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I — iGEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T B. M. M. Birleşik Toplantısı çalınmaları 
dolayı'sıyle vakit geçmiş olduğundan; 

28 . 5 . 1973 Pazartesi günü saat 15,O0';te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,38'de son 
verildi. 
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(2/889) (Çalışma ve Plân konü&yonl arına) 
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sa komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 
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(G-ÜNiDEıMİÖ)( 
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koyafbilnıcJk için 306 sayılı Millelttvekili Kanunu
nun 17 nci maiddeJsiuin tadiline dair kanun tek
lifi ve İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyonla-
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» » • . • • < « 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Ba.şkanveldli Nermm Neftçi 
KÂTİPLER : TO&jyia Yeııipıaaar (Tu,|nıce(E),̂ avler'ASk(Wa (Sivas) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 116 ncı Bir leşimini açıyorum. 

III. — YOKLAütA 

BAŞKAN — Otomattık cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın ürelerin anahtarları çevirerek 
beyaz düğmıelere basmalarım rica ©derim. 

1. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
üzüm ve pamuk taban fiyattan konusunda gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Oündem dışı söz talepleri mev
cuttur; imkânımız nispetinde bu talepleri yeri
ne getirmeye çalışacağız. 

Sayın Süleyman Çağlar, üzüm ve pamuk ta
ban fiyatları ile ilgili, günde,m dışı söz istemiş
lerdi.". 

Buyurun efendim. 
SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Sayın 

Başkan, muhitterıem arkadaşlarım; 

Bu sezonda aynı konu ile ilgili olarak hu
zurlarımıza ikinci defa çıkmış bulunuyoırum; bu 
balkımdan özür dilerim. 

Bunldan a!)tı ay önce gündem dışı yapmış ol
duğum bir konuşmada; 1972 - l;9f73 yılı çekir
deksiz kuru üzüm mahsulünün taban fiyatı tes
pitinde yanlış istihbarata dayanılldığmdan 
alıcı pazarlarındaki muhtemel fiyat artışları 
dikkate alınmadan ve bir yıl önceki fiyatlar 
'diıkkaıte alınarak, önce 275 ve sonra da 28:5 do
lara yükseltilmök suretiyle fiyat tespiti yapıl-
•dığmı M.aide ederek; yine aynı yıl içerisinde, bir-
ibuçuk iki .ay sonra, dış fiyatlardaki fevkalâde 
artışlar dolayısıyle müstahsilim mağdur oldu
ğunu ifade ederek, tarım satış (kooperatifi or
taklarının bu tatbikattan dolayı mağduriyet
lerinin kısmen telâfisi için, o tarihleride 9 000 
ton Davlet müdahale mübayaasündan, 28 000 
ton ortak içi teslimatla Devlet elime, intikal 'et
miş olan ceman 36 000 ton mahsulden 24 000 

(Yoklama yapıldı)! 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş-

meleıro başlıyoruz. 

tonunun tespit edilen taban fiyatlara uygun sa
tıldığını ; pr>tafc teslimatından1 12 Q00 ton üzü
mün Üzüm tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
depolarında mevcut buluniduğunu; bu miktarın 
6CıO dolardan satılmadı halinde, .ortak tesliimaitı 
(olan 28 000 ton üzümün beher kilosuna iki lira 
civarında bir kârın tahassul edebeilıeeeğini vo 
bilanço kârı çıkıncaya kadar tm meblâğdan bir 
lirasının irtaJklara tevzi edilmesinin lâzım geldi
ği hususunu ortaya .koymuş idim. 

Bu konuşmamdan sonra Ticaret Bakanlığın
da TAJRİŞ ve müı̂ tahşsilin temsilcileriyle bende
nizin de katıldığı bir toplantıda, bilanço kârı
nın % 2l5Jiniih müstahsilin ileride zuhur edecek 
hizmdtlerinide kullanılmak üzerce bir fona tef
riki % 75 'inin de ortaklara dağıitılması ve Ke-
m>3n bir lirasının ortaklara avanls olarak veril
mesi karargiır olmuş idi. 

Iktisaidî ,Kurula gölturülen bu karaır Maliye 
Bakanlığınca müspet mütalâa ediİmıemaş, ancak 
meydana , çıkacak k^rın J& 50'sinin müsıtalhsile 
tevziine ve bakiyesinin de düşunüleen fonda 
toplanması kararlaştırılmıistı ye hemen bir lira
sı da müstahsile tevzi edilmiş bulunmaktadır. 

-İlk .konuşmamda da iîade ettitıiğaım gibi, yan
lış ve istihbarattan yoksun olarak töspit .edil
miş olan taban fiyaittitan ötiürü mağdur olan bir 
müstahsil kitlesinıden yıl içimde Jbir lira gibi bir 
meblâğın fon olarak tefrik edilmiş almasının, 
<ne dareeei^e kaidar hakkaniyete ^ g u n olduğu
nu Yüee Meclisin/tabirine bıralkıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım1; Taiû HJükünietinîn 
kurulmasından sonra Sayın Ticaret Balkanı ve 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

_ 577 — 
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Sayın Maliye Bakanı değerli arkadaşlarıma, bu 
konuyu daha detajdı olarak intikâl ettirdim; 
İS 0Û0 ton üzümün satıldığını ve 196 kuruşluk 
(kârın ;talhassül etiğimi, Ticaret Bakanlığındaki 
ilk yapılan anlaşma gereğince bir lirasının dağı-
'1 ildiğini, 96 kuruşluk meblâğın kaldığn, bunun 
da 50 -kuruşunun ortaklara verilmesini, hem ko
operatifçiliği teşvik sadedinde ve hem dıe mağ
dur olmuş ortaklara, birazcık fayda sağlaıması 
(bakımından kendilerinden rica eitltim, Her iki sa
yın bakan, bu teklifimi makûl mütalâa ederek 
[hazırlığa girişmiş bulunmaktadırlar. Ancak, 
(bağcı müstalbsilin ilaçlamalar sebebiyle en çok 
nıasraf yaptığı bu günlerde, bu meblâğın bir an 
evvel dağıtılmadı için tacil edilmesini sayın ba
kanlardan rica ediyorum. 

Mııfhterem arkadaşlarımı, 1965 yılından bu 
yana en. ciddî taban fiyat uygulamalarının ya
pıldığı hepinizin mal umudur. Bu taban fiyat 
tespitimde : ' . 

1. —Maliyet, 
<2;—• Hayat komjonkt-ürü, 
8. — Dış fiyat, ölçü olarak ele alınır^ 
'Maliyet ve müstahsilin geçim şartı; müsiavi 

talbam fiyatıdır. Çıkacak olan bu rakamı dışı fi
yatın üstünde tecelli ederse, o takdimde Devlet, 
müstahsili çeşitli tatbikatlarla suspanse yap
mak mecburiyetindedir. Bu mecburiyet, Türk 
/tarımını ve onunla meşgul olanları ayakta tut
maya mtıtuf bir davranıştır. Mtekilm, bugüne 
kadar da, böyle olmuştur; ülkemiz ürünlerinden 
çay ve tütün hariç, l!l kalemde 19615 yılımdan'İra 
yanşa yapılan Devleit müda'halo mubayaaların
dan dolayı zulhur etmiş olan zararlar cem'an 1 
milyar 61.1'5 milyon liradır. 

ıDiemek oluyor ki, Devlet Türk çiftçisini 
için dıe bulunduğu sıkıntıdan kurtarmak ve omu 
desteklemek yoluna gitmişltıir ve bundan böyle 
de gitmeye mecibur bulunduğu aşikârdır. 

Ancak, İra tatbikattaki bir yanlışlığı ortaya 
koymadan geçemeyeceğim!. 

Devletin müdaihale mubayaası için Merkez 
Bankasmdaın tefrik olunan hatalı reeskont kre
disinin muhatabı Tiüırkiye Cumlıuriyeti Ziraat 
Bankasıdır. Dolayısıylo reeskont kredilerinin 
geri dönüşü de Ziraat Bankasına verilmiş olan 
Ibir görevdir. Bunun içindir ki, bu mübayaalar-
daın, yukarıda da zikrettiğimiz gıilhi, 1 milyar 
i'6n5 milyon liralık zarar, Ziraat Bankasının mad-
dî varlığından kopup gidenlerdir. 

Halbuki, Maliye Bakanlığı, Ziraat Bankası
na ödemesi lâzım gelen bu melblâğı yedi senedir 
Ödemediği gibi, ödemeye de niyeti olmadığı ka
naatindeyim. 

Mulhterem arkadaşlarım, yapmış olduğum 
bu konuşmamın neticesi olarak; 19713 - 1974 yılı 
üzüm ve pamuk malhsuılü talban fiyatlarınım ne 
olması lâzım geldiği hususunu ortaya koymaya 
çalışacağım, 

tMimde halen fiyatlar 700 dolar civarına 
yükselmiş olup, bu miktarın oturmuş bir fiyat 
olup olmadığı henüz belli değildir. Ancak, (belli 
olan, '600 dolarlk bir fiyıatm mevcut bulunduğu-
dıu\ 

Şu hale göre; 600 dolarla 700 dolar arasında
ki bu marjın iyi tetkik edilerek, talbaın fiyatın 
bu esasa göre ve ilerde falhiş kazançlara meydan 

i vermeyeeek bi/r seviyede yapılması! âzım gel-
| diği kan aatindeyim'. 

Pamuk mahsulünün ise 1 dolar üzerinden 
muamele gördüğü söylenmektedir. 96 clenıt otur
muş fiyat olarak görülmektedir. 96 cent kalbul 
edildiğinde, beher kilo çiğitli pamuk için 5y5 li
ramın üstümde bir fiyat tespiti, hem maliyet ve 
hem de hayat konjonktürüne uygun v)e ilerde 
falhiş kazançlara imkân vemmeyeeek bir seviyede 
olacaktır. Bununla beralber, alivre satışlara im
kân verebilmek için talban fiiyat kararnanuelemi-
ınin Tiemımuz ayımın ilk haftasında ilân edilme
sinde büyük yarar gördüğümü arz eder, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim efendim. 

2. — Zonguldak {Milletvekili Ahmet Güner' 
in, demir satışındaki karaborsacılık ve ıKaraibük 
Demir - Çelik Fabrikalarının tedbirsizliği {konu
sunda gündem dı§ı demeci 've Sanayi ve Teknolo
ji Bakanı Nuri Bayar'm cevabı. 

BAŞKAN -^ Zonguldak Milletvekili Sayın 
Ahmet Güner, demir satışlarmdaiki karaborsa
cılık ve Karabük Demir - Çelik Faibrikaılarındaki 
tedbirsizlikle ilgili olarak, buyurunuz efendim. 

'Sayın Güner, kısa ve öz olmasını rica edece
ğim efendini. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Kıymetli 
arkadaşlarım; 

Seçim yılının başlamış olması ve Hükümeti
mizin 5 - 6 aylık Hükümet olmasını fırsat bi
lenlerin piyasayı altüst etmelerine hiç birimi
zin göz yummaması lâzımdır. 
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Aziz arkadaşlarım, nasıl bir zamanlar hiçbir 
tehlike yokken, 1956 yılında «Hanb yok, darb 
yok, fotoğrafçıyım kart yok» .diye devrin başba
kanına telgraf çekip, karaborsacıdan kurtulmak 
isteyen vatandaşın sesine, o gün Millî Korunma 
Kanunu dahi cevap verememiş ise, bugünde gö
rüyoruz ki, demir - çelik fabrikalarımız çoğaldı
ğı halde maalesef idarecilerimiz karaborsacının 
elinden vatandaşı kurtaracak çareyi bulamıyor. 

Aziz arkadaşlarım; Karabük Demir - Çelik 
Fabrikalarında senelik inşaat demiri üretimi bel
li. Özel sektör elindeki izabe fırınları ile had
dehanelerin yekûnu 150 kadardır, bunların üre
tim ihtiyaçları karşılandığı takdirde 900 000 
ton üretim yapacak güçleri var. Bunlar bilin
diği halde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 
yetkilileriyle, fabrikanın çok bilmiş ve yüzde 
yüz himaye sağlayan, güçleri olan idarecileri, 
hem Hükümetleri halkın gözünden düşürecek 
yollara sapıyorlar ve hem de demir ticareti ya
panları ve halkı kötü yola teşvik ediyorlar. 
Yaptığım tetkikata göre benim inancım bu. 

Halkın demir ihtiyacının % 60'ını özel sek
tör elindeki tesisler karşılar durumdayken, 
bunlar tam himaye görmüyor ve iflâslara se
bep olan tutumlarla, fazlasiyle himaye gören
lerin mevcudiyeti halkın dikkatinden kaçmıyor 
ve Hükümetlerimize kızmalara sebep oluyor. 

Aziz arkadaşlarım, falbrikadan 230 kuruşa 
alınan demirin bugün büyük stoklarla halka 
450 - 500 kuruşa satışına Hükümet seyirci ka
lamaz. Karabük'te büyük sermaye sahiplerinin 
bundan 6 - 7 ay evvel demir alıp stok yaptık
ları ve bugün bu stokların, bütün kanunî ted
birler karşısında hepimize sırıtırcasına bakma
sı, halkla Hükümetin ve dolayısiyle biz millet
vekillerinin arasında kopukluk olduğunu gös
teren aeı bir durumdur. 

Bir fabrika idaresi var, parasını peşin al
mak şartiyle ihtiyaç sahiplerine ve bu arada 
demir ticareti yapan komisyoncu ve nakliyat
çılara demir satar. Bu ticaret erbalbı da vergi 
öder. Altı aydır, berber, bakkal, kunduracı, 
oduncu, keresteci ve türlü sanat erbabının de
mir talebi Hükümetin ve de fabrika idarecile
rinin dikkatini nasıl çekmedi. 

Ticaret Odasına kayıtlılar dışındakilere de
mir satışı, vergi kaçakçılığını bilerek yaptır
mak değil midir, diye sormak mecburiyetinde

yiz. Bugün ihtiyaç belgesi satışları başlamıştır. 
Bu belgeleri kontrol imkânsızdır ve yetersiz
dir. Meslek dışındakilere satışların, karaborsa
yı yarattığını bilmemiz gerekir. 

Aziz arkadaşlarım, idareyi organize etmek 
zamanı geçmiştir. Haddeciye verilen malın sa
tışı başı boştur, kontrolsüzdür. Karaborsacı ce
surdur ve takipsizdir. Piyasadan 400 kuruşa 
demir toplanır 480 - 500 kuruşa satılır. Sayın 
Bakanın; «Demire zam yoktur, olmayacaktır* 
demesi elbetteki vatandaşı Hükümete karşı gü
vensizliğe sevkediyor ve dolayısiyle milletve
killerinin görevini yapmadığını açıkça yüzleri
ne karşı söyletiyor. 

ıSaym Bakan elbette haklıdır; «Demire Hü
kümetçe bir zam yapılmamıştır, yapılmayacak
tır» deniyor. Ama aziz arkadaşlarım, memle
ketimizin ihtiyacı biliniyor. Madem ki, böyle 
bir sıkışıklık olacak, (1958 yılında ve 1960 yı
lında bunun modellerini de gördük) fabrika 
idarecilerinin, sayın Bakanlığı ve Hükümetimi
zi ikaz ederek vaktinde tedbir almadıklarını 
elbette onlardan sormak lâzım gelmektedir. Bu 
ihmalin neticesinde karaborsayı yaratanların 
ve Devlet memuru olduğu halde vazifesinde ih
mal gösterenlerin bu işte menfaatlerinin olup 
olmadığı tahkike değer kanısındayım. 

Aziz arkadaşlarım, kimin yanında olduğu
muzu millet bilmelidir. Elbette bu Mecliste olan 
bütün arkadaşlarım milletin yanındadır. O hal
de bizimle büyük milletimizin arasını açmak 
istiyenlere karşı Yüce Meclisimizin ve yeni ku
rulan Hükümetimizin hesap soracağına inan
cım vardır. 

Netice olarak; Sayın Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız Karabük'e bir an evvel gitmeli ve 
yanında ihtisas heyetleri ile milletvekilleri de 
bulunmalıdır. 

Bunun yanında; 
1. Demir tüccarı kamu sektörü ihtiyaçları 

dışında halkın belgesiz ihtiyacını karşılıyacak 
oranda demir tahsisi almalı ve vergisini verir
ken iflâstan kurtulmalıdır. 

2. Kamu sektörü ihtiyacı dahi olsa, ıbelgele-
rin büyük hilelerle elde edilebileceğini bundan 
evvelki tecrübeler göstermiştir. Bu bakımdan 
gerekli tedbiri fabrika dışındaki bir mercie yap
tırmamız gerekmektedir. 

3. Haddecilerin bunca yıldır çalışma dü
zenleri biliniyor, o halde bu iş kolunu seçen-
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leıie Bakanlık arasında koordoneli bir çalışma 
düzeni kurulmalı ve halkımız korunmalıdır. 
Bunu yapmamak ve menfaat gruplarını çalış
tırma/k aşırı solun ekmeğine yağ sürüyor ve çı
karcı çevre deyimine herkesi inandırıyor. Bu
nun sorumlusunun, Hükümetimize yanlış bilgi 
veren, ihmal gösterdiği halde takibe uğratılma
yan idareciler olduğunu bilelim artık arkadaş
larım. 

Bankadan para alıp faizini veren tüccarın 
3 ay beklediği halde mal alamaması ve vergi 
vermeyenlere hem tahsis yapılması, hem de 
karaborsacılığa göz yumulması müsamaha gör
memelidir. 

İthalât ferahlık yaratacak ise bu, aylarca 
evvel neden yapılmamıştır? Bu ihmallerin ve 
tüccar ile halkı birbirine düşürme gayretkeşle
rinin müsamaha devrini kapattığını Hüküme
timizin ispat edeceğine inanmaktayım.. 

Bütün bu haksızlıkların yanında acaba baş
ka haksızlıklar yok mudur diye bir soru ile 
karşılaşabilirim. Karabük Demir - Çelik Fab
rikalarının demir tahsisindeki bu haksızlık ve 
ihmallerinin karşısında bünyesinde olan pek 
Çok hatalar da vardır. Bunun yanında Ereğli 
Demir - Çelik Fabrikaları hakkında Meclis 
araştırması talep eden önergemi de yakında 
Meclise sunacağım. 

Hepinize saygılar sunar, Hükümetimizin' bü
tün neşriyata her şeyden evvel cevap vermesi
ni ve yalnız Karabük ve Zonguldak halkını de
ğil, Türkiye'de en ufak demir ihtiyacı olanı 
savunacak güçte olduğuna inanıyorum. Bug-ün 
mevcut demir stoklarının da halkın ihtiyacına 
cevap verebilecek durumda olduğunu arz eder
ken tekrar saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nuri Ba-

yar, gündem dışı konuşmaya cevap vermek üze
re buyurunuz efendim. 

SANAYİ VB TEKNOLOJİ BAKANI NURİ 
BAYAR (Sakarya) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Sayın -Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner 
arkadaşım, son günlerde varlığı hissedilen de-
jiıir sıkıntısı ile ilgili bâzı beyanlarda bulundu. 
Bu beyanlara arzı cevap etmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, filhakika 1973 yı
lı itibariyle demir ihtiyacımızın karşılanmasın

da bâzı darlıkların olduğu doğrudur. Yalnız 
burada arkadaşımın ifade ettiği tarzda (biraz 
sonra teferruatı ile anlatmaya çalışacağım) bü
yük ölçüde suiistimal ve büyük ölçüde müsa
maha mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin 1973 yı
lı için demir - çelik ihtiyacı 1 milyon 200 bin 
ton olarak plânlanmıştır. Takribi olarak bunun 
800 bin tonu Karabük ve diğer yerli kaynak
lardan karşılanacak, 400 bin tonu ela ithal edi
lecektir. 

Bir hususa huzurunuzda önemle işaret et
mek istiyorum. Türkiye 1972 yılma 150 bin ton 
stokla girmişti ve 1973 yılı başı itibariyle bü
yük bir ihtiyaçla karşı karşıya kalmak duru
mu hasıl oldu. Memleketimiz normal siyasî ve 
ekonomik istikrara kavuştuğu nisbette, kalkın
mamızla ilgili temel maddelerde ihtiyaç sürat
le büyüyecek ve bunları karşılamanın tedbir
leri de bir hayli zorluklara maruz kalacaktır. 

Şunu ifade etmek gerçekçi bir düşünde' tar
zı olur ki, 1972 de 150 bin ıton Stokla mevsimi 
açan Tünkiyernizde, 1973 yılında böyle bir ih
timalin varit olabileceğini belki yöneticiler ve 
idareciler de düşünememiş olabilirler. 

Şimdi demirde durum nedir? 400 bin ton 
açığımız vardır. Senenin başında takribi olarak 
600 bin tonluk bağlantı yapılmış; ama dış de
mir piyasasında görülmemiş bir yükselme oldu. 
Bugün demir, istendiği anda ve istendiği fiyat
ta bulunamayan bir metadır. Bütün dünyada 
fiyatlarda % 100'e yakın artış olmuş, bağlan
dığımız bütün dış şirketler, fiyatların böylesi
ne artması karşısında teminatlarını yakarak 
demir satmaktan vaz geçmişlerdir. 

Yeni Hükümetin göreve başlaması esnasın
da 400 bin tona yakın bağlantıdan ancaık 85 
bin ton kütük getirilebilmiştir; fiyatların dış 
piyasada anormal bir süratte yükselmesi sebe
biyle. 

Yeni Hükümet daha güvenoyu almadan, ge
rek yuvarlak ve gerek yassı mamuller alanın
da ciddî tedbirler alma gereğine kani oldu ve 
süratle demir fiyatlarını sabit tutma gayesi
ne matuf o'larak bir kararname ısdar etti ve bu 
kararname ile Demir - Çeliğin ithalâttan doğa
cak zararlarını sübvanse etme gereğini duya
rak bu kararnameyi meriyete koydu, ö tarih
ten itibaren de sadece kütük değil, mamul mad-

_ 580 — 



M. Meclisi B : 118 

de ithalâtına da önem verdik ve son 1 ay için
de eskilere ilâveten 200 bin tonluk dünya reel 
fiyatlarını dikkate alan anlaşmalar yaptık. Bu 
anlaşmaların1 gereği olarak da peyderpey, de
mir limanlarımıza gelmektedir. Bugün 6 bin 
tonluk bir gemi, eğer limana yanaşabilmişse, 
tahliye edilmektedir. 

Bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyo
rum. Demir ve1 pek çok hammadde ithalinde 
problemler sadece malın bulunması ve bu ina
lın süratle memlekete ithaliyle ilgili değildir, 
liman probleminden gemi bulma problemine 
kadar son derece çok güçlükleri vardır. Bu 
müşküllerle çok yakından ilgilenmekteyiz. Yeni 
fiyatlarla 100 bin tonu mamul, 100 bin tonu da 
kütük olmak üzere 200 bin ton üzerinden bağ
lantılar yapmış bulunmaktayız. Bunlar pey
derpey memleketimize gelecektir. 

Huzurunuzda ifade etmek: isterim ki, 15 Ha
ziran ve onu müteakip günler içinde Türkiye'de 
demiri bollaştırma imkânını bulacağız. Bu ara
da geçici bir tedbir olarak, şimdi arkadaşımın 
şikâyet ettiği hususları bertaraf etmek üzere, 
bâzı kısa vadeli tedbirler aldık. Bu tedbirlerin 
önemli unsura, demir ticareti yapan 'eşhasa 
demir tahsisini kestik. Bugün Karabük fabri
kasından veya ithal yoluyla elde ettiğimiz de
mirleri öncelikle sanayiciye, öncelikle yatırım 
yapanlara, öncelikle resmî sektöre ve elinde 
ruhsatı olan inşaat sahiplerine tahsis ediyoruz. 
Bu sistem yürürlüktedir. Demir tüccarlarına 
Karabük'ten demir verme imkânını bulamıyo
ruz, bu imkânı ortadan kaldırdık. Kısa bir sü
re için ortadan kaldırdık. 

Huzurunuzda ifade ediyorum : Türkiye'de 
demir ticareti ile meşgul olanlar eğer demir sı
kıntısını bertaraf etmek gayesinde iseler, itha
lât için kendilerine imkân vereceğiz; ama de
miri kâfi miktarda bollaştırmadan, gerçek ih
tiyaç sahiplerinin ihtiyacını karşılamadan de
mir ticareti ile meşgul olan kişilere demir tah
sisini kesmiş bulunmaktayız. 

Az evvel de ifade ettiğim gibi, elinde inşaat 
ruhsatı olana, sanayiciye, yatırım yapan sek
törlere ve resmî sektöre öncelik tanıyan bir 
tanzim ile meseleyi yürütüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, berber gibi demir 
mesleği ile meşgul olmayan insanlara demir 
tahsisi kesinlikle durdurulmuştur, mümkün de-
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ğildir> Sıraya girmiş olan - arkadaşımın ifade 
ettiği gibi - belki vardır; ama şu anda böyle 
meslek dışı kişilerin Karabük'ten demir elde 
ederek, demir alarak, bundan da aşırı kazanç
lar elde etmeleri mümkün değildir. Bunun ke
sin tedbirlerini aldık ve tevziatı da böylece yü
rütmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, demir meselesini 
kısaca bu suretle izah ettikten sonra, bir de 
dikkatlerinizi çimento üzerine çekmek istiyo
rum. 

Çimentoda da böyle bir durum ortaya çık
mıştı. Bâzı bölgelerimizde çimento sıkıntısı baş-
gösterir göstermez Hükümet olarak bu bölge
lerde çimento ihracatını durdurduk. Bunlardan 
bir önemli bölümü Çukurova bölgesi idi. Çi
mento süratle yükselir olmuştu. Oralarda plân
lanmış olan ihracatı % 50'ye kadar durdura
rak, çimento fiyatlarını normale irca ettik. 

Bursa'da böyle bir sıkıntı zuhur etti, orada 
da gerekli tedbirler alarak çimento fiyatları 
normal düzeyine getirilmiştir. 

Şu anda birkaç, gün evvel vulkübulan bâzı 
şikâyetlerin üzerine İstanbul mıntıkası içinde 
ihracatı durdurarak, piyasaya mümkün olduğu 
kadar bol çimento teminini mümkün hale ge
tirdik. O kadar ki, Cuma günü neşredilen ga
zeteleri görmüş olanlar, Çimento Müstahsilleri 
Birliğinin, Hükümetin tayin ettiği normal fi
yatlarla herkese çimento verebileceğini ilân 
eden bildirileri bâzı gazetelerde çıktı. Onları 
temin ettik. 

Hükümet olarak Çimento Müstahsiller Bir
liğinden, bu sıkıntıyı süratle giderecek bütün 
tedbirlerin alınmasını istedik. Böyle bir ilân 
vermek suretiyle de her isteyen kişiye, her is
teyen ihtiyaç sahibine, inşaatı olan her insana 
çimento verebileceklerini, istedikleri anda ve
rebileceklerini ve yeteri kadar verebilecekleri
ni gazetelerde ilân eden bildirileri de çıkmış 
bulunmaktadır. 

Bana bu kısa izahatı verme fırsatı doğduğu 
için bu imkânı yaratan arkadaşıma teşekkürle
rimi sunuyorum. 

Huzurunuzda bir kere daha ifade ediyo
rum : Hükümet demir fiyatlarına zam yapma
mak kararındadır. Bu karar aslında fiyat istik
rarına atfettiğimiz önem dolayısıyledir. Mühim 
bir yatırım malı olan demir - çelik fiyatlarını 
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ısabit tutma gayretlerimizin genel konjonktür 
içinde fiyat artışlarına karşı alınması gerekli 
müessif tedbirler d en biri olduğuna kaniiz. O 
itibarla demir fiyatlarını artırmamak kararı
mız kesindir. 

Ayrıca kesin olan bir diğer kararımızda, pi
yasaya mümlkün olduğu kadar süratle ve ge
rekli tedbirlerle muhtaç olduğu demiri temin 
etmektir. Bu ihtiyacı temin edecek gayretler 
mümkün hale getirilmiştir. Akreditifler açıl-
ımıştır, anlaşmalar yapılmıştır. Câri fiyatlarla 
yapılmıştır; o itibarla gelmemesi gibi kritik 
bir durum bahis konusu değildir. Haziran ayı
nın 15 inden sonra, aklığımız kısa süreli ted
birleri dahi kaldıracak bir demir bolluğuna, 
hiç değilse piyasanın ihtiyacı olduğu kadar bir 
deımir bolluğuna imkân vereceğimizi umuyo
rum. 

Arfkadaşlarıma saygılarımı sunarım. (A. P. 
ve O. G. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 

3. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Traibzonspor ile Ankara Gençlerbirliği futbol 
maçının tehiri konusunda gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Ahmet 
Şener; Trabzonspor Kulübü ve Ankara Genç
lerbirliği futbol maçının tehiri konusunda 
gündem dışı söz istemişlerdir. 

Buyurunuz efendim. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş-

1tan, muhterem arkadaşlarım; 27 Mayıs 1973 
tarihinde Trabzon'da 2 nci Lig Kırmızı Grupta 
Trabzonspor ile Gençlerbirliği maçı yapılması 
programlanmıştır. O gün, gazetelerde bugün 
okuduğunuz gibi söylenen hadiselerin Trab
zonluları üzmüş olması hasebiyle bir Trab
zon temsilcisi olarak size bu konuda izahat 
vermek isterim. Aynı zamanda sayın Hükü
metten de bu konuda gerekli tedbirin alınma
sını istirham edeceğim. 

'Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
spor, gençliğin bedeni ve fikrî yetişmesini sağ
lamak ve kötü huyların ortadan kalkması 
için yapılan bir eğitimdir. Bu konuda Trab-
zunlular şimdiye kadar misafir kulüplere her 
defasında saygılı bulunmuşlardır ve bundan 
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sonra da aynı saygıya devam edeceklerine 
hepinizin kaini olduğunuzu zannediyorum. 

Bugün gazetelerde okuduğunuz gibi, Hü-
ıkümeti temsil eden vali, her futbol oynanan 
memlekette olduğu gibi bütün tedbirlerin 
Trabzon'da da alınmış olduğunu beyan et
miştir. Emniyet Müdürü aynı tedbirlerin 
alınmış olduğunu beyan etmiştir. Sayın Genç
lik ve Spor Bakanı arkadaşımız da, (ki buna 
neden lüzum görülmüştür, bilmiyorum. El
bette Hükümetin bir tedbiridir.) Erzurum ve 
Giresun'dan da lüzumu halinde talkviye gön
derileceğini emretmiştir; ama Ankara Genç
lerbirliği Futbol Takımının idarecilerinin ha
vaalanında tartaklandığını gazetelerden oku
muş bulunmalktayım. Buna bir Trabzonlu ola
rak üzülürüm. Hiçbir zaman Trabzonlunun, 
bu tarihe kadar, spor yapıldığında, (ufak 
tefek olan hâdiseler elbette istisna olabilir.) 
böyle bir ciddî kavganın çıkmasına sebebol-
duğunu ve bir spor misafirine böyle davran
dığını görmemişimdir. 

Şimdi bunun nedeni şu : Sonradan yaptığı
mız tetkilerden anlaşılıyor ki; bir kulüp başka 
bir kulübün menfaatine veya başka neden
lerle bir nevi şike yapmak suretiyle sahaya 
çıkmıyor. Bunu yapmış yapmamış olsun, her 
ne olursa olsun biz bunun taraftarhsı değiliz. 
Yalnız, Trabzon'un misafirperverliğine ve 
spora karşı olan ilgisine gölge getireceik diye 
üzüllüyorum, üzüntüm bundan ileri gelmekte
dir. 

Sayın Gençlik ve Spor Bakanından ve Hü
küm eten istirham ediyorum; matlubolan, bir 
sporun (demin söylediğim gibi) fikrî ve me
denî ölçüler içinde yapılmasıdır. 

İçte ve dışta bütün sporseverlerin görüş
lerine gölge getirmemek bakımından, ister 
lehte olsun, ister aleyhte olsun Futbol Fede
rasyonunun bu maçı mutlaka tekrarlatmasın
da zaruret vardır. Eğer tekrarlanmazsa, hâ
diselerin sonradan daha fazla büyüyeceğini 
bunun kulüpler arasında bir kin doğuraca
ğımı takdir edersiniz. 

Trabzon'un bu konudaki sporseverliğini 
ve misafirperverliğini telspit etmek bakımın
dan bu maçın tekrar mutlalka Trabzon'da ya
pılmasın sayın Hükümetten rica ediyorum. 
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Bu konuda Sayın Gençlik ve Spor Bakanı
na, milletvekili arkadaşlarımla beraber bir 
mulhtıra vererek bir ricada bulunmajk isledik 
ve bunu da şimdi gerek basma, gerekse Sayın 
Gençlik ve Spor Bakanına takdim ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şe

ner. 
Efendim, mütebaki gündem dışı taleplerini 

bundan sonraki birleşimlerde karşılayacağı/. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Millî Eğitim Temel kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(7/754) (S. Sayısı : 893) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşmesi ya

pılacak işler bölümünün 71 nei sırasında 
bulunan Millî Eğitim Temel kanunu tasarısı
nın diğer bütün işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

BAŞKAN — İlgili kanunun öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini kabul eden milletve-
/killeri işaret buyursunlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı OıJhan Dengiz'i 
tem'silen, Meslekî Öğretim Müsteşarı Kemal 
Kerpiççi'nin yazılı temsil yetkisi vardır, Hü
kümet adına lütfen yerlerini alsınlar. 

Komisyon ve Hükümet hazırdır. 
Bir usul önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar 

verilen 893 Sıra Sayılı Millî Eğitim Temel 
kanun tasarısının, komisyonlarda uzun süre
den beri tartışılarak oluşturulmuş ve mahiyeti 
itibariyle teknik ve sistematik bir bütün teş
kil etmesi sebebiyle bu kabil tasarılar üzerin
de kabul edilen ve uygulanan usule uygun 
olarak; 

1. Tümü üzerindeki görüşmeler bitinceye 
kadar maddeler üzerinde sayın üyelerce ve
rilecek değiştirge önergelerinin Başkanlığa 
tevdiine, 

(1) 893 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so
nuna eklidr. 

2. Değiştirge önergeleri verilen madde
ler üzerinde görüşme açılmasına, diğer mad
delerin okunup oylanmasına karar verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu 
Başîkanvekili 
Naci Çerezci 

BAŞKAN — Efendim, okunan önerge mu
vacehesinde, bundan önce de tatbik edilmiş 
bulunan bu usulle çalışılmasını kabul eden sa
yın milletvekilleri işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

. Raporun okunması ile ilgili bir taleıbolma-
dığma göre tümü üzerinde söz isteyen arka-
'daşlları tespit ediyoruz efendim. 

D. P. Grubu adına Hasan Basri Al'bayrak 
ve şallısı adına Hasan Tosyalı söz istemişler
dir. 

D. P. Grubu adına Sayın Hasan Basri Al-
ıbayrak, buyurun efendim. 

D. P. GRUBU ADINA HASAN BASRİ AL-
BAYRAK (Rize) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Millî Eğitim Temel Kanunu Yüce Mecliste 
görüşülürken Demokratik Parti Millet Meclisi 
Grubunun görüşlerini Yüce Meclise arz edece
ğim. 

Muhterem milletvekilleri, Millî Eğitim Te
mel Kanunu eğitim sistemimizin, eğitim kurum
larımızın hiç şüphesiz temel kanunudur. Te
mel kanunu çok sağlam temellerle Yüce Mec
listen çıkarsa, bu temel kanun sağlam yapılır
sa, şüphesiz, Millî Eğitimimizin içinde bulundu
ğu bugünkü kötü durum halledilecek ve bu da 
her halde milletimizin, memleketimizin ve ay
rıca da Millî"Eğitimimizin menfaatine olacaktır. 

Çok muhterem milletvekilleri, toplumumu
zun içinde bulunduğu durumun Millî Eğitimi
mizle çok yakın bir ilgisi ve ilişkisi vardır. Top
lumda cereyan eden hadiselerin, hâdiseleri mey-
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dana getiren insanların eğitini görmüş olması | 
dolayısryle, hiç bir toplum hadisesinin eğitim- , 
den, eğitim hareketinden uzak olduğu düşünü-
lemiyeceğine göre, eğitim meselelerimizi büyük 
bir ciddiyetle, büyük bir alâka ile milletin hu
zurunda tartışmaya mecburuz. 

Eğer toplumda bir huzursuzluk varsa, ki, bu 
huzursuzluk gerek iktisadî olsun, gerek kültü
rel olsun, gerek sosyal olsun, mutlaka eğitimi
mizle yakın bir bağı, yakın bir ilişkisi mevcut
tur. 

Okuyan insan, yetişmiş insan olabilmiş mi
dir? Yetişmiş insan nedir, okuyan insan kim
dir, münevver insan nedir, nasıl olur? Bir kere 
okuyan insanın yetişmiş insan haline geleme
yişi halinde, okumasının faydadan çok zarar 
tcvlidedeceği aşikârdır. 

Eğitimcilerin belirttiği gibi, tahsil insan için 
hırsız feneri mesabesinde olacağı gibi, ayrıca 
da, memleketimizin içinde bulunduğu bu kötü 
şartlara okumuşlarımızın sebebiyet verdiği de 
daima göz önünde ve kaçınılmaz bir şekilde bu
lundurulmalıdır. 

Münevver insan, daha doğrusu yetişkin in
san; memleketinin ve milletinin bütün maddî ve 
manevî değerlerini bilen, kabul eden, onlara 
yenilerini eklemek için bütün gücü ile çalışan 
ve kendinden sonraki nesillere daha iyi mües
seseler, daha iyi bir hayat tarzı ve şartları ge
tirmekle mükellef insan demektir. 

Okumuş, aydın insan; milletini, memleketini 
daha çok seven, vazife şuuruna sahip ve sorum
luluk duygusuna sahibolan insan demektir. 

Bunun için, bugün eğitim müesseselerimiz
den mezun olmuş kişilerimizi bu ölçüler içinde 
tarttığımız zaman, bu teraziye vurduğumuz za
man, eğitim müesseselerimizin bugüne kadarki 
durumunu kolaylıkla görebiliriz. 

Muhterem milletvekilleri, bugün Türkiye'
mizde Cumhuriyetin 50 ncı yılında bulunduğu
muz 1973 yılında, hiç şüphesiz belki de en ücra 
köyünden kasabasına kadar, büyük şehirlerine 
kadar eğitim kurumlarımız, ya da okullarımız 
vardır. Ancak, bunlar müessese haline gelmiş 
midir, gelmemiş midir? O da büyük bir tartış
ma ile milletin huzuruna getirilmelidir. Çünkü, 
okul binası başka şeydir, binanın müessese ola
bilmesi daha başka şeydir. | 
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Bir okulun müessese haline gelebilmesi için 
mutlaka çevresinin, milletinin, memleketinin, 
geçmiş ve gelecek şartları ile içinde bulunduğu 
şartlarını lâyıkı ile bilmesi ve ona göre eğitim 
ve öğretimini yürütmesi icabeder. 

Elimizde bulunan, şimdi müzakeresini yap
makta bulunduğumuz Millî Eğitim Temel ka
nunu tasarısının Yüce Meclisten, çok muhterem 
milletvekillerinin fikirleriyle, önergeleriyle ol-
gunlaşarak ve çok iyi bir kanun halinde çıkma
sını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, önerge veren arka
daşlar dediler ki, «Komisyonlarda enine boyu
na tartışıldı, görüşüldü» bendenizin kanaati odur 
ki, Millî Eğitim Komisyonunda ve Plân Komis
yonunda her ne kadar bu kanun tasarısı enine 
boyuna tartışılmış ise de, Yüce Mecliste de- bu 
kanunun maddeleri enine - boyuna tartışılma
lıdır ve ondan sonra mükemmel bir kanun ha
line gelebil melidi r. 

