime göre, iki sene içeri
sinde bir mahallede ve civarında ö - 6 tane yeni 
kurs açıldı. Her birinde 40 - 50 tane talebe ve 
mahallemizde Sıhhiye bölgesindeki bir lisede 
yüzde 80 e yakın ikmale kalmış öğrenci var 
arkadaşlar. 625 sayılı Kanun olmadığı için bu 
kurslar iki sene evvel yoktu. Bu değişiklik çık
tığı takdirde bu suiistimalin önüne geçilecek
tir. Bir dersten, iki dersten, üç dersten ikmale 
kalmış binlerce öğrenci var. Sadece tek dersten 
kalan 5 300 talebe var. Bunlar yüksek okula 
gidecek, takmışlar kancayı, 7 Ekimde imtiha
na girecek... Yüksek öğretime gidiş facia ha
line geliyor. Eğer bu kanun çıkarsa bu suiisti
mal önlenir, talebe bilirse geçer, bilmezse kalır. 

Binaenaleyh, kanuna Yüce Meclisimizin ilti
fat ederek, eğitim suiistimaline hiç olmazsa mâ
ni olunmasını saygılarımla arz ederim. 

'BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerlî milletvekilleri; 
Biliyorsunuz ki, bugün ortaokul ve liselerde 

büyük çapta öğretmen sıkıntısı çekilmektedir. 
Buradaki öğretmenler haftada muayyen saat 
ders okutmak mecburiyetinde oldukları gibi, 
ayrıca, kendilerine, hem öğrenciye faydalı ol
sun diye, hem de kendi menfaatleri icabı ek 
ders de verilmektedir. 

Ek ders ücretleri şimdi biraz azaldığı için, 
resmî okullarda kayıtlı öğretmenler, 625 sayılı 
Kanunla açılmış özel okul veya kurslarda ders 
alıyorlar. Elbette onlar fazla para verdiği için 
öğretmen yoruluyor. Yorulunca da kendi tale
belerine fayda sağlıyamıyor, ayriyeten dediko
dusu da başka... 
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Bu bakımdan, öğretmenlerimizin dana ve
rimli çalışmasını temin etmek ve sırf kendi res
mî okullarında almış olduğu görevlerine devam 
etmek ve kendilerinin yıpranmasını önlemek 
için getirilmiş olan bu kanun yerindedir, aynen 
çıkmasında fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Saym Uysal, buyurunuz efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, 

625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
nun 21 nci maddesini değiştirmek amaciyle mü
zakeresini yaptığımız bu tasarı, esasta Hükü
met teklifi olarak 21 nci maddenin bünyesine, 
özel dersane ve özel kursların durumlarını tes-
Tbit açısından bir fıkra eklenmek suretiyle Hü
kümet tarafından getirilmiştir. 

Ancak, Plân ve Bütçe Komisyonu; özel okul
larda görev alması lâzımgelen öğretmenlerin ve 
yöneticilerin durumunun dışında, uzun zaman
dan beri tartışılan ve kamu oyunda büyük ölçü
de tartışma konularından biri olan özel dersane 
ve özel kurslarda hangi şartlarla görev alınması 
konusunu ayrı bir madde olarak, 21 nci madde
den ayn olarak tedvin etmiş, ortaya koymuş. 

Gerçekte Hükümet, teklifinde 21 nci madde
yi getirirken bir yanlışlık olmuş kanaatinde
yim. Çünkü, 657 sayılı Kanun ve ona ilişkin 
1327 sayılı Kanuna göre, esas görevi öğretmen
lik olan kişiler ek görev alamazlar; 21 nci mad
de bunu düzeltmemiş, burada olduğu gibi bı
rakmış. 

'Sanıyorum ki, Bütçe Plân Komisyonu, 657 
sayılı Kanun ve ona ilişkin olarak çıkardığımız 
1327 sayılı Kanuna rağmen 21 nci madde üze
rinde bir değişiklik yapmayı uygun görmemiş, 
onu aynen bırakmış ve ayrıca bir madde tedvin 
ederek, yazarak, özel dersane ve özel kurslar
daki görev alma durumunu ayrı olarak tesbit 
etmiş. 

Şimdi bu duruma göre, eski 625 sayılı Ka
nun - ki, halen yürürlüktedir - aynen kalıyor 
ve Hükümetin bu 21 nci maddeye koyduğu, 
«Resmî öğretim kurumları kadrolarında yöne
tici ve öğretmen olarak çalışanlar, özel dersane 
ve özel kurslarda ders ve yöneticilik alamaz
lar.» kısmını ayn bir madde olarak karşımıza 
rgetirmiş bulunuyor. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu 1 nci madde 
olarak, 625 sayılı Yasaya eklenen ek madde 
doğru bir maddedir. Çünkü, Türkiye'de uzun 
yıllardan beri özel kurslar ve dersaneler büyük 
ölçüde öğrenciyi ve öğrenci velilerini, - tabiî hep
si değil, ancak gayriciddî olanları sömürü ara
cı olarak kullanmışlardır; bu bir gerçektir. Hiç 
şüphesiz bâzı öğretmenler, bâzı okullarda çalı
şan öğretmenler, bâzı okulların öğrencilerini, 
kendilerinin ortak olduğu dersanelere, - dolay
lı olarak karısı tarafından, kayınpederi tarafın
dan, babası tarafından ortak olduğu dersanele
re - göndermek suretiyle sınıf geçirmede paralı 
bir araç olmuşlardır. 

Hattâ o kadar ki, dershanelerin reklâmların
da, üç ay kurs verilir ve sınıf geçirilir, diye pro
pagandalar yapılmıştır, işte bu madde bunu ön
lüyor. Aynı zamanda bu madde Türk öğretme
ninin haysiyet ve şerefini de kurtarıyor ve bir
takım insanlar tarafından Türk öğretmenini 
lekeliyecek bir kötü aracı ellerinden alıyor. 

Onun için bu maddeyi hiç değiştirmeden 
lütfen kabul edelim. Yerinde bir maddedir ve 
eğitimi ticaret metaı olmaktan kurtaracak bir 
maddedir. Onun için aynen kabul edilmesi ge
rektiği görüşündeyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tural, buyurun efendim. 
SUNA TURAL (Ankara) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
Evvelâ, kanunen olsun, fikren veya vicda

nen olsun, öğretmenleri özel okul öğretmeni ve
ya resmî müessese öğretmeni olarak ayırmak 
hatalıdır. 

Karşınızda senelerce özel okullarda ve yük
sek okullarda çalışmış bir öğretmen olarak, ak
saklıkları yakinen görmüş ve bilmiş bir insan 
olarak konuşuyorum. Şöyle ki : 

Kanunların inemediği yerler vardır. Öğret
men vicdanı eğer talebesine karşı bir mahkûmi
yeti kabul ediyorsa, o zaman mutlaka kanunla
rın da ötesinde bir durumun içine girecektir. 

O halde gerek resmî öğretim üyelerinin ol
sun, gerekse özel öğretim üyelerinin olsun, öğ
retim durumlarına set çekmemek, nerede olursa 
olsun şu öğretmensiz eğitim camiamızda bunları 
kısıtlamamak lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Öğretmen, her yerde öğretmendir. Özel mü
esseselerde de çalışsa öğretmendir, resmî mües-
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şoselerde de çalışsa yine öğretmendir. Bu kanun 
varken de öğretmenliğini yapacaktır, kanunun 
ötesinde de yine aynı durumlarda görevine de
vam edecektir. 

Arkadaşlarımızdan birinin belirttiği gibi, bu 
defa bu işlerin gizli yapılması temin edilecek, 
daha büyük hatalara düşülecektir. 

'Bugün öğrencileri, para almak için ikmale 
bırakan bir öğretmen tasavvur etmiyorum. Ço
cuklarımız hepimizin malûmudur; bütün tefer
ruatına ve bütün öğretim sistemine göre çalışır
lar mı?.. Hayır... 

Resmî okullar bile ikmale kalmış birçok öğ
rencisini, kendi açtığı kurslarda yetiştirmek ih
tiyacını duymuştur. 

Bu itibarla gerek resmî okul öğretmeni ol
sun, gerek özel okul öğretmeni olsun, her yerde, 
her şartta, her durumda ve her vaziyette ders 
verme durumunda bulunmalıdır. 

'Bu itibarla bu kanunun bâzı aksak tarafları 
vardır. Evvelemirde öğretmenleri özel ve res
mî olarak ayırmamak lâzımdır. Çünkü öğret
men her zaman öğretmendir. 

Komisyonun 'bunu geri alarak üzerinde dik
katle durmasını ve bugün memleketimizde öğ
renci yetiştirmenin önemi ile, birlikte 17 bin öğ
retmen noksanlığını esas alarak hareket eden 
(bir tutum içerisinde bulunmasını arzu ederiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA

NIŞMAN (Erzurum) — Muhterem Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, 

'Görüşülmekte olan tasarı, Bütçe Plân Ko
misyonunda bütün yönleri ile, enine boyuna tar
tışılmış, özel komisyon kurulmak suretiyle her 
yönü incelenmiş bir tasarıdır. 

Bu tasarının istinadettiği birkaç önemli 
nokta var. Bunlardan biri, 1327 sayılı Perso
nel Kanunu esprisine ters düşen birtakım faa
liyetlerin önlenmesidir. Devlet memuru olarak, 
bir kamu görevlisi olarak vazife yapan öğret
menin, aynca ticarethane gibi çalışan birtakım 
kurslarda vazife yapması, menfaatler temin et
mesi ve öğretmenin haysiyeti ile uygun düş-
miyen birtakım dedikoduların çıkmasına sebe
biyet verecek hallere düşmesi halinin önlen
mesi gerekmektedir. 

Bilindiği üzere 1327 sayılı Kanun, Devlette 
vazife yapan kişilerin görevinin tek olacağını 
ve tek ücret alacağını derpiş etmiştir. Öğret
menler bütün kamu kuruluşları arasında ayrı 
'bir sınıf olarak, kendilerine lâyık seviyede bir 
ücretle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bu iti
barla ilk prensibolarak bu çelişkiden bu sınıfı 
kurtarma esas alınmıştır. 

îkinci mesele : 
Özel dershaneler ve kurslar bugün Türkiye'

de ihtiyaç haline gelmiştir. Bu dersanelere, eği
tim camiasının öğrenim durumunda bulunan 
gençlerin mutlak surette ihtiyaçları vardır ve 
bunlardan istifade etmeleri gerekir. Bu dersa-
nelerin, kursların disipline edilmesi ve bu ku
ruluşların birer meslek kuruluşu haline gelmesi 
istikametine itilmesi öngörülmüştür. 

Diğer bir mesele, Türkiye'deki istihdam po
litikası meselesidir. Türk ekonomisinin ve sos
yal hayatının icaplarına uygun olarak tedvin 
edilmekte bulunan kanunlara; bu kamu idare
sinde çalışacak kişilerin muayyen istikametlere 
şevki ve istihdam politlkasıyle hedef alman isti
kametlere gelişmesi için birtakım bükümler ko
yarak bir zorlama, bir itme 'gücü kazandırılma
sı gerekmektedir. 