Aksi takdirde, yarın Yüce Meclisten çıka
cak olan bu kanunda aksaklık, eksiklik olur
sa, o takdirde Yüce Meclisin bütün üyeleri 
bundan üzüntü duyar, tedirgin olabilir. 

Muhterem arkadaşlarım,- kanunlar ne ka
dar mükemmel olurlarsa olsunlar, o kanunla
rı uygulayacak kadrolar ve kafalar bulun
madıkça, kanunların hiçbir değeri yoktur. Bir 
kere,. Millî Eğitim Temel Kanunu Yüce Mec
listen çok mükemmel olarak çıksa; onu uygu
layacak kişiler, onu uygulayacak kuruluşlar, 
kurumlar, insanlar ve kadrolarım kafalarında, 
ilgililerin kafalarında bir reform yapamadık
ça; millet sevgisini, tarih şuurunu, milliyetçi
lik duygusunu ve davranışını insanlara A'sııı-
dan Z'sine kadar veremedikçe, hiçbir kanu
nun iyi bir kanun olabileceğini de iddia et
mek mmkiin değildir. 

Tasavvur buyurunuz, misal arz edeyim siz
lere; vilâyetlerde valilerin uyguladıkları bir 
iller idaresi Kanunu vardır. Bir vali, o kanunu 
çok güzel uygular; vatandaşları birbirine ısın
dırır, halka hizmet eder, ahengi kurar, mükem
mel hizmetler görür. O vali, vilâyetten ayrı
lırken, arkasından bütün vilâyet halkı ağlar. 
Başka bir vali gelir, aynı kanunu uygulamada 
acziyet içindedir, hattâ vatandaşı birbirine 
düşürür, Devlet dairelerini birbirine düşürür, 
hizmet aşkı ile, vazife şuura ile dolu değildir, 
onun arkasından da vatandaş sevinç duyar. 
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işte, kanunlardan önce, kafalarda ve kad
rolarda bir değişiklik, mutlaka bir değişiklik 
yapmakta çok büyük fayda vardır. 

Sırası geldiğinde, Millî Eğitimin merkez 
ve taşra teşkilâtında da büyük bir değişikli
ğe ihtiyaç olduğunu arz edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, durum gösteriyor 
ki ; yıllardan beri değişen kanunlara rağmen, 
maalesef Millî Eğitimimiz hâlâ rayına otura-
mamiıştır. Hâlâ milletin istediği mânada, hâlâ 
çağın istediği mânada, hâlâ geleceğimizin ümit 
ettiği mânada eğitim ve öğretim yapamamak 
durumu ile karşı karşıyadır. Bunun sebebi 
çeşitlidir. Hiç. şüphesiz, bu sebebi bütün sa
yın milletvekilleri, bütün millet yakından ve
ya çeşitli hâdiselerle bilmektedir, öğrenmiş bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce arz et
tim ki; okullar açılmıştır; fakat maalesef okul
lar müessese haline gelememiştir. Bir okul na
sıl müessese olur? Bina olarak vardır, müesse
se olarak nasıl olmaz Evet olmaz. Maalesef 
bugün birçok okulumuz yüzde büyük bir ek
seriyetle henüz müessese haline gelememiş
tir. O da şöyledir; Okul, bina olarak bir mu
hitte, bir köyde, bir kasabada, bir mahallede 
veya bir şehirde vardır; fakat müessese ola
rak varlığını henüz hissettireni emiştir. Nedir 
müessese olabilmesi için şartlar? Evvelâ bir 
okulun müessese olabilmesi için, o okulun o 
milletin bünyesine uygun, çağın teknolojik 
esaslarına uygun eğitim - öğretim yapması 
icabeder. Bir* okul binası, içindeki kadroyu ile 
beraber müessese!esir. Okul binası, kupkuru 
bir bina veya sadece bir kısım bilgileri bilip, 
milletin tarihini, geçmişini, geleceğini, sosyal 
durumunu, bünyesini bilmeyen öğretmenlerle 
dolu bir okul, müessese haline gelemez. Bir 
okul, bulunduğu çevrede; tarihî ile, ilmî ile, 
etrafına saçacağı davranışlarla; ilmî davranı
şı ile, sosyal davranışı ile halkın duygularına, 
düşüncelerine davranışlarına saygı besleme ile, 
tarih şuuruna, milliyetçilik şuuruna sahip kad
rolarla mücehhez olmadıkça, o okul milletin 
bünyesinde bir bina olmaktan, hattâ bir taş 
olmaktan öteye gidemez, müessese haline ge
lemez. Onun için, okullarımızın evvelâ mües
sese olabilmesi icabeder. 

Niçin böyle olmuştur? Çünkü, yıllarca, özel
likle Cumhuriyet kurulduğundan bu yana, ör-
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gün eğitime daha çok ağırlık veriyoruz, esa
sen onun üzerinde tartışıyoruz biz. Ondan ön
cekiler elbette ki beğenmediğimiz sistemlerdi. 

Şimdi, tartışılmakta bulunan konu, 50 yıl
dan bu yana takibettiğimiz okulculuk sistemi
dir, Millî Eğitim sistemidir. Öyle haller olmuş
tur ki; partilere göre, partilerin bünyesinde
ki bakanlara göre, eğitim sistemi veya meto
du uygulanmıştır maalesef. Öyle olmuştur ki; 
her gelen bakan, kendi görüşüne göre, kendi 
izah tarzına göre, kendi anlayışına güre, millî 
eğitim sistemi uydurmak istemiştir. Öyle hale 
gelmiştir ki; okullarda müessese haline gel-
meye doğru adımlar atılırken, bir sonra gelen 
Bakan, bu müesseseyi yıkmak, yerine kendi gö
rüşüne göre bir müessese kurmak istemiştir. 
Bunun için, okullarımız bir türlü müessese ha
line gelememiştir. Bir Bakan başka türlü dü
şünmüştür, bir başka Bakan başka türlü dü
şünmüştür. O kadar psensipsizlik, o kadar sis
temsizlik hâkim olmuştur ki ; bugün içinde 
bulunduğumuz, Millî Eğitimin içinde bulun
duğu içler acısı durum bundan mütevellit
tir. 

Hattâ öyle olmuştur ki; (Af buyursunlar 
hiç. kimseye elbette ki bir şey söylemek istemi -
yorum) yıllarca her profesör millî eğitimci ka
bul edilmiş, her okuma - yazma bilen de öğret
men sanılmıştır. Bu çok korkunç bir şeydir. Bu 
çok sakil bir düşüncedir. Bu, âdeta millî eği
timi rayından, yolundan saptırıcı bir zihniyet
tir. 

»Maalesef ondan ötürü de Türk Millî Eğiti
mi bugüne kadar rayına oturmamış, bugüne 
kadar millete faydalı hale gelememiştir ve maa
lesef okumuşlarımız da, okuduklarını unut
makla karşı karşıya kalmışlardır. 

Millî eğitim, millî bünyeye uygun ve çağın 
•esaslarına; teknolojik esaslara uygun, ilmî 
esaslara, millî esaslara uygun insanlar yetiş
tirmekle mükelleftir, dedik. Okullarımız yine 
uzun yıllar, düşünebilen, bir kısıım prensiple
re bağlı insan yetiştirme yerine, bir kısım 
insanlara bağlı insanlar yetiştirmek yolunu 
tutmuştur maalesef. Onun içindir ki; âdeta 
okullarımızı bitiren insanlarımız; prensiplere, 
sistemlere, diişüımebilmeye, düşünebilme ye
teneğine sahip olmadan okulu bitirmiştir ve 
maalesef, bugün en yakınımızdan en uzağımı-



M. Meclisi B : 116 

za kadar okumuş insanlarımız, prensiplere bağ
lılık yerime, vazife şuuru ve sorumluluk duy
gusuna sahip olma yerine, 'bir kısım insanla
ra bağlı insanlar şuuru veya alışkanlığı ile 
yetişmiştir. > 

Muhterem arkadaşlarım, düşününüz, hepi
niz okudunuz veya çocuklarımızı okutuyorsu
nuz. İlkokulun 4 ncü sınıfından itibaren Roma 
tarihi, Yunan tarihi okuturuz yıllarca çocuk-. 
Tanınıza. Hattâ öyle bilgiler veririz ki çocuk
larımıza, hayatta hiç karşısına çıkmayacak, 
hattâ kendisine yaramayacak; zihnini, beyin 
melekesini, düşünme kaabiliyetird yok eden 
bilgiler vermişizdir. Tabiat bilgisi derserinde; 
at kuyruğundan kertenkelenin vücudundaki 
eklem sayısını öğreniceye kadar âdeta kabi
liyetleri, zekâları dumura uğratacak şekilde 
düşünmeden yoksun, ezber bilgileri vermişiz. 
Bunun, yanında ne yapmışızdır Roma tarihini 
okuturken maalesef kendi tarihimizi objektif 
olarak çocuklarımıza öğretememişizdir. 

.Düşününüz, hiçbir milletin millî eğitim ta
rihinde görülmemiştir, bizim okullarımızda öy
le tarihler okutmuşuz ki; çocuklarımıza dede
lerine âdeta küfrettirmişizdir, âdeta gelenin 
keyfine geçmişe küfretmeyi öğretmişizdir; bu 
çok korkunç bir hâdisedir. 

Onun için, Millî Eğitim Bakanlığı mensup
larından istirham ediyoruz, Yücce Meclise arz 
ediyoruz; okulları muzda mutlaka objektif öl
çüler içerisinde Türk tarihini okutmakla mü
kellefiz. Tarihini 1 ay iki veçhile okumayan bir 
milletin, bir insanın, bir ferdin milliyetçi ol
ması, vatanperver olması mümkün değildir. De
desine küfreden bir insanın tarihi bağından 
kopması kadar korkunç bir hâdise olabilir 
mi"? 

Onun için, maalesef okullarımız bugüne 
kadar lüzumsuz bilgileri ve unutulmaya mah
kûm bilgileri vermiştir. Bir kısım bilgiler za
ten unutulmaya mahkûmdur; ama onun geri
sinde mutlaka normal bir terbiye vermeye; 
insan bünyesinde, insanın fikrî bünyesinde, 
psikolojik bünyesinde müspet etkisini bıra
kacak bilgileri vermeye mecburuz, 

Onun için, biz Demokratik Parti olarak 
diyoruz ki, millî tarihimizi objektif ölçüler içe
risinde öğretelim. Artık bundan sonra millî 
bayramlarıımız birliği, beraberliği, millî bir-

— ©86 
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lik ve beraberlik telkin etsin. Yoksa, gelen, 
geçene küfretmesin. Tarihimiz çok ciddî, çok 
dürüst tarihçiler tarafından yazılmalıdır, mut
laka objektif! tarihçiler ve eğitimciler tara
fından yazılın alıdır. 

Onun için, yıllarca süregelen bu tarih okut
ma şeklini de, metodunu da, sistemini de orta
dan kaldırmaya mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bilirsiniz ki tarih 
ibret ve örnek almak için okunur. Eğer tari
himizde ibret alınacak noktalar varsa, onla
rı da-okuyacağız objektif ölçüler içerisinde. 
Tarihimizden örnek alacak hâdiseler pek çok
tur; onları da objektif olarak okuyacağız. Ta
rihinden kökü kesilmiş, mazisini bilmeyen, 
unutmuş, hattâ onu kötü tanıyan bir neslin, 
bir gençliğin bugün ne hale geldiği ürperti 
vererek, dehşet vererek, korku vererek göz
lerimizin önünde değil midir'? Hayatımıza ka
dar, evlerimize kadar girmemiş midir1? Soru
yorum sizlere; çocuklarınız artık size karşı 
millî tarihi ile, geleneği ile, dedesiyle öğünür 
durumda mıdır, yoksa sizinle münakaşa, mü
cadele eder durumda mıdır! Ellerinizi vicda
nınıza koyduğunuz zaman herhalde müspet 
bir cevap vermek hiç birimiz için mümkün ol
mayacaktır. 

Muhterem arkadaşlarımı, bir de şunu be
lirtmek istiyorum; Eğitim müessesesi diyo
ruz, millî eğitim diyoruz. Bakınız «'Millî öğre
tim» demiyoruz da, «Millî eğitim» diyoruz. Fa
kat ne yazıktır ki, okullarımızda, anaokulun
dan üniversitesine kadar, millî eğitimle ilgili 
yüksek okullarımızda, . bütün okullarımızda 
eğitimden çok bir kısım bilgileri vermek üze
re öğretime daha çok önem vermişizdir. Hal
buki öğretim, eğitimin bir vasıtasıdıır. Öğre
tim bir vasıtadır. Öğretim yoluyle ve eğitici
ler vasıtasiyle, eğitim görüş insanlardan, an
cak doğru şekilde eğitim görmüş insanlardan 
fayda sağlanır. 

Biraz önce arz ettim, bir kısım eğitimcile
rin söyledikleri . gibi, eğer normal şekilde, 
iyi şekilde, milletine - memleketine yaraşır 
şekilde eğitim veremiyorsak, okumuş insanın 
kafasındaki bilgi, hırsız feneri mesabesindedir. 
Nasıl ki hıırsız, feneri kötü işte kullanırsa, eği
tim ögrmemiş veya kötü eğitilmiş insan, bilgi
sini hırsız feneri gibi kullanır. Onun içindir 
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ki, okumuş insan, okumamış insandan daha 
tehlikeli olur. Zira okumamış insanın fena
lığı sadece kendisinediı* ve belki de dar bir 
çerçeve içerisindedir. Halbuki okumuş insan
lar memleketin önemli meselelerinde, önemli 
mevkilerinde, önemli köprü başlarında, mü
dürlüklerinde, bakanlıklarında, başbakanlık
larında, müsteşarlıklarında, her türlü müesse
senin başında görev almaktadır; onun yapa
cağı kötülük her türlü tasavvurun üzerinde
dir. 

Yine bir vilâyetten örnek vereyim; düşü
nünüz (A) vilâyetindeki bir valinin kötülü
ğü mü daha geniş bir sahaya intikal eder, 
yoksa oradaki bir çobanın kötülüğü mü? El-
betteki valinin kötülüğü daha çoktur, daha 
korkunçtur, daha geniştir. 

Onun için, eğitim öğretimden daha önce 
ele alınma]]dır. Bu bugün için ilkokullarımızda 
oldukça böyledir, fakat maalesef ilkokuldan 
sonraki okullarımızda öğretim, eğitimden da
ha önce gelmektedir. Bir kısım bilgiler ve
rilmekte, onun yaniinda eğitim, hiç üzerinde 
durulmayan bir kavram olarak lâfta kalmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine bugüne kadar 
uygulanan yanlış metodlar, belki programlar 
yüzünden cemiyetle okul, birbiriyle kaynaş
mak veya birbirinden faydalanmak yerine âde
ta birbirinden kopuk halde bugüne kadar gel
miştir. Öyle olmuştur ki, eğer müdahale edil
mezse, deyeceksiniz ki, sanki cemiyet, top
lum dünyadadır, okul da aydadır; o kadar 
arada bir fark vardır. Çünkü, maalesef çok 
eski, çok sağlam bir eğitim tarihine sahip 
olan milletimiz, okullarınızdan, okumuşları
mızdan ümit ettiğini, beklediğini bulamamış
tır. Okula gönderildiğiniz öğretmeni yetişti
rirken maalesef demişizdir ki, «Gittiğin çev
rede cahil bir topluluk, gittiğin çevrede yo
baz bir topluluk, gittiğin çevrede sana kar
şı bir topluluk, gittiğin çevrede sana düşman 
bir topluluk var.» Bunu herkes itiraf etmek
le mükelleftir ki, böyle demişizdir. Çünkü, 
bunu bildiğimiz takdirde, yaraya parmak bas
mış oluruz ve bundan' sonra ayni hatayı işle
meyiz. 

,Mxıhterem arkadaşlarımı, halbuki okula gön
derilen öğretmene ne denmeliydi? «Gittiğin 

çevrede misafirperver bir halk vardır, git
tiğin çevrede hak vardır, gittiğin çevrede kül
tür vardır, gittiğin çevrede şefkat vardır, git
tiğin çevrede sevgi vardır ve sen esasında git
tiğin çevrede zaten cahillikle mücadele ede
ceksin, bu duyguyle gideceksin. Aksi takdir
de gittiğin çevrede faydan olmaz, intibak ede
mezsin» denmeliydi. (Maalesef bizlere böyle 

• öğretmediler, birinci misalde anlattığım şe
kilde öğrettiler. 

Okula giden öğretmen, idareci veya bir 
başkası, orta dereceli bir meslek okulundan 
mezun olan bir memur, yüksek okuldan me
zun olan bir öğretmen veya memur aynı duy
guyle, aynı şartlanma ile gönderildi vatan 
sathına, O da âdeta gittiği bölgede haklı ola
rak insanlara ısıınamaz hale geldi, Çünkü öy
le doldurulmuş, öyle eğitilmişti. 

Böylece ne oldu? Okul ile cemiyet arasına 
maalesef büyük uzaklık, hattâ büyük bir so
ğukluk sokulmuş oklu.' 

,Bunun için evvelâ eğitini müesseselerimiz
de, okullarımızda halka hizmet şuurunu ve 
duygusunu vermek mükellefiyetinde olduğu
muzu da. bilmeye mecburuz. Halbuki biraz önce 
arz ettiğim sebeplerden ötürü okul toplumu 
anlayamamış, toplum da okulu benimseyeme
miş ve âdeta çatışma haline gelmiştir. Halbu
ki birbirinin mütemmimi, birbirinin yardım
cısı olması ve okul milletin hizmetinde, çevre 
onun yardımında olması icabederdi. Maalesef 
bu böyle olmadii. 

Okullarımız halkın cehaletini yok etmek 
için kendine düşeni yapmakla görevli ve yü
kümlü olduğunu bileceği yerde, âdeta hal
kın cehaletinden şikâyet etmeye başlamıştır. 
Halbuki halkın cehaleti olmasaydı, halk ca
hil olmasaydı, çocuklar okumuş yazmış .ol
saydı öğretmene de, okumuşa da ihtiyaç ka
lır mıydı? Bu zihniyetle yetişilmesi icabetmez 
mi İşte maalesef uzun yıllar, herkes oku
yan insanımız da halkın cehaletinden, anla
yışsızlığından, kötülüğünden şikâyet etmiştir. -
Halbuki kendisi öğretmen, kendisi .eğitici, 
kendisi okumuş insandı, münevver olması 
icabeden insandı; halka bu duygularla gitmiş 
alması icabederdi, maalesef ondan da yok
sun gitti. 

17 — ' 
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.Muhterem arkadaşlarım, millî birliğin ve 
bütünlüğün lâfta değil davranışta, hizmet
te, tarih şuuruna sahip olmakta, milleti sev
mekte, milletine fedakârlık etmekle müm
kün olabileceği kanaatindeyiz ve bu bir va
kıadır. 

Bugün şayanı şükrandır, Temel Eğitim Ka
nunu tasarısında bu alınmıştır. Maalesef bu
güne kadar milliyetçilik sözünü ağzına ala
bilen insana, kuruluşa veya müesseseye kötü 
gözle bakılırdı. Halbuki.. 

HASAN TOSYALI ('Kastamonu) — Ya!.. 

HASAN BASRİ ALBAYRAK (Devamla)' 
— Evet evet Sayın Tosyalı). Evet Sayın Tosya
lı, maalesef.. Boraya zapta geçiriyorum, ak
sini siz söyleyin. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Tarih 
boyunca böyle oldu, ebediyen böyle olacak. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmaya
lım efendim. 

HASAN BASKİ ALBAYRAK (Devamla) 
— Şimdi muhterem arkadaşlarım; milliyetçi
lik şuura, milliyetçilik duygusu, milliyetçilik 
düşüncesi ancak mazisini, halini ve geleceği
ni düşünen insanlarda şuur haline gelebilir 
ve bu şekilde gençlere, çocuklara verilebilir. 
Onun için ben bu kanun tasarısını hazırla
yanlara bu noktadan teşekkür ediyorum. Mil
liyetçilik duygusu, tarih şuuru ile tarih bil
gisiyle milletin mazisini öğretine ile beraber 
çocuklarımıza, gençlerimize verilmelidir, bun
dan sonra verileceğine de kani bulunmakta
yız. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Öyle 
de. 

HASAN BASKİ ALBAYRAK (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, bâzı arkadaşlarım 
her ne kadar reaksiyon 'gösterillerse göster
sinler, bilhassa son yıllarda, - uzun yıllar de
meyeceğim - son birkaç yıl içinde, herkes ra
hatlıkla «Ben soldayım» dedi, rahatlıkla sol 
neşriyat aabikliğine at oynattı Türkiye'de; 
'«Milliyetçiyim» diyebilen, «Milliyetçiyim» tü
yen âdeta k ötül endi, âdeta üniversitelerde 
•avına çıkıldı, âdeta okullarda avına çıkıldı), 
Türkiye çapında avına çıkıldı. Bu bir vakıa de
ğil midir? Onun için arkadaşlarınım bu hu
susta, o yönden bendenizi anlamalarını istir
ham ediyorum. 

— OOu 
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Muhterem arkadaşlarım, milletin millî bün
yesi, nabzı, ilgi ve ihtiyaçları kaale alınma
dan hiçbir okulda eğitim başarılı olamaz. Onun 
için bu yönden, başından beri arz ettiğimiz 
gibi, milletin ilgisi, ihtiyacı, nabzı, geleceği ve 
millî harsı kaale alınmalı) ve ona göre eğitim 
sistemi uygulanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, kademeli okul 
yahutta eğitim messeselerimiz arasında da maa
lesef bugüne kadar bir ahenk, bir bağlılık mev
cut değildi; maalesef bir kopukluk vardı. 
Anaokul ilkokuldan, ilkokul ortaokuldan, or
taokul liseden, lise yüksek okuldan veya üni
versiteden tamamen kopuk haldeydi. Bugün
kü Millî Eğitim Temel kanunu tasarısında bu
nu sağlamaya çalışmışlardır. Zaten komis
yonlarda da üzerinde uzun uzun tartışıldı, bu. 
Bu da çok yerinde bir meseledir. Ancak muh
terem arkadaşlarım, ilgililerden istirham edi
yoruz, büyük bir iddia ile ortaya çıkılmarna-
lıdır. Bu kanunun büyük bir reform kaimim 
olduğu iddia edilmemelidir. Zaten edilmedi, 
şimdiye kadar., Herhalde Yüce Meclisi kürsü
sünden de hiçbir ilgilinin, bunun bir reform 
kanunu olduğunu iddia etmesi mümkün olma
yacaktır. Çünkü bir reform kanunu olabilme
si için elbetteki daha başka türlü, daha uzun 
yııllara, uzun yılların çalışmasının mahsulü 
olan bir kanunun belki hazırlanması icabeder. 
Ama buna rağmen ümit ediyoruz ki, elimizde
ki Millî Eğitim Temel kanunu tasarısı bir kı-
L'inı problemleri halletmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce de kıs
men arz ettim, ilkokullarımız bugün Temel ka
nun tasaıısiyle - ki, maddeler gelince İnşallah 
bu da söylenir - kademeli olarak sekiz yıla çı
karılmaktadır. Bu elbetteki yerinde bir şey
dir. Ancak şunu tespit etmeye mecburuz ki, 
'Türkiye'mizin halen birçok köyünde ve belki 
kasabasında geçici binalarda eğitim, öğre
tim yapılmaktadır. Yani ilköğretimde eğitim, 
öğretim yapılmaktadır.' Tasarının ilgili mad
delerinde de kademeli olarak, bölgevî olarak 
yer yer uygulanmasına başlanacağı söylendi
ğine göre herhalde bu işde acele edilmemesi •ge
rekecektir ve öyle olması icabeder. Aksi tak
dirde İm kanun bir hayal mahsulü olur, bu 
karnın lâftan öteye gidemez bir kanun hali
ne1 gelebilir. Onun için buna da çok dikkat et-
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mek icabeder. Türkiye'nin şartlarını düşün
mek gerekir. Eğer hakikaten 12 Marttan son
raki hükümetler «Biz ilkokulu sekiz yıla çı
karacağız» diye bir fikir attılar da, bu onun 
için yapılıyor ise muvaffak olamayacaktır. Yü
ce Meclisten kabul edilerek çıksa dahi ilkokul
ların sekiz yıla çıkarılmasiyle ilgili madde uy
gulama imkânı bulamayacaktır, şartı da bula
mayacaktır. Onun için çok dikkat etmek ica
beder. 

Muhterem arkadaşlarım, orta dereceli okul
larımızda, yani ortaöğretimde dikey geçiş, ya
tay geçişler, tabiî bilhassa yatay geçişler çok 
iyi olmuştur. Ancak bizim tekrar üstünde du
racağımız bir mesele orta dereceli okullarımız
da da ortaöğretimde de mutlaka eğitime çok 
önem verilmelidir. Bir genç isterse sanat ens
titüsünde okusun, isterse kız sanat enstitü
sünde okusun, isterse lisede okusun nerede 
okursa okusun, eğitime mutlaka önem veril
melidir. Bilgi bir eğitimi, bir neticeyi sağla
mak için verilmiyor ise onun faydası yok
tur. Eğer yine sanat enstitülerinden mezun 
olan çocuklarımız yarm başka bir mesleğe yö
nelecek ise, eğer liselerden mezun olan ço
cuklarımız yine üniversite kapılarından geri 
dönecek veyahutta başka saha bulamayacak 
ise bunu da burada enine boyuna tartışmakta 
çok büyük fayda vardır, buna çok büyük 
önem verilmelidir. 

.Muhterem arkadaşlarım, sözümüzün bu nok
tasına gelmişken öğretmenlik mesleği üzerin
de biraz durmak isteriz. 

Arkadaşlai'im, millî eğitimin en temel unsuru 
hiç şüphesiz öğretmen ve öğretmenlik müessesesi
dir. Ne yazıktır ki, yıllarca bu müessese, bu mes
lek ihmal edilmiştir. Sadece öğretmenin duygu
larına hitaıbed;lmiş, «Millî Eğitim Ordusu» den
miştir ve öğretmenin ihtiyaçlarıyle, öğretmenin 
şartlarıylc, öğretmenin tahsili ile, öğretmenin ye
tişme 'tarzı ile, öğretmenin iktisadî durumu ile, 
malî durumuy^e maalesef ilgilenilmiş sayılamaz. 
Ayrıca, uzun villar menşe farkları ortaya atılmış 
ve yine maalesef yakın yıllara kadar ibu menşe ay
rılıkları kışkırtılmış, öğretmenler birbirine düş
man kampları haline getirilmiştir. Bunu yapan
lar millet huzurunda olmazsa, mutlaka Yüce Hu
zurda 'bunun cezasını çekeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 

| Bir gözünüzden öbür gözünüze 'kıymadığınız 
! çocuğunuzu öğretmene teslim ediyorsunuz. Elbet-

toki, bu öğretmenin her türlü yetişmesinden tu
tunuz da her türlü şartını iyi düşünmekle mükel
lefsiniz. öğretmen, milletin millî bekasını sağla
yacak çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirmek
tedir. Onu ihmal edemezsiniz, onu bir kenara 
bırakamazsınız hattâ onu herhangi bir meslek 
mensubu gibi de tutamazsınız, tutmamalısınız. 
Böyle tutar iseniz, o demektir ki, miletin gelece
ğini düşünmediğimiz gibi geçmişini de düşünmü
yoruz demektir ki, bunu Yüce Mecliste hiçbir üye
nin böyle düşündüğünü zaten tasavvur etmek de 
mümkün değil. Hattâ Millî Eğitim Bakanlığı 
mensuplarının da mutlaka müspet yolda, bu yol
da düşündükleri-kanaatindeyiz. 

Arkadaşlarim; 

Hâlâ öğretmenleri menşe farkıyle, hâlâ öğret
menleri bir kısım duygusal farklılıklarla birbiri
ne düşman kamplar haline getirmek istiyorlar. 

i Bunu yapanlar, mutlaka bu mesleğe de, bu mem
lekete de yüce 'kürsüden ilân ediyorum ki, ihanet 
etmektedirler, kim olursa olsun. Onun için öğret
menlik müessesesi öyle basit «bir müessese değil
dir, öğretmen basit bir meslek mensubu veya ikin
ci plânda bırakılacak bir insan değildir. Onun için 
üstünde hassasiyetle durmaya mecburuz. Elbet-
teki öğretmenler yüksek tahsil yapabilecektir. Ge
tirilen temel kanunda bu vardır, buna müteşek
kiriz. öğretmenler tek menşeden yetiştirilecektir; 
çek güzel 'bir şeydir bu, çök güzel. Biz, Millî Eği
timin sayın mensuplarından, ilgililerinden, yetki
lilerinden de istirham ediyoruz, mutlaka öğret
menler arasındaki bugün pek fazla değildir, artık 
'bilmiyoruz Örfi İdareden midir, başka nedendir 
bilmiyoruz, inşallah (bundan sonra da olmaz -
menşe farkını ortadan kaldırmak; gerekir, öğret
menler arasındaki zümre farkını ortadan kaldır
mak gerekir. 

Türk öğretmeni, herkesten evvel, her şeyden 
önco milliyetçi olmakla mükelleftir. Milliyetçi ol
mayan bir Öğretmenin, şu veya bu «izm» e sap
lanmış bir öğretmenin bu memlekete hayır 'geti
receğine biz kani değiliz. Mutlaka öğretmen mil
liyetçi olmalıdır, mutlaka öğretmen tarih şuuruna 

f sahip olmalıdır, mutlaka öğretmen tarihini iyi 
'bilmelidir, mutlaka öğretmen milletini hakikî mâ-
nasıyle bilebilmelidir. Böyle öğretmen yetiştir-

[ meye de mecburuz. Bunu yetiştirmeyenler de 
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bu dünyada değilse öbür dünyada inanıyoruz ki, 
cezasını çekecektir. Onun için muhterem arkadaş
larını, öğretmenlik müessesesi, öğretmenlik mesle
ği üzerinde durmamız icabeder. Sırası gelmiş
ken söyleyeyim. Öğretmenler, gidiniz taşrada, 
Türkiye'nin her tarafında bu Personel Kanunu 
ilo ilgili intibaksızlıklardan ötürü, haksızlıklardan 
ötürü çok Ibüyük tedirginlik duymaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz öğretmen olarak, 
hiçbir mesleği küçümsemeyiz. Her meslek, mem-
ldketine hizmetini kim lâyıkıyle yapıyorsa muhte
remdir, takdire, 'hürmete şayandır. Ancak, öğret
menliği bir 'tarafa bırakıp da öteki mesleklere (her 
şeyinizi verirseniz, bütçenizin çoğunu onlara ve
rirseniz, onlara yan ödenekler verirseniz, o tak
dirde onların çocukları da iyi yetiştirmeyecek, 
sizin çocuklarınız da iyi yetişmeyecek, milletin 
çocukları da iyi yetişmeyecektir. Öğretmen de her 
ne kadar ideal olsa 'bile, insandır, «sosyal bir var
lıktır 'onun içinden kötüsü de çıkacaktır. Biz, 'bu 
vesile ile öğretmenlerin, yüzbinlcree öğretmenin 
içindeki ıbiraç tane komünisti, anarşisti de Türk 
öğretmeninin bünyesinden ayrılmasını, ihraç edil
mesini, çıkarılmasını Yüce Meclis huzurunda ilgi
lilerden temenni ediyoruz. İnşallah öyle olur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Temel kanunla birlikte, 'bizim görüşümüz 

odur ki, Millî Eğitimin merkez ve taşra teşkilâ
tında da büyük bir değişikliğe lüzum 'hâsıl ola
caktır. Bunu da Bakanlığın giden eski Sayın Ba
kanı öyle söylemişlerdi, 14 tane kanun değişiklik 
tasarısı Yüce Meclise sunulacakmış. Onlarla da 
taşra teşkilâtında mutlaka' değişikliklerin yapıl
ması şarttır, mutlaka reorganizasyon şarttır, mut
laka milletin bünyesine uygun 'bir teşkilâtlanma 
şarttı L\ 

Arkadaşlarım; 
İtiraf edelim ve bilelim ki, öteki teşkilâtları

mızda olduğu gi'bi Millî Eğitim Teşkilâtında da 
maalesef 'bir k/.sım işe yarayan insanlar yerine ba
şa yaranan insanlar köprü başlarındadır. Dik
katinizi çekmek istiyorum, ilgililerin dikkatini çek
mek istiyorum. Buna da çok ciddiyetle eğilmek 
icabeder. Aksi takdirde, ne kadar iyi kanun ge
tirirseniz getirin, bunu iyi bir şekilde uygulaya-
m ayacaksınız. 

Müh terem1 arkadaşlarım; 
Komisyonda da üzerinde durduk; okullarımız

da dil üzerinde, 'Türk dili üzerinde de çok hassa

siyetle durmak lâzımdır. Şunu bilelim ki, bir 
dil profesörünün, dil uzmanının dili ile çobanın 
dili müştereksf- ona kimse dokunmasın lütfen, 
müşterek dilimize kimse dokunmasın. Bu, millete 
fayda yerine zarar getirmektedir, nesiller arasını 
açmaktadır, baba ile oğul arasını açmaktadır. 
Okullarımızda suni Türk dili ile uzaktan yakın
dan hiçbir alâkası olmayan uydurulmuş kelime
leri lütfen, kullandırmayın Millî Eğitim mensup
ları, Bakan ve öteki ilgililer. Çok istirham ediyo
ruz, millet adına söylüyoruz bunu. Bu noktada 
sonuna kadar murakabemizi deva in ettireceğiz. 
Milletin müşterek dilini bozmayınız lütfen. Buna 
lıiç kimsenin hakkı yoktur. Onun için okullarımız
da bu noktaya dikkat edilmelidir. Okul kitapları, 
ders kitapları yazılırken Sayın Bakanın ve Ba
kanlık mensuplarının »bu noktaya bilhassa dikkat
lerini çekmek istiyoruz. 

Çocuklarımız ilgilerine ve kabiliyetlerine göre 
yetiştireceğimize göre, cihetteki demokratik esas
lar içinde bir demokratik eğitimle yetiştirmemiz 
gerekiyor. 

Arkadaşlarım; 
Buraya kadar gelmişken sözlerimi tamamlama

dan bir hususu arz edeyim. Kabul ediniz ki, Millî 
Eğitim Temel Kanunu en iyi bir kanun oldu, 
kabul ediniz ki, okullarımızı istediğimiz kadrolar
la mücehhez kıldık ve müessese haline getirdik. 

Arkadaşlarım, bizim başka 'bir görevimiz da
ha var ve maalesef cemiyetimizi allak ibullak et
mektedir, sıns ı seklide belki de ta evlerimi ize ka
dar girmiştir, bu; müstehcen neşriyatı ne yapa
caksınız muhterem milletvekilleri, muhterem Ba
kanlık mensupları? Çocuklarımızı, okulla ev ara
sındaki çocuklarımızı perişan eden sinemayı ne 
yapacaksınız, perişan eden kitabı ne yapacaksı
nız, perişan eden dergiyi, gazeteyi ne yapacaksı
nız? Bunların da üzerinde durmaya mecbur değil 
miyiz? Onun için bu hususta da Bakanlık mensup
larının hassasİ3retle bu nokta üzerinde durması 
icabeder. Aksi takdirde, sonradan anaokulundan 
üniversiteye kadar eğitim müessesesinin başında
ki arkadaşımız der ki; ne yapayım ben bana düşe
ni yapıyorum, ama cemiyet Ibözuyor. Bu maze
retten ortaya çıkmış oluruz ki, o da bizim için iyi 
bir şey olmaz. 

Çok muhterem milletvekilleri; 
. Sözlerimi bitirirken şunu arz etmek istiyorum. 

Bu Millî Eğitim Temel Kanunu enine, boyuna 
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görüşülmelidir. Her ne kadar Komisyonda ela gö
rüşüldü ise de Yüce Mecliste de tartışılması yapıl
malıdır. Hattâ benim kanaatime göre, gerçi muh
terem arkadaşların oylarıyle aksi 'tecelli etmiştir, 
ama 'bu kanun enine, boyuna 'tartışılmalıdır. Aksi 
takdirde, yarın uygulama sahasına koyduğumuz
da aksaklıkları görülür ise o takdirde hepimiz 
vicdan azabı duyarız, 

Hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
(D. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederiz sayın hatip. 
Cumhuriyetçi düven Partisi ad ma Mehmet 

Türkmenoğlu, buyurunuz efendim. 
Sayın üyeler, kabul etmiş bulunduğunuz pro

sedür gereğince üzerinde önerge olmayan madde
ler görüşülemeyecektir. Önerge vermek isteyen 
üyelerin, tümü hakkındaki görüşmeler 'bitinceye 
kadar önerge vermeleri rica olunur efendim. 

C. d. P. GRUBU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Yıllardır söylenen, milletçe özlenen Millî 
Eğitim Temel Kanunu tasarımız, Hükümet prog
ramında yer aldığı şekli ve Yüksek Plânlama 
Kurulunun da görüşleri yönünde Millî Eğitim 
Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunun 
kararından ve Resmî Gazetede ilânından sonra 
Yüce Meclisimize gelmiş bulunmaktadır. 

Tasarı, memleketin gerçeklerini, geçmişte 
yapılan çalışmaların netice ve tecrübelerini, 
özellikle 7 nci ve 8 nci Millî Eğitim Şûralarının 
kararlarını ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nımızın da temel hedeflerini değerlendirerek 
hazırlanmıştır. 

Tasarının eleştirisine geçmeden önce millî 
eğitimimiz hakkında bâzı fikirlerimizi serd et
mek isterim. 

Türkiye'mizin millî eğitim dâvası, aynı za
manda Türkiye'mizin bir kalkınma, ilerleme, bu
günkü çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma da
vasıdır. 

Bugün medenî bir millet olmak, ilme, ilmî 
zihniyete ve bunlarla yetişmiş münevverlere sa
hip bir cemiyet demektir. Evet, millî eğitim, gö
rünüşte hiçbir istihsal faaliyeti ifade etmemesi
ne rağmen, bunun en mühim vasıtası olan ve 
cemiyette her sahanın, her teşkilâtın, her mües
sesenin temelini teşkil eden insan unsurunu ye
tiştirmektir. Her hususta muvaffakiyet gibi, 
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âdemi muvaffakiyet de insan unsuruna bağlı 
kalmaktadır. Memleket kalkınmasının manevc-
lâsı, mesnet noktası millî eğitim olarak seçildiği 
takdirde onun, bu vazifelerine lâyık bir şekilde 
teşkilâtlanması da iktiza eder; fonksiyonunun 
da buna göre tâyini gerekir. Bu itibarla millî 
eğitimimizin esas vazifesi olan memleketi bir 
kül halinde kalkındırmak, modern bir memle
ket halinde ilerletebilmek, hakikî ilim. ve tek
nik müesseseleri tesis etmek, ilim zihniyeti ile 
mücehez münevverleri yetiştirmek ve diğer bü
tün vatandaşlara''meslekî ve umumî bilgi ver
mek bir an dahi ihmal edilmemelidir. Onun bu 
mütenevvi, fakat muayyen vazifelerini bir bü
tün olarak gözönünde tutmadıkça, ona derli -
toplu bir sistem halinde teşkilâtlandırıp bu ga
yelere yöneltm edikçe, fonksiyonlarından yalnız 
bir veya birkaçı üzerinde durup diğerlerini kaa-
le almadıkça, ihmal ettikçe elbette ondan bekle
nen netice elde edilemeyecektir. 