Ayrıca, tasarının 2 nci maddesi ile kurs ve 
dershanelerde öğretim yapacak kişilerin kimler 
olabileceği tesbit edilmiş ve ciddî çalışan, eği
tim kurumları evsafında bulunan vasıflı birta
kım kuruluşların meydana gemıesine ve bu ku
ruluşlarla görev alacak kişilerin haklarının, üc
retlerinin kamu idaresi seviyesinde tutulmasına 
itina edilmiş ve 2 nci madde ile yeni bir gö
revli sınıfı meydana getirilmek istenmiştir. 

Bu esaslar içerisinde bu iki madde tedvin 
edilmiştir. Aynen kabulünü istirham ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Efendim, ek 1 nci maddeyi oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 2. — Resmî okullarla ders verme 
niteliğini taşıyan elemanlar ile memuriyetle ili
şiği kesilmiş olup aynı niteliği taşıyanlar ilgili 
mercilerin izni ile ücretli olarak özel öğretim 
kurumlarında ders verebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmlyenler... Kabul edilmiştir. 
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1 nci maddeyi, kabul buyurduğunuz iki ek 
madde ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinle yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etpıiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim.. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Millî 
Eğitim Bakanı yürütür. 

BAŞKAN, 
edenler... 

Tümü 
Yok. Tümüıiü 
elenler... Etmiyenler 
bul edilmiştik-

Açık oylamada 
üye var mı? 
efendim.... 

Başka oyfunu 
Yok. 

Açık 
kaldırınız. 

oylk 

Oylarınıza sunuyorum, Kabul 
Etjnîyenler... Kabul edilmiştir, 
üzerinde söz istiyen sayın üye var mı? 

oylarınıza sunuyorum.. Kabul 
Tasarı Meclisimizce ka-

oyunu kullanmıyan sayın 
(«Var» sesleri.) Lütfen kullanınız 

kullanmıyan sayın üye var mı? 

,ma işlemi bitmiştir, oy kutularını 

6. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Malme ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üy eden \kur ulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminin birinci görüşül

mesi yapılacak işler bölümünde yer alan Noter
lik kanunu tasarısı, birçok bakımlardan günün 
ihtiyaçların^ cevap vermekten uzak bulunan 
3456 sayılı Noterlik Kanununun yerini almak 
üzere hazırlanmış olup, yargı organına yardım
cı nitelikte pulunan ve hukukî işlemlerin sıh
hatli ve geçprli şekilde yapılmasını sağlamak 
suretiyle yargı mercilerine intikal eden anlaş
mazlıkların önlenmesinde büyük etkisi olan no
terlikleri toplumun gelişen ihtiyaçlarına cevap 
verecek bîr yeterlilik seviyesine ulaştırmayı ve 
yürürlükteki kanunun uygulanmasından ortaya 
çıkan âksakjhkları bertaraf etmeyi hedef tut
maktadır. 

Arz edilen bu nitelikleri bakımından önemli 
ıbir adliye hizmetini reformist bir görüşle yeni
den düzenliyecek olan noterlik kanunu tasarı
sını mümkün olan çaJbuklukla kanunlaşabilmesi 
için İçtüzüğün 70 ve 73 ncü maddeleri uyarınca 
ivedilikle ve gündemdeki diğer işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesine karar verilmesini saygı 
ile arz ve teklif ederim. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, bu tasan; bütün işlere takdimen görüşül
mesi istendiğine göre, gündemde daha önde bu
lunan orman kanunu tasarısının falan önüne mi 
geçecektir efendim? 

'BAŞKAN — Bu husus Umumi Heyetin ka
rarına bağlı bir meseledir. Öncelik alan işleri 
biz Başkanlık Divanı olarak öncelik tarihine gö
re sıraya koyarız. 

Efendim, okunan önergenin öncelikle görü
şülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Bir önerge daha vardır, onu da okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi kabul bu-

yurulan noterlik kanun tasarısının daha önce 
benzeri bâzı tasarılarda uygulandığı gibi; 

1. Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin 
bitimine kadar maddeler üzerinde sayın üyeler
ce verilecek değişiklik önergelerinin bakanlığa 
tevdiine. 

2. Değişiklik önergesi verilen maddeler üze
rinde görüşme açılmasına ve değişiklik önerge
si verilmiyen maddelerin okunup oylanmakla 
iktifa edilmesine karar verilmesinî saygı ile arz 
ve teklif ederim. 

îsmail Arar 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Efendim, tasarının görüşülme
si usulüne dair olan önergeyi dinlemiş bulunu
yorsunuz. Bu önerge gereğince müzakere yapıl
ması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 
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Efendim, tasarının tümü üzerinde söz isti-
yen sayın üyelerin isimlerini arz ediyorum : Sa
yın Mehmet Seydibeyoğlu, Sayın Turhan Özgü-
ner, Sayın Mehmet Aytuğ, Sayın Reşit Ülker... 

KEMAL KAYA (Kars) — Sayın Başkan, 
grup adına bendeniz söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN" — Olur efendim, kaydettik. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 

hakkındaki kanun tasansmın açık oylamasına 

167 sayın üye katılmış ve yapılan sayım sonun
da 167 kabul oyu çıkmıştır. Çoğunluk sağlana
madığı cihetle açık oylama işlemi tekrarlana
caktır. 