Aziz arkadaşlarım, bugün hemen hepimiz 
millî eğitimimizden şikâyetçiyiz. Ortaokulların 
ve liselerimizin yetersizliğinden, yüksek tahsi
lin bekleneni temin ve mezunların bizi tatmin 
etmediğinden söz ederiz. Anne ve babalar ola
rak, hocalar ve nihayet cemiyetin birer ferdi 
olarak bu husustaki endişelerimizi yenemiyo
ruz. Tekrarlıyoruz; kongrelerde, gazetelerde, 
kitaplarda, şuralarda İm rai arda dertlerimizi, 
endişelerimizi gerek resmî, gerek gayriresmî 
açıklamalarla ifadelendiriyoruz. Çünkü insanın 
yaradılışı ve kurduğu cemiyetin mahiyeti icabı 
her memleketin millî eğitim meseleleri o mem
leketin anadâvalarıdır. Kanımca; hedefsiz, ga
yesiz bir sistem içinde «Umumî tahsil» moda
sına tabi tutularak yetiştirilen bir münevver 
kitlesi, memleketin kalkınmasından çok o mem
leketin yıkılmasına da âmil olmaktadır. İster 
okul içi, ister okul dışı eğitimde olsun çağdaş 
ilmin kurallarına ayak uydurulmadıkça yetişen 
insan unsuru ezberci, kalıpçı, tutucu ve donmuş 
bir düşüncenin zebunu olmakta devam eder. 
Çok sayıda elemana ihtiyaç vardır diye çok sa
yıda eleman görevlendirme veya mezun ediş ye
rine, az fakat yeterli, yetkili ve sorumlu eleman 
yetiştirilmesi gayesi güdülmelidir. 

Sayın milletvekilleri, dünya üzerinde kalkı
nan devletlerin hepsi de önce bir plân yapmış
lar, sonra bu plânı uygulayacak .insan unsurunu 
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yetiştirmişler ve ondan sonra da kalkınmalarını 
sağlayabilmişlerdir. O halde biz de plânlı dev
reye girdik, bu maksatla insan unsurumuzu ye
tiştirecek olan Millî Eğitim Temel Reformu Ka
nunumuzu ele almamız gerekirdi, işte tasarı bu 
maksatla getirilmiştir; tasarıyı genellikle uygun 
bulmaktayız. 

Aziz arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, Türkiye 
Cumhuriyeti ilk merhalede millî eğitim işlerini 
ele almış ve devrimlerin gerçekleşmesi için ör
gütler kurmuş ve o zamana göre de atılımlar 
yapmış ve gayesine de az - çok vasıl olmuştur. 

Türkiye'mizin günden güne değişen cephesi 
ve çehresi, yükselen sosyal seviyesi millî eğitim 
hareketimizi hızlandırmış, 1939 yılından bu 
yana 35 kanun çıkarılmıştır. Bütün bu çabalara 
rağmen de okuyup yazma nispetimizi % 55'ten 
yukarıya çıkaramamışızdır. Bu tasarı, 1960 yı
lından itibaren plânlı devreye giren ve plân 
uygulamada da 10 yıllık bir tecrübe sahibi olan 
Türkiye'mizi, Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
girdiğimizi de nazara alarak, hızlı kalkınmayı 
gerçekleştirecek, plânın yönetici, yürütücü kad
rosu ile plâna uyucu vatandaşlar yetiştirmeyi 
gaye edinilerek hazırlanmıştır. 

Bu tasarı ile bâzı darboğazların aşılmasında 
da zorluklar vardır. Tasarının ilk kısmında; 
millî eğitimimizin genel amaçları, Türk vatandaş
larının ve Türk toplumunun Atatürkçü ve mil
liyetçi bir düşünce ile yetişmeleri, bu yetişme
de de, genellik, eşitlik, fırsat eşitliği, bilimsel
lik, plânlılık ve karma ekonomi ilkelerine sadık 
kalınması ifade edilmektedir. 

İkinci kısımda ise; okul öncesi eğitimle 4 ilâ 
6 yaş arası küçüklerin Avrupa standartlarına 
uygun olarak yetiştirilmeleri öngörülmektedir. 

Temel eğitim (İlköğretim) : 
Memleketimizin coğrafî şartlarının çetinliği, 

yerleşim düzeninin dağınıklığı, yüzünden bütün 
gayretlerimize rağmen okullaşma oranı % 88,6' 
ya çıkabilmiştir. Bu ilköğretimini sağlayabildi
ğimiz vatandaşlarımızın % 52'si üst öğrenime 
gidebilmektedir, tlköğrenimde ise öğrenciye is
tidat ve kabiliyetini geliştirebilecek bir tahsil 
verilmeyip, ancak onlara iyi yurttaşlık bilgile
ri ve okuyup yazmayı öğretmekle yetinilmekte-
dir. 

İşte bu tasarı ile, 7 ilâ 14 yaş arasındaki 
çocuklarımıza iyi bir vatandaş olmak için gerek-
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li bütün temel bilgi, beceri, davranış ve alışkan
lıkları, memleketin ekonomik, sosyal ve kültü
rel yönde kalkınmasında gerekli olan insangücü 
ihtiyacına göre çalışma hayatına ve üst öğreni
me hazırlama olanağını sağlayarak, bu öğrenim 
iki kademeli olarak sekiz yıla çıkarılmıştır. Bu 
temel eğitim kurumlarının 1 nci ve 2 nci kade
meleri bağımsız okullar 'oldukları gibi, imkân 
ve şartlara göre birlikte kurulmaları ve yatılı 
bölge okulları olarak da açılmaları öngörülmek
tedir. 

Ortaöğretim : 

Bu öğrenim çağındaki darboğazlarımız; okul 
ve dershane yetersizliğimiz, lâboratuvar, okul 
bahçesi, uygulama sahası, öğretmen yokluğu, 
nazarî bilgilerin çokluğu, okullar ve meslekî 
okullar arasındaki yatay irtibatın bulunmayışı, 
bâzı meslek okullarının itibarlı, bâzılarının iti
barsızlığı gibi yatay mobiliteyi sağlayamamış ol
mamızdır. 

Türk eğitiminin amaçlarının gerçekleştiril
mesi için şimdi bu tasarı ile eğitimimizin demok
ratikleştirilmesi, dikey ve kapalı durumların yı
kılması, başarıların değerlendirilmesi, 8 nci Mil
lî Eğitim Şûrasının tespitlerine göre de genel 
meslekî, teknik ve hangi tür program uygulanır
sa uygulansın iyi istidat ve kabiliyetler işlene
cek, iş hayatına intibaklar sağlanacak ve yük
sek öğrenime hazırlanacak bir sistem içinde bu 
tahsil verilecek ve uygulanan programa göre de 
isimler verilerek bütün 'ortaeğitim kurumları; 
lise, teknik lise ,fen lisesi, sanat ve tanm lisesi 
gibi adlandırılacaklardır. Öğrencilerin başarısı 
da kategorik imtihanlarla değil, objektif ölçme 
ve değerlendirmelerle tesbitlenecektir. 

Yüksek Öğrenim : 

Bu öğrenimdeki darboğazlarımız; üniversite, 
akademi ve yüksek okullarımızın genellikle na
zariyata boğulu olmaları ve kalkınma plânımızı 
uygulayıcı yüksek seviyeli iıısangücünü pratik 
olarak yetiştirmemelericlir. Bu tasarı ile, temel 
eğitimden başlayıp, buna dayalı ortaöğretimden 
geçmiş ve ortaöğretime dayalı bilgi ve becerile-

. ri değerlendirerek yüksek öğrenime gelmiş 
kimselerin eğitilmesi ve insan unsurunun yetiş
tirilmesi söz konusu olmuştur. Bu suretle ahenk
li ve dengeli bir sistem bütünlüğü kurulmuş bu
lunmaktadır. 
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Yaygın eğitim : 
Bu eğitimdeki darboğazımız; Türk halkının 

hâlâ % 48'inin okuyup yazma bilmemesidir. Bu 
eğitimle daha az masraf ve kısa zaman içinde 
örgün eğitimden faydalanamayan vatandaşları
mızın mecburî temel eğitimini sağlamak, hayata 
ve iş alanlarına atılmasına yardımcı olmak, da
ha olumlu olmalarını gerçekleştirmek için kurs
lar ve seminerler hazırlamak gayesi güdülmüş-
tür. 

Öğretmenlik mesleği : 
İnsan unsurunun yetişmesinin âmili, müreb-

bisi öğretmendir Bir okulun iyiliği öğretmenin 
iyiliği ile nitelenir. O halde öğretmeni yetiştirmek 
en başta gelen bir problemdir. Bu tasarı öğret
meni orta seviyeli bir tahsille değil, Avrupa 
standartlarına uygun yüksek tahsilli ve özel eği
timli bir şekilde yetiştirmeği öngörmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi de bu tasarının 
getirdiği yeniliklerden bir nebze bahsetmek is
terim : 

Türk Milletinin bütün fertlerinin çağdaş uy
garlık seviyesine çıkarılması, millî bütünlük 
ve beraberlik içerisinde Atatürkçü ve Türk mil
liyetçiliğine bağlı bir neslin yetiştirilmesi, 

İlgi, istidat ve becerilerin bir yönde teksif edi
lerek ölçülüp değerlendirilmesi : 

Türk vatandaşlarının örgün ve yaygın eği
tim dönemlerinden ilgi ve istidatları iyice ölçü
lerek topluma yararlı olarak yetiştirilmelidir; 

Zihin yeteneklerinin hızlı olduğu devrede ço
cuklara okul öncesi eğitimin sağlanması; 

Mecburî tahsilin 8 yıla çıkarılması ; 
Bütün orta eğitimin liseler halinde ve teknik 

liseler halinde eğitime gitmeleri ve oradan üni
versite tahsiline geçebilmeleri; 

Örgün eğitimden yeteri kadar yararlanama
yanların, yaygın eğitim yoluyla topluma fayda
larının sağlanması; 

Öğretmenliğe gereken değerin verilmesi; 
Her derece ve türdeki okulların kurulması, 

yeri, aracı, gereci ve personelinin donatımının 
eğitim kurumlarınca tespiti; 

Kitap ve basılı kâğıtların ihtiyaca göre stan
dartlaştırılması ; 

Yönetim ve. denetimin Millî Eğitim Bakan
lığına veya yetkili kurullara verilmesi sağlan
mıştır. 

Böylece tasarının getirdiği yenilikleri sırala
dıktan sonra, bu tasarıda yeralan, tüm memleke
timizi ilgilendiren ve bu statü içerisinde imam -
hatip okullarının nasıl meslek lisesi haline ge
tirildiğini açıklamak isterim. 

İlk kez Hükümet teklifi olarak getirilen 31 
nci madde yetersiz, memleket ihtiyaçlarına ce
vap vermeyecek ve Türk halkını hüsrana uğra
tacak bir kısıtlama içindeydi ve ifadesi de; 
«İmam - hatip okulları, imamlık gibi din hizmet
lerinin yerine getirilmesiyle görevli kimseleri 
yetiştirmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığınca 
temel eğitime dayalı olarak ve yalnız erkek öğ
renciler için açılmış ayrı meslek okullarıdır» 
tarzmdaydı. Sanki bu tasarı içinde imam - hatip 
okularına lüzum yokmuş da hatıra mebni yerleş
miş iğreti bir madde gibi yer almıştı. Tasarıda 
her meslek okuluna lise unvanı verilirken, yük
sek okullara gitme imkânı sağlanırken, ihtisas 
ve doktora yapmak mümkün hale getirilirken 
bu okulun yalnız erkeklere mahsus, nev'i şahsı
na münhasır, mütalâası doğru olmazdı. Bu hal, 
reform stratejilerine ve tasarının 25, 27 ve 28 
nci maddelerine, hattâ Anayasamızın 153 ncü 
maddesine aykırı düşmekteydi. 

Gerçi Tevhidi Tedrisat Kanunu ayrı mek
tepler açılmasına âmir idiyse de bu konuda 
maddeye daha da açıklık getirmek gerekirdi. 
Ancak, 9 . 2 . 1973 gün ve 1/754 - 8 sayılı Millî 
Eğitim Komisyonu kararlanyle madde 32 de 
«İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'-
an Kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yeri
ne getirilmesiyle görevli elemanları yetiştirmek 
üzere, Millî Eğitim Bakanlığmca orta öğretim 
sistemi içinde, hem mesleğe hem yüksek öğreni
me hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim 
kurumlarıdır.» denilerek madde biraz olsun vu
zuha kavuşmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, din görevlisi yetiş
tirmenin özelliklerinin icabı göz önüne alınarak 
imam - hatip liselerine öğrenciyi hazırlamak 
üzere bu okullar, kendi bünyelerinde temel eği
timin ikinci kademesi seviyesinde okullar da 
açmalıdırlar. Bu maddenin metnine böyle bir 
fıkra eklemekle, bütün ihtiyaçlar giderilir ve 
din görevlisini yetiştirmekte hiç bir kanunî ek
siklik de kalmamış ve bütün pürüzler de orta
dan kalkmış olur. Esasen tasarıda bir müteakip 
madde olan güzel sanatlar eğitiminde bu husu-
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sa, bu eğitimin özelliği icabı gereken sarahat 
verilmiştir. 32 nci maddeye böyle bir fıkra ek
lendiği takdirde, bu 38 neü maddeye «İmam -
hatip liseleri» deyiminin eklenmesiyle bu eksik
lik giderilmiş olur. Bu eksiklikler giderildiği tak
dirde bu madde ile artık imam - hatip liselerin
den mezun olanlar, hem mesleğe, hem de yüksek 
öğrenime hazırlanmış olacaklardır. 

Aziz arkadaşlarım, çağdaş din görevlisinin 
çok cepheli formasyona sahip olmasında zaru
ret vardır. Bütün medenî dünyada da tatbikat 
böyledir. Bu maddenin bu şekilde eksiğinin ta
mamlanmasıyla din görevlilerimizin üniversite
lere girmeleri, doktora yapmaları kabil olacak
tır. İmam - hatip liselerinden mezun olanların 
yüksek öğrenimin çeşitli kademelerine geçmesi
ne mani olmak, onları bu olanaktan mahrum et
mek, bilhassa Anayasanın «İmkân ve fırsat eşit
liği» ilkesiyle ve Millî Eğitim Reform strateji
sinin eğitimi süıSitıemindoki «Bütünlük ve kaibili-
yotlerin değerlemdirilniTesi» ilkelerine aykırı düş
mektedir. 

Aziz arkadaşlarım, bir hususu daha açıkla
mama müsaadelerinizi istirham edeceğim. Temel 
eğitim kurumları, programlarında ortaöğretim 
seviyesinde imam - hatip liselerine seçilecek öğ
rencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini ortaya 
çıkaracak derslere yer vermiyecektir. Bu neden
le temel eğitim kurumlarından imam - hatip li
selerine yöneltme söz konusu olmayacaktır. 

İmam - hatip liselerinden yetiştirilecek din 
görevlilerine, dinimizin iman ve ibadet hayatı
na ait alışkanlıklarının kazandırılması zarureti 
vardır. Bu alışkanlıklar, temel eğitimin en az 
2 nci kademesinden itibaren başlamak suretiyle 
verilebilir. 1 4- 16 yaşlarından sonra bu alışkan
lıkların telkini ve verilmesi psikolojik ve pede-
gojik yönden mümkün değildir. Bu eksikliğin 
de giderilmesini ümit ediyorum. 

Bu Millî Eğitim Temel Kanun tasarısını olum
lu buluyor ve müspet rey vereceğimizi belirtir, 
Yüce Meclise grupum adına saygılarımı suna
rım. (C.CI.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, sayın hatip. 
Cumhuriyet Halk Partisi grupu adına sayın 

Hüseyin Dolun, buyurun. 
C.H.P. GRUBU ADINA HÜSEYİN DOLUN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, saygı değer arka
daşlarım ; görüşmekte olduğumuz Millî Eğitim 

28 . 5 , 1973 0 : 1 

Temel Kanununun önemini, Millî Eğitim Baka
nının burada bulunmasıyle ölçebilirsiniz. Bir 
ülke ki, insanlığın temel yapısını ören öğretme
nin kaderiyle ilgili, çocuğun kaderi ile ilgili 
ailenin kaderi ile ilgili, okulun kaderi ile ilgili 
bir konu görüşülüyor, o ülkenin Cumhuriyet Hü
kümetinin Millî Eğitim Bakanı o görüşmelerde 
bulunmuyor. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Millî Eğitim 
Bakanlığı mensupları buradalar. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bu önemi, 
Bakanlık mensuplarına, meslekdaşları olan bir 
arkadaşı olarak saygı ölçülerimi kendilerine be
lirtmeme gerek görmüyorum. Zira kendileri bi
lirler. 

Bu konuya değindikten sonra Millî Eğitim 
Temel Kanununun öğrenim süresini beş yıldan 
sekiz yıla çıkarmakla, Türk Millî Eğitiminin 
içinde bulunduğu bunalımdan kurtarılmasına 
bir çözüm yolu olmayacağı inancındayım. 

şöyle ki ; biraz önce arz ettiğim, gibi, öğret
men, çocuk, okul ve aile dörtlüsünün durumunu 
dikkate almadan hazırlanmış bulunan bu kanun 
tasarısının gelecekte geçersiz olacağı inancı 
içerisindeyiz. İzin verirseniz bunlardan tek tek 
şöyle, madde madde durumlarına değinerek, bu 
kanunun ^geçerliğini huzurunuzda arza çalışa
yım. 

Değerli arkadaşlarım, önce Türkiye'de okul
lar perişan vaziyette; çatıları darmadağın, cam
ları kırık, soğuk, çocuklar yalınayak gider oku
la, gıdasız... Bugün, bir ana - baba 150 kilo buğ
dayı satar, bir çift ayakkabıyı alamaz. Bunu 
müteaddit yerlerde öğretmen, genel olarak mem
leket sorunları ile ilgili meselelere değindiği za
man, politika yapıyorsun, diye biliyorsunuz te
dirgin edilmektedir. Şimdi aslında millî eğiti
min temel unsuru olan öğretmen, okul ve ço
cuk perişan olunca, bunların üzerinde hangi 
metotlarla, hangi uygulamalarla gidersiniz gi
diniz, hiç bir başarı sağlayamazsınız. 

Bir örnek vereceğim size : Çocuk bugün 
okula gider gitmez, öğretmen; pergel getir, 
cetvel getir, kalem defter getir, ders kitapları
nın parasını getir, der. çocuğun ailesi bunları 
ödeyemez, dolayısiyle tokatı atar. Öğretmen dö
ver, anne baba döver; çocuk hend bol topu gi-

I b i okul - aile arasında gider gelir ve sene sonu 
gelince de sınıfta kalır. 
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Şimdi, uyguladığınız metodu bir defa ıslaha 
çalışmak zorundasınız. Bugün ortaokullarımızda 
Spor - Toto kolonlarını andıran notlar verilmek
tedir. Çok değerli meslekdaşım Hasan beyin bu
yurduğu gibi, buğun solucanın sindirim sistemi, 
kaplumbağanın sindirim sistemi, Misisipi'nin 
uzunluğu söz konusu edilmekte ve çocuk bunu 
bilmedi mi, istikbâli tırpanlanmakta... Üniversite
lerimizde (tasarıda da belirtildiği gibi) mevcut 
175 bin gençten senede ancak 10 bin küsuru me
zun olabilmekte, bunun da 800 lira ile hayata 
atılanlardan büyük bir çoğunluğu hüsrana uğ
ramakta. 

Şimdi siz esas meseleye değinmeden, sabah
tan akşama kadar isterseniz 8, isterseniz 18 de
yin buna, meselenin tabanına inmediğiniz süre
ce, yani temelde yatan sorunlara eğilmediğiniz 
sürece, yani çocuğun gıdasını, anne babanın, 
çocuğun eğitimine harcayacağı olanakları sağ
lamadığınız sürece, yani öğretmenin içinde bu
lunduğu ekonomik, sosyal, kültürel bulanından, 
siyasal baskıları gideremediğiniz sürece hiç bir 
şeye çözüm yolu bulamazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi öğretmen Tür
kiye'de bir problemdir. Genellikle 27 Mayıs'tan 
bu yana bir problemdir. Geleceğim diğer konu
lara 27 Mayıs 1960 devriminde, Türk öğretme
ni halka Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını an
latmak üzere görevlendirildi. Bu öğretmen 
1960 devriminden sonra, yurttaşla karşı karşı
ya ve yalnız başına bırakıldı. Yani köylünün 
özbeöz çocuğu olan öğretmen, anne ve babasıy-
le karşı karşıya getirildi. Üniversite muhtari
yeti kondu Anayasaya, subay muhtariyeti kon
du, hâkim muhtariyeti kondu, bir sürü bağımsız 
müesseseler getirildi; fakat bu Anayasayla, bu 
Anayasayı halka götüren, halka anlatan öğret
mene hiç bir teminat verilmedi. Daha bundan 
sonra ikinci halka olan 12 Mart'a gelindi. 12 
Mart'ta önüne gelen öğretmeni ihbar etti ; sol 
damgasını yapıştırdı. Bugün içeride iki bine 
yakın öğretmenin bulunduğu zaman zaman söy
lenmektedir. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, Temel Eğitim 
Kanununu uygulayacak, yani memleketin en 
kılcal damarlarına kadar uzanmış, görev almış 
Türk öğretmeni, bu kanunu uygulayacak olan 
bu unsur, mecalsiz durumda iken, yani bir yerde 
karnı aç, bir yerde beyninin üzerinde siyasî 

adamların sansürü, hem de en ağır tonajıyle 
dururken, siz, bu Millî Eğitim Temel Kanununu 
uygulayın, memleketin çocuklarını yetiştir, gön
derin, derseniz, bu, yanlış ve aldatıcı bir yol 
olur. 

Geçenlerde bir öğretmen arkadaşım bana bir 
mektup atmış. Diyor ki; «Hüseyin Bey, Türkiye' 
de millî gelire katkısı itibariyle Türk köylüsünün 
% .40, ticaret rektörünün % 12, buna mukabil 
köylünün kredilerden % 30, ticaret sektörünün 
% 70 yararlandığını söylediğim zaman, köylü ile 
değil, siyasî adamla karşı karşıya geldim. Beni 
sıkıyönetime c Vlbettiler.» 

Bir başka yerde bir bakıyorsunuz; adam 'ma
denlerden ıbah^ediyor . Adı öğretmen ya, anlata
cak, öğretecek köylüye 'bizim çıkardığımız kanun
ları anlatacak. Sahillerin kimler tarafından nasıl 
parsellendiğin", anlatacak. 

AHMET FUAT AZMÎOĞLU (Kütahya) — 
Vazifesi mi? 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Vazifesi 
olup olmadığın bu çağın öğretmeni 'bilir. Bu ça
ğın öğretmeni üç, dört yıl önce buraya geldiği
mizde Yüce Meclise de arz ettiğim gibi, artık bu 
Cumhuriyet çocuğuna alfabede bulunan «Uyu 
uyu yat, yat yat uyu» terimi ile tedrisat, öğretim 
yapacak değildir arkadaşlar. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — On yaşındaki 
çocuğu mu eğLecek. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — On yaşın
daki çocuğa bu memlekette kimin hangi oranda 
gelir dağılımı adaletsizliğine uğradığını anlatacak, 
on yaşındaki çocuk bunu öğrenebilir. 11 yaşında
ki çocuk da öğrenir. Taüıtakale'de on j'aşmda'ki 
çocuk, sırtında asgari 40 kilo yük taşımı aktadır. 
Cumhuriyet çocuğuna 40 kilo yük yükleyen zih
niyet, Cumhurijret çocuğunun beyin ve fizik ya
pısına uygun ve Anayasa düzeni içerisinde bir 
ruh sahibi kılmak görevi ile de karşı karşıyadır. 

Biz, bu şartları sağlamazken, temel eğitimde, 
efendim beş yıl yerine sekiz yılolsun. Bugün bi
le köy - kent diyebileceğimiz, yani normal olarak 
köylerarası bir merkezde kuracağınız ortaokula, 
zaten dağınık köjderin bir mahallesinden okula 
kadar giden çocuk; tipiye tutulup ciğerini üşütü
yor. Ondan sonra doktorsuzlüktan, bakımsızlık
tan çocuk ölüyor. Bunu sağlayamazken siz, ya
ni çocuğun sağlığını koruyamazken, gıdasını te
min edemezker\ <buna tutar, efendim, senmecbur-
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sun... Siz köy'erde çalışmadığınız için arkadaşlar 
Ibilemezsiniz; ben 18 yıl köylerde öğretmenlik yap
tım. Bugünler kuzu mevsimidir, kuzuları otlattık
ları için okulara çocuk bulamazsınız. Yarın siz se
kiz yıla çıkarttığınız zaman bunu, ana, babanın 
elinden biricik emeği olan, biricik unsuru olan ev
lâdını da geri aldınız mı, zaten okutmuyorsunuz; 
imam hatip okullarının dışında, assubay okulları
nı, öğretmen okullarını, sağlık okullarını, sanat 
enstitülerini tümünü köy çocuklarının suratına 
kapatmışsınız. Bugün üniversiteyi de paralı .kıl
dık. Yarın aklı olan değil, parası olan okuyabi
lecek. Peki nasıl olacak bu düzen içerisinde bu iş? 
Onun için sizin yapacağınız tek şey; nasıl getir
mişseniz şu Temel Eğitim Kanununu, öylece de 
geri alıp,, bir yere biraz daha şöyle oturup, ama 
derinlemesine oturup, ama vicdanınızla haşhaşa 
'kalıp, 'ama his iradeye galip gelmeden meseleye 
•bir dalıa eğilecek ve Sayın Bakan bu kürsüde ko
nuşan «hatipler5 dinleyecek meseleleri kendisi 
bizzat takibed^cek; son derece saygı duyduğum 
Bakanlık mensupları zaten bu meselelerin içini, 
dışını bilirler. Değerli Bakanımız da bir meslek-
daşımızdır. Ama, bu Yüce Meclisin değerli par
tilerine mensup değerli milletvekillerinin düşün
celerini öğrenmek, Sayın Bakanın görevlerinden 
değil midir ki, bugün «Bu güzelim selde soktu
ğunu» iddia ettiği bu tasarı burada görüşülürken 
kendileri yoktu T. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bizim Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak önerimiz şudur: Evvelemirde 
Mustafa 'Kemal'in «Milletleri yetiştirenler yalnız 
ve ancak öğretmenlerdir.» sözünün karşılığı olan, 
yani insan haysiyetine yaraşır bir cîüzeye öğret
menin getirilmesini isteriz. Bugün, açık seçik söy
lüyoruz. Vatandaş geliyor, «Hocam, benim şu ço
cuğumu hiç olmazsa bir ilkokul öğretmeni yapa
bilecek miyiz?» diyor. Demek İd, bu toplumda 
ilkokul öğretmeni, yani insanlığın temel yapısını 
ören öğretmen, «Hiç olmazsa...» durumuna düş
müştür. Hattâ ben bir kez daha belirtmiştim : 
Adam, «Ben kızımı bir ilkokul öğretmenine ver
mem. Çünkü o aç geziyor; çünkü yamalı ceketle 
dolaşıyor.» diyor. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Bir, iki ken
dini bilmez bunları söylüyorsa, hepsine teşmil ede
lim mi yani? 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Siz'bunun 
iktisaden kalk,rımasını istemezsiniz. Çünkü öğret

men iktisaden güçlü oldu mu, belirli bir alanda 
politikacının açığı varsa, bunu Türk toplumuna 
açık, seçik söyleyecektir. Bunu söylemekten de 
biz çekinmeyeceğiz. Mustafa Kemal'in buyurduğu 
gibi, «Öğretmenler olarak gerçekleri söylemekten 
korkmayacağız.» öğretmenler olarak söyleyeceğiz. 

öğretmenler, olarak, bu ülkede Murgul Bakır 
İşletmelerinin kimlere nasıl devredildiğini bu Öğ
retmen bu çocuğa, bu köylüye söyleyecek. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Yalan söylü
yorsun, ne varsa söyle. (A. P. sıralarından gü-
rültüleı.) 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bunları 
•açık seçik söyleyecek. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etme
yiniz, rica ederim. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bu ülkede, 
yılda ortalama 'olarak 10 400 sayıda mezun olan 
olan 'gençten, ancak ve ancak 200 - 300 tanesinin 
- o da torpilli adamların, o da dayısı veya bu dö
nemde kardeşi olan adamların - iş bulatbildiği va
rit iken, bu gerçeği öğretmen çocuğuna da, köylü 
kardeşine de söyleyecek. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ne var ki, neyi 
söyleyecek? 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bu Mec
listen geçen Maden Reformu tasarısının hanki 
maddelerinin yabancılara, Türk petrollerinin, 
Türk madenlerinin peşkeş çektiğimde ilgili madde
yi okuyacak, söyleyecek. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Meclisin çıkar
dığı kanunlara hiç kimse bir şey söyle^yemez. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bunu söy
leyecek. Türk öğretmeni, Türk ulusuna, yani Tür
kiye Büyük Millet Meclisini denetlemeye yetkili 
olan Türk Ulusuna açık seçik meseleleri söyleye
cek. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Onun vazifesi 
bu değildir. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bu, Türki
ye Büyük Millet Meclisi... «Hakimiyet kayıtsız 
şartsız milletindir.» Bu yetkiyi vekâleten Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesine vermiştir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyesinin çıkardığı bir yasa
yı, o ulusun bir öğretmeni açık seçik öğrencisine 
söyleyecek. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Onun vazi
fesi değil ama. 
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HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bu mem
lekette her açık konuşan, her insana «Anarşist» 
demek metodu geçmiştir. Bu ülkede, kimin ki
mi, ne için, kime, nasıl şikâyet etme gereğini, o 
öğretmen çocuğa öğretecek. 

MESUT HULKİ ÖNÜR (Çanakkale) — Pe
ki, öğretmen Türk çocuğuna neyi öğretecek? 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bu ülkede 
(bu Yüce Meclise ibenim geldiğim şu 4 yıl içerisin
de, 12 Mart tarihine kadar, devamsızlar listesi
nin başında sayın - bug-ün iktidar mı, muhalefet 
mi bilemediğin - liderinin, puvantaj listesi tut
sunlar, Sayın Meclis Başkanlığına bu kürsüden 
hitap ve rica ediyorum, eğer Sayın Demirel de
vamsızlar listesinin başında gelmezse, milletvekil
liğinden sizin huzurunuzda ben istifa ederim. (A. 
P. sıralarından, gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen tasarı hakkında sayın 
hatip. (A. P. sıralarından, devamlı gürültüler, 
«No alâkası va-. bununla» sesleri.» 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Şimdi bu
nu söyleyecek ("ğretmen. 

BAŞKAN — Sayın hatip... (A. P. sıraların
dan gürültüler «Utan, utan» sesleri.) 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bu ülkede 
12 Marttan sonra ben de görmedim. (A. P. sıra
larından gürültüler.) 

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Türk öğretmeni 
senden utanıyor. 

BAŞKAN — Sayın hatip, kanunla ilgili görü
şün lütfen. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Sayın Baş
kan, öğretmen «Temel Eğitim Kanununu» işle
yen öğretmen meseleleri gerçekleriyle söyleyecek. 
(A. P. sıralarından şiddetli gürültüler.) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Senin gibi öğ
retmen olursa, söyleyecek. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Ben bir 
öğretmen olarak konuşuyorum. Sizi nezakete da
vet ediyorum. Çıkarsınız buradan cevap verirsi
niz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı ko
nuşmayalım. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Başkala
rının uşağısın POT. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bu ülkede, 
Mustafa Kemal, yani Başöğretmen Mustafa Ke
mal'in... 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Mustafa Kemal 
değil, «Atatürk». 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Mustafa 
Kemal'in Sivas Kongresi'ni düzenlediği Sivas'ta, 
bugün 400 tane köyde okul yokken. Sayın De
mirci'm İsparta'sında hiç okulsuz köy yoksa, bu 
öğretmen bunu söyleyecek arkadaşım. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Öğretmen hiç 
(bir bdk söyleyemez,.. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bunu öğ
retmen söyleyecek. Bir vilâyette, hem Başöğret
men Mustafa Kemal'in uğradığı, ulusun kurta
rılması için Kongre düzenlediği bir vilâyette, 400 
tane köyde okul bulunmayacak. Başbakanlık sü
resi içerisinde, okulsuz köy bırakılmayan Ispar-
tamda, benim de saygı ve sevgi duyduğum bir il; 
ama adaletsiz bir gelir dağılımının bir örneğini 
vermek için burada söyledim. Bunu öğretmen söy
leyecek. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 
Müfredatın, programın bu mu senin? 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — İnsan gü
cünün... 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 
Müfredatın, programın bu mudur? 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Arkadaş
lar, biz milliyetçiliği böyle anlarız. (A. P. sırala
rından devamlı gürültüler, «Ne alâkası var bu
nunla» sesi.) 

AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur) 
—• Aferin, doğru anlamışsınız. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Milliyetçi
liği biz sizin gibi... (A. P. sıralarından, devamlı 
gürültüler.) 

AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur) 
— Bu kanunla bunların ne alâkası var? 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bir daha 
söylüyorum, zabıtlara geçsin diye söylüyorum : 
Namuslu insanlar kapılarının üzerine «Bu evde 
oturanlar namusludur.» diye ta/belâ takmazlar. 
Milliyetçi insanlar olarak biz Cumhuriyet Halk 
Partisi... (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen tasarı hakkında efen
dim. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Biz sizin 
huzurunuzda sizi şikâyete, ihbara davet ediyo
rum1. 
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İHSAN ATAÖV (Antalya) — Söylediğin de 
lâf. mı yani... 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Söylüyo
rum... Söylüyorum... 

AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur) 
— 'Seni kendi partinden kaç kişi dinliyor, bir bak
sana... 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Söylüyo
rum : 1938 - 1940 yılında kurulan, başta temelini 
Mustafa Kemal'in «Eğitmen Kuraları» ile attığı... 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

İSMET SEZOİN (Aydın) — Mustafa Ke-
•mal'in değil o. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Attığı Köy 
Enstitülerinden... Köy Enstitülerinden... (A. P. 
sıralarından şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın 'Dolun... Sayın Dolun... 
HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Dinleme

sini öğrenin. (A. P. sıralarından «Mustafa Ke
mal'in değil» sesleri.) Köy Enstitülerinden 17 000 
ıtane •gene öğretmen, Türkiye'nin en kılcal damar
larında görev yapmış... (A. I*, sıralarından gürül-
tülej.'.) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım sayın 
üyelex'. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — ... yapmış, 
çocuklarınızı yetiştirmiş... Kaçı komünist tiranla
rın... Siz 'komünizm ticareti yapamazsınız. Yap
tırmayacağız s'.ze bu ülkede bunu. 

BAŞKAN — Sayın Dolun, Sayın Dolun; lüt-
ien tasarı ile ilgili ögriişmede bulununuz. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Tasarı ile 
ilgili temel eğitim, ilköğretimin, millî eğitimin 'te
melini 'teşkil ettiğini bilmek lâzım, arkadaşlar. 

AHMET MUKADDER O İ L O G L U (Burdur) 
—• Senin aklın buna ermez. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Önüne ge
len bu memlekette millî eğitimin, arz ettiğim gi-
ıbi öyle artık, sorarım size Amerikan eğitimi ter
biyesi altında var mı Sakarya'nın 'adı? Var mı 
Dumlupınar'ın adı... 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Se
nin dediğin gibi bir program, Amerika'da bile 
yoktur. 

BAŞKAN — 'Sayın hatip, Sayın hatip, lüt
fen üyelerle karşılıklı konuşmayınız. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Öyle ise, 
Temel Eğitim Kanunu ile evvelemirde benim ül-
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kemde bu çocuk keseri nasıl tutabilir? Buraya 
koymakla olmaz, bilfiil uygulamakla olur. Bir ör
nek vereceğim size arkadaşlar, malûmatınız olsun. 
Millî Eğitim Bakanlığı geçen yıl asgari 15 - 20 
milyon lira para (harcadı. Beden eğitimi öğretmen
liğine belki asgari 3 - 5 bin tane öğretmeni, müzik 
öğretin enliğne de 3 - 5 bin öğretmeni kursa tabi 
tuttu. Efendim, değişik alanlarda kursa gönder
di. Birini ald İstanbul'dan Antalya'ya; ötekini 
Antalya'dan Trabzon'a gönderdi. Bugün bir ta
mim göndermiş : «Bu öğretmenler yerine geri çe
kilecek.» Neden bunu başta düşünmedin, bu ülke
nin fakir evlâdının tırnağından kopan 20 milyon 
lirayı nasıl harcarsın sen? 

AHMET MUKADDER ÇİLOttLU (Burdur) 
—• O zaman bağıran siz değil mi idiniz. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Ha... Şim
di bunu öğret nen söylemeyecek mi? (.{oturuyor
sun, kursa tabi. tutuyorsun, yetiştiriyorsun: «Or
taokulda beden eğitimine bakacaksın» diyorsun. 
İşte bu temel eğitini; işte bu 3 ncü yıl. Yani ilâ
ve olan ylıla değiniyorum. Ondan sonra diyor
sun ki, «Hayd'. bakalım arkadaş, sen çekil baka
lım yerine.» 

Peki arkadaşlar, 'biz bunu gecen sefer de söy
ledik. 

MEHMET iSIDDJK AYDAR (Bingöl) — 
Millî Eğitim Bakanı olsaydın, bunları söyleye
mezdin. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Millî Eği
tim Bakanı değil, ben bunu öğretmen iken söyle
dim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuş
mayalım. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bugün mil
letvekili olarak söylüyorum. (C. O. P. sıraların
dan. gürültüler.) 

İSMET K İ P I S I Z (Yozgat) — Bir daha mil
letvekili olarak gelemezsin. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Ben onu 
söylüyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuş
mayalım. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Ben bu 
Parlâmentoda bir öğretmen milletvekili olarak 
söyleyeceğim. Benim, değerli meslektaşlarım söy
leyecek. Bugün öyle bir kitap çevirisi yüzünden 
içeri atılan öğretmen sayısını biliyorum. Bugün 
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evinden, «efendim sol» diye, hangi sol; yani «sol» 
deyince siz, tamam, fisebilillâh ürküp 'gidiyorsu
nuz. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

AHMET MUKADDER OİLOĞLU (Burdur) 
— Kızıldere'dc ölen anarşist Ertan ile Kızılay'da 
'kol kola geziyordunuz. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla.) — Paranız 
çok. Almanya'ya gidersiniz, paranız çok İsveç'e 
gidersiniz. «Sol» u öğrenirv gelirsiniz. Ben size 
başka yeri söylemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Dolun, üyelerle lütfen 
.karşılıklı konuşmayın, siz fikrinizi söyleyin efen
dim. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Cumhuri-
, yet Halk Partisi olarak bizim önerimiz şu; bu ül

kenin çağdaş uluslar seviyesine yükselmesi millî 
eğitime verilmesi gereken değerle mümkündür. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 
Genel Başkanın da senin söylediklerini kabul et
mesi lâzım, etmeyecek. (A. P. sıralarından «Hani 
arkadaşların» sesleri.) 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Millî eği
timin ta babanını da temel eğitim, temel öğretim 
teşkil etmektedir. Millî eğitimin, ilköğretimin te
mel kaldıraç görevini de öğretmen yapmaktadır. 
Öğretmeni ikrisaden güçlü kılmazsanız, moral-
man güçlü kılmazsanız, bu çağın Cumhuriyet öğ
retmenini her yönüyle mücessem kılmazsanız ço
cuklarınız, siz) karşı çıkar. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Senin iktida
rın ne yaptı? .1962'den itibaren 5 sene iktidarda 
kaldınız, ne yaptınız? 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla.) — Çocukları
nız size karşı çıkıyorsa, kusurunu kendinizde bu
lunu/. 

BAŞKAN — Sayın Kapısız, lütfen efendim. 
Fikrinizi buradan söylersiniz. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Kusuru
nuzu kendinizde bulunuz. Bu tasarınızı geri' çe
kiniz ve bu ulusa daha yararlı, bugün 2,5 mil
yon yurt evlâdının okuyamadığı köylere okul gö
türerek yapınız. Bugün Doğu, Güneydoğu Ana
dolu Bölgesinde... 

AHMET MUKADDER ÇİLOĞLU (Burdur) 
— Kaç okul yaptınız 20 senede? 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Türk ka
dınının ancak % 2,8'inin okuyabildiği yerlere 
okuma - yazma kursları götürerek yapınız. Öyle 

buraya gelip, edebiyatla, lâfla, bilmem, kalaylı 
cümlelerle Türk millî eğitimini içinde bulunduğu 
çıkmazdan kurtaramazsınız. Bizim önerimiz bu
dur. Bunu uygulamak kararı size aittir, vebali de, 
günahı da ize aittir. 

Yüce MecLse saygılar sunarım. 
MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 

Kaç. kişi 'alkışladı? 

BAŞKAN — A. P. Grubu adına Sayın İhsan 
Ataöv. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

A. P. GRUBU ADINA ILIŞAN ATAÖV 
(Antalya) — Çok değerli arkadaşlarım; 

Millî Eğitim Temel Kanunu üzerinde Adalet 
Partisi Grubunun görüşlerini arz edeceğim. 
Teknik bir konudur, memleketin büyük bir mese
lesidir, bunun için yazılı bir metin hazırladım. 
O yazılı metinden partinin, grubun görüşünü arz 
edeceğim. 

Yalnız önce bir grup sözcüsünün konuşmala
rına, Umumî Heyetin yapmış olduğu aksülâmeli 
de nazara alarak hafifçe dokunmakta fayda var. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — O seviyeye in
me!. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — O seviyeye 
inerek değil... 

BAŞKAN — Lütfen grubunuzun fikrini söy
leyin efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Zabıtlara geç
mesi gerekli bâzı şeyler var. Ben şahısların sevi
yesini nazara almıyorum, burada konuşan zat 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşmuş
tu,?. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — O grubun se
viyesine de inme. 

ARİF TO.SYALIOĞLU (Çankırı) — O grup 
nerede? 

İHSAN ATAÖV (Devamla.) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun 12 senedir bu kürsüde di
le getirdiği, ilköğretimin 8 yıla çıkarılmasına da
ir beyanları Meclisin zabıtlarında vardır; ama 
Cumhuriyet Halk Partisi reddi mirasa alışık ol
duğu için, belki o beyanları da reddetmiştir. Onu 
bilmiyorum; fakat bir parti mütemadiyen böyle 
temel meselelerde fikir değiştirirse, bir parti Mec
lis kürsüsünü miting meydanı gibi ele alıp, Tür
kiye'deki hatalarını anlamış, bugün belki de köşe
lerinde «Biz bu. hatayı niçin yaptık.» diye kade
riyle başbaşa vicdanına hesap vermekte olan öğ-

* 
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retnıenleri bu kürsüde tahrik ederse, o zaman bu
nun 'karşısında susmak ona iştirak olur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir parti grubunu 
düşününüz ki, sözcüsünü buraya çıkarıyor, Mec
listeki, Türkiye'deki bütün partilerin genel baş
kanlarının bu "ada bulunması icabettiği bir za
manda. Adalet Partisi Genel Başkanının bu sıra
da dışarıya çıkmamak suretiyle oourduğu bir an
da, kendi genel başkanının yurt 'sathında nifak 
vazifesini gördüğünü nazara almadan, kendi 'ge
nel başkanı burada yokken... (A. P. sıralarından 
Bravo seslerim alkışlar.) Benim genel ^başkanıma 
lâf söyleyebiliyor. (A. P. sıralarından alkışlar, 
C. H. P. sıralarından, gürültüler, müdahaleler.) 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Nifak?.. Ne 
demek o?... (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen sayın üyeler, lütfen... 
Lütfen efendim, oturun yerinize. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Çok ri
ca ederim Sayın Başkan, söylediklerini lütfen 
zaptediniz. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Ben böyle 
konuşmadım, b.::n nifaktan bahsetmedim, nifak de
medim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bir partinin... 
(O. H. P. ve A. P. sıraları arasındaki karşılıklı 
söz atmalar, gürültüler.) 

BAŞKAN — Grubunuzun fikrini ifade edin 
efendim. (İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun 
ve Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu ön sırala
ra geldiler.) 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Ben hiç 
•'kimseye nifaktan bahsetmedim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — (Kürsünün 
önüne gelerek) Biz kürsüye yanaştık mı? Çıkar 
'konuşursun efemdim. (A. P. sıralarından «oturun» 
sesleri.) 

BAŞKAN —• Sayın Dolun, oturun lütfen. 
HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, feen nifak dedim mi? (A. P. sıralarından gü
rültüler, «oturun yerinize» sesleri.) 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, lütfen sözünü geri aldırın. 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen Sayın Ataöv... 
(Gürültüler) Bir dakika, bir dakika, oturun yeri
nize efendim... 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — .Ne biçim 
konuşma, ben nifak demedim. (A. P. ve C. II. P. 
sıraları arasında karşılıklı gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Dolun, Sayın Dolun, lüt
fen oturun efendim yerinize. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım... 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, sözünü geri alsın. 

BAŞKAN - Nifak sözünü lütfen... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, bir partinin genel başkanını, «onun 
memleketindeki, onun vilâyetindeki bütün köyle
rin okulları yapılmış, Türkiye'de 'başka bir vilâ
yette 400 okul yapılmamış» gibi beyanlarla, o par
tinin genel b iskanını iktidar ettiği devrede 
kendi vilâyetine hizmet götürdüğü gibi bir töh
met altında bırakırsanız, o parti grubunun sözcü
sü size cevap verir. 

Adalet Partisinin Genel Başkanı hükümet et
tiği devrede İsparta'ya kendi heykelini diktir-
memiştir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri.) 

Adalet Partisinin Genel Başkanı hizmet etti
ği devrede.,. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen sayın üyeler... Sükûnet
le dinleyelim.. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Avrupa'yla 
Asya'yı bağlayan Boğaz Köprüsünü yaptırmıştır. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Adalet Partisinin Genel Başkanı, Türk köyü
ne hizmet götürme yolunu, 1'950'de başlayıp 1980' 
ta kapanan bu yolu açmaya devam etmiştir. 

Raflardaki tozlu yatırım dosyalarını almış, 
memlekete hizmet olarak ortaya koymuştur. 

Adalet Partisi Genel Başkanı, hükümet ettiği 
devrede her birinizin ' iline - inkâr edemezsiniz, 
vicdanınız varsa inkâr edemezsiniz - büyük eser
ler vermiştir. Bunu sizin içinizdeki vicdan sahip
leri her zaman itiraf etmektedir. (A. P. sırala
rından «bravo sesleri.) 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Cart!... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bugün Ada

let Partisi Genel Başkanının vilâyeti olan İspar
ta'nın 212 köyü vardır. Bu 212 köyün içerisinde 
arabanın gidemediği köyler vardır, okulu olma
yan köyler vardır, kolay kolay bir vasıtanın ula
şamayacağı Sütçüler kazası vardır; ama Adalet 
Partisi Genel Başkanının memleketinde, devri ik-

— 600 — 
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tidar ettiği zaman yapılmış, milyonlar verilmiş 
•büyük heykeller, ismine büyük anıtlar bulamazsı
nız. Onun ismi Türkiye'deki köylünün, milletin, 
çiftçinin, işçinin, memurun gönlünde yazılıdır. 
Biz bununla iftihar ederiz Adalet Partisi olarak. 
(A. P. sıralarından «'bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Kanunla ilgili, Sayın Ataöv ka
nunla ilgili konuşunuz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu kürsüde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 'kürsüsünde Millî 
Eğitim Temel Kanunu 'konuşulurken, bu kanunda 
öğretmenlere bir şeyler götürelim, onlara yardım
cı olalım havasını savunacak yerde öğretmenleri 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkardığı kanun
ların hangi maddesi kötü, hangi maddesi iyidir 
diye kanun eleştirisine davet etmek... 

. İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Anarşiye iti
yor. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Murgul bakır 
madenlerinin kimlere peşkeş çekildiğini söyleme
ye davet ederek, yalancılara ortak etmek, yalan
cılara şahit etmek için kullanacak zihniyetin Ada
let Partisi ebediyen karşısında olacaktır. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri.) 

İlkokul tahsili 8 yıla çıkacakmış, bu 8 yılda 
kuzu güden çocuğu alıp da okula gönderecekmiş... 

Hem 'diyeceksin, Türk çocuğunun sırtında 40 
kilo yük var, hem de 12 - 14 yaş arasındaki ço
cukların 5 senelik bir eğitim sonunda, öğretim so
nunda hayatını kazanamadığı, % 52'sinin yüksek 
öğretime devam edemediği için açıkta kaldığını 
hesabedenlerin, uzun vâdede 8 sene okutmak su
retiyle onları hayata hazırlayıp, hayaata aç kal
mamasını sağ1 a yan bir maddenin karşısın anrşik 
bir zihniyetin temsilcisi gibi burada konuşacaksı
nız'. Buna müsaade etmeyeceğiz aziz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv kanunla ilgili lüt-
fen, esvaplarınızı verdiniz efendim, bir nümayiş 
havası yaratmayalım. 

İHSAN ATAÖV (Devamla.) — Sayın Başka
nım, temel kanun üzerindeki fikirler... 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, lütfen söylediğini geri alsın. 

BAŞKAN — Sözcünüz konuşacak, sıradadır 
efendim, cevap verir. 

AHMET DURAKO&LU (Sivas) — Hayır, 
lütfen söylediğini geri alsın. Genel Başkanımızın 
çalışmalarına ('nifak) diyor. 
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FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Yalan mı 
söylüyor? (C. H. P. sıralarından «Sen sus» sesle
ri; A, P. sıralarından «yalan mı» sesleri.) 

BAŞKAN — Arkadaşlar. Bir dakika sayın 
hatip, burada nümayiş havası içinde'bir 'konuşma, 
karşılıklı tahrik doğru olmuyor. Sözcünüz sırada
dır, biraz sonra cevap verecek efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, küfürVşmenin yarışma giriyor ve nifak 
diyor, apaçık söylüyor. Bu kürsüden o sözleri si
zin söyletmemeniz lâzım. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, nifak kelimesini hangi 
maksatla söylediğinizi lütfen tavzih eder misiniz 
sayın hatip? ' 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Geçmiş olma
sına rağmen, Türkiye'nin gerçeklerini ve bizim 
inandığımız fikirleri aksi yönde vatandaşa naklet
mek suretiyle vatandaşlar tahrik etmek mânasına 
söyledim. 

BAŞKAN — İzah etti. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Maşallah, 

maşallah, şeref verdi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, kanunla ilgili 
olarak görüşlerinize devam edin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet efendim, 
söyleyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisi Grubu 
•kanunlar müzakere edilirken Hükümet sıraların
da hangi şahfin oturduğunu ölçerek kanunlara 
değer vermez. Adalet Partisi bir kanunun orada 
oturan zat tarafından beğenilip kabul edilip edil
memesine de değer vermez. Adalet Partisi Yüce 
Meclisin tasdik ettiği bir kanun Hükümet maka
mında, kim oturursa otursun Yüce Meclisin mura
kabesi altında uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu 
ona değer verir. Bu it.'ıbarla 'memleketin en has
sas zamanında, başka bir görevi ifa etmek için ora
da bulunan bir bakanın kendisi bulunmadığı bir 
anda yetki kâğıdı ile Başmüsteşarım ve Talim 
Terbiye Heyet' Reisini buraya oturtarak gitmiş 
olmasını kınamak dahi hangi yollardan muhale
fet yapıldığının en güzel ölçüsünü vermektir. (A. 
P, sıralarından «bravo» sesleri.) Köy çocukları
nın; temel kanunda şimdi gayet açık yazıyor, fır
sat eşitliklerinden bahsediyor, köy çocuklarının 
imam hatip okullarından başka okullara gideme-
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diği, kapısının kapalı olduğunu bir 'milletvekili, 
millî eğitimci bir milletvekili, Ibir partinin grup 
sözcüsü burada 'SÖyleyebiliyorsa 'buna evvelâ ilko
kulda 'bir kere daha oku demek icabeder. (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri.) 

Sevgili arkadaşlarım, bugün... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sayın üyeler, sakin din
leyelim efendim. 

İHSAN ATAÖV (Levamla) — Bugün Tür
kiye'de köy çocuklarının gidemeyeceği okul yok
tur. Gidin Hukuk fakültelerinin sıralarına bakı
nız, o hakir gördüğünüz imam hatip okullarının 
mezunları parlak imtihalarla hepsinden üstün 
olmak suretiy^ fakülteleri bitirmekte ve memle
ket sathında vazife almaktadır. Bunların hepsi 
köylü çocuğudur. (A. P. sıralarından alkışlar.) 
Ne imiş efendim; «Köylerde okulların damı kı-
rıkmış, orası yıkıkmış, burası yapılmamış» Han
gi okulları yapıp bıraktınız da A. P. veya onun 
iktidarı olan o okulları yıktı? Hangi'köye suyu 
getirdiniz de bu iktidar o suyu kesti? Hangi köye 
yol yaptınız da bu iktidarlar o yolları bozdu"? 
İmece ile vatandaşın 'sırtına jandarma dipçiği ile 
taş yükletip cl̂  onları ah ile vah içerisinde yap
tırdığınız okullar bugün yıkılıyorsa onun güna
hını bugünkü iktidarda değil seyyiatmıza bakın, 
orada bulun gün-ahı. (A. P. sıralarından «bravo» 
vseslcri.) Biz A P. olarak sizin itham ettiğiniz 
zümrenin içersinde değiliz fakat Yüce Meclisi de 
sizin o kötü kablosunu çizdiğiniz zümre -olarak 
görmüyoruz, sizi de bunun içerisinde mütalâa edi
yoruz. (A. P. sıralarından ««bravo» sesleri.) 

A. FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Yeter, 
yeter değmez Mısan Bey. 

BAŞKAN — Kanunla ilgili olsun efendim 
lütfen. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başka
nım, anlaşılıyor ki mesele, belki biraz tartışmak 
icabedecek, onun için de her halde durmazlar on
lar söz alırlar ikinci fasla ondan sonra geçeriz. 

Şimdi ben A. I'. Grubunun görüşünü açıklar
ken Sayın C. H. P. Grup Sözcüsü arkadaşıma şu
nu söyleyeyim; yani küfürleşme falan dedi de... 
Benim konuşmam burada, basma verdim, bunun 
dışında bir kelime söylemeyecektim. Söyleyene 
değil, söyletene bak. Bunları söylemişsek biz söy
lemedik, söylemene bak, söyleten yanınızda oturu
yor. 
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AHMET DUIiAKÜÖLU ('Sivas) — Söyleye
nin seviyesi de mühimdir. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Seviye... Se
viyeden anlasanız, evvelâ Demirel'i salâvatla ağzı
nıza aln'dıııız. 

BAŞKAN —• Karşılıklı konuşmayalım sayın 
üycleı'. 

' İHSAN ATAÖV (Devamla) — Yüksek Heye
tinizi A. P. Meclis Grubu adına selâmlarken, Mil
lî Eğitini Temel Kanun tasarısı hakkındaki gö
rüşlerimizi arz edebilmek için A. P. nin eğitim 
temel meseleleri hakkındaki görüşlerini parti pro
gramları ve seçim beyannameleri ile milletimize 
mal olmuş düşüncelerini özetleyerek arz etmekte, 
ondan sonra da Ibu tasarı ile bizim görüşlerimizi 
karşılaştırın akta fayda umuyoruz. 

A. P. olarak vatandaşlarımızın hür, demokra
tik bir sistemle seviyeli, karakterli, faziletli, ah
lâklı, kültürlü ve geniş görüşlü şahsiyetler olarak 
yetiştirilmesini sağlayacak bir sistemin millî eği
tim alanında gerçekleşmesi en büyük arzumuzdur. 
Birbirini seven, anlayan, haklarına karşılıklı say
gı, yardım ve işbirliği zihniyetini benimsemiş, kül
türlü ve müsamahalı vatandaşlardan müteşekkil 
hür ve müreffeh Türkiye'nin kurtuluşu ve yük
selişi böyle h'v: sistemle mümkün olur 'görüşünde
yiz. Millî eğitim politikamızda ilmî zihniyeti be
nimsemiş hür düşünceli şahsiyet sahibi vatandaş
lar yetiştirilmesi yanında meslekî alanda, bilgili 
ve hünerli, kendisinden beklenen vazifeleri göre
bilecek seviye ve kalitede vatandaş yetiştirmek ku
rulacak köklü bir temel eğitime bağlıdır. Müspet 
ilimler yanında sosyal ve mânevi ilimlerin de ay
nı şekilde öğretileceği bir temel eğitim sistemi A. 
P. olarak amacımızdır. 

Millî tarihimizde önemli yer tutan millî benli
ğimizin teşekkülünde önemli yeri olan tarihî, kül
türel mirasımızın ve millî geleneklerimizin bu eği
timde büyük yeri olması arzularımız arasındadır. 

Aziz arkadaşlarım, beden, ruh ve karekter ya
pısı bakımından hem oükl içi, hem okul dışı eği
time en çok önem vermemiz gerekmektedir. Bu
günkü sistemimizle çocuklarımız büyük çapta müs-
tdhlik olarak yetişmektedir. Ortaokul ve liseleri
miz diplomalı işsizler fabrikası haline gelmiştir. 
Getirilecek eğitim sistemi ile müstehlik olarak ye
tişenleri hayata hazırlayıp yatırımcı ve yapıcı 
yurt kalkınmacında katkısı olacak kişiler olarak 
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yetiştirmeye meeburuz. Türkiye'nin modernleşme 
çabalarını bizi arzu ettiğimiz hedeflere ulaştıra-
hilmesi için Batı kültürü ve medeniyeti ve zihni
yetinin derinliğine nüfuz edebileceği eğitim sis
temini düzenlemek zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, beraberlik şuuru içeri
sinde kilitlenmiş, geçmişi ile övünen, hali ile me
sut, geleceğine ümitle bakan bir millet olarak ya
şamamız için millî varlığımızın teminatını teşkil 
eden genç nesilleri Cumhuriyete, demokrasiye, 
Atatürk devrimlerine ibağlı kafaları müspet ilmin 
aydınlığı, kaibleri ilmî ve manevî değerlerin kut
sallığı ile dolu olarak yetiştirmek amacımız olan 
bu gençleri çeşitli bahanelerle delâlet yoluna çe
kip birbirleri ile vurüştıırmak, kanun ve nizam
ları çiğnemek, toplumda saygı ve sevgi fikrini 
azaltmak, millî benlik ve karekteri yok ederek on
ları karanlık emellere âlet yaparak millî 'beraber
liği bozmak yönünde zararlı cereyanlar karşısın
da eğitimin taşıdığı önem hir kere doaha gün ışı
ğına çıkmış böylece bu kanunun önemi hir kere 
daha anlaşılmıştır. Artık Türk vatandaşını her 
yaşta ve her meslekte okul içi ve okul dışı de
vamlı bir eğitim ve öğretimden faydalandırmak, 
'bilgi ile mücehhez kılarak vazife ve mesuliyet his
lerini kuvvetlendirmeyi sağlamak zaruret halini 
almıştır. Mahrumiyet 'bölgelerine öncelik verile
rek dengeli b<r şekilde yurt sathında fırsat ve 
imkân eşitliğini sağlamak zarureti kendini gös
termiştir. Kabiliyetli (.'ocukları özellikle köylü iş
çi ve dar gelirli vatandaşlarımızın yavrularını pa
rasız yatılı ve burslu okutmak suretiyle bunlara 
ilkokuldan itibaren üniversiteye kadar 'bütün öğ
retim kurumlarının kapısını açacak hir sistem A. 
P. nin savunduğu sistemdir. Bunun için hugün 
ve 'gelecekteki ihtiyaçlara cevap verecek tarzda 
eğitimin temel sistemini bütün kademeleri ile kap
sayacak bir denge ve irtibat içerisinde düzenlemek 
zarureti vardı1:. A. P. olarak herkes için eğitim 
millî politikamızın temelini teşkil eder. Bu poli
tikamızın ahenkli gerçekleşmesi için ortaokulların 
daha küçük kasabalara, kadar götürülmesi, mesle
kî okullara 'büyük ağırlık verilmesi, ilk, orta, yük
sek öğretim arasındaki kopuklukların ortadan kal
dırılması ve eğitime ahenkli hir 'bütünlük verile
rek bu işe tein eklen, başlanılması uyarılarımız ara
sında du". 
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I Türk gençliğinin Atatürk ilkelerine bağlı, 
Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez hir 
bütün, Cumhuriyet ve demokrasi düzeninin in
san haysiyetine yaraşır en mükemmel bir rejim 
olduğunda inançlı, akılcı, yapıcı, vatanperver, 
milliyetçi bir gençlik olarak yetişmesi ve Türki-
yemizin sorunlarının sokakta değil, demokratik 
düzen ve Anayasa çerçevesi içinde çözümleneceği 

I bilincine erişmesi için hütün tedbirleri taşıyan te
mel bir kanuna ihtiyaç vardır. 

Değerli 'milletvekilleri, gençlerimizin arasında 
ırk, kültür, din, mezhep ve mahallî gelenek fark
ları doğuran cereyanlara karşı durmak, memleke
ti Batı medeniyetine biran önee kavuşturmak için 
ilim, fikir ve vicdan hürriyetleri üzerinde hoş 'gö
rürlülüğü baltalayacak taassup ve hedeflerden 

i gençlerimizi masun tutmayı vecibe sayarız. 

Lâikliği din aleyhtarlığı, dine saygısızlık ve
ya dinsizlik şeklinde anlamıyoruz. Devletin lâik 
olması vatandaşların dinleriyle alâkasını kesmek 
değildir. 

Bu nedenle; eğitimimizin en önemli dalların
dan hirisi olan din eğitimi, genel eğitim sistemi
mizin içerisinde, Anayasamızın direktiflerine gö-

I re yerini almalı ve çocuklarımız tarihleri, aııane-
I leri, örf ve âdetleriyle daima 'beraber olma ve 

onunla iftihar etme, ondan manevî güç alma im
kânlarını bulmalıdır. 

Milliyetçi gençlik millî eğitimle yetişir. Mil-
J letinin tarihinden kopmuş olan hir eğitim, ıbizi 

kalkman müreffeh Türkiye'ye değil, harabeler 
I içerisine, manevî yıkıntısının sefalet ve dejenere 

çukuruna götürür. Bu nedenledir ki, Türk mil-
I liyetçiliğine eğitimde en geniş yeri 'veren bir sis

temin devamlı savunucusu olacağız. 

Milliyetçi gençlik millî eğitimle yetişir. Mil
letin tarihinden kopmuş olan hir eğitim, bizi kal
kman müreffeh Türkiye'ye değil, harabeler ice-

I risino, manevî yıkıntısının sefalet ve dejenere çu
kuruna 'götürür. Bu nedenledir ki, Türk milliyet-

I çiliğine eğitimde- en geniş yeri veren bir sistemin 
devamlı savunucusu olacağız. 

Aziz arkadaşlarım, sözün huni sın a gelmişken 
Türk milliyetçiliğinden neyi kasdettiğimizi de 
açıklamaya 'mecburuz. 

Son zamanlarda milliyetçilik sözü, 'bununla il-
j gisi olsun vey:ı olmasın, herkesin her niyetini ta-

603 — 
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hakkukta kullandığı bir vasıta İmime geldi. A. P. 
olarak bizim milliyetçilik görüşümüz şudur : 

Büyük milletimizin bütünlüğünü ve bera
berliğini sağlamak, millî ihtiyaç ve menfaat
leri her türlü şahıs ve zümre menfaatlerinin üs
tünde tutmak, Türk vatandaşları ve nesilleri 
arasında şuurlu bir tesanüt, ve samimî kardeş
lik bağlarını ve birliğini kurmak, millî tarihe ve 
manevî değerlere saygı göstermek; yeni nesil
leri millî tarih şuuru içerisine yetiştirmek. 

İşte A. P.'nin milliyetçilik görüşü budur. 
Tasarının müzakeresinde imam - hatip okul

larını Temel Kanunda eski Hükümetin okul 
olarak bırakma teklifini uygun mütalâa etme
dik. Millî Eğitim Komisyonumuzun, eğitimi bü
tünleştirme ve bahsettiğimiz manevî yapıyı 
kuvvetlendirmek için bu maddeye verdiği yeni 
şekil ve «okul» kelimesini kaldırıp «lise» keli
mesiyle bu müesseseyi gerçek değerine götür
me gayretlerini şükranla karşılıyoruz. 

Manevî bağları kopuk, ahlâkı çökmüş, mil
liyetçilik görüşü cılızlaşmış toplumların ayak
ta kalacağına inanmıyoruz. 

Cumhuriyetin 50 nci yılını kutladığımız şu 
senede, millî eğitimimizin açık seçik bir siste
me kavuşmamış, belirli bir temele oturtulma
mış olduğunu görüyoruz. Hâlâ deneme okulla
rı, deneme usulleri devam etmekte ama, belirli 
bir sonuca ulaşılamamaktadır. 

Eğitim ve öğretimin baş unsuru olan öğret
men değişik kaynaklardan elde edilmekte, for
masyon inanç yönünden özel ilham veren bir 
menşee bağlanamamaktadır. Dünyanın hiçbir 
bölgesinde Türkiye kadar değişik menşeli öğ
retim görevlisi olan memleket yoktur. Ordunun 
ihtiyacı olan subay nasıl Harbiyeden çıkıyor
sa, cehalet ordusuyla mücadele edecek olan öğ
retmen de mutlaka onun harbiyesinden çıkma
lıdır. 

Eğitiminin temelinden tavanına kadar, sis
temi ne olursa olsun, memleket lehine alınacak 
sonuçta en önemli rolü oynayacak olan öğret
mendir. Bunun içindir ki, Temel Kanunda öğ
retmene geniş yer ayrılmıştır. Onlara çalıştık
ları bölgelerin özelliklerine göre bâzı sosyal 
ıhaklar tanınmış, bâzı imkânlar sağlanmıştır. 
Öğretmenlerini böylesine düşünen bir milletin 
onlardan' da beklediği şeyler olacaktır. Türk 
öğretmeni, Büyük Atatürk'ün dediği gibi, yeni 

nesillerin yaratıcısı olmak durumundadır. Her 
zümrede olduğu gibi, öğretmen camiası içine bi
raz daha fazla sızmış kişiler bu asîl meslek men
suplarını anarşik ve ideolojik konularda zan 
altına sokmuştur. 

12 Mart öncesi TÖS hâdiseleri ve TÖS ça-
lışmalariyle, 12 Mart sonrası Örfî İdare dosya
larındaki TÖS dâva dosyaları öğretmenlik mes
leğinin talihsiz ithamlara muhatab olmasının 
başlıca sebebidir. Boykot yaparak sınıfını ter-
keden bir öğretmenin, kendisinden ilim bekle
yen yavruya ne verebildiğini düşünmemesi; ka
nunları ve ona saygıyı öğretmesi gereken bir 
öğretmenin, kanunları hiçe sayıp saygıdan 
uzaklaşması, körpe dimağlara nelerin aşılandı
ğının açık delilidir. 

Bu nedenledir ki, öğretmenlik mesleği üze
rinde Temel Kanunda çok ciddî durulmalı ve 
çerçevesi kesin hatlarla çizilmelidir, öğretmen
lerin yetişme tarzı, menşe beraberliği, aldıkları 
formasyon ve benliklerine işleyecekleri Türk 
milliytçiliği büyük önem taşımaktadır. 

öğretmenlere her çeşit sosyal hakların ve 
imkânların verilmesini tasvibeden A. P., öğ
retmenlik mesleğinin daha cazip hale gelebil
mesini ve ulvî mesleğin gerçek mânasına göre 
değerlendirilmesini, temel eğitimin omurgası 
saymıştır. 

Aziz arkadaşlarım, huzurumuza gelmiş olan 
kanun tasarısı ufak tefek eksiklikleriyle millî 
eğitimin yukarıdan beri bahsettiğimiz bu ana-
sorunlarma büyük çapta çözüm bulan bir ta
sarıdır, Bu tasarıyı komisyonlarda büyük bir 
liyâkatla olgunlaştırıp, Yüce Meclisin huzuru
na getiren ve burada eleştirilerle buna katkıda 
bulunan değerli arkadaşlarımıza ve Yüce Mec
lisin öncelik ve ivedilikle bu tasarıyı kanunlaş
tırmak için hemen ele alıp neticeye vardırması 
için göstermiş olduğu büyük gayrete A. P. 
Grubu adına teşekkürlerimizi arz eden, şükran
larımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın hatip. 
Efendim gruplar ikinci defa söz istemişler

dir... 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) __ Sayın 

Başkan, ondan önce usul hakkında bir mâruzâ
tım olacak, müsaadenizle arz edeyim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Gruplar 
ikinci tur söz istemişlerdir; Sayın Mustafa Üs-
tündağ buyurun efendim. 
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AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Esasa 
müessir beyanım olacak efendim. 

BAŞKAN — Efendim, esas hakkında görü
şürken usul hakkında söz veremem. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, komisyonun şekli hakkında. 

BAŞKAN — Şimdi veremen Sayın Durak-
oğlu. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Aksi 
halde müza'kereye devam edemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, komisyonu 
temsilen komisyon üyesi. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Değil 
efendim; raporda sabit : Komisyon başkanı 
yok, komisyonun kâtibi yok. Sadese komisyon 
üyesi bir arkadaş tarafından komisyon temsil 
ediliyor. Bu tasarının müzakeresi mümkün de
ğildir. Tasarıda apaçık, komisyon başkan ve 
üyeleri diyor, burada hepsini yazıyor: «Bu ra
por Sözcüsü Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu.» 
Yok. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Burada ©fen
dim. 

BAŞKAN — Burada, efendim, geldiler. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Arslan 

Topçubaşı yok. (A. P. sılalarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen komisyon yetkilileri 
yerlerini alsınlar efendim. 

AHMET DURAKOĞLU («Sivas) — Buraya 
buyursunlar efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Durak-, 
oğlu hatırlattığınız için. 

Sayın Üstündağ, buyurun efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Komis
yon yerini almadı Sayın Başkan, başlayamazsı
nız efendim. 

BAŞKAN — Komisyon lütfen yerini alsın. 
Sayın Kavurmacıoğlu... 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, orada kâğıdımız var, komisyon adı
na İsmet Angı yetkili diye. Okumazsanız elbet
te taki'bedemezsiniz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, okuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Temel kanun tasarısının Yüce 

Meclisteki müzakerelerinde komisyonumuzu 

temsile Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'nın 
yetkili bulunduğunu saygılarımızla arz ederiz. 

Plân Komisyonu 
Başkan V; 

Niğde 
Naci Çerezci 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, komisyon kararı olmadıkça başkanın 
bir kimseyi yetkili kılmasına İçtüzük cevap ver
mez. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, komisyonun 
karar vermediğini nereden biliyorsunuz elen
dim? 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) -^ Yazmı
yor orada efendim, yazmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Angı, komisyonun ka
rarıyla mı burada bulunuyorsunuz efendim? 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Sa
yın Başkan ,komisyon toplantı halindedir. Bu 
toplantıda beni vazifelendirerek buraya gön
derdiler. Tezkere okunsaydı bu iş buraya var
mazdı. 

BAŞKAN — Evet, biliyorum. Teşekkür ede
rim. 

Tezkere yanlışlıkla okunmamıştır, özür di
leriz. Şimdi ise tezkere okunmuştur. Komisyon 
toplantı halindedir, Sayın Angı'yı komisyon 
görevlendirmiştir. Teşekkür ederiz efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Tamam 
tamam. (A. P. ye C. G. P. sıralarından alkış
lar.) 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Komis
yon demiyor ki, efendim, kendileri de demedi
ler. 

BAŞKAN — Kendileri ifade ettiler efen
dim, komisyon toplantı halinde imiş, kendisine 
yetki vermişler. Buyurun efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Komis
yon buradadır Sayın Başkan, vazifesinin başın
dadır. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — İyi efen
dim, daha çabuk karar verir. 

BAŞKAN — Efendim karara müsteniden 
geliyor, zabta geçtiğine göre mesele yoktur. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Adam
lar hiç mi dışarı çıkmayacaklar1? 
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AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sen sus, 
cehalet içindesin. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Üstündağ. 
C.H.P. GRUBU ADINA MUSTAFA ÜS

TÜNDAĞ (Konya) — Saym Başkan, saym 
milletvekilleri.... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ahmet 
Durakoğlu, seni 90 defa okuturum. Cebimden 
çıkarırım, çerez olarak kullanırım. 

BAŞKAN — Saym Tosyalı lütfen; Saym 
Tosyalı, Saym Tosyalı... 

HASAN TOiSYALI (Kastamonu) — Bir ta
raftan memleket sathını karıştırın, bir taraftan 
Meclisi karıştırın?.. Olmaz böyle şey, nasıl re
form çıkarılır 'böyle. 

BAŞKAN — Saym Tosyalı, Saym Tosyalı, 
lütfen yerinize oturunuz. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Senin 
efendilerin karıştırıyor, uşak herif. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Nasıl 
cehaletmiş, 16 sene dış memeleket'lerde tahsilim 
var, tecrübem var. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efen
dim. Saym hatip lütfen konuşmanıza .devam 
ediniz efendim. 

C.H.P. GRUBU ADINA MUSTAFA ÜS
TÜNDAĞ (Devamla) — Saym Başkan, saym 
milletvekilleri... (C. G. P. ve sıralarından ayağa 
kalkmalar ve karşılıklı lâf atmalar, gürültü
ler). 

BAŞKAN — Saym hatip buyurun efendim. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sa

yın Başkanım o kadar çok gürültü var ki.. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, lütfen 
yerlerimize oturalım ve hatibi dinleyelim. Usu
lü bozmayalım saym arkadaşlar. 

Buyurun saym hatip. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sa

yın Başkan, saym milletvekilleri; C. H. P. Gru
bu adına Millî Eğitim Temel kanunu tasarısı 
üzerin'de görüşlerimizi arz etmek üzere... (Gü
rültüler) . 

BAŞKAN — Saym Üstündağ, buyurun 
efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben 
beş tane lisan biliyorum; nasıl cehaletmiş? On-
altı sene dış memleketlerde kaldım. 

BAŞKAN — Saym Tosyalı, lütfen yerinize 
oturun efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Konuşu
lan konuda bilgin olmadığını söylüyorum; 
başka ne olursan ol. Beni alâkadar etmez. 

BAŞKAN — Cevap vermeyiniz efendim. 
/Saym Tosyalı, lütfen yerinize oturun. 

Buyurun Saym üstündağ. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sa
ym Başkan, saym milletvekileri, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubunun Millî Eğitim Temel ka
nunu tasarısı üzerindeki görüşlerini arz etmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Önümüzdeki Millî Eğitim Temel kanunu ta
sarısı iki anakısmı kapsamaktadır; örgün eği
tim ve yaygın eğitim.. «Örgün eğitim» adı al
tında okul öncesi eğitini, temel eğitim, orta öğ
retim, yüksek eğitim kısımları kapsanmış, öğ
retmen mesleğine de ayrıca yer verilmiştir. 

Tasarının hazırlanışında pek çok eğitimci 
arkadaşımın değerli katkıları olmuştur. Bu kat
kılardan dolayı kendilerine grubum adına te
şekkürlerimi sunarım. 

ıSaym milletvekilleri, keşiflerin ve istihsal 
vasıtalarının devamlı olarak geliştiği, ekonomi
nin devrimler geçirdiği, baş döndürücü değişik
liklerin cereyan etmekte olduğu çağımızda, sü
ratli gidişe ayak uyduralbilmek için sosyal, si
yasî ve endüstriyel sahalarda iyi yetişmiş kali
teli insangücüne duyulan kuvvetli ihtiyaç, eği
timin değerini her geçen biraz daha kuvvetlen
dirmektedir. 

Uzun bir süre plânsız bir düzende gelişen 
Türk eğitimi, kapasite artışı, insangücü hedef
leri bakımından yetersiz kalmıştır.. 

Çağımızda gayrisâfi millî hâsılanın elde edil
mesinde, emek ve sermaye yanında, üçüncü bir 
faktör olarak insan kaynaklarına, eğitim ve tek
nolojik araştırmalara yapılan yatırımın büyük 
rolü olduğu artık herkesçe anlaşılmış açık bir 
gerçektir. Dünya bugün eğitimi bir hizmet de
ğil, emek ve sermaye gibi bir yatırım olarak 
görmektedir. Emek ve sermayenin yanında bu 
üçüncü kuvvetin yani eğitimin ekonomik geliş
mede oynadığı rol teknolojik gelişmelere para
lel olarak artmaktadır. 

Amerikalı iktisatçı Denison'un çalışmaları
na göre 1909 - 1929 yılları arasında Amerika'da 
ekonomik gelişmede emek ve sermayenin payı 
% 50 iken, 1929 - 1957 döneminde emek ve ser
mayenin gayrisâfi millî hâsılanın artışındaki 



M. Meclisi B : 116 28 . 5 . 1973 O : 1 

payı % 30 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç. 
ekonomik gelişmede büyük rolü olan üçüncü 
faktörün, yani eğitimin nispetinin % 7Ö'e yük
seldiğini gösterir. 

Amerikalı diğer bir iktisatçı, Seihultz, 1950 -
1956 döneminde eğitime yapılan yatırımların 

maddî sermayeye yapılan yatırımlardan 3,5 kat 
daha cazip olduğuna işaret etmiştir. 

Bütün bu çağdaş gerçeklerin ışığında, gele
cekte büyük hatalara düşmemek için milletçe 
eğitime gereken önemi vermemiz gerektir. 

Zannederim bu gerçeklerle, özellikle 12 Mart
tan sonra başa gecen hükümetler eğitimde re
form girişimlerinr1 e bulundular., 

Eğitim, büyük süper sistemlere bağlı çalı
şan önemli bir alt sistemdir. Bir toplumda üc 
anasisteme raslanır: Sosyal sistem, ekonomik 
sistem, politik sistem... Devamlı olarak bu sis
temlerle içice çalışan eğitimin gerçekten refor-
me edilebilmesi için evvelâ sistem görüşü üzerin
de anlaşmamız gerekir; sonra da reform kav
ramı üzerinde anlaşmamız gerekir. 

Herhangi bir kurumda yenilik yapabilmek 
için dikkat edilecek anaprensipler şunlardır : 

Yenilenecek kurum, yani sistem hakkında o 
kurumu yenilemek isteyenlerin aynı görüşe var
maları gerekir; Kimler bu konuda çalışıyorlar
sa, eğer bir sistem teorisini taklbediyorlarsa, 
bu konuda çalışan arkadaşların sistem kavramı 
konusunda belli bir görüşe varmaları gerekir. 
Bunun için kendilerini belli bir ölçüde yetiştir
meleri gerekir; belli bir olgunluğa, erginliğe 
varmaları gerekir. Değerli arakadaşlarım, aksi 
takdirde bu reform- tasarısının başından sonu-
da ka^ar «Sistem görüşüyle hazırlanmıştır,,» 
deseniz bile, bütün sistem teorilerini altüst 
eden. reform niteliği olmayan, bugünkü gibi 
hiçibir şey getirmeyen, suya sabuna dokunma
yan, bana göre hiçbir şeye zararı olmayacak, 
ama hiçbir şey de getirmeyecek bir tasarı bu
raya gelmiş olur. 

İkinci önemli prensip: Eğer bir ülkece Mil
lî Eğitim Bakanlığı bir sistemi yenilemek ister
se o sistemin ürününü değerlendirmesi gerekir. 

Çok saygı duyduğum, değerli Millî Eğitim 
Bakanlığı mensulbu arkadaşlarım Türk eğitim 
sisteminin ürününü gerçekten değerlendirmiş
ler midir, ellerinde böyle bir değerlendirme var 
mıdır; 'böyle bir değerlendirme için hangi te

şebbüslerde bulunmuşlardır? Hangi üniversite
nin katkısını almışlar, yurt çapanda hangi bi
limsel araştırmaya girmişler ve Türkiye'deki 
eğitim sisteminin ürününe gerçekten bir değer-
dirmeyi koymuşlar ve «Bu, şudur!» demişler 
midir? 