Yapılan açık oylama sonucu çoğunluğun ol
madığı anlaşılmış bulunduğundan ,1 Ekim 1971 
Cuma günü saat 15,00 te toplanılmak üzere bir
leşimi kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 17,35 
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'Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

ADANA 
«Cevdet Akçalı 
AM Rıza Güllüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepıınar 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Kâmil KırıkoğTu 
Ali Avni Turanlı 
Yusul Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 

^Melhımet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Haımdî Hamâm/cıoğlu 
Süleyman Mutlu 
AM İnsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
"Yavuz Acar 
"Salih Aygün 
'"Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Osman BöKikbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Cmgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
'.Hasan. Ali Gülcam 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : .167 

Kabul edenler : 167 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 276 

Açık üyelikler : 7 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 
AYDIN 

Mehmet ÇeMk 
BALIKESİR 

Salih Zeki Altunbaş 
Gühat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal ErMeım 
Movlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Brtıığrul Mat 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tomibuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Ali Uslu 

— 22, 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Sairrçet Güldoğan 
Hayrettim. Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasim Oinisli 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isame-t Angı 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İ. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuız 

3 - (2) 

(Çoğunluk yoktur.) 

• 

Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

«lANİBUL 
İsmail Arar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lehit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Burhanettiin Asutay 
Şeref Bakşık 
Coşkun Karagözoğlu 
Keimal önder 
Ali Nalkii Uner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Hayrettin Nakipoğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 
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KIRKLARELİ 
Feyzullak Çarıkçı 

KOCAELİ 
VefoJbi Engiz 

KONYA 
irfan 'Baran 
Sezai Ergun 
Ba,ha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
.Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan D aut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 

MAEAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
izzet Olktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Ncrmin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Hasan Ba&ri Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat Önsal 

Hayrettin Uysal 
SAMSUN 

Talât Asal 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yal emer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koral tam 

TEKİRDAĞ 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 

ismail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Kenan Arail 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Ali Göklü 
Baflıri Karakeçili 

UŞAK 
Orhan Dengi/z 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 

[Açık üyelikler] 

Bursta 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Hatay 1 
Malatya 1 
Nevşehir , 1 

Yekûn 7 

ı^e^ı 
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GÜNDEMİ 

170 NCI BİRLEŞİM 
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Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

X 1. — Köy İşleri Bakanlığı ilruruâuş ve g*ö-
».evkri hakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân •koanisyonilarmdan 8 er üyeden kurulu 
19 No. lu Geçici Komisyonun birinci ve ikinci 
raporları (1/310) (S. Sayısı : 313 ve 311 e 
1 nei ek) (Birinci dağıtma tarihi: 29 . 4 . 1971, 
İkinci dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekilli Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü mıaddeskıin yenliden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayaısa ve Plân ko
misyonlarımdan 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (,S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — Kastamonu Milletvekili' Hasan Tos
yalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sa
mi Turan'm, Orman Suçları Af Kanunu teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 2 ar
kadaşının, bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit Mare şahsi haMarmm düşü
rülmesine ilişkiin kanun teklifi ile Siirt. Millet
vekili Zeki Çeliker'in, beş yıllık erteleme süre
si sonunda bâzı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının dü
şürülmesine ilişkin kanun teklifi ve Orman ve 
Adalet komisyonları raporları (2/348, 2/518, 
2/529) (S. Sayısı : 420) (Dağıtma tarihi : 
3 . 9 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğhı'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
acı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teMifi ve gündemıe 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 İlhami 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
misyonu raporları (Millet Meclisi 5 /3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 17.1 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

3. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu 
ııun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporlan (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa-

(X) Bu işaret açık oya sunulacak maddeleri gösterir 



yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesâ Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu G-enel 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) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

6. — İzmir Milletvekili îhsan 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. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Anka
ra Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletve
kili Hilmi işgüzar ve Kocaeli Milletvekili Veh
bi Enıgiz^in Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (E/3S3, 2/439, 2/482) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 16.i6.1971) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rffat ftztürkçine'nin, Türk Kanunu Medenisi
nin 4®5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kamun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(«2/9) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 
16 .6 .1971) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırıl
ması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanım 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-
tjaajsı 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'in affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/196) (S. Sayısı : 161 e 1 nei ek) (Da
ğılana tarihi : 2 1 . 6 .1971) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buidanlı'nın 
Türk Ceza Kanununun, değişik 449 nou mad
desinin 2 nei 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) 
(Dağılana tarihi : 21 . 6 . 1971) 

14. — Burdur MiUetveMli Mehmet Öıbey'in, 
Türk Ceza Kanununun 455 nei maddesinin 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 Öabey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayısı : 
369} (Dağıtma tarihi : 21.6.1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu 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 : 21 . 6 .1971) 

17. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soleyln, 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 Sarvunma Komisyonu ra
poru (2/301) (S. Sayısı : 372) (Dağıtma tari
hi : 26 . 6 . 1971) 

18. — İçel 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 nci madde-
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sinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : G. 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», «Sana}'! 
Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Oda 
lan ve Ticaret Borsaları Birliği Kamınımuiı 
bâzı maddelerini değiştiren kanun 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 Savunma İda
resi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 tak
vim yılı genel bilançosu hakkındaki raporun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/478) (ıS. Sayı
sı : 393 (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

X 24. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhasabına 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) (S. Sayısı : 394) (Da
ğıtma tarihi : 2 , 8 . 1971) 

X 25. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 

dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/266, 1/133) (S. 
Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 26. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 
ütçe yılı Kesinhesap 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 1%5 takvim yılı konsolide bilanço
suna ait raporun sunulduğuna dair Sayışıtay Baş
kanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu rapo
ru (3/508) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
2 . 8 . 1 9 7 1 ) 