Prensipleri şunun için veriyorum arkadaş
larım: Herhangi bir sistemde teorilerine 'göre 
bir yenilik yapmak istiyorsanız, sistem teorile
rinin önerdiği şu anda anaprensiplere riayet 
etmemiz gerekir. Bu prensipleri vermeye devam 
Hiyorum. 

Bu prensiplerden üçüncüsü; gerçekçi ve 
oı,aştırıcı yönden sistemdeki yapım ^atalarının 
kaynaklarını bulmak zorundayız. 

Türk eğitim sistemindeki yapım hatalarının 
kaynaklarına indik mi; bunun için gerekli ça-
'ışmalan yaptık mı? Zabıtlara geçmesi ve de
ğerli arkadaşlarıma görüşlerimi aktarmak için 
bu meselelere temas edeceğim. Ne kimseyi tah
rik etmek niyetindeyim, ne de münakaşa çıkar
mak niyetindeyim. Burada beni dinleyen millî 
eğitimin değerli uzmanlarının bana hakkımı 
teslim edeceklerine inanıyorum; yarın bu zabıt
ları okuyacak değerli bilim adamı ve uzmanla
rın... 

Türkiye'deki eğitim sisteminin yapım ha
talarına gerçek teşhis konulmuş mudur? Eğer 
bu teşhisi gerçekçi yönden Ikoymamışsaik bü
tün önerilerimiz bizi yanlış yönlere götürecek
tir. 

Yüksek öğretimdeki bâzı anarşik hareket
lerin kaynağının nereden geldiğini, dünyada
ki bütün dalgalanmaları takibetmeden, «Ana-
şinin kaynağı üniversitedir, yüksclk öğretim
dir,» diye teşhis jkoymaya gidersek; bugün 
Avrupa Konseyindeki 300 sayfayı gecen genç
lik sorunları üzerindeki çalışmayı dahi oku
mazsak ; 

Avrupa Konseyi dünyadaki gençlik so
runları üzerine, anarşik olayların nedenleri 
üzerine milyonlarca lira ta/h sis e^er 300 say
fayı gecen raporlar düzenler, ama TürkyeVe 
bunlar nazara alınma^; s;l!kalem, bi1" nokta
da «Bütün anarşik" hareketlerin [kaynağı yük
sek öğretimdir» der ve yüksek öğretim'mizi 
buna göre düzenlemeye, o.na göre eğitim sis
temimizi düzenlemeye, kalkarsak, yapacağı
mız bütün işler tepki mahiyetinde olur, 

— 607 — 
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bunu başka bir tepki götürür değerli arkadaş
larım... (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri. ) 

Bu Meclis bu baıkışl'a bunu üljke yararı
na düzeltemez. O bakımdan, değerli bilim 
adamlarından, birçokları meslektaşım olan 
ve yakinen tanıdığım çok değerli Millî Eği
tim mensuplarından rica ediyorum; lütfetsin
ler, sistem teorisinin ana prensiplerine dikkat 
etsinler. Bununla ilgili yayınlar okunsun, üni
versitelere görev verilsin; üniversiteler bu 
konuda çalışsın. Bir eğitim reformu getire
lim buraya, bu reform üretici olsun; bu reform 
eğitim sistemin'n diğer sitsemlerle olan ilişkileri
ni değiştirsin. Reform budur. Reformun başka 
ta.'ifini bana ne vonds g3tlr'rs3niz getirin sistem 
teorilerine göre inanmam. Çürfkü, mevcut 
teoriler bunu önermeiktedir, mevcut teoriler 
de elimizin altında... Eğer eğitim sisteminin 
diğer sistemlerle olan ilişkilerini değiştirmez, 
eğitim sisteminin bugüne rağmen yarınki üre
timini artırıcı nitelikte bâzı gelişmeler getir
mezseniz, bunun adına reform diyemezsiniz. 
Bunun adına, yenileme, değişiklik diyemezsi
niz. Bunu derseniz dünya kabul etmez. Tabiî 
ben biraz sonra sormaya devam edeceğim. 

Bu eğitim Reformu tasarısı geçtiği zaman, 
Türlk Miöilî Eğitimindeki, üretimde ne kadar 
artış olacafk? Politik sistemle, ekonomik sis
tem ve de sosyal sistemle, altsistem olan eği
tim sisteminin ne gibi ilişki değişiklikleri ola
cak? Bunların detaylarını istemek mecburiye
tindeyiz Eğer reîormsa, bunlara inmek mec
buriyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım; bir sistem eğitim sis
i m i gibi bir açık sistem - katiyen kapalı 
sistem yapamayız - devamlı olarak çevresine 
kendisini açık tutar, çevresinden devamlı en
formasyon alır ve 'aldığı enformasyona göre 
çevresine kendisini en iyi şelkilde adapte ede
bilmek için kendisini sürekli olarak yenile
meye açık tutar. Bu getirdiğiniz reform tasa
rısında eğitim 'sistemine verdiğiniz şekil gerek
tiği Ikadar çevreye açık olacak, çevreden ge
rekli enformasyonu devamlı olacak ve gerelk-
tiği zaman çevrenin, yani dünya değişirken, 
Türk toplumunun değişikliklerini de takibe-
decek ve. ona kendisini adapte edebilmek için 
devamlı bir uyum adaptasyonu içinde buluna

bilecek midir? Hangi maddesiyle, hangi ilke
siyle?.. Birtakım süslü ilkeler konmuştur. Tek 
kabul ettiğim taraf; sistem teorilerinden alına
rak bâzı süslü ilkeler tasarının başına konmuş
tur, ama; tasarının maddelerinde o konulan 
süslü ilkeleri gerçekleştirecek tek adımı bul
maya imkân yoktur. 

Değerli arkadaşlarım; diğer bir ilkeye daha 
temas ediyorum': Bir sistemi yenilemek istiyor
sak; eğitimde yenilikler yapmak, - eğitim çok 
kompleks bir sistemdir - bu yenilikleri yapacak
ların disiplinler arası bir çalışma yapmasını ge
rektirir. Eğitim reformu üzerindeki komisyon 
çalışmalarını yapan arkadaşlarımı yakinen ta-
kiıbeden arkadaşlarınızdan birisiyim, - sizlere 
bundan sonra sekiz yıllık okullar meselesindeki 
görüşlerimi arz edeceğim - gerçekten disiplinler 
arası bir çalışma yapılmış mıdır? Ekonomistler, 
sosyologlar, program geliştirmeciler, hattâ di
ğer bilim dallarının uzmanları toplanmış, bun
lar gerekli altkomisyonlara ayrılmış, dünyada 
bu sahadaki oluşumlar takilbedilmiş ve disiplin
ler arası bir araştırma, bir çalışma yapılmış mı
dır? 

Değerli arkadaşlarım; sistemde, eğitim sis
teminin dinamiği diye büyük bir kavram var
dır ki, bu eğitim sisteminin dinamiğin sağlaya
bilmek için bu reformu yapmak isteyenler de
vamlı olarak, şunu gözönünden kaçırmamak zo
rundadırlar; eğitim sisteminin çevreyi devamlı 
tahmin etmesi ve çevreye uyum göstermesi zo
runludur. Bu bakımdan, eğitim sistemlerini çev
reye tamamen açık sistemler haline getirmek 
mecburiyetindeyiz O kadar açık sistemler ha
line getirmek mecburiyetindeyiz ki ,gecen gün 
üniversite reform tasarısı üzerinde de söyledi
ğim gibi; - bugün tekrar söyleyeyim - yüksek 
öğretimde üniversiteye getireceğiniz bâzı ku
rallarla yüksek öğretimimizi tamamen kapalı 
sistem haline getirme durumundayız. 

Bir memleketin yüksek öğretimi kapalı sis-
tes haline gelirse, o memlekette yenilikler ve 
gelişmeler bekleyemezsiniz. Busu demektir: Biz, 
Türkiye'den hâlâ Ortaçağın eğitim felsefesinin 
takibettiği esasiyeciliği takibediyoruz elemektir. 
Geçmiş kültürün kalıtımını, mevcudu devam et
tireceğiz, ama prograsif bir felsefeyi asla kabul 
etmeyeceğiz. Çünkü, progresif bir felsefe, an
cak ve ancak görüşlerin açıklıkla, yüksek öğre-

— IÖ08 — 
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tim sıralarında münakaşa edilip, çevre sorunla
rının yüksek öğretim sıralarına getirilip müna
kaşa edilerek daha ileri atılımlara götürebildi
ği an olur. Halbuki, yüksek öğretimde çalışan 
(benim değerli bir meslektaşım, sosyal problem 
altında memleketin bir sorununu getirir, müna
kaşa ederse, o günkü siyasî iktidarca azıcık do
kunursa, ki dokunacak, mecburdur dokunmaya; 
çünkü; mevcut sosyal problemler direkt olarak 
siyasî iktidarları ilgilendirir, ona dokunduğu 
an, benim o kürsüden hitabeden arkadaşımın 
görevi son bulacaktır. Böyle.bir ülkede, eğitim 
sistemine açık sistem demeye imkân yoktur. 
Açık sistem olmayan eğitim sistemleri, yenilik
ler getiremezler. O ülkenin sorunlarını, kendi 
kapıları içerisine alıp münakaşa edemezler, ken
di kapıları içerisine alıp münakaşa edemedik
leri için taklitçi olurlar, basmakalıpça olurlar, 
Ortaçağın esasiyesi felsefesini takilbederler, 
progresif olamazlar... (C. H. P. sıralarından, 
«Bravo.» sesleri, alkışlar) o zaman, ileride, güç
lü Türkiye'yi yaratmamız çok güçleşir. 

Arkadaşlarım, buraya çok güzel ilkeler kon
muş. Kalkınmanın anatemeli insan, unsurudur. 
İnsan unsurunu, beyin unsurunu yetiştirecek 
müessese; eğitimidir. Ona şekil verecek, onu 
ülkenin koşullarına göre, ihtiyaçlara göre ha
zırlayacak müessese, sistem, eğitim sistemidir. 

Aslında biz, eğitimci olarak ve bir çokları
nın inanmamasına rağmen determinizme inanı
rız, Determinizme inanmasak eğitim yapmaya 
kalkmayız. Doğuşta kalıtsal bâzı güçlerle do
ğan çocuk sosyal bir hayvandır Ama, çevresiy
le olan etkileşimi dolayısıyle, okullardaki etki
leşim neticesi olarak, biz onu ülkenin koşulları 
içerisine hazırlar, kendi ülkemizin Türklük 
damgasını, kendi kültürümüzüde onun üzerine 
Jbasar, kendi ihtiyaçlarımıza göre ona eğitim 
müesseselerimizde şekil veririz.. Pekiyi, Türki
ye'deki koşulları sınıflarımıza alamayacağız, 
üniversite dahil- bir gelir dağılımındaki adalet
sizliği, bir sosyal prdblemleri okutan hoca, sı
nıfında münakaşa edemeyecek. Gecekondu so
runlarım sınıfında münakaşa edemeyecek, yok
sulluğun ileri gittiği bölgedeki bâzı problemleri 
benim öğretmen arkadaşım sınıfına getireme
yecek, pekiyi ne zaman, nerede siz bu sorunla
rımızın şekillenip, çocuklarımızın ona göre ye
tişmesini isteyeceksiniz?... (0. H. P. sıraların
dan, alkışlar.) 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bura
da, burada.. (A. P. sıralarından, «Neyi kastedi
yorsun, sadede gel» sesleri.) 

C. H. P. GRUBU ADINA MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 
katiyen kastım o değil, geleceğim. Bütün söyle
mek istediğim şey; şuraya kadar söylediklerimi 
kısaca bir iki cümle ile özetlersem: Eğitim, bi
reyin davranışlarında istendik değişmeleri yap-
ma'sürecidir. Bu değişme, bireyin kendi yaşan
tıları yolu ile olur. Eğitim budur. Biz, bireyin 
davranışında Plânlamanın, Anayasanın çizdiği 
istikamette değişiklikler yaparak o bireyi ülke
niz koşullarına göre hazırlayacağız Eğitimci 
arkadaşlarım, eğitimi böyle tarif ederler. Pe
kiyi eğitim böyle olduğuna göre; bu geçen ka
nunlarla eğitim sistemlerini kapalı sistem ha
line dönüştürürsek Türkiye'nin meseleleri ve 
sorunları bilim kürsülerinde münakaşa edilmez
se, çocuklarımızı memleketimizin koşullarına 
göre nasıl yetiştireceğiz t Nasıl o davranışları 
kazandıracağız. Bugün siyasal iktidar sizsiniz, 
yarın burası, öbür gün orası olabilir. Ben, mesele
nin orası üzerinde değilim, ama eğitim sistemimizi 
taklitçi, uydu, beni Amerika'da öğrendiklerimi 
üniversitede okutan, ama Türkiye'deki mesele
leri oraya adapte edemeyen bir hoca haline ge
tirmek istiyorsanız, bu eğitim sisteminin bize 
hayrı olmayacağı görüşünü savunmak istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Reform; amaçlarda ve araçlarda yenilik de

mek. Reform: organizasyonda ve işleyişte ras
yonellik ve verimlilik unsurlarının tümünü kap
sar. Reformcu girişimlerde, sistemlerin çevrele
riyle olan ilişkilerinde toplum lehine değişiklik
ler, yenilikler iyileştirmeler olur. Bunları gele
cek bilir. Süratli bir sosyal, ekonomik gelişme 
şeklinde ifade edilen kalkınma... Kalkınmayı bir 
defa daha tarif ediyorum; bu kelime her zaman 
ağzımızda: Süratli bir sosyal, ekonomik geliş
me, değişme şeklinde ifade edilen kalkınmanın 
toplumsal çalkantılara yol açmadan gerçekleş
tirilebilmesi için; toplumsal oluşum ve gelişime 
uyulması değil, (yani evrime uyulması değil) 
toplumsal oluşum ve gelişimin önünde gidilme
si zorunludur. Onun için biz eğitim reformu is
teriz; onun için reform getirin, kendi başına 
gelişimin düzeyinde gitmeyelim, biran evvel 
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toplumsal patlamaların, hareketlerin olmaması 
için onun önüne geçelim, onun tedbirlerini ala
lım demek için reform isteriz. 

Sözümün başına bir daha dönmek istiyo
rum; süratli bir sosyal, ekonomik gelişme, de
ğişme şeklinde, ifade edilen kalkınmaya hizmet 
edecek insan unsurunu hazırlamak için bu ta
sarının içinde maddeler buluyor muşunu? Tasa
rıyı hazırlarken buna dikkat etmeniz gerekir
di. 

Nedir bu reformun ilkeleri? Reformun bâzı 
ilkeleri vardır; birçok ülkeler bunların üzerin
de çahşmaktadırlar, anailkeler tespit etmekte
dirler, Şimdi reform tasarısını lütfen benim sa
yacağım açıdan (ben bunları kendim uydurmu
yorum, tamamen evrensel olmuş bâzı ilkeleri 
buraya getiriyorum) ele alalım Reformun ilke
leri şunlardır; eğer bir meselede refom yapa
caksanız, bu ilkeleri de gö^önimde bulundurula
nız lâzımdır. 

1. Reform, kalkınmaya yeni güçler ilâve 
etme yönünde, üretimi artırıcıdır. Birinci ilke 
budur ve bütün maddeleri bu açıdan değerlen
dirmek zorundayız. İlke gözlüğünü takacağız 
ve hepsine bakacağız. 

2. Kalkınma engellerini giderici olur; kal
kınma engelleri varsa, onları kaldırıcı nitelikte 
olur reform. 

3. Sosyal adalet ve fırsat eşitliğine yer ve
rir. 

Eğer reform yapacaksak bu gözlükleri ba
şından sonuna ika d ar gözümüzden çıkarmama
mız lâzımdır. 

4. — Kalkınma süreci ilcinde doğaeaik top
lumsal problemleri çözücü nitelikte olur. 

Değerli arkadaşlarım, bu ilkelerin ışığı al
tında maddeleri, yeniden teker teker okuya
rak, acaba burada reform ilkeleri açısından, 
meseleye bakılmış, bu ilkelere riayet edilmiş 
midir, edilmemiş midir diye bunu yoklayınız. 

Bunlardan bir tanesini müsaade ederseniz 
sizlere söyleyeyim. Sözde fırsat eşitliğini getir
mek için paralı yüksek öğretim yapıyoruz. Pa
ralı yüksek öğretime kimse itiraz etmez. As
lında kelimelere bakarsanız son derece cazip. 
Diyor ki; «Varlıklılardan alacak ve yoksul öğ
rencilere burs vesaire olarak vereceğiz ve böy
lece fırsat eşitliğini sağlayacağız.» Ama, top
lumlar birbirlerinden farklıdırlar. Bir Amerika 

toplumu ile bir Türk toplumunu aynı potaya 
alır, ona göre reform yapmaya giderseniz, ilk 
saydığım ilkeye tekrar dönerek cevap vermek 
isterim iki, siz memleketteki eğitimin ürününü 
değerlendirmezseniz, onların bâzı yapım hatala
rına inmezseniz, o zaman Amerika taklitçiiliğd 
buraya gelir ve Ameriika'dafci paralı eğitimi 
buraya alınca da memlekette fırsat eşitliğimi 
sağlayacağız zannederiz, sağlayamayız. 

Türkiye'nin sosyal bünyesi, ekonomik bün
yesi ve politik bünyesi Amerika'dan çok fark
lıdır. Amerika öyle endüstriyel bir ekonomiye 
girmiş ki, hizmet meselelerinden çıkmış, tama-
men pazar ekonomisine ginmiş. Amerika'da bir 
öğrenci birçok vakıfların, üniversitelerin des
teklediği burslar yanında 2 saat pıart - time ça
lışmakla günlük yiyecek, içeceğini temin ettiği 
gibi, bir mıevsimde artırdığı ile de üniversite
nin alacağı ücreti ödeyebilir. Her üniversitenin 
iş bulma bölümleri vardır. Günde 2 saat bula
şık yıkar veya masaları temizler; 2 saatlik bir 
çalışma ile bütün yiyeceğini, içeceğini karşıla
yabiliyor; babasına, annesine yük olmadan 
(hattâ varlıklı çocuklar bile yük olmuyorlar.) 
(bunları giderebilecek durumdadır. 

Şimdıi bana sorarsanız, «Türkiye'de bu ola
maz mı?» diye, örneklerini biraz incelemek lâ
zımdır. Onun için toplumu, (burada zikredilmiş 
çok doğru bir ilke) bir bütün olarak almak 
'mecburiyetindeyiz. Bu stratejiye uyulsaydı, 
(ki ilk yapılan çalışma çok farklıydı; çok de
ğişti) o, toplum sisteminin içinde eğitim siste
mini, üretim sistemindeki gerekli gelişmeyi ar
tırma yönünden, insan güeü sistemine bağlıyor, 
bunun içinde dönüştürüyor eğitim sistemin. Ha
kikaten toplumu birbirinden ayıramazsınız. 
Toplumun organları mahiyetindıe olan müesse
selere şöyle kısaca değinirsek; sanat, eğitim, 
ekonomi, din, aile, devlet; bütün bunlar top
lumun organları mahiyetindedir. Bunlar birbir
leriyle devamlı ilişki halindedirler, örümcek ağı 
gibi; kültürün tarifi de buradan çıkar. Bunlar 
birbirleriyle olan ilişkilerinde devamlı alış veriiş 
yaparlar; eğitim ekonomi ile; ekonomi aile ilıe; 
aile sanatla; sanat dille; dil dinle devamlı alış 
veriş halindedirler. Bunların meydana getirdiği 
kültürdür. O kültür, işte avueunun içine aldı
ğım çocuğu ve bizi etkiler ve bize Türk damga
sını basar. 
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Müsaade ederseniz, Türkiye'deki bu yapıyı 
analiz ettiğimiz zaman, ne olurdu sağlık siste
mine bir göz atsaydık? Sağlık sisteminde de 
der ki ; «Fakirler bedava tedavi olacak; varlı
klar karınca kaderince verecek.» Ama tatbikat 
böyle midir? Tatbikat tamamen tersidir. Var
lıksızlar hastane kapılarında sürünür ve kan 
parası 'bulamadıklarından ölürler; varlıklılar 
işlerimi yürütürler. Hangi partiden olursak 
olalım arkadaşlarım, gerçeği kabul etımek zo
rundayız eğer reform yapacalksak. 

Biliyorsunuz bir kredi sistemi uyguladık. 
Değerli millî eğitimci arkadaşlarım bu uygula
nmayı bilirler; beraberce sancısını çektik, zaman 
zaman kendileriyle münakaşalar yaptık. Bu yıl 
oldukça geniş tutulduğu için, kredi, ihtiyacı 
karşıladı. Ama, geçen yılı birlikte inceleyelim; 
2 bin kredi veriliyordu, 10 bin müracaat vardı. 
Bizzat şahit oldum; öyle işler yürüyordu ki, 
fukara ve kimsesiz çocuklar kredi alamıyor
lar, benim gibi 'beylerin çocukları mutlaka bir 
yolunu bulup krediyi alıyorlardı. Paralı eği
timde de aynı şeyin işlemeyeceğini, hangi esa
sa dayanarak arkadaşlarım bana .açıklayabilir
ler? Yarın yine kimsesiz ve yoksullar kapı 
önünde kalır; yine bizim gibi adamını bulan
lar, gerekirse fakir ilmühaberi alır, çocuklarını 
bedava okuturlar mı diye korkuyorum ve bu 
korkumun gerçekleşeceğinden de endişe duyu
yorum. Ben bunu istemez değilim; ama benim. 
ülkemin sosyal, ekonomik ve politik yapısı 
Amerika'dan farklı. Onun için paralı eğitimin, 
ülkemin koşulları içinde düşünerek, karşısında
yım ; sonuna kadar karşısında olacağız, Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu olarak bu tatbik edil
diği zaman, adım adım izleyeceğiz ve bulduğu
muz her aksaklığı Meclis ıkürsüsünden halka 
duyuracağız. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Değerli arkadaşım İhsan Ataöv'ün bir gö
rüşüne katılmıyorum. «C. H. P. Genel Başkanı 
bugün yurt saitlhmda geziyor.» Bir şeyi söyler
ken çok dikkat etmek lâzımıdır; müsaade eder
seniz onun seviyesine düşmemek için, onun gibi 
mücadele etmeyeceğim. Sayın Demire! hakkın
da bâzı övgüler isıraladı. Bunu halik övecek. Bir 
partinin milletvekilinin, kendi Genel Başkanı
na buradan övgü düzmesinden, öyle zannediyo
rum ki, Sayın Demirel bile hoşlanmaz. Akılsız 
dost zararlıdır bazen. 
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Ben Genel Balkanıma burada övgü düzme
yeceğim; ama yarın Demirel çıkacak, yurt sat
hında gezecek; politikacılar olarak görevimiz 
vatandaşa gitmek, onlarla konuşmak, omlara 
meseleleri anlatmaktır... 

HİLMİ BİÇER (iSinop) — Ama zamanında; 
5 kişiyi bırakıp kimse gitmezdi. 

BAŞKAN — O meseleyi tavzih etmişlerdi. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sa

yın Başkan, siz de cevap vereceğim zannıyla ce
vap buyurdunuz, ama ben sataşmak niyetinde 
değilim. 

Bu arada da gidilebilir, yarın da gidilebilir; 
parlamenteri bağlayan bir bağ yoktur, realist 
olmak zorundayız. Halkın hizmetine gitmişse ve 
bunu hu Meclis kürsüsünden şu veya bu şekilde 
istismar etmeye kalkarsak bunu halk affetmez. 
Kimseye sataşmak gibi maksadım yok. Amıa şu
nu demek istiyorum, yani» demek istediğim kim
seye sataşma falan değil. ıSayın Ataöv'ün bu
radan benlim Genel Başkanıma lâyık gördükle
ri şeyi katiyen kabul etmiyorum. Her genel baş
kan vatandaşına gidecektir, onu uyaracaktır. 

HİLMİ BİÇER (İSinop) — 5 kişi bırakıp da 
igidilmez. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Par
tinin ımiilletvefcilieri olarak biz buradayız. Ta
kip ediyoruz meseleleri. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Kahraman Ma-
raş) — Kaç kişi ile takip ediyorsunuz?.. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Açı
ğını söyleyeyim arkadaşlarım, bu... 

A. SAKIP H1ÇER1MEZ (Ankara) — Kah
vede oturur gibi oturuyorsunuz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım sa
yın arkadaşlar, lütfen. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Kahraman Ma-
raş) — Kahvede oturan sensin. 

BAŞKAN — Kısa kesin cevaplarını efen
dim, lütfen karşılıklı konuşmayalım. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bu 
reform tasarısının buradan geçmesinde hiçbir 
yarar yoktur, açıklamaya çalışıyorum. Onu ge
çirmemek için muhalefet olarak elimizden ge
leni yapacağız. Lütfedin buna hak verin. Onun 
için işin o (tarafına değil, meselenin ananokta-
sına girmek istiyorum. Bu kürsüden; «Efendim, 
benim Genel Başkanım şöyle hizmet etti, böyle 
»hizmet etti» filân der, öbürüne de böyle derse-
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nâz, ya b em şimdi ibu kürsüden aynı seyiyeye 
kendimi imdirir, «Demirel bu memlekete neler 
f â t M i t » der, baştatf ı&yağa sayarsam ne kaza
nır Parlâmento? Parlamento ne kazanır değerli 
arkadaşlarım?.. Çok şey sayabilirini değil «mi?.. 
(A. P. sıralarından «ıSayaeaksan say» sesleri.) 
Sayamazsınız derseniz saymaya aşlarım. 

BAŞKAN — Sayın hatip, unutmayınız ki, 
genel başkan meselesini evvelâ bir başka sözcü 
ağzına aldı; lütfen 'efendim Ibu meseleyi kapa
talım. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Say
maya başlarım... İstemiyorum diyorum, fayda 
yoktur diyorum; ama say derseniz... (A. P. sı
ralarından «Sayacaksan say», «Say bakalım.» 
şeşleri) ...birçok şeyler sayabilirim. (A. P. sıra
larından «'Say bakalım.» sesleri.) Benim say-
Idıfklanmı hiç düşünmenize lüzum yok, kafanız-
dakileri söyleyeyim yüne kâfi. (A. P. sırala
rından «Neymiş söyle bakalım?» sesleri; C. H. 
P. sıralarından alkışlar.) 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — S e -
nkı kalbindekini ben biliyorum. 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Bir eği
timci gibi konuş. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Epeyce eğitti Sizleri hanımefendi. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, lütfen konuş
malarınıza devam edin efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — D -
gerili arkadaşlarım, şimdi müsaide ©derseniz, Ö 
yıllık eğitim sisttemii getirdim ektedir; bunun üze
ninde konuşmak istiyorum. 

Kim istemez 8 yıllık eğitim? Hangi Türk dü
şünürü, hangi Türk aydını, hangi Türk vatan
daşı, bütün vatandaşlarının 8 yıllık eğitimden 
•geçmesini istemez? Bunu istemeyecek birlisini jaıs-
la tasavvur edemiyorum. Mutlaka ister; ama bir 
öneriyi getirdiğiniz zaman, hele adını «reform» 
koyarak bir Öneriyi getirdiğimiz zaman; bunun 
fizibilitesini, bunun geçerliliğini, bunun ne de
rece işlerliğini ortaya koymanız lâzım. Eğer feu-
aun işlerliğini ortaya koymazsanız; birisi bura
ya bir öneri getirir de, Türkiye için «yarın Ay'a 
uçmak üzere su kadar anilyar sarf ederek, toil-
ıTrııem fezaya gideceğiz» derse hepiniz gülersiniz. 

Şimdi şu eğMmimizdeki durumu, bir hayli 
çalışmış olduğum bu konu üzerindeki çalışma
ları, lütfederdeniz, kısaca 'aktarmaya çalışayım. 

Mevcut programlarımız ineeleninee, ilkokul
larımız ve orta okullarımız için ortaya konan he
def ve ilkelerle 8 yıllık deneme okulları içıin tes
pit edilen hedef ve ilkeler arasında manalı ibıir 
farklılık olmadığı görülür. 

Değerli arkadaşlarım, inanmanızı isterim, 8 
yıllık Itemıel eğitim üzerinde tespit edilen hedef
lerin hepsini önüme koydum; bu arada, bu za
mana ikadaır Türkiye'de çıkan '5 yıllık ilkokul 
program hedeflerini de önüme koydum; bütün 
program hedefleri yaın yana koydum; kesitlim, 
hatta alt alta yapıştırdım; bulduğum .sonuç şu: 
Oradaki hedefler, kelime değişiklikleriyle adap
te 'edilmiş, <8 yıllık ilköğretimin 'başına monte 
edilmiş. Yani, bugünıne kadar Türkiye'de ilköğ
retimdeki, orta öğretimdeki hedefler ne ise aynı
sı ımonte edilmiş. En ufak değişik bir hedef ör-
önerisi yek. 

Çalışmalarım açık, değerli arkadaşlarım ne 
zaman 'isterlerse o çalışmalarımı önlerine boya
rım; Ibama .farklı hedef göstersinler diye sorarım. 

İlkelerde de farklılık yok İlkelerimi de tet
kik letmıeye çalıştım. Farklı hedefler konulmuş 
olmasının da anlamlı olacağı kanısında değilüim. 
Çünlkü, ülkemizde bugüne kadar görevli bir grup, 
masa başına oturarak, genel anlamda sözcükle
ri bir araya getirerek, hedefler tespit etmişler ve 
bunları programların başına göstermelik olarak 
koymuşlardır. Geçmişte bu böyledir; ama dün
ya böyle değil artık. Hedefleri, kimlerin tespit 
edeceği, hangi esaslara göre saptanacağı, top
lum, birey ve konu alanlarından hedeflerin na
sıl çekileceği ve bunların eğitim felsefesi ve eği
tim psikolojisi taraklarından geçirilerek, dav
ranış gösteren daha çetin ve belli ifadelere ter
cüme edilebilir, ulaşılabilir, ölçülebilir hedefler 
olarak ortaya konulması meselesi, henüz çözül
memiş bir sorun olarak karşımızdadır ülkemizde. 
8 yıllık dkul denemesi çalışma grupu da, hedef
ler meselesini kusa sürede, geçmişteki çalışmalar
dan farksız bir yöntem içinde tespit etmiş; gös
termelik önermeler olarak kalmaya mahkûm ola
cak bu sözcükler de, bugüne kadar olanlardan 
farksız olarak, 8 yıllık deneme okulları progra
mının baş tarafımda yer almıştır. 17, 18, 19 böl
ge okulunda denenen programlar, çalışmalar eli
mizde; görüyoruz. 

6 yıllık ilkokullar ve orta öğretimin birinci 
devresi için tayin edilmiş hedeflere mevcut süre 
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içerisinde ne derecede ulaşılıp ulaşılmadığını 
tespit eden bir değerlendirme sistemimiz olmadı
ğından, değerlendirdik mi? Tekrar ısonmak iısbe-
ılm; 5 yıllık okullar ve orta öğretimin birinci 
devresi içinde tayin edilmiş hedeflere, mevcut 
«üre içerisinde, ne derecede ulaşıp ulaşmadığı
mızı tespit eden bir değerlendirme sistemimiz 
var mııdır 'Türkiye'de?.. Eğitim sistemiımizde?.. 
8 yıllık deneme okulları çalışma grupun da böy
le bir değerlendirmeye 'ihtiyaç duymaması nede
niyledir ki, 8 yıllık okullar için tespilt edilen he
deflerin farklı olduğunu idd'ia etmek oldukça 
zar olacaktır. Eğer farldı şeyler tespit etmemiş-
senıiz, farklı bir şey getirmiyorsunuz demektir. 
Halbuki, sisteim teorisi reformu diyor ki; «Sliıste-
min çevre sistemlerle olan ilişkilerim değiştire-
reik üretimini artırmaktır». Peki, bir değişiklik 
yapmadığınız zaman, hedeflerde ve ilkelerde, ne
lerde değişiklik yapabilirsiniz? Der.ıekki, tasarı
nın iana maddelerinden birisidir bu; ana madde
lerden birisidir. 

Devam ediyorum değerli arkadaşlarım, 8 yıl
lık mecburî bir öğrenim düzeni, 5 yıla kıyasla, 
insan unsurunu daha kaliteli olarak hazırlama 
olanağı sağladığından, her düşünürün rahatça 
«evet» diyeceği bir sorudur. Daha kaliteli bir 
•demokrasi, sosyal adalet ve fırsat eşitliğine uy-
ıgun, ekonomik, millî birliği daha iyi sağlayabil
mek, çocuğun gelişim özelliklerine uygum 'hare
ket edebilmek için, 5 yıla kıyasla daha uzun sü
reli bir mecburî öğrenim 'sistemi, şüphesiz çok 
daha iyidir. Ancak, ülkemizin içinde bulunduğu 
koşulların çok değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Halen binlerin üzerinde ki köylerde ilkokul yok
tur. Okullaşma oranı, orta öğretimin birinci dev
resinde, - 1972 yılma göre söylüyorum- % '34-36 
civarındadır. İkinci Plân döneminde ilk öğre
timde, 'haılk eğitiminde ve orta öğretimin birinci 
döneminde, plân hedeflerine uygun ge lişme sağ-
layış bakımından, başarısızlığa uğramışızdır. Ar
kadaşlarım bunu kabul ediyorlar, şûra dökü-
ımanlarundan belirfciyorlaır. 

Halen her yönü ile normal 5 yıllık ilk öğre
tim için. 60 binlin üstünde dershaneye ihtiyaç 
vardır. Normal 5 yıllık ilk öğretim için, değerli 
arkadaşlarım, 60 binin üstünde dershaneye ihti
yaç vardır. Bütçede eğitime yeterli ödenek ayrıl
makta mıdır? 222 sayılı Kanunun istediği eği
timci 'arkadaşlarım gayet iyi bilirler, bütçeleri 

takip ettikleri için- ayrılmakta mildir? Ayrrkna-
malktıadır, biliyorsunuz. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı yeni stra
tejisinde, ilk öğretimde okullaşma oranını % 100 
orta öğretiimin birinci devresinde de % 50 ger
çekleştirmeyi hedef almaktadır. Bu koşullar içlin
de, düzenli 5 yıllık bir ilk öğretimi henüz ger
çekleştiremediğimiz açıkça ortadadır. 8 yıllık 
okul .sistemine duyulan ihtiyacın çok önemli ge
reklerime rağmen, hepimizin bunu kabul etmesi
ne rağmen, mevcut olanaklarımızla bunun nasıl 
başarılabileceği sorusu aklımıza gelmektedir ve 
bunu sormak istiyorum. Sırf adına 'reform demek 
için buraya göstermelik bâzı birleştirmelerin ge
tirilmesine, hayır.. Aldanmak istemiyoruz, hal
kın aldatılmasına da müsaade etmeyeceğiz. 

8 yıllık okullara geçiyoruz diye, 10-20 bölge 
okulu ile büyük illerimizde ki 300 - 500 orta 
okulların birleştirilmesi kastediliyorsa bunum 
kendimizi aldatma olacağı kanısındayım. Aslın
da, bugün pek çok ilkokul binası, çift öğretim 
düzeni içinde, orta öğretime de hizmet sunmak
tadır. Yine pek çok ilkokul öğretmeni orta okul
larda derslere girerek yararlı olmaktadırlar. 

Mevcut koşullarımıza göre, 8 yıllık okul sis
temine nasıl geçilebileceği sorusunun, açık ce-
cevaplanmaısı gerekir. Bugünün mevcut koşulla
rı içinde, yalnız dershane durumunu normale 
dönüştürmek için 5 milyar liradan fazla paraya 
ihtiyaç varken, - Millî Eğitimin kendi verdiği 
dershane maliyet rakamlarına göre yapıyorum 
bunu- bütçeden ancak yatırımlar için 100 - 200 -
300 milyon lira gibi tahsis yapılabildiği bir dö
nemde, mevcut nüfus artışına paralel olarak 5 
yıllık mecburî öğrenimi yurtdaşlara sunmakta 
gittikçe geoifcdiğiniz gerçeğini de göze alır, plân
lamamın 1977 yılında, - böyle gidersek - okuma -
yazma bilmeyenlerin mevcudunun 13 milyondan 
17 milyona çıkaracağı hesaplarını yaptığı günü
müzde, bir hükümetin, Devlet Plânlama çalış
malarını ve ülkenin koşullarını dikkate almadan, 
belli bir hesapsızlık içinde, kalkınmış ülkelere 
olan hayranlığın sonucu olarak, bir çalışmaya 

' dayanmadan ortaya attığı bu talep, dikkatle tek-
*ar ele alınıp, incelenmeye değer bir sorudur. 
Bize göre bu bir fanıtazidir. 

Bu konudaki önerilerimiz; 
Her şeyden önce, eğitim sisteminin sosyal, 

ekonomik ve politik süpre sistemlerine dayalı 
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olarak belli bir bütünlük ve -ahenk- içinde işle
mek zorunluğu olduğu gerçeği kalbul edilerek, 
ülkemizin içimdeki bulunduğu bozuk düsendte ıs
rar edilmemelidir. 

Üretim ilişkilerindeki değişikliği sağlayacak 
altyapı reformları süratle, birbirine parelel ola
nak ve samimiyetle yapılarak, iç ve dış sömürü
ye son verilerek malî kaynaklarımız artırılmalı
dır. 

Bugün ilik öğretim için talep edilen 1 milyar-
lık ödeneğe karşı, Millî Eğitim Bakanlığı 1,8 
milyar ister. Bütçe, 200 - 300 milyonluk bir tah
sis yapma no&sanlığından kurtulmalı; 8 yıllıik 
mecburî öğrenimlin gerektireceği milyarlık mik
tarları hizmete sunma olanağına kavuşmalıdır. 

Gerekli reformlarla yeterli olanak sağlanır, 
yurt saltamda 8 yıllık mecburî öğrenim düzeni
ne gidilebilirse bakın neler kazanırız. Eğer yapa-
bilirsek, halkı aldatmazsak, 8 yıllık mecburî öğ
renimin bize kazandıracaklarım sayalım: 

Öğrencileri üst öğrenime ve iş hayatına, ka
biliyetlerime göre yetiştirmeyi (ama, bizim 8 yıl
lıik öğrenimden kastımız bu şekilde göstermelik 
hedefler tayin ederek, onları oraya kopye eden 
bir 8 yıllık öğrenim değil; memlıeketin koşulla
rını açık açık inceleyip, o koşullarına göre eği
tim sisteminin çevre sistemleriyle ilişkilerini de
ğiştirecek ve yepyeni bir sistemi ortaya koyacak 
8 yıllıik 'eğitimi düşünürüz biz; bunun için de ça
lışırız) esas alması mümkün olan bu tip okul, 
kalkınmamıza da'ba iyi hizmet eden bir kurum 
olacaktır. 

Sürekli artan ve gelişen bilgi hacmi karşı
sında, şüphesiz bireyin ve toplumun ihtiyaçları
nı karşılayabilmek, bilgi ve becerilerinin kişile
re kazandırılması, 5 yıllık okula kıyasla, çok da
ha verimli ve etkin olacaktır; yapabilirsek, aldat
mazsak... 

5 yıllık ilk öğretim yanında, (sosyal adalet 
iikelerinıe göre, ihtiyaca göre, her yerde gerekli 
orta okulların açılmasına kıyas edilince) 8 yıl
lık okul düzenlinde öğretmen gücünden, okul bi-

• nalarından, eğitim araç ve gereçlerinden daha 
çok ekonomik olarak yararlanma imkânını bula
cağız. 

Eğitim reformu çalışma grupu hedeflerimin 
(ıtespiitinde sorumluluk taşıyan kimselerce tayin 
edilmesinin gerekli olduğunu kabul ederek) ye
terince uzmandan; program geliştirmeci, eğitim 

plâncısı, ekonomist ve felsefeciden yararlanmalı; 
tâyin edilen hedefleri, öğrenci davranışlarını 
lifadie edecek şekilde detaylandırmalıyız. 

Bu konuda (eğer samimî bir şey yapacaksak) 
önerilerimizi söylüyorum: Hedeflerin açık tespi
ti oldukça önemlidir. Çünkü, hedefler; progra
mı teşkil edecek öğrenim yaşantılarının işaretçi
leri değerlendirme için gerekli ölçüler takımı 
olarak kullanılacaktır; program buradan çıka
caktır. 

Çalışma grubu, saptandığı hedefleri, dene-
melik sayarak; tenkit, inceleme ve araştırıma so
nucuna, göre tespit edilen hedefleri, devamlı ola
rak değişikliğe uğratıp, geliştirmeye açık tuıtaıa-
lıdır. Hedef geliştirme işleminde, halen yapıl
makta olan kolay yoldan mutlaka vazgeçilmeli, 
bu konuda yetişmiş uzmanlarla geçerli temas 
lar kurulmalıdır. 

Bugünkü koşullarımız içinde, bütün ülkeye 
şamil 8 yıllıik mecburî öğrenim sistemi hayali
dir. Zaıten kanunda da böyle bir şey söylenıme-
mektedir; yavaş yavaş yapacağız denilmektedir. 
Bu hayale kendimizi kaptırmadan, geleceğe ha
zırlık 'amacıyla dememe çalışmalarınla devam 
edilmeli ve sürekli bir program değerlendirimesi 
yapılarak, - eğer buna geçeeeksek - ülkemizin 
koşullarının gerektirdiği hedefler takımayle, bu 
hedeflerin doğruladığı davranışların öğrencilere 
kazanılmasını sağlayacak faaliyetler manzume
sini kapsayacak sıhhatli programların geliştiril
mesine çalışılmalıdır. 

Şıimdi değerli uzman arkadaşlarım benim 
okuduklarım birinci önerime çok dayalı. 

Henüz Türkiye'deki noa-mal 5 yıllık öğreni
mi sıhhatli ve normal karşılayabilımemiz için 60 
bin. dershaneye ihtiyaç var ve. bu 5 milyarı ge
rektiriyorsa, siz de bütçeden 200-300 milvon ve
riyorsanız, fizibiliteyi hiç düşünmüyorsanız bü
tün bunlar havada kalır. Evvelâ, saydım, metm-
leket bütünlüğü içerisinde asıl sosyal yapıdaki 
üretim ilişkilerimi değiştirecek reformları yapar, 
gerekli milyarları hizmete koşarsanız, (zannede
rim katılırsınız, «keşke bunlar olsa» dersiniz) bu 
önerilerim dlitkkate alınır, göstermelik böyle uy
durma bâzı hedefler koşulları içerisinden çeke
rek alır, eğitim felsefesinin ve eğitim paifcoioji-
sinlin süzgecinden geçerek ulaşılabillirliğini ve ge
çerliliğini ortaya koyduğumuz şeyleri demeyeırek 
bir 8 yıllık eğitim sistemi yaratma yoluna gider-
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sek, (ki biz bunu istiyoruz, bunun yanındayız) o 
zaman buna inanırız. Aksi takdirde bu bir fan-
tazi olarak kalacaktır. 

Türkiye'rain bugün içinde bulunduğu ekono
mik koşullar, tüm ülke düzeyinde, gerçek anlam -
da, 8 yıllık bir mecburî okul sistemine geçmeye 
müsait görülnıemıektedir; bu ancak deneme saf
hasında kalacaktır. Bana göre, bunun da bir re
form niteliğinde buraya konması gülünçtür. 

Reform yapacağım diye mevcut koşulları bir 
'benıara iterek, bütçeden yeterli tahsisatı ayırmak-
sızm, Türkiye'de mecburî öğrenimi 8 yıla çıkarı
yoruz hayali yerime, 8 yıllık okul denemeleri ya
nında, ülke çapında mevcut 5 yıllık ilk öğreni
mi daiha sıhhatli programlara kavuşturarak, ge
rekli değerlendirme! eri yapıp, en verimli duru
ca gesiıirme yolunda, mevcut dar imıkamarnım.^ 

seferber ötmek daha yararlı olacaktır. Günümüz
de, tüm orta öğretim, süratle çok gayeli okullar 
haline dönüştürülebilir. 8 yıllık okul denemeleri
ne kendimâzli aldatmadan devam edip, çalışmala
rı devamlı olarak değerlendirerek, ülkemiz ko
şullarına uygun olıa.rak geliştireceğimiz eğitim 
sistemlimi, gelecekte bozuk düzenden kurtarılmış 
Türkiye'de, yeterli olanakların temini ile, uygu
lamaya geçebiliriz. 

Bütün bunları söylemekten kastım şu; kor
kum var, onun için kanunu, reform kanunu di
ye çıkarırsak, bu kanunda da bu madde geçer
se, yine belli bölgeler 8 yıllık okula dönüşecek
ler, kısmetlerini alacaklar; ama en ücra köşeler
deki benim köyüme dershane ilâve edilmeyecek, 
onlar yine öğretmenden, okuldan yoksun kala
caklar; sosyal adalet tve fırsat eşitliği biraz da
ha bozulacak. Onun için, imkânlarımız varsa, 
evvelâ seferber edelim ve 5 yıllık öğretimi nor
mal bir hale sokalım istiyorum. Sosyal adalet bu
nu gerektirdiği için bunun üzerinde titizlikle du
ruyoruz. Değilse, 8 yıllık öğretimi kim istemez
in? 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunu hazırlayan 
arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Öğretmeni 
de bir öge olarak kanuna getirmişler, monte et
mişler. Sevindim. Öğretmen eğitimin en önemli 
öğesidir. Öğretmen yapacaktır, öğretmen gelişti
recektir; bütün planın, Anayasanın istediği dav
ranışları, öğrencilerimizde, çocuklarımızda. O 
halde öğretmen büyük öge, değerli öge; ama öğ
retmenin Türkiye'deki bugünkü durumuna, özel

likle eğitim sistemi bünyesinde, politik sistemle 
olan ilişkilerine dikkatinizi çekmek isterim. Bir
birimizi hiç kırmadan şunu kabul edelim; öğret
men bize kırgındır, politik, sisteme kırgındır; ne 
dersek diyelim hepimize kırgındır. Öğretmeni 
kanun sayfalıarı içinde önere edemezsiniz; öğret
meni taltbilkatlaırınızla, davranışlarınızla, sözleri
nizle onore edebilirsiniz. Öğretmen mesleği git
tikçe cazibesini kaybetmektedir, öğretmen mesle
ğine heves edenler azalmaktadır. Müsaade eder
seniz bu salhadaki kısa bir hazırlığıımı; öğretmen
le, eğitim sistemiyle politika sistem ilişkilerinde
ki öğretmenin yerini açıklamaya gayret edeyim. 

Bireylerden beklenen davranışlar, onların 
rollerini ve bu rollere verilen değerlerle statü
lerimi meydana getirir. Bizde rollerin pek çoğu
nu bakan gaslettiğinden, Müsteşar, Talim Terbi 
ye Başkanı ve genel müdür de, Şube aıüdürler!?-
nin rollerimi aldıklarından, düne kıyasla buıgün,' 
eğittim sistemimizin yöneticilerinin statülerinde 
düşme olmuştur; değerlendirme yapıldığı zaman 
o çıkar Türkiye'de. Politik tâyin mekanizması so-

' nueu olarak yönebiöinin kaybettiği statüyü, po
litikacı kazanmıştır Türkiye'de. Böylece, merkez 
örgütüne işi düşen eğitimci; öğretmen, çok kere 
ilgili daire ve âmirlerine hiç uğramıadan politi
kacıya başvurur Türkiye'de ve gereksiz bir yük
lenmeye girmiş olur öğretmen. Politik güçlerle 
makam işgal eden yöneticiler - vardır Türkiye'de 
- genellikle yetersiz olduklarından, uzmanlara 
karşı antiıpıalbi geliştirmefcteler ve onlardan kur
tulana çabasına girerek, eğitim seviyesinin geri
ye doğru gitmesine yardımcı olmaktadırlar. Mil
lî Eğitim Bakanlığı okuttuğu uzmanı tutama
yan bakanlıktır. Ben öyle tarif ederim. Öğretme
ni Amerika'ya gönderir; binler, yüzbdnler mas
raf eder, geldiği gün onu bünyesinden atar. 
Bunlardan birisi de bendim Millî Eğkliım Bakan
lığında. Öte yandan, eğitim sisteminde en geniş 
ve önemli yeri işgal etmesi gereken öğretmenin, 
yenine, içinde bulunduğumuz durumu, eğitim ve 
politik sistem ilişkisi bakımından müsaade eder
seniz belirleyeyim. 

Bir memlekette öğretmenliğin meslek oluşu, 
devletin öğretmen için yetişme ve çalışma ölçü
leri koymasıyla başlar. Fıakat devletin karışma
sı arttıkça, öğretmenler meslekten çok devlete 
bağlı bir uzman durumuna girerler. Eğer öğret
menler bir mesleğin üyeleri olarak kalmak isti* 
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yorlarsa, önce o mesleğin değer sistemine göre 
davranmak zorundadırlar. Kalmadı ki değer sis
temi, koymadık ki! Kalkman bir memleket ve 
millet olaralk, biaim toplumumuzda öğretmenin 
rolü, gitgide artmakta. Dikkatinizi çekerim de
ğerli arkadaşlarım, kalkınan bir memleket ve 
millet olaralk, biaim toplumumuzda öğreıtmenin 
rolü gitgide artmakta; buna karşılık çeşitli ne
denlerle statüsü azalmaktadır, düşmektedir. Bu 
büyük çelişki, büyük debi meydana getirir. Bun
ların ..başımda meslek ile devletim kasıtlı falkat ge
reksiz sürtüşmeleri gelmektedir. 

İkincisi; yönetime politikanın girmesi sonu
cunda, öğreıtmenin, problemini yöneticiden çok, 
politikacıya götürmesi ve karşılığında meslekî 
bağımsızlığımdan fedakârlık yapma zorunda kal
masıdır. Bakanlıkta çalışan arkadaşlarımın ço
ğu bu durumda kaldılar. 

Ayrıca devlet kontrolünün artması karşısın
da meslekî bağımsızlığın azalması, öğretmenliğin 
bir meslek olaralk kalabilme olanağını dağıtılmak
tadır. Türk öğretmeninin statüsü en yüksek dere
cesine Atatürk çağında ulaşmıştır. Bu yükselme
min bir nedeni; binlerce öğretmenin, Kemalist 
felsefe ve devrimlerin isimsiz kahramanı olanak 
hıizmelt etmiş olmasıdır. Öğretmem, eğitim siste
mimizin en stratejik parçası olan okulun, en 
önemli öğesidir. Politik sistemdeki görevliler, 
onu hor görmekten vazgeçmelidirler artık. Top
lum içimdeki gerekli statüsünü alabilmıesimde, sa
mimi olarak, yardımcı olmalıyız öğretmene^ Ak
lımızın estiği, dilimizin erdiği her yerde, öğret
memi genelleyerek, oma saldırmaktan vazgeçirme
liyiz artık 20 nci asırda. 

Bu saldırıları yaparken düşünmeliyiz insaf
la; çocuklarımızı onların eline teslim ettiği
mizi düşünmeliyiz. Çocuklarımızın, yarının 
Türkiye'sine hazırlanışlarındaki davranışları ka
zandıracak insan mimarları olduğunu hesabetme-
meliyliz. Kırmamallıyız, yıkmamalıyız statüsünü 
öğretmemin. öğretmenin statüsünü yıkan bir 
milletin, öğretmenim meslek sistemimin değerle
rini kaybettiren bir milletin, geleceğindeki arı
za büyüktür. Eğer mühendisleriniz bir hata ya
parsa, o mühendisin yaptığı köprü, üzerinden 
geçecek bir kamyonla yıkılır; bir kamyon ve bir 
köprü ile kurtulabiliriz; ama öğretmenin hatası
nı böyle ucuz • atlatamazsınız. Meslek, değerlerimi 
kaybetmeye başlar; öğretmen politik sisteme (gü

cenmeye başlar; statüsünü kaybeder; kendime 
olan güvenini ve değer sistemini bir tarafa atar
sa, böyle bir öğretmen kitlesinin yetiştireceği 
neslin arızalarını, ancak 100 senede tedavi ede
biliriz. İlk fırsatta bunu göremeyiz. Köprü gibi 
yıkılıp derhal kendini göstermez. 20 yıl sonra gö
rürüz, ama 100 yıl sonra ancak tedavi edebiliriz. 

Dikkat edelim bu konuda değerli arkadaşla
rım. Atatürk; «Muallimler, yeni nesil sizin ese
riniz olacaktır. Muallimler sizin başarımız Cum
huriyetin başarısı olacaktır. Cumhuriyet, fikren, 
ilmen, fennen beklenen kuvvetli ve yüksek karak
terli koruyucular ister. Yeni kuşakları, bu vasıf 
v? kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.» de
miş. Öğretmene veriyor bu görevleri; ama öğ

retmene bugün, taşra kürsülerimde, Meclis kür
sülerinde, statüsünü ve meslek değerlerimi kay
bettirecek şekilde saldırıyoruz. 

Atatürk bunları diyerek, yaptıkları işaretler
le, rejimin devamında ve toplumumuzun kalkın
masında öğretmenlerden çok şeyler beklediğimi 
göstermiş ve onların hakkı olan kuvvetleri ver
miştir. Devrimci eylemlerinden dolayı, onları ez
mek yerine korumuştur. Uzman rolümde olan öğ
retmemin, ışık saçan fonksiyonundan allerjiye 
kapılmak ve onlara hakları olmayan her türlü 
çamuru atma hastalığımdan, Türk politik siste
mimim arınmasına büyük ihtiyaç vardır ülkede 
bugün. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu sahada çalışan Gil-
mur şunu getiriyor. Öğretmen - yönetici ilişkile
rinde çalışan Gilmur'un memur ve siyaset, öğ
retmen ve siyaset, yani eğitim ve politik sistem 
ilişkilerinde getirdikleri şunlar: 

«Yönetime bağlılık konusunda iki koşulu ge
rekli görürüm» diyor. 

«1 — Siyasal iktidar, memurun kişisel dü
şünce özgürlüğüne saygı duyar ve onu kendi ta
raftarı durumuna getirmeyi düşünmez.» 

Var mıdır bu kanununuzda? Öğretmen diye ge
tirirken, koyabildik mi bu sahada dev olan bu in
sanın ortaya koyduğu prensibi, politik sistemle 
eğ:tim sisteminin ilişkisimde? Tekrar etmek iste
rim, ömemli bir prensip, «Siyasal iktidar, - bugün 
siz yarın biz olabiliriz, değişmez - memurun kişi
sel düşünce özgürlüğüme saygı duyar ve omu 
kemdi taraftarı durumuma getirmeyi düşünmez.» 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Anayasanın 
prensiplerimde var. 
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MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Tat
bikatı?. 

« 2 — Memur da siyasal mücadeleye karış
maktan ve partizan olmaktan kaçınmakla birlik
te, görüşlerini söyler.;* 

Bu iki koşul arasında nazik bir denge kur
mak gerekir. Öğretmeni etkili yapabilmek için, 
bütün halklardan yararlanan bir vatandaş olarak 
kal. nalını sağlamamız lâzım. Üniversite hocası
na, yüksek okul hocasına, «sen kitabınla sınıfın
da kal, politik sistemde olanlar, ekonomik sistem
de. olanlar seni enterese etmez. Sen, kitaptaikilerii 
oku ve onları okut», deyip onları bağlayamayız. 
Böyle bir sistem kapalı olur, öyle bir ülkeden 
gelişme beklenemez. Böyle bir öğretmenin, böyle 
i)iı* üniversite bocasının statüsü olmaz; böyle 
L>"n üniversite hocasının kişiliği olmaz; böyle bir 
üni"orsite hocasının yetiştireceği nesilden hayır 
beki eı mez. 

Az gelişmiş ülkelerde, öğretmenin rolü, siya
sal iktidar yanında çok geride kalmaktadır. Öğ
retmenin etkili olabilmesi için partizan mücade
lelerin dışında,bulunması zorunludur; kabul ede
rim. Bu dengeyi sağlamada iki yol vardır: 

Birincisi; politik baskıyı kesinlikle önleyen.. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Anlaya

mıyorum. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — An

layamıyor musunuz hanımefendi? Doğru, ben 
nutuk atmıyorum, kusura bakmayın. 

Bu dengeyi sağlamada iki yol vardır arkadaş
larım.. Şunun için dengeyi istiyorum; öğretme
nin etkili olabilmesi için, partizan mücadelele
rin dışında kalması gerekir. Bu dengeyi sağla
mada iki yol vardır. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Bu söyledikleri
nin hepsi var burda. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Bunu siz bilmezsiniz. Bunu biz biliriz. Rica -ede
rim.... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bi
rincisi; politik "baskıyı kesinlikle önleyen ki, 
var mıdır orada? Ben 'Söylemiyorum bunu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı ko
nuşmayalım., 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Bi
rincisi; politik baskıyı kesinlikle önleyen, sınav 
ve yarışıma esasına dayanan işe alma. Deıvam 

ediyorum; gerek hıizmıete girişten öınıce, gereksie 
staj sırasında şu esasları devamlı gözönünde tut
mak gerekir: 

a)' Yer değiştirme usullerimde, katiyen 
ısiiyasal tesirlerin olmamasıdır, öğretmenlerin 
görüşlerinin belirlenmesinde baskıların üzerle
rinden kaldırılması. «Politik sistem hakkında 
öğretmen hiçbir şey beyan edemem» mantığın
dan kendimizi arındırmamız gerek. 

Ayrıca, öğretmenlerin kariyeri, sadece li
yakat ve tecrübeye dayanmalıdır. Peırsıonel mev
zuatı ise, bunun için şu tedlbirleri ele almalıdır: 

Siyasal mücadelelere katılmanın kısıtlanma
sı yapıldığı gibi, seçilme yetersizliği ile öğret
men ve milletvekilliğinin bağdaşması durum
larının (IbüJtoin bunların) tespiti için bir disip
lin rejimi ve siyasal iktidara bağlı olmayan bir 
disiplin rejiminin kurulması, gerektir. 

Sonuç olarak değerli arkadaşlarım; politika 
ve eğitim sistemleri, Türkiye'de sosyal sistemin 
birer altSıistemn olarak, sosyal sistem içerisinde 
kendi bünyelerindeki altsistemleriyle ve çevre
lerindeki diğer sistemlerle devamlı bir etkileşim 
içindedirler. Hayatiyetlerini bu etkileşiminden 
alırlar. Politik sistem, asıl kaynağını, üyelerini 
eğitim sisteminden almasına rağmen, politika 
eğitim sisteminin genel hedeflerini kanunlar 
halinde ortaya koyar ve bütçeden gerekli yar
dımları da yaparak, sistemi genel mânada de
netler. Eğitim politikasının yapılması bakımın
dan, eğitim ve politika etkileşiminde, demokra
tik bir süreç hâkim olmalıdır. Şüphesiz, eğitim 
için önerilen hedefler, bugünkü toplumumuza 
etkili olan, sesini duyuraJbilen baskı gruplarının 
ağırlıkla belirlediği, toplumumuzun fel&efesinin 
ve ihtiyaçlarının bir ürünü olarak ortaya çık
malıdır. 

Ancak, eğitimde tespit edilen politikaların 
uygulanmiası safhasında, demokratik süreç dı
şında tahripkâr Ibir politika ve eğittim esprisi 
yaratılmamalıdrr. 

Çeşitli kuvvetleri elinde bulunduran poli
tikacılar, mevcut bozuk düzenden yararlanarak, 
eğitim sisteminin fonksiyonlarına, Anayasa ve 
plân hedefleri hilâfına müdahalelerde buluna
rak, eğitim düzenini gittikçe çukmaza götürmek
ten vazgeçmelidirler. Politikacılar, eğitim yöne
ticilerinle ve öğretmenlere karşı tutumlarında, 
«(bizden olmayan bize karşıdır» imajını vererek, 
nimetleri, kendilerini destekleyenlere dağıtmak-
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tan;, uygulanmalarda haksızlık ve adaletsizlikleri 
yaygın duruma getirmekten vazıgeçmeılidirler. 

Güçlü kişiliği olan idareciler veya belli: sa
halarda uzmanlaşmış bulunan yeterli uzmanlar, 
en kusa zamanda Bakanlık bünyesinden ayrılma 
duruımundadırlar bugün. Halen eğitim sistemi
nim hasta olduğu kanısına varılarak bu reform
lara girişiyoruz. Bu hastalıkların, hangisini te
davi eltmefc için, hangi tedbirleri gatiriyoıruz, 

Değerli arkadaşlarım, yine değerli uzman 
aıtikadaşılari'ma bir konuyu hatırlatmak isterim. 
Eğitim sisteminin anaögele.rinden biri. öğret-
meın'liktir. Ama bu anaö<genin yanında., antik 
dünyada öğretmenin yanında bir de eğitim yö-
n>eticıiisi gelmektedir. Bu reform tasarlısında eği
tim yöneticileriyle ilgili ne getirilmiştir? Yine 
aynen eskisinde olduğu gibi,, «meslekte aslolan 
mTiallimlilktir» prensibi; eskimiş, bitmiş bir 
prensip; bu prensip bâlâ devam ettirilmektedir. 
Buıgün dünyada öğretmenlik mesleğinin yanın
da bir de yöneticilik mesleği doğmuştur; okulla
rı, kitapları vardır bunun. Yönetici yetiştirilir, 
«(öğretmeni ise başka fonksiyonlar için hazırla
rız. Halbuki, yömetici, başka fonksiyomlaır için 
hazırlanır. Okulu amaçlarına ulaştırma rolünü 
yürütecek yöneticidir. Yöneticinin, eğitim yö
neticisinin, üzerinde büyük görevler vardır. 
Bu yetiştirilir, öğretmenin yetiştirildiği gibi. 
Hâlâ biz yönıelticilerinıizi öğretmenden yapmak
tayız; gerekli yetiştirmeleri yapmadan. Bunun 
aksaklığını, sancısını eğitim sistemimizde çok 
çekmekteyiz, Ama, reformda bu önemli komuya 
hiç değimilmemiiştir. Bunu da ele alırlar, bunu 
da düşünürlerse mutlaka yarar getireceekltir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Ataöv'ün temas 
ettiği bir konuya rakamlarla temas edeyim, 
müsaade ederseniz. Köy çocuklarının okuyama
dıklarını iddia eden, Üniversitelere giremediği
ni iddia edem Halk Partililere hitaben dediler ki • 
«Üniversiteleri, fakülteleri köy çocukları dol
durmaktadır, gitsinler görsünler..» 

Müsaade ederseniz ben bir gerçeği söyleye
yim size; Sayın Mılıçıoğlu'nun araştırmaların
dan, Devlet Plânlama Teşkilâtlının araştıırmala-
•rından örnekleyerek. Taşradaki liselerimizden 
ımezum olan gençlerimiz, aynı lise programını iz
ledikleri halde,, en başta öğretmen noksanlığı 
ve yetersizliği nedeniyle, üniversitelere giriş 
sınavlarında hem daha az başarılı oluyorlar, 

hem de istedikleri bolüm ve meslek dallarıma 
.giremiyoriar. örnek olarak; Ege 'bölgesinden 
gelen gençlerin, doğulu öğrencilerden yüzde 
ikiyüz da/ha şanslı olduklarımı gösteriyor bu ça
lışmalar... Doğudaki gençlerden, Ege'den gelen 
gençler, bu imtihanları kazanmada, yüzde ikiyüz 
dalha şanslı görünüyorlar araştırma öyle gös-
tertiyoır. 

Ancak, bu eşitsizlikten sadece eğitimin so
rumlu tutulması doğru değildir. Yani, sadece 
öğretmen azlığını sorumlu tutamazsınız bunda, 
başkaları da var. Eğitimde full öğretmem var, 
'bir de tek öğretmen var. Bildiğiniz gilbi, ekono
mide geri kalmış bölgelerde öğretmem azıdır. 
öğrenci başarısı ile bölge ve illerimizin sosyo -
'ekonomik düzeyi araısmda son derece yakın ve 
anlamllı bir ilişki olduğunu gösteriyor bu çalış
malar. Gelir dağılımındaki dengesizlik, (Tür
kiye'nin kalkınmış ya da kalkınma yolundaki 
bâzı bölgelerime oranla dalha dengesiz göriinen 
millî gelir dağılımı da) eğitimde fırsat eşitliği
ni zedelemektedir. 

Bunun en inandırıcı kanısı e-ğitim priamidi-
mizde görülmektedir. İlkokula başlayan yüz 
öğrenciden ancak ellisi ilkokulu ve sadece üçü 
liseyi bitirebilmektedir. İlköğretimdeki bu ka
yıp % 4İ5'in, ilk ve orta öğretimdeki kayıplar 
ise % 95'in üz erimdedir. 

Bu rakamları, 8 nci Eğitim Şûrasının hazır
lık dokümanından veriyorum. 

öğreneilerimiızin büyük çoğunluğu okulisuzluk, 
öğretımıen?Nzliık, devamsızlık ve dolayısıyle başarı-
sızlıık nedenleriyle bugün orta öğretimden yoksun. 
bulunuyorlar. Ama benim arkadaşımı, «Üniversi
teleri köy çocukları dolduruyor» diyorlar. Ben bu
nu bu kürsüden daha evvel de, üniversite bütçesi
ni tenk^d ederken de açık açık söyledim ve Mil
lî Eğitim Bakanına şu soruyu tevcih ettim :• 
«Şu üniversitelere giren çocuklarım hangi böl
gelerden geldiklerinin, ekonomik durumları-
mm ne olduklarını bir araştırması yapılsın, gö
zümüzün önüne getirilsin; gönmek istiyoruz. 
Verilen imaj şu; belli sınıfın çocukları giriyor 
üniversitelere, büyük halk kitlelerimin çocuk
larından çok az intikâl vardır» dediım 

Bugüne kadar böyle bir çalışma yapılmadı. 
Üniversite bütçesi üzerimde 19f72 yılında bunla
rı aynen sordum., halen yok böyle bir çalışma. 
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Bütün üniversite imtihanları vesaire 'bir pa
halılık içindedir; bir türlü bunlara inemediler 
ve bu hususta bir araştırma yapılamadı. 

Okullıararası farklar da vardır. Merkezî sis
tem dalhıil, üniversite ve yüksek okullara girme 
ıhakkmı kaızanan öğrencilerioı hangi liselerden 
geldikleri sorusunun cevabı ilginç bâzı ipuç
ları vermektedir; Mılhçıoğlu'nun kitabını lüt
fen tetkik edelim. 

Toplam puana göre yaptığı bir başarı sıra
lamasında, (lözel parasız Darüşafaka Lisesi dı
şarıda tutulursa) 217 okul arasında ilk 14 sırayı 
alan liselerim hepsi paralı okullarıdır.. 

Tekrar ediyorum, Mılhçıoğlu'nun yaptığı ça
lışma şu sonuçları veriyor: Toplam puana göre, 
üniversitelere girecek çocukların giriş imtiha
nında kazandıkları toplam puanlara göre, hani 
200, 300, 4Û0 diye 'sıralanıyor, ona göre, kazan
dıkları puanlara göre başarı sıralamasında, en 
iyiden en aşağıya doğru başarı sıralamasında 217 
oıkull arasında ilk 14 sırayı alan liselerin hepsi 
paralı okullardır. Yiınıe başta gelen 26 okul ara
sında, siadeıce iki reisimi lise var. Geri kalan 24'ü 
özel, paralı veya azınlıkların açtığı okullarıdır. 
Lisıte başında gözüken 26 okuldan 19'u üç bü
yük kentimizde bulunmaktadır. 

İşte bütün bu gerçekler, Şûra dokümanların
da, araştırma raporlarında varken, bu kürsü
den gcüip, hem/ de parlamenter olaraık, hem de 
eğitimci olaraık gelip; «Üniversiteleri köy ço
cukları dolduruyor.» deniyoır. Bu, belki köy 
mey damlar rnd a yutturuluyor; onu da zannetmi
yorum ya; halk artık bunu da yutmamıaikltaidır. 
Çüınkü; o köy kalkacak diyecek ki; «Bizden hiç 
yok. Üçyüz taneyiz, bizden bir tane bile yok üni
versitede.» O zaman mahcup olalbilirleir. Müsa
ade ederlerse arkadaşıma bunları hatırlatayım; 
bu konuları konuşurken dikkatli olsunlar. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi müsaade eder
seniz, bâzı maddeler üzerinde bâzı önerilerimi
zi ki, eğer bu kanun geçirilecekse, biz bumu en
gellemeye çalışacağız.. 

PLAN KOMİSYONU ADINA MEMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — Maddelere geçince 
slöylersiniz.. 

C. H. P. GRUBU ADINA MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Hayır, maddelerde mü

saade etmeyeceksiniz konuşmama, önergelerle 
falan dolacak; (biliyorum onun da formülünü 

'buldunuz değerli arkadaşım. Onun için ben ka
nunun genel esprisine tesir edecek bâzı madde
lerdeki yanlışlıkların intikalini arz edeceğim. 

Sistem bütünlüğü içerisinde birinci madde
de alınmasına rağmen, yeni bir sistem getirme
mekte, yeni bir değişiklik getirmemektedir. Bir 
'bütünlük içerisinde, örneğin neye göre teknik 
okullarla diğer okullar arasındaki ilişkiler ayar
lanacaktır. Bunlara açıklık getirilmesi gerekir. 
Neye göre ayarlayacağız veya imam - hatip 
okulları, liseler, teknik okullar vesaireler, bun
ların bütünlüğü nedir? Hangi sistem bütünlüğü 
içerisinde bunlar işlenecektir? Bunda bir aydın
lık görmüyoruz. 

Halik eğitimini, «yaygın eğitim adı altımda 
buraya getirmişiz. Yaygım eğitimi, örgün eği
timden farklı bir şey olarak görmekteyiz. Yay
ığın eğitim, bir örgün eğitim olmama mânasına 
gelmez bizim okuduğumuz literatürde, örgün 
eğitimden kastıımız nedir? Belli bir süre içeri
sinde plânlanmış, proıgramlaınmıs bir eğitimdir. 
Yaygın eğitim yalnız gelişi - güzel eğitim mâ
nâsıma gelmez Onda da plân, program; belli bir 
ısüre içerisinde verilen 'bir eğitim düzeni var
ıdır, 

Eğitimin temel unsuru olarak öğretmen gö
rülüyor. Mademki, sistem bütünlüğü içerisinde 
öğretmene bir yer veriliyor, öğretmene, bura
daki yerinde, ne gilbi bir statü kazandıracaksı
nız? Mevcut durumdan nasıl bir farklılık geti
receksiniz? Eğer reform diyorsak, mevcut duru
muna bir farklılık getirmeniz lâzım. Ne getire
ceksiniz? Bunun da üzerinde biraz durulm'asım-
da yarar vardır değerli arkadaşlarım. 

111 nci maddedeki ölçütleriniz nedir? Yani 
bâzı şeyler söylemişsiniz, orada herkes başka 
türlü düşünebilir. Ne gilbi ölçütler getiriyorsu
nuz? Lütfen ölçütleri koyun ki, bunun karanını 
verirken bu ölçütlere göre hareket edelim,. Ak
si takdirde, herkes ne diyeceğini şaşırır. 11 nci 
maddede koyduğunuz esaslarda kriterlerimiz ne
ler olacak? Neye gfire omu tayin edeceğiz? O, 
önemli bir komu. 

İS mcü maddenin yüklediği fonksiyonu kim 
yapacak? Onu açıklıkla ortaya koymak lâzım. 
Madde 13'e güzel bir şey yüklemişsiniz. O fonk
siyonu kim icra edecek belli değil. 

Madde 14%eki fonksiyonu yapılacak deni
liyor; ama plânlamada böyle bir şeyden bahse-
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dilmiyor. Plânlamada böyle bir fonksiyon yok. 
Plânlama ile uyarlı haile getirmek gerekiyor. 

17 nci maddede, yaygın eğitimin «... yanın
da veya dışında» derken, yani bu yaygın eğitim 
dışarıda bir şey haline geliyor. Oradaki kav
ramlara dikkat edilmesi gerekiyor. 

19 ncu maddede amaçlar konuluyor. Yalnız 
bu konulaın amaçlardan birisinde, yani 4 ncü 
(bendinde; «Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel 
konuşmalarını sağlamaktır.» diyorsunuz. San
ki bununla başka şeylerin doğru dürüst yapıl
masını istemiyor musunuz? Yani öyle bir an
lam çıkıyor. Madde 19'u tetkik buyurursanız; 
«ıÇoıcuklarm Türkçeyi doğru ve güzel konuşma
larını sağlamaktır» demişsiniz. Bunun mânayı 
ımuihalifi çıkar o zaraıan. Bunun üzerinde dikkat
le durulması gerekir. Yani, başka şeyin doğru 
dürüst yapılmasını istemiyoruz demek mânası
na geleibilir. Hepsinin doğru dürüst yapılmasını 
istediğimize güre buna hiç lüzum yoktur. 

Zannederim 24 ncü maddede teıme! eğitim 
meselesini ele alırken, beş yıllık eğitime ilköğ
retim, onun üstündekine temel eğitim diyorsu
nuz. Burada kavramlarda bir karıştırma varmış 
gibi geliyor. Temel eğitim denince, verilen ilk 
eğitim anlaşılır. İlk beş yıllık eğitime temel eği
tim demiyorsunuz da, onun üstündeki üç yıl
lık eğitime temel eğitim der gibi bir halimiz var. 
Onun kavram bakımından kulağa gelişi bakı
mından bir düzene konulması lâzım gelir kanı-
sındaym. 

3(8 nci maddede, hangi kuruluşların bu plân
lama düzenine gireceklerinin ve bu organları ne
reye iliştireceğimizin açıklıkla ortaya konma
sında yarar var kanısındayım). 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin sionuna 
gelmiş bulunuyorum. Müsaade ederseniz birkaç 
cümle ile sözlerimi tamamlayacağım. 

onumuzda Millî Eğitim Temel Kanunu ta
sarısı var. Kanun tasarısını başından sonuna ka
dar dikkatle incelediğimiz zaman, Türk eğitim 
sisteminin diğer sis/temlerle olan ilişkilerinde 
getirdiği herhangi bir değişiklik yok. Hernangi 
bir yenilik yoik. Sekiz yıllık eğitim bütünlüğü-
•geltiriliyor. Bugün için, (Bir reform niteliği ola
rak ben onu görüyorum, o var burada), bugün
kü koşullarımız içerisinde bu getirilen tamamen 
fantazidir. Yapılmayacak bir şeydir. Bunu bir
kaç yerde göstermelik olarak yapacağız diye, 

sosyal adalet ve fırsat eşitliğini iyice bozarak, 
böyle bir yola gidersek birçok köy ve kasaiba-
larda daha henüz tamaımlayamadığımız beş yıl
lık ilkokul durumu daha kötüye gidecektir. Biz 
bu sorunu fırsat geldikçe huzurunuza getirece
ğiz, eğer bu tasarı kanunlaşırsa. Türkiye'ye için
de bulunduğumuz koşullardan ileriye dönük bir 
şeyler getirmeyecektir. İçinde bulunduğumuz 
durum aynen sürdüğü gibi, dediğim noktada 
bâzı adaletsizlikleri de getirecektir. Böylece 
Türk eğitim sistemine reform adı altında bir 
katkımız olmayacak, belki reform adı altında 
bir sözlün eklentisi olacaktır ve bu tasarı doğ
madan ölecektir. Gelecek Mecliste, doğuracağı 
aksaklıklar nedeniyle işleyemeyen taraflarıyle 
hemen düzeltilmesine gidileceği kanısındayım. 

Heıpinize saygılar sunarım.. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Gru
bu. adına Sayın Salbri Yahşi'de. Yoklar mı?.. 

MEMMET YARDIMCI (Istanîbul) — Efen
dim, ben tekalbbül ediyorum,. 

BAŞKAN — Tekalbbül ediyorsunuz. Grup 
yöneticilerinizden tekalbbül yetkiniz var mı? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yoksa, 
o zaman sıra benim olur. 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, yetki belgesi 
varsa memnuniyetle kabul ederiz. Aksi takdir
de şahsınız adına sözünüz var, 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Olmaz 
öyle şey, sıra benim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tosyalı. 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Şah

sım adına verin lütfen. 
BAŞKAN — Şahsnız adına söz hakkınız var

dır ; sırası gelince söz vereceğim. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, grup yöneticisi var orada; Sayın Anığı... 

BAŞKAN — Grup sözcüsü olarak nitelendir
diğinize. dair bir önerge verirseniz mümkün olur. 

MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — 
Hay hay.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yardımcı. 
A. P. GRUBU ADINA MEHMET YARDIM

CI (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım 5 

Bendeniz burada Yüksek Meclise ve konu
şan değerli ve muhterem arkadaşımıza iki isti
kamette hitabetmek istiyorum. 
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Birinci ve en muinimi Millî Eğitim Komisyo- I 
nunida üye olan bütün arkadaşların iltifatına 
mazlhar olmak isuretiyle birkaç seneden beri Ko-
inıiısyoıı Başkanlığını denılhite ederek, gücümün 
yettiği kaidaır ve arkadaşlarıunun büyük yardım
larına nıazihar olmak suretiyle vazife gördüm. 

Aziz arkadaşlarım, daıha evvel Demokratik 
Paı t i Grubu adına konuşan arkadaşım, ki keııı-
'diısi aynı zamanda Millî-Eğitim Komisyonu üye
sidir, Millî Eğitim... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Ben 
İra dönem 'değildim. 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET YARDIM-
€ 1 (Devamla) — Lütfeder de dinlerseniz, be
nim sözümün hangi partiye ait okluğunu, han
gi partinin bu söze muhatap olduğunu anlaya
caksınız. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Affe
dersiniz. 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET YARDIM
CI (Devamla) —Lütfen.. 

Dikkat ettiyseniz; ben burada oturdum ve 
hepinizi dikkatle dinledim. Ben Cumhuriyet 
Halk Partisinden bahsetmedim; Demokratik 
Parti 'den bahsettim. Fikirlerinizi tashih ettiği
nizi zannederim. Yoksa, sizin hangi sene Ko
misyonda bulunduğunuzıı, hangi sene bulun
madığınızı çok iyi bilirim Bayın Üstündağ. 

Şimdi, bütün meseleyi (dinlerken, Demokra
tik Part i Sözcüsü arkadaşım da, Cumhuriyet 
Halik Partisi Sözcüsü sayın 'arkadaşım giıbi se-
İriz yıllık öğretime temas ettiler. 

Hafızam ibeni aldatmıyorsa, Komisyonda bu 
ımeseleleri uzun uzun müzakere ettiğimiz za
man, muhterem arkadaşım bu mevzuda herhan
gi ,bir direnme için, veyahutta bu maddenin 
başlka bir istikamete gelmesi hususunda herhan
gi bir ifadede ıbıılunnıamıştı. 