X 28. — Devlet Oraman İşletmeleriyle Keres
te fabrikalarının 1965 yılı bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu raporu (3/390) (S. Sayısı :. 
400) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 29. — Orman Genel Müdürlüğünün 19ı67 
bütçe yılı Kesinhesabma ait 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 
bütçe yılı Kesinıhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduuğna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu rapora (3/278, 1/131' ) (S. Sa
yısı : 402) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

X 31. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesabma 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 . 8 . 1971) 

X 32 — Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
Kasinlhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 



sunulduğuna dair Sayışltay Başkanlığı teskeresi 
ile Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Ke
sinheısap 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 Kesinheısap kanunu tasarısı ve 
iSayış'tay Komisyonu raporu (3/267, 1/243) (S. 
Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

X 34. — istanbul Üniversitesinin 1968 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinheısap 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) CS. Sayısı : 405) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 8 . 1971) 

36. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve içişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1971) 

37. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba
senin, 2 Mayıs 1927 tarihli T. B. M. M. Dahilî 
Nizamnamesinin bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında Nizamname teklifi ve Anayasa 
Komisyonu raporu. (2/550) (S. Sayısı : 416) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 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 geçiei maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 rıcü 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
ğım'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair karnın 
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 toanum teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 Ne. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'ın ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ÜÜ, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine 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'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesinle dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S, 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

6. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul 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 Hân komisyonlarından »©çilen 
4 er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komiıyon 
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 değiştirilmesine., 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(ıS. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5.1971) 

10. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapıliması hakkında kanun tasarısı 
ile İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in, Millî 
kıyılar kanunu teklifi ve îmıaır ve ideâl*, I^ ier i 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye «eçilenek ku
rulan 7 numaralı Geçici Komisyon rapora (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 İstanbul 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 İstanbul 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 hakkımda kanun tasa
rımı ve Plân Komisyonu raporu (1/485) (S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 11.6 .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 1928 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 391 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 . 1960 doğumlu Sırcalı köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1971) 

17. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt 
ve 146 sayfasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, 
Güneş'ten doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim 
Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırümasma dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/53) (S. Sayısı : 349) (Dağıtana 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 Çeüik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350) (Dağıtıma tarihi : 15.6.1971) 

19. — Zile ilçesinin iğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cüt 35, sayfa 713 te nüfuna 
kayıtlı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1936 doğum-
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lu Aibidin Demirbağ'm. ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu ( ^ 1 7 ) (S. Sayısı : 351) 
(Dağıtma tariki : 15 . 6 . 1971) 

20. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa 11 de nüfusa kayıtlı Saffetboğlu 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 : 3©2) (Dağıtoia 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 Kıratlıoğln 
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) (Dağıtana tarihi : 21 . 6 . 1971) 

X 23. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarmdan 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 sayıb Özel Öğ
retim Kurumlan Kanununun 21 nei maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/451) 
(S. Sayısı : 410) (Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1971) 

26. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve îzmir 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. Sayım : 412) (Dağıtma tarihi : 
17 . 8 . 1971) 

27. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 

sayılı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Eko
nomisi Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/54) (S. Sayı
sı : 109 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.8.1971) 

X 28. — Bâzı tekel maddelerinin fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hasılatın T. C. 
Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri, Bayındırlık, Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulan 50 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/500) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
20 . 8 . 1971) 

29. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teştküLim© ve raaâtelerine dair 
2 Temmuz 196li tarilh ve 5806 sayılı Kanunun. 
2 nci maddesinin bimncd fıkrası «K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Turizm ve Tanıltama ve MMî Eğitim ko
misyonları raporları (1/365) (S. Saym : 417) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 8 . 1971) 

30. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar ve 4 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine ilişkin kanun teklifi ve Çalışma ve 
Plân komisyonlarından seçilen 8 er üyeden ku
rulu 41 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/513) 
(S. Sayısı : 422) (Dağıtma tarihi : 6 . 9 . 1971) 

X 31. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri1 kanun 
teklifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonla
rından seçilen 5 er üyeden kurulu 29 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/194) (S. Sayısı : 
423) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 32. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri' ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plân komis
yonlarından 2 şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

(Millet Meclisi 170 nci Birleşim) 



Dönem : 3 O I C 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ü I O 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ile Ankara Mil
letvekili M. Kemal Yılmaz'ın, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet tertibinden aylık bağlan

masına dair kanun teklifi ile Ankara Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz'm önergesi (2 /503) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5 Mart 1971 tarihinde Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde meydana gelen silâhlı çarpışma 
ısonueunda şehiidolan komando eri Mevlût Meric'in annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun teklifi, 18 . 3 . 1971 tarihinde havale edilmiş bulunduğu 
Maliye Komisyonunda bugüne kadar sonuçlandırılamamıştır. 

Teklifin mahiyetine binaen biran önce görüşülmesine imkân sağlamak üzere, İçtüzüğün 
36 ncı maddesi uyarınca gündeme alınması hususunda karar ittihazını saygılarımla arz ederim. 

Ankara Milletvekili 
M. Kemâl Yılmcu 

11 . 3 . 1971 
Cumhuriyet Sena "osu Başkanlığına 

Şehit komando eri Mevlût Meric'in annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Ankara Üyesi 
Yiğit Köker 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 16 . 3 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11141 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in şehit komando eri Mevlût Meric'in anne
sine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun teklifi 
ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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GEREKÇE 

5 Mart .1971 tarihinde Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde; Anayasaya, hukuk nizamına ve de
mokratik rejime karşı bir hareketin içine giren öğrencilerle, Devletin güvenlik kuvvetleri arasın
da meydana gelen silâhlı çarpışmalar sırasında, anarşist öğrencilerin kurşunları ile başından ağır 
surette yaralanan Nevşehir Komando Taburu 3 ncü Bölük erlerinden Mevlût Meriç kurtarıüamı-
yarak şehit düşmüştür. 