Sonra bir noktaya daha dokundular. İzin ve
rirseniz ona da temas etmek istiyorum: «DiiL». 
Dikkat buyurunuz, kelime birbirine karışırea 
veyahutta dikkat edilmeyip ide kelimenin son 
harfi yanlış anlaşılırsa, ıbeliki .tefsirlere sebep 
olur; o bakımdan hasa basa söylüyorum, «Dil» 
diyorum, sonu «L» ile biten «Dil». Tasarıda dil j 
eğitimine geneldi değer verilmemiş giibi bir ifa
de kullandılar. Halbuk, tasarıyı tetkik ederse
niz orada betalısis temas edildiğini ve aynen 
şu cümlenin kullanıldığını görürsünüz : [ 
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.«Millî birlik ve bütünlüğün temel unsurla
rından biri olarak; Türk Dili'nin, eğitimin her 
kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılı
ğa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir. Çağ
daş eğitim ve bilim diıli halinde zenginleşmesine 
çalışılır ve bu maksatla Millî Eğitim Bakanlığın
ca gereiken 'tedbirler alınır.» 

Şimdi, burada iki nüans var, (belki bâzı çev
relerce itiraza mâruz kalır diye izah ediyorum) 
nüansı nbini şu : Ortaya yeni atılıp da, (kimse
nin anlayamayacağı kelimeler kastedilmeıktedh* 
'burada, Yoksa, yeni ve tutunaıbilir kelimeler 
geldiği zaman onu, refüze edilmiş veyahutta 
ifadesini şu veya bu istikamete çekmiş gibi ka
bul etmemdk gerekir. 

Muhterem -arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 
Partisi Sözcüsü arkadaşım iSayın Üstündağ ge-
niş bir literatürle karşımıza cılktılar, kendileri
ne teşeihkür ederim. Yalnız, birşeyi hatırlat
mak istiyorum. Benim anlayabildiğim kadar, 
bu literatürü izah ederken en sonda da tasarı
nın maddelerine temas ettiler. Bu literatür .gü
zel bir teoriyi ortaya getiriyor; fakat tatbiki 
istikametinde bir metodu arzu edilebilir şekilde 
ortaya getirmediği kanaatini taşıyorum, Sebe
bine gelince: Eğer yanılmıyorsam, iSayın Üs
tündağ konuşurken bâzı tezatlara düştüler. El-
he.ttekj bu kürsüden, literatür toplamak sure
tiyle ifadede fculunmaik kolay bir şey değildir, 
büyük bir mesaiye muhtaçtır ve o mesaiyi 
getirmişlerdir. Yalnız, kendilerine birşey hatır-
latacağımg. O da şu : 

Öyle zannediyorum İki, iSayın Üstündağ, bü
tün bunları sayıp 'dökerken, kendisinin de bir 
zamanlar çalıştığı ve oldukça mesaisine vâkıf 
olduğu Millî Eğitim Komisyonunu; kendileri
nin düşündükleri noktaları hiç düşünmemiş, hiç 
bunlar üzerinde durmamış ve teknisyenlerin, 
Hükümetin getirdiği tasarıyı gözünü kapayarak 
veyahutta hiç bir "bilgiyi ortaya koymadan, hiç 
bir değişikliğe lüzum görmeden Yükselk Mecli
sin huzuruna getirmiş giba bir telâkki altına 
soktular. 

Muhterem arkadaşlarım dikkat buyurursa
nız, Hükümetin getirdiği tasarı ile, Komisyonun 
yaptığı değişiklik arasında büyük bir fark var
dır. Bu faıik uluorta olmamıştır; hattâ Millî 
Eğitim Komisyonu Hükümeti ve teknisyenleri, 
kendisine lâzım gelen izahatı projeksiyonlarla 
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yenmek için zorlamalar yapmıştır: Gerek öğren-
cii fonksiyonu, gerek eğitim ve gerekse yapıla
bilecek olan çalışmalar bakımından; tasarının 
maddeleri üzerinde durmuş, Hükümetten, bilâ
hare bu maddeler istikametinde yapılması ica-
beden yönetmeliklerin hazırlanması çalışmaları
ma Millî Eğitim Koalisyonumun da iştir akimi te
min sözünü almıştır. 

Sayın Üstündağ'dan, uzun uzun literatürle
rini izah ederken, (Büyük Meclise arz ettiğim 
gibi) Millî Eğitim Komisyonunun yaptığı me
sai ve vazifeleri de hiç değilse takdirle yadet-
mesini ümit eder ve beklerdim. 

Komisyona büyük bir titizlikle devam eden 
arkadaşılarıma, Komisyon Başkanı olarak te
şekkürlerimi derhal ifade etmek, arz etmek is
terim. Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ar
kadaşlarımın da bu Komisyonda huzurları var 
idi; bulunuyorlar, tenkitlerini yapıyorlar, tak
rirlerini! veriyorlar ve mesailerini gösteriyorlar
dı. Şimdi eğer Sayın Üstündağ'm sayıp döktüğü 
nazarî bilgilerin hepsini üstümüze almış olur
sak ö zaman, Millî Eğitim Komisyonunda mev
cut bulunan bütün partili arkadaşların hiç bir 
vazife ifa etmedikleri mânasına varmak icabe-
der ki (müsaade buyursunlar) bunu kabul 'ede
meyeceğim. Eğer Yüksek Meclis kabul ederse 
Millî Eğitim Komisylnunda birkaç defaya mah
sus olmak üzere uzun uzun gösterilen ve hattâ 
bir, bir buçuk saatimizi alan projeksiyonları bu
raya getirmelerini ve çalışmaların nasıl olaca
ğını, nıasıl olabileceğini, istikbal için neler ge
tirmek istediklerini Yüksek Meclise bildirmek 
üzere burada göstermelerini teknisyenlere ve 
Hükümete teklif ediyorum. O zaman zannede
rim ki, bu literatürü hazırlayan Sayın Üstündağ 
arkadaşımız tatmin olacaklardır. Biz de, Millî 
Eğitim Komisyonu olarak bu şekilde; arzu et
tikleri ve diledikleri şekilde bir mesainin içeri
sinde bulunduğumuzu, bütün arkadaşlarım na
mıma iftiharla söylemek ve göstermek mecburi
yetindeyim ve hiç değilse bunum bu kadarımı 
imtikal ettirmek benim vazifemdir. 

•Sayın Üstündağ gayet iyi hazırlanmışlar. 
Üniversite meseleleri üzerinde konuşmuş olsay
dık hiç bir hazırlığa ihtiyaç duymadan belki 
daha derinlemesine giderdim; ama bu eğitim 
meselesi üzerinde (kendileri de takdir ederler; 
•bunu bir kusur teşkil edeceğini de tahmin et

miyorum) ben de hiç değilse tasarının muhte
viyatı içerisinde, bir çalışmaya girecektim. Ma-
'amafih, tekrar ediyorum; Sayın Üstündağ, ho
calığın kendisine verdiği kürsü hitabetimi bura
ya getirdiler; ama teknik bu şekilde bağlıdır. 
Temenni ederim herkes bu şekilde bir hazırlık 
içine girsin. Fikrin kabul ettirip ettirmeme me
selesi, büsbütün ayrı bir hâdisedir. 

Şimdi balkınız siz ne istiyorsunuz; reform... 
Muhterem arkadaşlarım, ben geçen gün Üniver
site Reformu Kamun tasarısının müzakeresi sı
rasında bir tek cümle kullandım; bırakınız şu 
«reform» kelimesini dedim, o kadarla iktifa et
tim. 

Sayın Üstündağ, şunu görüyorsunuz: Şu ta
sarının üzerinde «Millî Eğitim Temel Kanunu 
tasarısı» diye yazmaktadır. 

Reform... Evet ben beraberim. Yalnız, bu
rnum mucidi büz değiliz, omu da hatırlatmak is
terim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Biziz 
hocam. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — «Re
form» (kelimesi bu memlekette hakikaten yan
lış anlaşılmış bir cephedir, bir veçhedir. «Re
form» deyince kelimenin lügat mânasını alı
yorsunuz, onun karşılığını bir tarafa bırakıyor
sunuz, yalnız «reform» kelimesini kullanıyor
sunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, tababette «Sen
drom» ve bir de «Semptom» demen tabirler var
dır; ikisi de ayrıdır. 'Semptom, bir hastalığın 
tek bir arazını ifade eder. Sendrom ise, bir 
hastalığın birkaç semptoma bağlılığını ifade 
eder. Kusura bakmayın. Siz beni bu şekilde ko
nuşmaya mecbur bıraktığımız içim söylüyorum, 
iözür dilerim. «O da burada kürsü dersi veri
yor» gibi bir havanın içine girmemelerini bü
tün arkadaşlarımdan bilhassa riea ediyorum. 
Size bir misâl vereyim. Muhterem arkadaşla
rım, meselâ, koilikrenal: Böbrek ağrısı, kolikre-
mal dediğiniz zaman bu, beş tane semptoma bağ
lı bir kelime demektir. 

Binaenaleyh «reform» deyince, keılimemim 
lügat mânasını alarak ortaya çıkmazsınız, çık-
maymız. Çıkarsanız, işte, gençliğin felâketi 
olursunuz. Üniversite gençliği de kendisime ya
pılan bu telkinlerle, «reform» diye ortaya cılk
tı, ondan sonra altından hangi maskemin çıktı-
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ğmı kendi gözünüzle gördünüz. O değerli ev
lâtlarınız sonra hangi çukurlara girdiler, han
gi istikamette dejenere oldular ve hangi isti
kamette (acı ile bahsetmek icabeder) nerelere 
kadar gittiler; gördünüz. Onun içim ben, oldum 
olası «reform» kelimesinin kullanılmasında... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Re
form mu yaptı bunları hocam? 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Öyle 
çıktılar muhterem arkadaşlarım. Hepiniz bili
yorsunuz; «Üniversitede reform isteriz» diye 
levhalarla cılktılar; ama arkasından ne çıktı 
gördünüz, gördük. Bumu hiç birimiz inkâr ede
meyiz. 

Bu bakımdan ben beraberim : Eğer dört-
başı mâmur istikamette, bir reformun bütün 
mefhumu ile beraber bir kanun gelirse o za
man reform olur. 

Büyük Atatürlk «reform» diye bize neler 
getirdi; iste onlar refonm. Bir imparatorluğu 
kaldırdı, cumhuriyeti getirdi. Buna refonm de
mez misiniz? Buna reform dersiniz işte. Mede
nî Kanunu (kıyafet dahil) bütün veçhesi ile 
getirdi, işte buma reform dersiniz; yazı şeklini 
değiştirdi, işte buna reform dersiniz. Ondan 
sonra da Dil Tarih Coğrafya Fakültesinin üze
rine; «Hayatta en halikı mürşit ilimdir» diye 
yazdırdı. Filhakika bu çok söylenmiştir; ama 
bizim için mühimdir, işte bu reformdur; ama 
şimdi bütün bunları... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Bu 
tasarı reform değil, değil mi hocam? Ben de 
bunu söylemek istiyorum. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Bütün 
bunlar karşısında, aziz Türk Milletine bir de 
tavsiyede bulundu: «Garp penceresine kendini
zi tevriih ediniz ve Garp medeniyetini kabul 
ediniz.» Bumdan başka reform yok. İşte hakikî 
/reform bunlardır. 

Ben ne üniversite reformuna, ne temel eği
tim tasarısına, ne şuna ne buna reform derim; 
hatıtâ toprak tevzii, reform mudur? (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Alkışlı
yorsunuz; ama muhterem arkadaşlarım, müsa
ade buyurun; böyle alkışlıyorsunuz; ama ondan 
sonra da başka türlü konuşmayalım o halde. 

Aziz arkadaşlarım, Atatürk'ten beri toprak 
tevzi komisyonları vardır; ne yapmıştı? 

Buraya getirdiğiniz tasarı üzerinde şu veya 
bu istikamette 400 tane takrir verildi. Nedir 

bu? Bol olanın toprağını az olana vereceksiniz: 
Bu, Atatürk'ten beri mevcut. 

Şimdi ben ime demek istiyorum? Ben demek 
istiyorum ki, evvelâ «reform, reform» diye dili
nize dolayacaksmız, «reform, reform» diye so
kaklara düşeceksiniz, «reform yapıldı, yapıl
madı» diye şu veya bu şekilde muhtıralar ala
caksınız; ondan sonra bunlara «reform» diye
ceksiniz... işte bunun için bunlar reform değil
dir ve olamayacaktır; olamaz da. (O. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri.) Mesele bu. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Olma
yan reformun teminatı kimde? 
y MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Şim
di balkınız tezadı izah edeyim. 

«Fırsat eşitliği» diyorsunuz muhterem Üs-
tündağ; bakın, burada var. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Yazı
lı evet; ama maddelerde hiç bir şey yok ho
cam. Özür dilerim. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Var 
burada. 

«Kalkınma ilkeleriyle beraber» diyorsunuz; 
burada o da var. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Yolk 
hocam, maddelerde yok. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) ^ - Var 
var. Teknik meseleler bakımından kalkınmayı 
temin edecek hususlar burada var. 

Şimdi nereye geliyoruz? Bunlar var vaya 
yok; ama tatbik edilecek mi? 

Muhterem arkadaşlarım, yıllarca iktidarda 
kalanların arkaya bakmadan bıraktıkları taşlı 
tarlaları yavaş yavaş ayıklamak;... 

NURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (aÇnkırı) — 
Hoca yarayı kaşııma. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — El
bette yavaş yavaş olacaktır. Bu birdenbire olur 
mu? Olur mu, siz söyleyin? Alacaksınız küre
ği, bu taşlraı temizleyeceksiniz. Mümkün de
ğildir arkadaşlarım, biraz insaflı olıalım. 

NURÎ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Bırakın biz temizleyelim. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Şimdi 
gelelim, «8 yıl» meselesine : 

Sayın Üstündağ diyor ki, «8 yıllık temel 
eğitim mecburidir.» Burada öyle bir şey yok. 8 
yıllık temel eğitimin memuriyetini buraya geti
ren madde yok. 24 ncü madde burada. 
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Şimdi bâzı arkadaşlar da bana, «Aman, kısa 
kes» diyorlar. Kusa kes; ama bunları da cevap-
iandırmıak lâzım muhterem arkadaşlarım. 

Burada Temel Eğitim Kanunu tasarısının 
24 ve 25 nei maddelerini lütfen okuyun, (ben 
okutup vaktinizi almayayım) burada, «8 yıllık 
temel eğitimin mecburiyeti» diye bir şey yok. 
Dönelim öyleyse, neresi mecburî? 5 yıllık eği
tim mecburî. E, muhtereım arkadaşlarım, <beş 
yıllık mecburî eğitimi ne bu getirdi, ne şu ge
tirdi ; eskiden beri mevcuttu, eskiden konulmuş
tur, yani beş yıllık -eğitim vardır. Şimdi bura
da «hedef ne? Bunun hedefini1 niye kavramak is
temiyoruz? Burada mevzuubahis olan, bir an 
evveıl hayata atılmadır. Beş yıllık eğitimden 
sonra hayat demini, lalalbilecek, temel- noktala
rı öğrenebilecek öğrenciye vermek lâzımdır. İs
terse gelecek, istemezse gelmeyecek: Mesele bu
radadır. 

Şilmdi, koyundan kuzudan burada bahset
menin mânası var mı? Daha <eweiL konuşan bir 
arkadaşımız bundaın (bahsetti. Aslında burada 
bir medburiyet yokVl hayata atılmak var. Ame
rika'dan bahsettiler, müsaade ederlerse ben de 
ilki kelime edeyim. Amerika'da bütün gaye; 
genci hayata «mümkün olduğu kadar erken ola-
raik atmaktır. Bir tane ımiteal vereyim; Ameri
ka'da tıp tahsili kaç senedir ? 

NURİ ÇELİK YAZICIOflLU (Çankırı) — 
7 yıldır. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Ame
rika'da tıp tahsili 4 senedir arkadaşlarım. Ne 
yapıyor biliyor musunuz... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Temel eğitimin üzerine 4 yıl. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Müsa
ade edin. 

Ondan sonra atıyor, nereye atıyor? Hayatın 
çalışma safhasına atıyor. Ne yapıyor?.. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Ben de biliyorum, gittim gezdim ve gördüm, 4 
yıllık temel eğitimi veriyor, ondan sonra tıp 
tahsilini veriyor. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Bir 
dakika, rica ederim. Allahıaşkına, çizmeden yu
karı çıkma, müsaade et. 

Sonra ne yapıyor? Hayata atıyor. Nereye? 
Asistanlık istikaıme'tiıııe atıyor. Sayın Üs tün dağ 
Amerika'da sizden daha çok kalmıştır, Ameri-
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ika'da serbest tabip olarak ierai sanat etmek 
kolay mıdır? Hayır. Uzun uzun devrelere bağ
lıdır. Ama, hayata erken atıyor. Burada da he
def budur. 

Bu bakımdan temel eğitimde bir mecburiyet 
safhası yoktur. 

Şimdi efendim, ben netlice itibariyle şunu 
söyleyip, fazla isal etmeden inmek istiyorum. 
iSöz alıp konuşmak isteyen arkadaşlara fırsat 
vermek için daha fazla uzatmak istemiyorum. 
Ancak, öğretmen meselesine de kısaca dokun
mak istiyorum. 

Öğretmen meselesine gelince muhterem ar
kadaşlar; ben 8 senedir bu Meclisteyim. 8 sene
dir, kürsüye gelen her hatip öğretmenin tayi
ninden, öğretmenin gidişinden, öğretimeınlin ge
lişinden şikâyet ediyor. Arkasından «politika
cı, öğretmenin yakasını bıraksın» diyor. Pe
ki, ben size şimdi soruyorum; öğretmeni, öğ
retmenlik vazifesinden alıkoyan kendisi midir, 
yoksa politikacı mıdır? Siz gelip burada, «öğ
retmene politikacı şu şekilde, bu şekilde müda
hale ediyor; şöyle oluyor, böyle oluyor.» di
yorsunuz; ondan sonra kendiniz en büyük mü
dahaleyi, en büyük yolu, en büyük vasfı gös
teriyorsunuz ona. 

Biz >daha evvel, çok daha evvel söyledik, par
ti olarak söyledik: Dedik ki, «Gelin; -okullar
dan, camilerden, üniversitelerden, tedris haya-
'tundan politikayı çekelim.» Buna itibar edil
medi. Hem itibar etmeyeceksiniz, hem de şikâ
yetçi olacaksınız. Bu mümkün değildir muhte
rem arkadaşlarım. 

Şimdi şunu bilin iki aziz arkadaş!arım, Mil
lî Eğitim Komisyonu iyi bir mesai yaparak ta
sarıyı bu şekle getirmiştir. Bundan dolayı de
ğerli üyelerine (Başkanları olarak) minnet ve 
şükranlarımı arz etmek istiyorum: Arzu edilen 
vasıfta bir mesai yapmak suretiyle bu kanun 
tasalısını huzurumuza getirmiştir. Bu kanun ta
sarısını 'bugün için kabul ederseniz zordur; ama 
müzakere esnasında Hükümet de itiraf etmiş
tir ; bu tasarı ileride Türk millî eğitimi bakımın
dan birçok değerli meseleler getirecektir. Ama 
bu iyilikler 5 senede olur, 10ı senede olur, onu 
bilemem; ama tohumu iyi ekilmiştir kanaatin
deyim. Bu tohumun yeşermesi için hepimizin, 
beraberce, elele vererek gayret sarfetmemiz lâ
zımdır. Yoksa, tcınkit fevkalâde kolaydır muh
terem arkadaşlarım. Temel eğitim elbette ki 
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önemlidir. Temel eğitinim ideal bir vasıfta ne 
kadar zaman içerisinde orftaya çıkacağını ilgi
lilerden sorduk. Bunun cevabını hiç kimse hiç 
(bir zaman veremez: Paraya, ekonomiye, organi
zasyona bağlıdır; ama temeli atılmıştır, l'kra 
suresi gibi; iyi düşündüğünü düşün, yapmaya 
başla; .elbette, birgün neticesini alacaksın. İşte 
bu tasarının da vasfı budur. Bunu Yüksek Mec
lisin, olduğu gibi kabul etmesini rica ediyo
rum, buna dokunmaya hiç lüzum yoktur. 

Bir arkadaş burada bir konuya dokundu, 
o noktayı da arz edeceğim. Dediler ki, «İmaım -
hatip okullarını neden lise haline getirdiniz?» 
Muhterem arkadaşlarım eşitlikten. bahsediyo
ruz; eşitlikten bahsettiğimiz için bütün partili 
arkadaşlarımız orada bu ikanuna itibar ettiler; 
maddeye de itibar ettiler. Niçin, neden lise vas
fıma gelmesin? O da gider okur; isteyen din 
adamı iolur, isteyen Yüksek İslâm Enstitüsüne 
gider; isteyen İlahiyat Fakültesine gider, iste
yen tıbbiyeye gider, isteyen avukat olur, iste
yen 'mühendis olur. Bununla fırsat eşitliğini te
min etmek gayesi güdülnıüştür. 

Eğer sözlerim uzadıysa özürler diler, hepi
nizi saygıyla selâmlarım. (A. P. sıralarından al
kışlar. ) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Şimdi 'şahısları adına siöz alanların konuş

maları başlıyor. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Söz sırasını okur musunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — iSöz sırasını okuyorum efendim. 
Şahısları adına söz alan arkadaşlarımız; Sa

yın Hasan Tosyalı, Saym Mehmet Arslantürk, 
Sayın Mehmet Yardımcı (söz hakkını kullan
dılar grup adına, şahsı adına da sırası vardır), 
Sayın Hüsamettin Başer, Sayın Nuri Çelik Ya-
zıcıoğlu, Saym Enver Akova ve Saym Salih 
Aygün. 

Şahsı adına Saym Hasan Tosyalı, buyuru
nuz. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Yüce 
Meclisin Saym Başkanı, değerli milletvekili ar-
(kadaşlarım; 

Millî Eğitim Temel Kanunu tasarısı müna
sebetiyle şahsım adına söz almış bulunuyo
rum. 

Sözlerime başlamadan evvel öncelikle şu hu
susu belirteceğim müsaade buyurulursa: De-
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nıokrasiye, Parlâmentoya ve millete saygı; ön
ce milletin seçtiği ve adına milletvekili denen 
kimselerin Parlâmento'ya devamıyla olur. Bu
günkü Hükümeti teşkil eden partilere mensup 
üyeler Parlâmentoya devamıyla olur. Bugünkü 
Hükümeti «teşkil eden partilere mensup üyeler 
Parlâmentoya devam ederek Yüce Atatürk'ü
müzün dediği gibi, vatanımızı ve milletimizi 
muasır medeniyet seviyesine çıkarmak için 
'kanun yapmaya çalışırken ve bu iki partinin 
Hükümeti memleket ihtiyaçlarını yur t sathında 
karşılamaya çabalarken; bir kısım milletvekil
lerinin Parlâmentoya devam etmemelerinin ve 
Parlâmentoya gelenlerinin de Parlâmento çalış
malarını engellemelerinin ve doılayısıyle Yüce 
Türk Milleti namına yapılan işleri geciktirme
lerinin doğru olmayacağı kanaatindeyim. 

Fakat, Saym Üstündağ'm konuşması sıra
sında şunu memnuniyetle müşahede ettim ki, 
hangi kanun hakkında olursa olsun, burada fi
kirlerimizi medenî ölçüler içerisinde birbirimize 
söylemek imkânını bulabiliyoruz: Gerek kanun 
teklifi ve gerekse Hükümet tasarılarını milleti
mizin hayrına en iyi şekilde oluşturabilecek ol
gunluğa sahibiz; bu yolda kalmamızı temenni 
ediyorum. 

Şimdi esas konuya geçiyorum. 
Saym Başkanım, Millî Eğitim Temel Kanu

nu tasarısı, milletimizi, (tekrar edeceğim, Yüce 
Atatürk'ümüzün dediği gibi, «Hayatta en ha
kiki mürşit ilimdir» ışığının altında) muasır 
milletler seviyesine çıkarabilmek için Hükümet 
tarafından hazırlanmış; gerek Milî Eğitim Ko
misyonunda ve gerekse Plân Komisyonunda ha
kikaten iyi bir çalışma ile Yüce Millet Meclisi
nin huzuruna, 64 maddeden oluşan şu haliyle 
sevkedilmiştir. Gerek Hükümete ve gerekse ko
misyonlardaki arkadaşlarıma bu ince, yorucu 
çalışmalarından dolayı teşekkür 'ederim. 

Kanun yalnız bugünün havası içerisinde dü-
şünümıemeliidir: Milletimizin ebediyen payidar 
olaeağı dikkatten uzak tutulmayarak, (kanun 
zaman içerisinde tatbik edileceği için) gelece
ği de dikkat nazara alarak iyiliğini benimseme
miz lâzımdır. Yalnız, (temenni mahiyetinde) 
kanunun tatbikatı esnasında dikkat edilmesi 
lâzım gelen hususları da belirtmekten geri kal-
imayacağım. Şöyle k i ; 

Muhterem arkadaşlarım, dünyayı ve kâinatı 
yaratan ve her şeyden yüce olan Yüce Allahm 
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yarattığı en yüce varlık; insanı eğiten, onu 
ımilletine, vatanına, ailesine, kendisine ve bü
tün insanlık âlemine faydalı kılan millî eğitim
dir ve millî eğitimdeki öğretmendir. O halde 
M'z de, bu hedefi sağlayan bu kanun tasarısının 
müzakeresine gerekli önemi vereceğiz. Yetişti
rilen talebede millî ruh olacak arkadaşlar; ye
tiştirilen (ki bu kanun Türk imilleıtine hitap 
etmektedir) Türk genci, vatan ve milletimizin 
menfaatlerini her türlü menfaatin üstünde gör
melidir; yetiştirilen Türk genci, tarihî, millî 
örf- ve âdetlerine sadık olmalıdır: Türk genci, 
Müslüman Türk mMletinin inandığı Yüce Alla
nma, mukaddes Kur'&n'ına ve sevgili Peygam
berine inanmalı, O'nun emirlerine itaat etmeyi 
bilmelidir. Yatanını ve milletini ayakta tutma
nın ve yüceltmenin şartının... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Vıaaz mı hoca? 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Milleti, 
onun millî örf ve âdetine ve dinî inançlara 
sahip olduğuna inanmalıdır: Millî eğitimin he
defi bu olmalıdır. Bu ruhtan mahrum olan bir 
talebe, bir millî eğitim; canlı kusanın ruhunu 
almış gibi leşten ibaret kalır. Bir millî ruh, bir 
inanç olacak; dinî ruh. Bu bir... 

Muhterem arkadaşlarım bu yetiştirilen taile-
fbe; bu vatanı bize vatan yapan Alpaslan'lara, 
AtatürkUere saygılı olacak. Bu talebe, bu millet 
Sçin hangi devirde, hangi zamanda olursa ol
sun büyük hizmetler yapmış olan devlet adam
larına saygılı olacak; sövgü içinde olmıayacak. 
Bu talebe, mensup olduğu milletin (ki tarihin 
en kahraman milleti, Yüce Türk milletidir.) bü
tün vasıflarına sahip olacak. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, talebelerin 
hu şekilde yetiştirilmelerini temenni ettikten 
sonra, diğer bâzı temennilerime geçiyorum. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Kısa olsun 
kısa... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Kısa ola
cak Sayın Mehmet Bey. 

(Muhterem arkadaşlarım her şeyde, her za
man söylediğimiz, arzu ettiğimiz gibi, bu ka
nunun uygulamasında eğitimde de fırsat ve 
imkân eşitliği mutlaka sağlanmalıdır. Eğitimde 
fırsat ve imkân eşitliğinden şunu kastediyorum: 
Kanunun tatbikatında, köylü, çiftçi, işçi, esnaf 
ve sanatkâr, şoför gibi, milletimizin temelini 
teşkil eden büyük kitlenin çocuklarıma da, ilk

okullarda, orta, lise, yüksek okul ve üniversite
lerde okumak isteyene de mutlaka okuma imkâ
nı ve fırsatı verilmelidir. Bu imkânı kanun ta
sarısı vermektedir. Bir kaınun iyi ellerde iyi 
olur, ehliyetsiz ellerde iyi olmayabilir. 

Diğer bir husus; başta ilköğretim olmak üze
re ortaöğretim, yüksek okul ve üniversitelerin 
yurdumuz sathına dengeli olarak yayılması lâ
zımdır. Millî eğitimin temelinin sağlamlığı 
mutlaka, eğitim tesislerinin yurt sathına den
geli bir şekilde dağıtılması ile mümkün olur. 
Yoksa, muayyen üç şehirde bütün üniversitele
ri topla; Ankara'da 110 bin talebe, İstanbul'da 
210 bin talebe yığ; ötesinden beri geleme; be
nim Kastamonu'mun, benim falanca şehrimin 
talebesi buraya gelemesıin, okuyanlasın, mah
rum olsun; bu doğru değil: Yüksek okulların 
mutlak surette yurt sathına dengeli olarak da
ğıtılması temin edilmelidir. 

Diğer bir husus; yurt sathında mevcut olan; 
şu vilâyette şu kadar ilkokul, şu vilâyette şu 
kadar ortaokul, şu vilâyette bu kadar lise diye 
sayıya dahil ettiğimiz ilkokulların, ortaokulla
rın, liselerin ve diğer dengi okulların binaları
nın büyük şehirlerdeki okullarımızın standart
larınla, hiç olmazsa yaklaştırılmam lâzım; eşit 
olmasına imkân göremiyorum: Köy okulları 
okul denemeyecek vaziyette; buradakilerle mu
kayese edilmesine imkân yok. Dengenin sağ
lanması lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitim Te
mel Kanununun tatbikatında bir de eğitim öde
neklerinin (yıllılk bütçelerde) geri kalmış il
lerimize ve diğer illerimize tahsisinde dikkatli 
olmalıyız. Bir misal vereceğim, yüce Meclisin 
bilgilerine arz edeceğim: 

Ben geçirdiğimiz üç gün içerisinde topuğu
ma kadar çamur içinde Meclise geldim; 8 ka
zada 150 km. gezdim de geldim. Acı duyarak 
gezdim. 1973 yılında, (içinde bulunduğumuz yıl 
içinde) benim Kastamonu'mda 1 092 köy muh
tarlığında, 4 576 köy mahallesinde bir tek ders-
hanelik ilkokul yapılmıyor Cumhuriyetin Ellin
ci Yılında. Bu bir hakikat. Aksini ispat ederse 
Millî Eğitim Bakanlığı, ben şu kellemi kese
rim. Cumhuriyetin Ellinci Yıldönümünde Kas-
t;'.monu vilâyetinde bir tek ilkokul yapılmayacak, 
ortaokul yapılmayacak; İnkılâbın başladığı 
Kastamonu'da, vatanın kurtarılmasında % 73 
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şehit veren Kastamonu'da Cumhuriyetin Ellin
ci Yıldönümünde bir tek ilkokul yapılmayacak, 
yalnız 750 bin lira gönderilecek; onu da, geçen 
seneden kalan borçlara verecekler. Daha üç 
milyon borç varmış, bunu söyleyen resmî ma-
İkam arkadaşlar. 

M. ZEKERIYA KÜRŞAD (Kahraman Ma-
raş) — Sayın Tosyalı, tasan bu hususu öngö
rüyor. 

SALİH AYOÜN (Amasya,) — Bütçeyi Fe-
râd Melen yaptı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Şimdi, 
böyle temel eğitim olmaz, böyle kanun tatbi
katı olmaz. Doğru dürüst tatbik edilmelidir büt
çe. Geçenlerde söyledim, bu çatı altımda ben bir 
milletvekili olarak, ne parti, ne iktidar mülâha
zası gütmeden; milletin hayrına konuşurum. 

Muhterem .arkadaşlarım, memleketimiz mu
hakkak kalkınacaktır. Kalkınmanın rehberliğini 
sanayi teşkil edecektir. Sanayiin ihtiyacı tek
nik eğitimden geçer. Eğitimde ağırlığım, daha 
çok teknik eğitime verilmesi lâzımdır. Bir mi
sal vereceğim; Türkiye'mizde bugüne kadar 13 
bin mühendis yetişmiştir; bugün bunun 1/3'ü 
dışarıya ("tatmin edilmemişlikten dolayı) göç 
etmiştir. Bugün, Anayasa değişiklerine rağmen, 
karma ekonomi sistemi içerisinde, mühendisle
rimiz devlet sektöründen özel teşebbüse, özel 
teşebbüsten de dış memleketlere göç etmekte
dir. Türkiye mühendisiz kalacak arkadaşlar. 
Nasıl ki, ormansız kalan bir memleket çöl olur
sa, mühendissiz kalan memleket te yok olur. 
Onun için, millî eğitimde eğitim ağırlığının; 
ortaokul, lise, üniversite, yüksek okul seviye
sinde teknik okula verilmesini temenni ediyo
rum. Bir misal vereceğim, milletlerin medenî ol
ma hevesine misal vereceğim: Türkiye'de 
13 000 mühendisimiz var. Buma mukabil İsrail' 
de 268 000 mühendis var arkadaşlar. Neden, İs
rail 17 senede bizim yüzyıllar boyunca katetti-
ğimiz mesafeyi katetti? Mühendis adedinin çok
luğundan, yaratıcı gücün, yaratıcı kafanın da
ha fazla oluşundan dolayı bu mesafeyi katetti. 

Milletlerin ilerleme hızına misal vereceğim: 
Bugün Amerika'da senede 70 000 mühendis, 
ıSovyet Rusya'da ise senede 120 000 mühendis 
yetiştirilmektedir. Türkiye'de takriben 1 000 
mühendis yetiştirilmektedir. Arkadaşlar bu gi
dişle gidersek askere, zor alırız tezkere. Müm- j 

— 627 

28 , 5 . 1973 0 : 1 

kün değil arkadaşlar Türkiye'nin kalkınması. 
Millî eğitim bugüne kadar nazarî sahaya ağırlık 
vermiş görüntüsü içindedir. Bundan sonra mut
laka teknik sahaya önem vermeliyiz. Milletler 
yükselmenin hızında daha çok mühendis yetiş
tirme yarışındadırlar. Biz de bu yarışa ayak 
uydurmalıyız. 

Diğer bir temennimiz de; ilk, orta ve lisede 
yalnız fakirliği sebebiyle okuyamayanlara, eği
timde fırsat eşitliğini temin bakımından mutla
ka yeter miktarda kredi, burs ve yurt temin 
edilmelidir arkadaşlar. Ne kadar iyi kanun çı
karırsak çıkaralım; milletimizin özünü, çoğu
nu, temelini teşkil eden orta ve alt tabakamız, 
esnafımız, sanatkârımız, köylümüz ve çiftçimi
zin çocuğu, okuma imkânından mahrum olan bu 
tabakanın çocuğu okuyamazsa; biz okumayı 
yurt sathına dengeli olarak yayamazsak, bu 
memlekette Anayasamızın da bahsettiği, ne sos
yal adalet ve ne de kalkınma var demektir. Eği
timde fırsat eşitliğinden de bahsedemeyiz. Bu 
bakımdan, bu kanunun tatbikatımda muvaffa
kiyetimiz için her seviyedeki öğretim kademe
sinde talebelerimize yurt, burs ve uzun vadeli 
kredi verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım diğer bir husus 
şudur: Geri kalmış bölgelerimizde ve bilhas
sa sağlık ve ormanlık olan 15 000 tane köyü
müzün her birimde (Türkiye'mizde 15 000 köy ve 
bunun da 10 milyon nüfusu var) bir okul yap
mamıza imkân yoktur, hepsi mahalle halinde
dir. Bir köy muhtarlığının mahalleleri arasın
da birer saat, ikişer saat mesafeler var. Her köy 
mahallesine okul yapmamıza imkân yoktur, 
onları cahil bırakmaya da gönlümüz razı de
ğildir. O halde, yatılı bölge okullarının adedi
nin mutlaka artırılması lâzımdır. Türkiye'yi 
kurtarmak için, 10 milyoın nüfusa sahip, 15 000, 
adet orman ve dağ köyünü cehaletten kurtar
mak için, bu kanunun tatbikatında muhak
kak, geri kalmış bölgelerde yatılı bölge okulla
rının adedinin ve miktarının artırılması lâzım
dır. Her hususta geri bıraktığımız bu bölge
ler sabrediyorlar; çünkü vatanperverdirler; 
sabrediyorlar, çünkü geleceğime ümit vardır
lar. Bunların vatanperver olmalarını ve ümit 
etme sabrını tüketmememiz lâzımdır. Kanunun 
tatbikatında bu husus mutlaka dikkat nazarı
na alınmalıdır. 
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Diğer bir hususa gelince arkadaşlarım; 
Müslüman Türk Milletimizin tarihî ve millî 
örf ve âdetini ve milliyetçiliğini temsil eden, 
ımilılî sanatımızı, tarihimizi temsil eden folklor 
faalyetlerine de her okul kademesinde, teşki
lâtlı okullarımızda ve teşkilâtsız köy, kasaıba 
'seviyesinde mutlaka büyük önem verilmelidir. 
Bu, ımilılî varlığımızın idamei hayatı için lâ
zımdır; kahraman Türk Milletinin kahraman 
bir millet olarak idamei hayatı için bu folklor 
faaliyetleri lâzımıdır. Bu bakımdan, kanun 
tatbikatımda millî mefahirimizi yükseltim ek 
için folklor faaliyetlerine mutlaka büyük önem 
've öncelik verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarıım bu arada da, (sö
zümün başında söylediğim gibi) her şeyi yara
tan Yüce Allahımızm yarattığı ve yarattıkları 
•arasında en yüce varlık olan insanı eğiten öğ
retmene de kâfi miükitıarda, yeterli önem veril
melidir. Öğretmene maddî ve manevî olarak 
öyle önem verilmelidir ki; kahraman Türk Mil
letinin hasletime sahip insanların, kendini eği
tten bocayı 40 yıl sonra gördüğü zaman (sayın 
hatip bu sözleri söylerken ağlaşmaktadır) hoca-
ısıının eline sarıldığı gibi, 'biz öğretmene mu
hakkak saygı duymaılıyız. Bu saygı, öğretmene 
vereceğimiz maddî ve manevî değerden baş
lar. Kanunun muvaffakiyetle tatbiki için buna 
da ihtiyaç var. 

Ama, öğretmen -sözümün birinci maddesin
de saydığım gibi - yetiştirdiği tale'beyi mutla
ka ; Müslüman Türk Milletinin tarihî örf ve 
âdetine, milliyetçiliğine, dinine uygun bir şe-
(kitde yetiştirmclıidir; sapık yollara saptırma-
malıdır. Benim kastettiğim öğretmen bu nevi 
öğretmendir, yanlış anlaşılmasın. Bu «öğret
men» dediğim zaman bunun içinde; asistanı, 
doçenti, profesörü de vardır. 

Muhterem arkadaşlarım sözümün sonuna 
'geliyorum. Üniversiteye giriş için merkezî im-
tihaın sisteminin (ki bugün tatbik edilmektedir) 
haksızlığı, zorluğu ve zaman kaybettirici olu
şu meydandadır. Şubat ayı oluyor, hâlâ fa
lan üniversite giriş şartlarını ilân etmekte de
vam ediyor. Bunun kadar haksız ve anormal, 
eğitimde fırsat adaletine ve fırsat imkân ve 
eşitliğine bunun kadar aykırı bir süstem ola
maz : Bula bula bu bulunmuş. 