Büyük Türk milletinin, vatanın bütünlüğünü korumak uğruna şehidoTan kahraman evlâdının 
idealini paylaşmak ve gerektiğinde aynı yolu takibetmek suretiyle hâtırasını daima tazimle ana
cağına şüphe yoktur. 

Şehit Mevlût Meric'in annesine, eşine ve henüz olayları• fark edemiyecek yaşta bulunan evlâdına 
bağlanacak aylıkların, ailenin büyük kaybını telâfi etmesi düşünülemez. Ancak, Yüce Parlâmen
tonun takdirlerini belirtmeye vesile teşkil edecektir. 

Bu amaçla hazırlanan kanun teklifi, Mevlût Meric'in annesine 500, eşine ve çocuğuna 1 000 er 
lira vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasını öngörmektedir. 

CUMHURİYET SENATOSU ANKARA ÜYESİ YİĞİT KÖKER İLE ANKARA MİLLETVEKİLİ 
KEMAL YILMAZ'İN TEKLİFİ 

Şehit Komando eri Mevlût Meric'in annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5 Mart 1971 tarihinde Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde meydana geilen silâhlı 
çarpışma sonucunda şehidolan Nevşehir Komando Taburu 3 ncü Bölük erlerinden Feyzullahoğlu 
1950 doğumlu Mevlût Meric'in, Hınıs ilçesinin Yelpiz köyünde mukim annesine hayatta bulun
duğu müddetçe 500, eşine ve çocuğuna hayatta bulundukları müddetçe 1 000 er lira vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

İMilleit Meclisi CS. Sayısı : 316) 



Dönem : 3 Z i f t 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 1 U 

8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu
nun 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 

Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /451) 

T. C. 
Başbakanlık & . 3 : 1971 

K-anuniar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1163/2454 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 26 , 2 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «8 . 6 . 1905 tarih ve 025 sayılı özel öğretim Kurum-
l m Kanununun 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ile birlikte 
sunulmuştur. 

Gereğimin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

625 sayılı öael öğrettim Kurumaları Kanunu nun 21 nci maJddesinüm değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı gerekçesi 

625 sayılı, Özel öğretim Kurumları Kanunu hükümlerinden faydalanmak suretiyle açılmış bu
lunan özel dersane ve kurslarda genellikle resmî okullarda görevli öğretmenlerin çalıştırıldığı mü
şahede 'edilmektedir. Kısmen de olsa esas görevle rinin aksamasına sebebolan bu durumun önlen
mesi zarureti karşısında, 625 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının «İhtiyaç halin
de, esas görevi resmî öğretim kurumlarında olan öğretim elemanlarına, aylığı karşılığında okut
makla yükümlü olduğu ders saatlerine halel gelmemek ve resmî öğretim kurumlarında okuttukları 
ders saatlerinin yarısını geçmemek üzere, yetkili mercilerin izni ile özel okullarda ücretle ders ve-
rilebüir. Resmî öğretim kuramları kadrolarında yönetici ve öğretmen olarak çalışanlar özel dersa
ne ve özel kurslarda ders ve yöneticilik alamazlar. Görev aldıkları tesbit edilenlerin, Devlet memur
luğu ile ilişkileri kesilir.» şeklinde değiştirilmesine lüzum hâsıl olmuş ve sözü edilen maddenin, bu 
suretle, değiştirilmesi maksıadiyle tasarı hazırlanmıştır, 



_ 2 — 
Millî Eğitin^ Komisyonu raporu 

Millet MecUsi 3 . S . 1971 
Millî Eğitim Komisyonu. 

Esas No. : 1/451 
Karar No. : 19 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyrulan 8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı 
Özel Öğretim Kurumları Kanununun 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, 
ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı Komisyonumuzca benimsenmiştir. Ancak, tasarıda değiştirilmesi istenen 625 sayılı Ka
nunun 21 nci maddesinin sonuna, genç yaşta çeşitli sebeplerle öğretmenlik meslekinden ayrılmış 
olup, resmî görevi olmıyanlarm da özel okullardan faydalanması nedeniyle maddenin sonuna 
aşağıdaki cümlenin eklenmesi uygun görülmüştür. 

«Memuriyetle ilişiği kesilmiş olup, resmî okullarda ders verme niteliğini taşıyan elemanlara 
ücretli olarak ilgili mercilerin izni ile özel öğretim kurumlarında ders verilebilir.» 

Tasarı bu değişiklikle beraber aynen kabul edilmiştir. 
•Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

(Başkan 'Sözcü Kâtip 
İstanbul Amasya Tunceli 

M. Yardımcı 8. Ay gün H. Yenipınar 
Çorum Gaziantep Kayseri 

K. D emir er M. Kılıç T. D. Av§argil 
UşiaJk Trabzon 

F. TIğrasızoğlu ıSöz hakkım mahfuzdur 
M. Arslantürk 

Bütçe Plân 'Komisyonu raporu 

Millet Meclisi • 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/>451 
Karar No. : 108 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza .havale buyurulan ('8 . '6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Öziel Öğrettim Kurumları 
Kanununun 21 nci maddesinin değiştirilmesi ibakkmda kanun tasarısı), Millî Eğitim ve Maliye 
Bakanlıkları temsilcilerinin de katıldığı toplantı da incelendi ve görüşüldü. 

ı8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 21 nci maddesinde özel 
okulların yönetici ve öğretmenlerinin ne şekilde ve hangi kaynaklardan sağlanacağı hususu be
lirtilmiş bulunmaktadır. Eğitim hizmetlerini aksatmamak şarltiyle resmi .öğretim kurumlarında 
ibulunan .görevlilerin de özel öğretim kurumlarında çalışmaları öngörülmektedir. Resmî öğretim 
kurumlarında ibulunupta öızel dershane ve özel kurslarda ıgörev almamalarını, aldıkları tesbit 
edilenlerin ise Derdıet Memurluğu ile ilişkilerinin kesileceğini hükme bağlamak nedeniyle hazır
lanan kanun tasarısının Derlet Personel Kanunu ile çelişmekte ,olduğu hususunda Komisyonda 

Afyon 
H. Hamamcıoğlu 

Malatya 
/ . Şengüler 

30 . 7 . 1971 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 410) 
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beliren kanaait muvacehesinde tasarının, kurulacak olan ıbir Alt Komisyona havalesini ve Alt 
Komisyonun yapacağı tetkik neticesinde getireceği rapor ile kanun .metnini görüşmelere esas 
alınıması kararlaştırıldığından, tasarı Alt Komisyonu havale edilmiştir. 

Alt Komisyon, Hükümet tasarısının 1 nci maddesinin 1327 sayılı Kanunun 28, 30 ve 237 nci 
maddeleriyle çelişmekte olduğunu görmüş, özel dershane ve kurslardaki düzensizliğe de niha
yet vermek amaciyle 625 sayılı Kanunun 21 nci maddesini değiştirmeyip, bu kanuna., tasarının 
sevk gayesine uygun, olanak iki «k madde eklenmek suretiyle meselenin daha iyi bir tarzda hal
ledileceğine inanarak kanun başlığı ile birlikte yeni bir metin hazırlayıp Komisyona sunmuştur. 

Komisyonumuz, getirilen ımıetindeki Ek Birinci maddenin Kanunun ruhuna ve gayesine uygun 
olduğunu, İkinci Ek maddenin ise her hangi bir anlaşmazlığa ımaihal bırakmryacak şekilde özel 
öğretim kurumlarımın da seviyelerini yükseltmek amacı ile Ibu kurumlarda 'görev alacakların res
mî okullarda görev almıyan ve fakat resmî okullarda ders verme niteliğini taşıyan elemanlar ile, 
emekli olmuş veya istifa suretiyle ayrıjlmıış kişilerin sıhhi, fikrî, mânevi riitelMerini tesbit ve tev
sik için ıgereken mencilerden izin 'almak suretiyle ö:zel dershane ve kurslar ile özel okullarda ü c 
retle ders vermelerini sağlıyacak tarzda düzenlenmek suretiyle kanun tasarısını bu yeni şekli ile 
kabul etmiştir. 

öncelik ve ivedilikle 'görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa arz olunur. 

Başkanvekilî iSözıcü Kâtip 
îçel Ankara Erzurum Adıyaman 

G. Okyayuz M. K. Yılmaz R. Danışman Söz hakkım ımahfuzdur. 
Y. Z. Yılmaz 

Ankara1 Ankara Ankara Balıkesir 
Söz hakkım ımahf uzdur. H. T. Tdker A. Yalçın C. Bİlgehan 

H. Balan İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Bolu. Burdur Çorum Denizli 

H. 1. Cop Söz hakkım mahfuzdur. H. Topçubaşı H. Oral 
N. Yavuzkan 

Eskişehir Hatay 'Manisa Maraş 
1. Angı Söz hakkım ımahf uzdur. H. Okçu A. İmamoğlu 

H. Özkan 
Niğde Sakarya Samsun Tokat 

İV. Çerezci N. Bayar Söz hakkım sakilidir. / . H. Balcı 
î. Kılıç 

Trabzon 
A. Şener 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 410) 



Hükümetin teklifi Millî Eğitim Komisyonu 
»istirisi 

8 . 6 . 1965 tarih ve 625 sayı
lı Özel Öğretim Kurumları Ka
nununun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Özel Öğretim 
Kurumlan Kanununun 21 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 21. — Özel öğretim 
kurumlarında yönetim, eğitim 
ve öğretimin, asıl görevi bu ku
rumlarda olan yönetici ve öğ
retmenlerle yürütülmesi esas
tır. 

Her derece ve tipteki özel 
öğretim kurumlarının yönetici
lik ve öğretmenliklerinde, en. 
az dengi resmî öğretim kurum
larının yöneticilik veya öğret
menliklerine atanabilmek için 
gerekli nitelik ve şartları taşı
yanlar, görevlendirilebilir. 

Bu esasa göre, okulların özel
likleri göz önünde tutularak 
yönetici ve öğretmenlerinde 
aranılacak nitelik ve şartlar 
yönetmelikte belirtilir. 

İhtiyaç halinde, esas görevi 
resmî öğretim kurumlarında 
olan öğretim elemanlarına, ay
lığı karşılığında okutmakla yü
kümlü olduğu ders saatlerine 
halel gelmemek ve resmî öğre
tim kurumlarında okuttukları 
ders saatlerinin yarısını geç
memek üzere, yetkili mercile
rin izni ile önel okullarda üc
retle ders verilebilir. Resmî öğ
retim kurumları kadrolarında 
yönetici ve Öğretmen olarak 
çalışanlar özel dersane ve özel 
kurslarda ders ve yöneticilik 
alamazlar. Görev aldıkları tes-
bit edilenlerin Devlet memur
luğu ile ilişkileri kesilir. 

8.6. 1965 tarih ve 625 sayı
lı Özel Öğretim Kurumları Ka
nununun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — özel Öğretim 
Kurumları Kanununun 21 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

8.6. 1965 tarih ve 625 sayı
lı Özel Öğretim Kurumları Ka
nununa ek iki madde eklenmesi

ne dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 8.6.1965 tarih 
ve 625 sayılı özel öğretim Ku
rumları Kanununa aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 

«Madde 21. — özel öğretim 
kurumlarında yönetim, eğitim 
ve öğretimin, asıl görevi bu 
kurumlarda olan yönetici ve 
öğretmenlerle yürütülmesi esas
tır. 

Her derece ve tipteki özel 
öğretim kurumlarının yönetici
lik ve öğretmenliklerinde en az 
dengi resmî öğretim kurumla
rının yöneticilik veya öğret
menliklerine atanabilmek için 
gerekli nitelik ve şartları taşı
yanlar görevlendirilebilir. 

Bu esasa göre, okulların özel
likleri göz önünde tutularak 
yönetici ve öğretmenlerinde 
aranılacak nitelik ve şartlar 
yönetmelikte belirtilir. 

ihtiyaç halinde, esas görevi 
resmî öğretim kurumlarında 
olan öğretim elemanlarına ay
lığı karşılığında okutmakla 
yükümlü olduğu ders saatleri
ne halel gelmemek ve resmî öğ
retim kurumlarında okuttukla
rı ders saatlerinin yarısını geç
memek üzere, yetkili mercile
rin izni ile özel okullarda üc
retle ders verilebilir. Resmî öğ
retim kurumları kadrolarında 
yönetici ve öğretmen olarak ça
lışanlar özel dershane ve özel 
kurslarda ders ve yöneticilik 
alamazlar. G-örev aldıkları tes-
bit edilenlerin Devlet memur
luğu ile ilişkileri kesilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 4: 

EK MADDE 1. — Resmî öğ
retim kurumları kadrolarında 
yönetici ve öğretmen olarak ça
lışanlar ile özel okullardaki yö
netici ve öğretmenler özel ders
hane ve özel kurslarda ders ve 
yöneticilik alamazlar. Aldıkları 
tesb.it edilenlerin Devlet Me
murluğu ve özel okuldaki gö
revleri ile ilişkileri kesilir. 

EK MADDE 2. — Resmî 
okullarda ders verme niteliğini 
taşıyan elemanlar ile memuri
yetle ilişiği kesilmiş olup aynı 
niteliği taşıyanlar ilgili merci
lerin izni ile ücretli olarak özel 
öğretim, kurumlarında ders ve
rebilirler. 

http://tesb.it
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Hükümetin teklifi 

Ancak, bu kanunun yürür
lüğe girişinden sonra veya bir 
özel okulun kuruluşundan iti
baren beş yıl içinde öğretmen 
yetiştirmek üzere gerekli ted
birler de alınmak suretiyle 
mevcut kadronun en az üçte 
birinin esas görevi bu okullar
da olan öğretmenler tarafın
dan kurulması zorunludur. 

Resmî öğretim kurumlarında 
öğretim elemanı iken yetkili 
mercilerin izni ile özel öğretim 
kurumlarında yöneticilikle gö
revlendirilenlerin kendi kurum
ları ile ilişkileri kesilir. Bun
lar, özel öğretim kurumlarında 
çalıştıkları sürece maaşsız izin
li sayılırlar. Bu kanun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren 
hir özel öğretim kurumu için 
bu yoldan yönetici görevlendi
rilmesi üç yılı geçmiyeceği gibi, 
bir Öğretim elemanı da bu şe
kilde üç yıldan fazla maaşsız 
izinli sayılmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Millî Eğitim Ba
kanı yürütür. 

26 . 2 . 
Başbakan 
8. Denıirel 

Devlet Bakanı 
H. Dinçer 

Devlet Bakam 
H. Atabeyli 

1971 

Millî Eğitim Komisyonu 
değiştirişi 

Ancak, bu kanunun yürür
lüğe girişinden sonra veya bir 
özel okulun kurlusundan itiba
ren beş yıl içinde öğretmen 
yetiştirmek üzere gerekli ted
birler de alınmak suretiyle 
mevcut kadronun en az üçte 
birinin esas görevi bu okullar
da olan öğretmenler tarafından 
kurulması zorunludur. 

Resmî öğretim kurumlarında 
öğretim elemanı iken yetkili 
mercilerin izni ile özel öğretim 
kurumlarında yöneticilikle gö-
revlendirilenlemı kendi ku
rumları ile ilişkileri kesilir. 
Bunlar özel öğretim kurumla
rında çalıştıkları sürece maaş
sız izinli sayılırlar. Bu kanun 
yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren bir özel öğretim kurumu 
için bu yoldan yönetici görev
lendirilmesi üç yılı geçmiyeceği 
gibi, bir öğretim elemanı da bu 
şekilde üç yıldan fazla maaş
sız izinli sayılmaz. 

Memuriyetle ilişiği kesilmiş 
olup resmî okullarda ders ver
me niteliğini taşıyan elemanla
ra ücret olarak ilgili mercilerin 
izni ile özel öğretim kurumla
rında ders verilebilir. 

MADDE 2. — Tasarının ikin
ci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçün
cü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 2. — Tasarının 2 ndi 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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Eiîkümetiını teklifi 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Ziya önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Sağ. ve Sos, Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birihcioğlu 

Tarım Bakanı 
İ. Ertem 

Ulaştırma Bakam 
İV. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
8. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
O. T. Tuğrul 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
İV. Cevheri 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakıboğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 

Millî Eğitim Komisyonu 
değiştirişi 

Bütçe Plân-Komisyoıranun 
değiştirişi 
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