Ben şunu teklif ediyorum. Bunu bâzı üni
versitelerimiz, meselâ Hacettepe Üniversitesi 
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yapıyor: Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de 
takriben 412 tane lisemiz ve lise ayarında mek
tebimiz var. Bu 412 liseden mezun olan genç
lerden 1 nciden 10 ncuya kadar olanları üni
versiteye imtihansız alırsak - ki Hacettepe Üni-
verilstesi 3 ncüye kadar mezun olanları imtihan
sız alıyor - bütün liselerimizde, imam hatip 
•okulu liselerimizde, sanat okulu liselerimizde 
talebeyi kendi arasında ıbütün sınıflarda çalış
maya teşvik ederiz. Böylece muvaffakiyeti 
kendiliğinden artırırız. Bugün liselerimizde mu
vaffakiyet derecesi % 5'ten Öteye geçmiyor. 
Bu şartlar altında Türk Milletinin kalkınması 
gayri mümkün. O halde, bu uğurda çalışmayı 
teşvik için, üniversiteye girişte mutlaka bugün
kü merkezî sistem usulü yerine, liselerden 10ı 
ncu dereceye kadar mezun olanların imtihan
sız alınması lâzım. Yetmeyen yere, kontenjanı 
dolmayan üniversiteye, liselerden 10 ncu dere
ceden sonra çıkanlar için bugünkü sistemi tat
bik etsinler. Sebebini izah ediyorum muhte
rem arkadaşlarım. Demin Sayın Üstündağ arka
daşım güzel bir tahlil yaptı, rakam verdi; ben
de onun çok daha teferruatlı rakamı var. Du
rum şöyle: 

Muhterem arşadaşlarım, 3 büyük üniversi
teye girişte kazananlar arasında yaptığım tet-
k'ikata göre (her zaman söylüyorum ben de bir 
köy çocuğuyum; fakat köylümüzün, benim çek
tiğim çileyi çekmemesini, daha iyi şartlarda 
okumasını istüyorum) üç üniversitemizin giri-
Işinde... 

NURİ ÇELİK YAZICIOÖLU (Çankırı) — 
Daha beş dakikan var Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Sığdıra
cağım. 

Üç büyük üniversiteye girenlerin % 90'ı bü
yük şehir talebesi. Üstündağ arkadaşıma te
şekkür edenim, bu konuya temas etmek imkâ
nını bana verdiler. % 90'ı, kasaba ve köy se
viyesinde talebe değiil arş adaşlar. Halbuki, bu 
milletin % 90 nüfusunu kasaba ve köy halikı 
teşkil etmektedir. Bugünkü merkezî sistem 
büyük bir haksızlık yaratmaktadır. Bunu, 
hangi partiye mensup olursak .olalım, bu kür
süden ibu şekilde beyan etmemiz lâzımdır. Ben, 
kanunlarımızın bu şekilde ilmî ölçüler içerisin
de müzakere, münakaşa edilmesini işitiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Saym Başkanlık va-
sıtasıyle Milliî Eğitim Bakanlığına hitabediyo-
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ram, gördüklerimden bahsedeceğim; orta
okullarımız ilkokula dayanır. Benim Kasta
monu'mda öyle ilkokullar var ki, içine hay
vanı bağdaşanız önünü görmüyor; ahır gibi 
yerlerde 4 sınıf, 5 sınıf bir öğretmenin elin
de; 3 - 5 talebeyi şuraya koymuş, 3 - 5 ini 
buraya koymuş, adına sınıf demiş; buraya 
da okul denmiş, okuldan sayılıyor. Buradan 
mezun olan ilikokul talebesi, ortaokul seviye
sindeki hiçbir imtihanı kazanamıyor. Hani 
nerede eğitimde imkân ve fırsat eşitliği? Hani 
nerede Anayasa ilkesinin tatbikatı? Hani ne
rede bu kanunun tatbikatı? Olmuyor. 

İkincisi... 
NURİ ÇELİK YAZICIOÛİLU (Çankırı) — 

Yaşa Tosyalı, heyecanlandık. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — İkin
cisi; öyle ortaokullarımız var ki, (sizi temin 
ederim arkadaşlar) misal olaralk veriyorum;. 
gözümle gördüm; Kastamonu, Taşköprü, Gök-
çedağaç Nahiyesi Ortaokulunun anagiriş kapısı, 
sınıflara giriş kapısı tamir edilmemiş, İm 
sene çocuklar kapısız sınıflarda olkudular. 

Kanun tasarısı yazıyor burada; elimizdeki, 
müzakere «ettiğimiz kanun , tasarısı yazıyor : 
«Eğitim tesislerinin, binaların aralarmdalki 
farklılıklar giderilecek» diyor. Gönlümü, göv
demi basarım iböyle kanunlara, hepsini tavsip 
ederim. 64 maddesini de kabul ederim : An
cak, tatbikatında özlediğimiz kanun olsun, 
hedefini, yerini bulsun. 

'Muhterem arfkadaşdarım gelelim liselere : 
Üniversiteler liselere istinadetmekte. Söyledi
ğim gibi,, tetkikatıma göre, (yanında oturu
yorum.) Atatürk Lisesinde 126 öğretmen, 8.10 
talebe var. Kastamonu Lisesinde 1 400 ta
lebe, 17 öğretmen var. Arkadaşlarım demin 
bundan bahsettiler. 

Biran için düşünün : Kastamonu'da bir 
lise var, Ankara'da bir lise var. Birisinde 810 
talebe, 126 öğretmen var; birisinde 1 400 
talebe, 17 öğretmen var. 

HÜSAMETTTİN BAŞER (Nevşehir) — 
Atatürk Lisesinin 6 000 öğrencisi var. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ve sizi 
temin edeyim arkadaşlar. Şubat ayının 
sonuna kadar Kastamonu Lisesinde fizik ho
cası yoktur, kimya hocası yoktu, biyoloji 

hocası yoktu. Ben dört defa Bakanlığa git
tim. . . 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Tosyalı, Atatürk Lisesinin 6 000 talebesi 
var. 

HASAN TOSYALI (Devamda) — Bir da
kika. Konuşmamı kesme, ben cevabını veri
rim, hazırlıklı çıktım; yalnız konu uzun, za
mana sığdırmak için kısa konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, hangimizin gönlü 
razı olur : Atatürk Lisesinin fabrika halinde 
altı tane lâlboratuvarı var; fakat Kastamo
nu'daki veya, Kırşehir'deki veya Sivasta'ki 
hanyadaki, Konya'daki lisenin hiçbir lâboratu-
varmı yok. Nasıl olur da; aynı, eşit şartlar altın
da yetiştirmediğin ortaokul talebesini, ilkokul ta
lebesini, lise talebesini Türkiye çapında merkezî 
sistem imtihanına tabi tutabiliriz? Hangi man
tık, hangi vicdan, hangi' akıl bunu kabul 
eder? Herkes isyan halinde. 180 000 kişi im
tihana giriyor, üniversiteler, «40 000 kişi alı
rım» diyor. Bunları okuyoruz, duyuyoruz. 
Hacettepe Üniversitesi, «1 300 kişi alırım», 
İstanbul Teknik Üniversitesi «1 400 kişi alı
rım» diyor. Geri İkadan talebeler ,ne olacak? 
Arkadaşlarımın dedikleri gibi, ancak parası 
olanın, oğluna hoca tutabilmenin, kursa 
gönderebilenin, iyi şartlar içinde çocuğunu 
okutabilmenin çocuğu okuyacak; o okuyan, 
muayyen tabakalara, muayyen şehirlere ait 
olacak; milletimin özünü, aslını teşkil eden 
köyün, kasabanın, kentin çocuğu okuma 
imkânından mahrum olacak. Bu böyle ol
maz arikadarj'lar; her zaman bir Hasan Tosyalı 
bulunmaz... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı çalışma süremiz 
doluyor, lütfen toparlayın efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Peki 
efendim, iki dakikada, toparlayayım, bir mad
dem kaldı, iki dakikada bitireceğim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sa
yın Başkan, bitiremezlerse yarın devam 
ederler. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Mumte-
rem arkadaşlarım, bir yara daha var eğitim 
sistemimizde : O da, köy öğretmenlerinin' 
tahmin olmayışı. Her şeyi yerinde görürsek 
durumu iyi anlarız. Köy öğretmenlerine, 
(köylerde öğretmenlik yapanlara şehirde otu-
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rana nazaran mutlaka daha fazla para verme
liyiz; mahrumiyet zammı vermeliyiz. Köyde 
yaptığı her 3 yıllık hizmete 'karşılık bir yıl 
dalha kıdem vermeliyiz. Bu kıdem hem terfii-
ne, hem .emekliliğine sayılmalıdır. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
önerge ver, önerge ver. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Köydeki 
öğretmen birtakım elbise yaptırıyor, 43 kilo
metre uzaklıktaki köye gitmek için ya ata 
binecek, ya katıra, ya merkebe binecelk ve
yahut bulursa bir traktöre binecek köyün ya
kınma kadar; o elbise o gün bitiyor; ama... 

BAŞKAN — Vakit doldu Sayın Tosyalı. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Va

kit doldu, yarın devam etsinler. 
HASAN TOiSYALI (Devamla) — Başüstü-

ne, bitiriyorum, cümlemi tamamlayayım biti
riyorum müsaade buyurursanız. 

1. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'ın, 
Burdur ili hudutları içerisindeki göllerin mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair soru 
önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin Na-
kiboğlu, Köy İşleri Bakanı Turhan Kapanlı ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sabit Osman 
Avcı'nın yazılı cevapları (7/109) 

5 . 2 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun imar ve iskân, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar, Çalışma, Köy işleri Bakan
larınca yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Burdur Milletvekili 

Nadir Yavuzkan 

Son yıllarda göller bölgesinde göllerin de
vamlı yükselmesi, çevrelerinin su altında kalma
sına, dolayısiyle zararlar meydana gelmesine 
sebep olmaktadır. 

Bu balkımdan, köy öğretmenlerin, e şehir 
öğretmenlerine nazaran), tazminat verilm'e's'ini 
ve her üç yılının 4 yıl sayılmasını temenni 
ediyorum. 

Netice olarak, tasarı, bu haliyle kanunlaş
tığı takdirde dahi (ki müzakereler esnasında 
arkadaşlarımız daha iyi şekle koyacaktır) 
milletimiz için hayırlı olacaktır, olacağı ka
naatindeyim. 

Kanunun milletimize' hayırlı olmasını Al-
lahtan diler, hepinize saygılarımı sunarım. 

ZEKERİYA KÜRŞAT (Kahraman Maraş) 
— (C. H. P. sıralarını göstererek) Nöbetçi beş 
kişiyi beklettin Sayın Tosyalı. 

BAŞKAN — Vakit doldu sayın üyeler. 
29 . 5 . 1973 Sah günü saat 15.00'de toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapamana Saati ı: 20.00 

• ^ I I 

Burdur hudutları içerisinde, Burdur Gölü, 
Yarışlı Gölü, Salda Gölü çok genişlemiş Bucak
ta Kester Bataklığı ise, devamlı ve geniş bir göl 
haline gelmiştir. 

Bölge halkı arazilerinin su altında kalması 
nedeniyle geçim zorluğuna düşmüş yer yer, 
yollar su altında kaldığı için, geçit imkânları 
zorlaşmış, tabiat şartları bölgede çeşitli sıkıntı
lar ve problemler yaratmıştır. 

Bu meseleler, günlük ve geçici tedbirlerle 
halledilemeyecek, her yönü ile ele alınıp muh
temel tehlikeleri ve ihtiyaçları kapsıyan uzun 
vadeli düşünüşlere göre alınacak tedbirlerle 
hâl yoluna bağlanabilecektir. Çevredeki köyle
rin hepsi, ekilir arazi kaybına uğramışlar, bir 
kısmında tuğla ve kiremit 'ocakları su altında 
kalmış, bâzı köylerde sular, köylerin içine ka
dar girmiş bulunmaktadır. 

Burdur gölü çevresinde, Ilyas Köyü hem ara
zi kaybına, hemde 15 civarındaki tuğla ve kirc-

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VB CEVAPLARI 
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mit ocaklarının su altında kalması sebebiyle iş 
yerleri kaybına uğramıştır. 

Karakent köyü ekilir arazi kaybına uğramış, 
Yarıköy ve Sovanlı köyü ekilir arazi kaybı

na uğramış, 
Yazıköy hem çok miktarda arazi kaybetmiş, 

hemde yolsuz kalmış, 
Çendik ve Suludere köyleri arazi kayıpla

rına uşramış, 
Burdur merkezi çok geniş arazi kaybıyla bir

likte, birkaç milyonluk plaj tesislerinin bir kıs
mını kaybetmiş, bir kısmını da sular tehdit al
tına almış, 

Kışla, Askeriye ve Çerçin köylerinin pek ve
rimli meyve ve sebze bahçelerinin büyük kısmı
nı kaybetmişler. 

Gölbaşı köyü ekilir arazi kaybetmiş, 
Senir köyünde ise araziler bitip sular evleri 

yıkmaya başlamış, böylece Burdur gölü, çevre
sindeki 90 bin dönüm civarında ekilir araziyi su 
altında bırakmıştır. 

Burdur - Yeşilova - Tefenni şosesi, sular se
bebiyle yıkılmakta; Burdur - Baladız demir yo
lu su tehdidi altına girmiş bulunmaktadır. 

Yaraşlı gölünden, Yaraşlı, Sazak ve Kocapı-
nar köyleri tahminen 5 000 dönüm ekilir arazi 
kaybına uğramıştır. 

Salda Gölünden, Kayadibi, Salda ve bilhas
sa Doğanbaba köyü tahminen 3 000 dönüm ara
zi kaybına uğramıştır. 

Bucaktaki su taşkını, çok daha geniş hasar 
ve zayiat meydana getirmiştir. Bucak ilçesi ile 
Antalya arasındaki Devlet asfalt yolu 1969 yı
lında su altında kalmış, geçit dağdan sağlanabil
miş, 1970 için yol yüksetildiği halde yeni yağış
lar sebebiyle yol gene su tehdidi altına girmiştir. 

Bucak, Koklan, Kuşbaba, Kester, Keçili köy
ler yolu bir çok yerde su altında veya suların 
basması tehdidi altındadır. 

Bucak'da ve köylerinde 20 000 dönümü aş
kın çok verimli arazi su altında kalmış bilhas
sa, Susuz, Koklan, Kuşbaba, Kestel köylerinde 
fakirleşme ve açlık tehlikesi ile göç başlamıştır. 

Karaaliler köyünde durum çok daha kötü
dür. Sular köyün içine girmiş, birçok ev yıkıl
mış, ekilebilecek arazi zaten kalmadığı için, 
köyün birbaşka yere göçü zorunlu hale gelmiş
tir. Köyde, açlık ve çaresizlik üzücü hal almış
tır. 
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Anbehan, bataklığı taşkınları-da, çevresin
deki gök verimli tarlaları su altında bırakmaya 
başlamıştır. 

Umumî durumunu yukarıda belirttiğim böl
gede, acil mesele arazi kaybı sebebiyle meydana 
gelen, geçim zorluğu ve açlık tehlikesidir. 1969 
yılı içinde Burdur gölü çevresindeki köylerden 
bir kısmına ve Bucakda su taşkınına uğrayan 
köylerden bir kısmına, kişi başına 7 şer kilo ci
varında buğday dağıtıldığı tesbit edilmiş, tehli
kelere aynı ölçüde maruz kalan köylerden bir
kaçına da, ilâvete'n bâzı gıda yardımları yapıl
mıştır. 

1. Âfetlere karşı Devlet eliyle uzatılan yar
dımlarda aynı tehlikeye maruz köylere uygu
lanan farklı işlemin sebebini halk bir türlü anlı-
yamadığmı ifade etmektedir. Bu bahiste hangi 
köylere neler dağıtılmış, konuya aydınlık getir
mek yönünden bildirilmesine müsaadelerinizi, 

2. 1969 yılında bu köylerdeki gençlerden 
bir kısmı âfet sebebiyle tercihli olarak yurt dı
şına çalışmak üzere gönderilmişlerdir. Hangi 
köylerden kaçar vatandaşın gönderilmiş olduğu
nun bildirilmesini, 

3. 1970 yılı içinde bu köyler halkının sıkın
tıları, tehlikenin devamlılığı sebebiyle daha da 
artaeaktır. Bu köylere, uğradıkları zarar ölçü
sünde gıda yardımı, çalışmak isteyenlere devlet 
fabrikalarında tercihli iş verilmesi, yurt dışına 
gitmek isteyenlere tercihli olarak yurt dışına 
gitme imkânı sağlanması için, ne gibi tedbirler 
alınmaktadır? 

4. İş yerlerini kaybeden köylülere, kaybet
tikleri iş yerlerini yeniden kuracak yardımlar 
hangi köylerde ele alınmıştır. Ve fiilen yapılan 
yardım hangi köylerde ne miktarlarda 'olmuştur. 

5. Âfetlerden zarar gören bu köyler halkı
nın yeni gelir kaynağı bulabilmesi için, ahır be
siciliği, sütçülük, tavukçuluk gibi faaliyetlere 
teşviki yönünde ne gibi tedbirler alınmıştır? 

6. Âfetler sebebiyle YSE hizmetleri normal 
ödeneklerle yürütülemiyeceğine göre, bu hizmet
ler için, normal ödeneklere ilâveten ek ödenek 
verilmesi programlanmışmıdır? 1970 yılında 
1969 yılma göre konulan farklı meblâğ ne ol
muştur? 1970 programına bu köyler yolları 
almmışmıdır ?' 

7. Bölgedeki taşkınlar ne ile izah edilmek
tedir? Yağışlar ve göller büyümesi devamlılık 
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arzedccek ise, taşmayı ve zararı önlemek üzere, 
artan göl sularının tahliyesi için kanallar, tü
neller, göllere gelen suların tutularak sulamada 
kullanılması gibi tedbirler alınmaktamıdır? 

8. Karataş köyünden Burdur gölüne gelen 
suyun, Karataş'da tutularak göle gelinceye ka
dar geçtiği arazilerden Kemer, Arcm, Elmacılık, 
Tozluca, Pınarbaşı, Boğaziçi, Karaca!, Hacılar, 
Yarı, Yazı, Yassı güme ve Düğer köyleri arazi
lerini kanal ve kanaletlerlc sulama ile ilgili pro
je tatbikatı neden gecikmektedir. Bugün ne 
safhadadır. Bu gecikme ihmâl safhasına gelmiş 
olmuyormuş: İhmâl oluyorsa sebebi ve müsebbi
bi aranılmaktamıdır? 

9. Burdur gölünün dibinde su tahliyesini 
sağlıyan düdenlerin tıkandığı söylentilerinin 
gerçekle ilgisi varmıdır. Varsa, tedbir düşünül-
dümü? Düşünüldü ise tatbikat ne zaman yapı
lacaktır. 

•1. Âfetlere karşı Devlet eliyle uzatıılan 
yardımlarda aynı tehlikeye mâruz köylere uy
gulanan farklı işlemin sebebini halk bir tür
lü anlayamadığını ifade etmektedir. Bu ba
histe hangi köylere neler dağıtılmış, konuya 
aydınlık getirmek yönünden bildirilmesine 
müsaadelerinizi, 

2. 1969 yılında bu köylerdeki gençlerden 
bir kısmı âfet sebebiyle tercihli olarak yurt 
dışına çalışmak üzere gönderilmişlerdir. Han
gi köylerden kaçar vatandaşın gönderilmiş ol
duğunun bildirilmesini, 

3. 1970 yılı içinde bu köyler halkının sı
kıntıları, tehlikenin 'devamlılığı! sebebiyle da
ha da artacaktır. Bu köylere, uğradıkları za
rar ölçüsünde gıda yardımı, çalışmak iste
yenlere Devlet fabrikalarında tercihli iş ve
rilmesi, yurt dışıma gitmek isteyenlere terehili 
olarak yurt dışına gitme imkânı sağlanması 
için, ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

4. İş yerlerini kaybeden köylülere, kay
bettikleri iş yerlerini yeniden kuracak yardım
lar hangi köylerde ele alınmıştır. Ve fiilen ya
pılan yardım hangi köylerde ne miktarda ol
muştur. 

5. Âfetlerden zarar gören bu köyler hal
kının yeni gelir kaynağı bulabilmesi için, ahır 
besiciliği, sütçülük, tavukçuluk gibi faaliyet
lere teşviki yönünde ne gibi tedbirler alın
mıştır? 

'6... Âfetler.sebebiyle. YSE hizmetleri nor
mal ödeneklerle yürütülemeyeeeğine göre, bu 
hizmetler için, .normal ödeneklere ilâveten ek 
ödenek verilmesi programlanmışmıdır? 1970 yı
lında 19G9 yılma göre konulan farklı meblâğ ne 
olmuştur? 1970 programına bu köyler yollan 
almmışmıdır? 

7. B.ölgedeki taşkınlar ne ile izah edil
mektedir? Yağışlar ve göller büyümesi devam
lılık arz edecek ise, taşmayı ve zararı önlemek 
ü::ere, artan göl sularının tahliyesi için kanal
lar, tüneller, göllere gelen suların tutularak 
sulamada kullanılması gibi tedbirler almmak-
tamıdır? 

8. Karataş köyünden Burdur gölüne gelen 
suyun, Karata§'da tutularak göle gelinceye 
kadar geçtiği arazilerden Kemer, Arem, El
macık, Tozluca, Pınarbaşı, Boğaziçi, Karaçal, 
Hacılar, Yarı, Yazı, Yassıgüme ve Düğer köy
leri arazilerini kanal ve kanaletlerle sulama 
ile ilgili proje tatbikatı neden gecikmekte
dir. Bugün ne safhadadır. Bu gecikme ihmal 
safhasına gelmiş olmuyormu İhmal oluyorsa 
sebebi ve müsebibi aranılmak t a mı dır? 

9. Burdur gölünün dibinde su tahliyesini 
sağlayan düdenlerin tıkandığı söylentileri
nin gerçekle ilgisi varmıdır. Varsa, tedbir dü-
şünüldümü? Düşünüldü ise tatbikat ne zaman 
yapılacaktır?. 

10. Bucak ovası, kestel bataklığı ve Am-
bahan bataklığının kurutulması için neler dü
şünülmektedir? 

a) Tıkanan düdenlerin açıılması suretiyle 
suların tahliyesi için 19'39 yılında ne yapıl
mış ve hangi düdenler temizlenmiştir? 1970 
yılı için ne yapılması düşünülmektedir? 

b) Bucak Kestel bataklık ve taşkın sula
rının, Korkuteli kanalına akıtılması için sevi
ye farkından doğan zorluğun halledilmesi dü
şünülüyorum ? 

c) Korkuteli kanalına bataklık sularını 
vermek üzere kademeli pompaj yapılması dü
şünülüyorum ? 

d) Bu meselelerin portesi nedir? kurula
cak araziden elde edilecek verim nazarı itiba
ra alınınca yatınım kârlı görülüyorum? 

11. Burdur ili evvelce Antalya Devlet Su 
İşleri bölgesine bağlı idi. Antalya bölgesi An
talya ihtiyaçlarını önplâna aldığı için, Burdur 
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projeleri geri kalmıştır. Burdur ili, şimdide ye
ni kurulan, İsparta Devlet ıSu İşleri bölgesine 
bağlanılmıştır. İsparta'da son birkaç yıl için
de, ele alman çok geniş sulama projeleri sebe
biyle ziyadesiyle mahmul hale gelen bölge için
de, Burdıır'un yine geri kalacağı söylentileri, 
Burdur'da çok yaygındır. Burdur'u bu kötü ka
derden kurtaracak, meselelerine öncelik verecek 
tedbirleriniz nelerdir? 

12. Burdur bölgesinin bu ehemmiyetli ya
ğış ve taşkın konularını halletmek üzere Ba
kanlık! ararası bir çalışma yapıliyormu, Bur
dur'da taşkınlara se'bebolan yaygın erozyo
nun önlenmesi için, erozyon olan yerlerde bir 
faaliyet ele .almmışmıdır? Alınmamışsa ne za
man ele alınacaktır? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 15/857 

20 . 3 . 1970 

Millet Meclisi (Başkanlığına' 
İlgi : 25 . 2 . 1970 gün ve Kanunlar Md. lü-

ğü 7/1109-1112/55.38 sayılı, yazı. 
Buıclur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, 

Burdur ili hudutları içerisindeki göllerin mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesi ve zarar 
görenlere yardım edilmesi ile ilgili olarak; 

1. Âfetlere karşı Devlet eliyle uzatılan 
yardımlarda aynı tehlikeye mâruz köylere uy
gulanan farklı işlemin sebebini halk bir türlü 
anlayamadığını ifade etmektedir. Bu bahiste 
hangi köylere neler dağıtıldığı, 

3. 1970 yılı içinde bu köyler halkının sı
kıntıları, tehlikenin devamlılığı sebebiyle da
ha da artacaktır. Bu köylere, uğradıkları) . za
rar ölçüsünde gıda yardımı, çalışmak isteyen
lere Devlet fabrikalarında tercihli iş veril
mesi, yurt dışına gitmek isteyenlere tercihli 
olarak yurt dışına gitme imkânı sağlanması 
için ne gibi tedbirler aimcbğı, 

4. İş yerlerini kaybeden köylülere, kaybet
tikleri iş yerlerini yeniden kuracak yardımla
rın hangi köylerde ele alındığı ve fiilen yapı
lan yardımın hangi köylerde ne miktarlarda 
olduğu, 

Hususlarını havi yazılı soru önergesi ile Ba
kanlığımızı ilgilendiren cevaplar aşağıda sı-
rasiyle arz olunmuştur : 

1. Burdur ili dahilinde 1968 - 1969 yılında
ki fazla yağış ve periyodik yeraltı suyu yük
selmelerinden Burdur, Yarışlı, Kes t el gölleri
nin su seviyelerinin artması ve Anbahan ba
taklığının nisbeten göl haline gelmesi dolayı -
siyle bu göl ve bataklıklar civarındaki ilce ve 
köylerin tanım arazileri değişik oranlarda za
rara uğramıştır. Ayrıca Bucak ilçesinin Kara-
al'iler köyünde de (Muhtemel hasar dâhil ol
mak üzere) 59 konut zarar görmüştür. 

Bu köyde konutları hasara uğrayan ve 
uğrayabilecek afetzede ailelere Bakanlığımız
ca 9 0O0 er lira inşaat yardımı yapılmıştır. 
Bu aileler, evini yapana yardım metoduna gö
re inşaatlarına devam etmektedir. 

Bu konutlara ait kamu tesisleride ayrıca 
Bakanlığımızca yaptırılacaktır. 

Önergede belirtilen Salda gölü taşkın ve za
rarlılık durumu teşkilâtımıza intikâl etme
miştir. 1968 - 19'69 yılında yukarıda belirtilen 
göl ve bataklıklar civ'arındaki köylerde, âfe
te mâruz kalan aileler için Dünya Gıda Yardım 
Programından sağlanan 240 ton buğday, 4996,8 
Kg. peynir, 2 995 Kg. konserve et ve bu aile
lerin hayvanları için de 30 ton yemlik arpa 
valilik emrine gönderilmiş ve mahallî özellik
ler gözönünc alınarak tespit edilen esaslara 
göre dağıtılmıştır. 

Bu esaslarda, afetzedelerin zararlılık du
rumları gözöııünde tutulmuştur. İl Kurtarma 
ve Yardım Komitesi 12.5.1969 ve 12.11.1969 
günlü kararları gereğince buğday dağıtımın
da, afetzedelerin zararlılık durumları % 30'a 
kadar olanlara fert başına. 10 Kg.,. % 30 ilâ 
70 arasındakilere 20 Kg., % 70'ten yukarı olan

lara 30 Kg. olarak dağıtılmıştır. 

Yemlik arpa dağıtımında ise, zararlılık du
rumları % 30'a kadar olanlara büyük başhay-
van için 8 Kg., küçükbaş hayvan için 2 Kg., % 
30 - 70 arasın dakilere büyükbaş hayvana 16 
Kg., küçükbaş hayvana 4 Kg., % 70'den fazla 
olanlar için büyükbaş hayvana 24 Kg., küçük
baş hayvana 6 Kg., olarak dağıtılmıştır. 

Gıda maddelerinin dağıtımına ait 1 No. lu 
liste eklidir. 

3. Bakanlığımızca yapılan envanterlere gö
re TO'39 - 1970 yılında 2 No. lu listede belirti
len bir ilçe merkebi ile 19 köyün' arazilerinden 
toplara olarak 63 571 ha. nın göl kabarması 

— m< 



M. Meclisi B : 116 28 . 5 . 1973 0 : 1 

dolayıısiyle su baskını âfetine uğrayabileceği 
anlaşılmıştır. 

Bu köylerde afetzede fert başına 23,8 Kg. 
buğday, 1,9 Eg. san bezelye, 1,5 Eg. nebati 
yağ, 0.870 Kg. süttozu, 0,8 Eg. konserve et ve 
0,8 Eg. peynir üzerinden toplam 147 ton buğ
day, 12 ton san bezelye, 9,3 ton nebati yağ, 5,3 
ton süttozu, 5 ton konserve et ve 5 ton peynir 
dağıtılması programlanmış ve dağıtıma baş
lanmıştır. 

Bu afetzede ailelerden, merkez ilçe ve köy
lerinden 304, Ağlasun ilçesinden 40, bucak il
çe ve köylerinden 483 kişi olmak üzere cem'an 

827 kişi işçi olarak duş ülkelere gitme istemin
de bulunmuşlar ve bu konu Çalışma Bakanlı
ğına intikal ettirilmiştir. 

4. Merkez ilçeye bağlı Ağlasun köyünde 
17 tuğla ocağınım hasara uğradığı bildirilmiş-
se de özel idare kayıtlarına göre ruhsatsız ol
dukları anlaşıldığından ve bütçe imkânlarımız 
el vermediğinden yardım yapılamamıştır. 

Diğer köyler işyerlerinde herhangi bir ha
sar olduğu tespit edilmemiştir. 

Arz ederim. 
Hayrettin Nakiboğlus 
îmar ve îskân Bakanı1 
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Bundur ili dahilinde 1969 yılında meydana gelen göl kabarmalarından ve heyelandan konut ve 
arazileri zarar gören ve görmesi muhtemel olan «afetzedelere dünya gıda programından sağlanıp 
Bakanlığımızca il imar müdürlüğümüz aracılığı ve il kurtarma ve yardım komitesi vasıtası ile 

dağıttırılan gıdaları ve hayvan yemi miktarını gösterir cetveldir. (1) 

İlçesi Köyü 
Afetzede sayısı Buğday 

(Ferd) (Ton)' 
Peynir Konserve Hayvan yemi 

(Kg.) Et (Kg.) (Arpa) (Ton) 

Merkez 
» 
» 
» 
> 
> 
> 

Ağlasun 
Bucak 

» 
» 
» 
> 
»ı • 
» 
» 

Bucak 
;» 
» 

llyas 
Karakent 
Yarıköy 
Yazıköy 
Kışla 
Askeriye 
Grökçebağ (Çerçin) 
Çanaklı 
Karaaliler 
Susuz 
Kuşbaba 
Karapınar 
Heybeli (Anbahan) 
Keçili 
Ürkütlü 

Yüreğil 
Kestel 
Koklan (Üzümlübel) 
Merkez 

Heyelandan 

Bucak 
"SV 
& Merkez 

Not : 

Taşyayla 
Çamlık 
Güvenli 

445 
174 
238 
378 
297 
387 
583 
158 
422 
830 
710 
860 
— 

529 
— 
— 

1 126 
412 
909 

552 
264 
235 

13.7 
7.45 

12.4 
24.3 
13.3 
15.2 
28.04 
12.11 
20.0 
15.0 
7.5 
2.5 
5.0 
5.0. 
5.0 
5.0 
7.5 
5.0 

12.5 
5.0 

10.0 
8.5 

240.0 

400 
160 
240 
320 
200 
320 
517 
320 
375.8 
372 
372 
240 
240 
240 
240 
240 

— 
— 
— 
— 

200 

4 996.800 

255 
102 
153 
204 
128 
204 
330 
204 
203 
202 
202 
136 
136 
136 
136 
136 
— 
— 
— 
— 

128 

2 995 

2.2 
2.10 
4.2 
3.5 
3.5 
3.9 
4.5 
3.7 

2.4 

30.0 

1. — Bucak Kaymakamlığı 30 .4.1969 gün ve Veterinerlik 60-2 sayılı yazısı ile arpa İhtiyacı ol
madığı bildirildiğinden bu ilçeye bağlı köylere arpa. yardımı yapılmamıştır. 

2. — Bucak ilçe merkezi ile bu ilçeye bağlı Kestel, Koklan, Taşyayla, Çamlık köylerine âfet du
rumları ve köylülerin isteği nazarı itibar e alınarak peynir konserve et yardımı yapılmamıştır. 



'ETnndur 0.1i ıdaMümide 1970 yümıidıa Meydana gteHen. ve gıeDelbdOstoEİk göl Maa ı̂nıa/llajnfodjaj 
zaîtaır gOT»sIbQl-eccîk (kıöydetr ve IburaSara y^pıOimdfata cüJaaı ya l̂dlsnillaırı göttedir tfeSyieldi 

İ'cesi 

Merkez 
»• 

»' 
»' 
»' 
:»' 
»' 

Bucak 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
Yeşilova 

» 
» 

Bucak 

Kövü 

Toplanı : 

Yardıma 
muhtaç 

Afetzede afetzede 
sayısı sayısı 

Yarıköy (*) 
İlyas (•) 
Çerçin 
(Gökçebağ-j (*) 
Gendik' 
Askeriye '(*) 
Kışla (*) • 
Yazıköy (*)' 
Kestel (*) 
Kıışjbaba (*) 
Karaaliler (*) 
Susuz (*') 
Karapınar (*) 
Merkez (*) 
Üzümlülbel (*)' 
Karakerit (*) 
Düver (*) 
Kocapmar1 (*) 
Yanşlı (*) 
'Sazak 
Keçili (*)• 

738 
1 051 

1 037 
144 
551 
261 
456 

1 099 
564 
600 
782 
269 

1 372 
249 
481 
547 
690 
649 
336 
270 

6 183 

231 
509 

771 
97 
496 
214 
433 
622 
176 
203 
500 
113 
417 
111 
255 
332 
212 
211 
195 
55 

3 128 

Buğday 
(Kg.)* 

5 497 
12 114 

18 349 
2 308 
11 804 
5 93 

10 305 
14 803 
4 188 
4 831 
900 
689 
924 
641 

6 069 
7 901 
5 045 
5 021 
4' 641 
1 309 

146 432 

11 
2 
9 
9. 

Sarı 
Bezelye 
(Kg.) 

438 
967 

1 464 
184 
942 
406 
822 

1 181 
334 
385 
950 
217 
792 
210 
484 
630 
402 
400 
370 
104 

11 682 

•Nebati 
Yağ 
(Kg.) 

346 
763 

156 
145 
744 
321 
649 
93,3 
264 
304 
750 
169 
625 
166 
382 
498 
318 
316 
292 
82 

9 223 

Süt
tozu 
(Kg.) 

2 
4 

6 

4 
1 
,3 
5 
1 
1 
4 
9 

3 

2 
2 
1 
1 
1 

5 2 

Not : '(*) işaretli köylere 1969 yılındaki âfetlerden dolayı da gıda yardımı yapılmış olup 1 No. lu cetvelde 
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T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Plânlama ve Koordinasyon 
Kurulu 

Sayı : 91/2)92 - 04424 

Konu : Burdur Milletvekili Sayın 
Nadir Yarvuızkan'ıın yazılı sıoru 
önergesi. 

6 . 5 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi :. 25 . 2 . 1970 gün M. M. Gen. Sek. Ka

nunlar Md. 7/109-1112^51538 sayılı yazı. 

Burdur Milletvekili Sayın Nadir Yavuzkan 
tarafından Başkanlığınıza sunulup bir örmeği 
Bakanlığıma tevdi buyurulan, Burdur İli hu
dutları içerisindeki göllerin meydana getirdiği 
taşkınlar dolayıısıyle hâsıl olan zararlar için alı
nan tedbirlere ve bu taşkınların önlenmesine 
dair bulunan 5 . 2 . 1070 tarihli soru önergesi
nin cevalbı ilişik notta belirtilmiştir. 

Keyfiyeti bilgileririize arz ederim. 
Turhan Kapanh 
(Köy İşler Bakanı 

Burdur Milletvekili Sayın Naldir Yavuzkan'm, 
Bundur ili hudutları içerisindeki göllerin meyda
na getirdiği taşkınlar dolayıısıyle hâsıl olan za
rarlar için alınan tedbirlere ve bu taşkınların 
önlenmıesine dair, Millet Meclisi Başkanlığının 
25 . 2 . 1970 gün ve 7/109-1112-5538 sayılı yazı
larına ekli olarak alınan ve İmar ve İskân, Ener
ji ve Ta/biî Kaynaklar, Çalışma ve Köy İşleri 
bakanlıklarınca yazılı olarak cevaplandırılması 
istenilen 5 . 2 . 1970 günlü önergesinin Köy İş
leri Bakanlığı ile ilgili hususların cevalbıdır. 

1. — Merkez ilçeye bağlı Yaızıköyü yolunun 
(taşan göl suları tarafından tahrilbedilmıesi üze
rine, Yazıklöy - Yarıiköy ve Yarıköy - Soğanlı 
mahallesi yolu ıslâh edilerek geçişe elverişli ha
le getirilmiş ve bu arada Yazıköy ile Karakemfb 
köy yolu, 1969 yılı başınldanberi yapılan devamlı 
çalışmalarla her an geçişe müsait durumda tu
tulmuştur. 

2. — Göl sularınııı, Yarışlı - Düğer yolunu 
tahriîbetmesi se/bebiyle aksayan geçişi temin için 
dağ eteğinden geçen ikinci bir yol yapılmıştır. 

3. — Salda köyü ile Doğanlbaiba köyü ara
sındaki yolun sular altında kalmasıyle bu köy
lerin şehirle olan iırtibatı kesilmişltir. Bu irtiba
tın temini için dağ eteğimden 6 Km.'lik yeni bir 
yol yapılmıştır. 

4. — Bucak ilçesine-bağlı Kuşibaba, Keşte!, 
Keçili köy yolları ile Koklan (Üzümlülbel) köyü 
yolunun mezarlık mevkii altındaki kısmı su al
tında kaldığımdan, Koklan köyü yolu ıslah edil
miş ve ilçeye Koklan, Kuşfoaba, Kestel ve Keçili 
köy yolu güzergâhından, geıç'iş temin edilmiştir. 

5. —• Taşkından zarar gören köylerin YSE 
hizmeitleri için 1999 bütçesinden ayrılan öde
nekler dışında, köy yolları için 500 000 lira, ve 
köy içmıesuları için 50 000 lira ek ödenek gönde
rilmiş ve bu ödeneklerin tamamı kullamılmış-
ıtır. 

'6. — Dış ülkelere işjgücü göndermede koope
ratif kuram köylülere öncelik tanınması projesi 
gereğince, âfete mâruz kalan Hacılar Köyü ko
operatifine 90 ve Yeşilova köyü kooperatifine 
20 olmak üzere cemı'an 70 kişilik kontenjan ta
nınmış ve bunlardan 42 ortak dış ülkelere git
miştir. Diğer ortaklar da 1970 yılı içerisinde 
gönderilecektir. 

7. — Bataklık sahalarn kurutulması ile ilgi
li çalışmalar DSİ Genel MJüfdürlüğuntün koor
dinatörlüğünde yapılmaktadır. Bu sahaların 
envanter etütleri Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğünce yürütülmektedir. 

Bu çalışmıalar meyanımda; Bucak, Kestel go
llünün kurutulması sonucunda elde edilen arazi
min, yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri kurul
mak üzere hak sahibi çiftçilere dağıtılması etüt-
'ed'iılmiştir. Ancak, etüt sonucunda, DSİ tarafın
dan kurutulan arazinin bir kısmının, eerimisil 
yolu ile kiraya verildiği tespit edilmiş ve mıül-
kilyelt konusunda Hazine üe köylüler arasında 
'büyük mikyasta İhtilâf bulunlduğu anlaşılmış
tır. Bu ihtilâfın halline* kadar 'bu konuda her
hangi bir çalışmanın yapılması mümkün görü-
lememişltttiır. 
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T. C. 
EnCrji ve Tabiî Kaynaklar 20 . 5 .1970 

'Bakanlığı 
Umumî Münasebetler; 

Müşavirliği 
Sayı : 16/-3KB/318 

Konu : Burdur Milletvekili Sayın 
Nadir Yavuzkan'm yazılı soru 
öınjetfgels'i 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü; 25 . 2 . 1970 

gün ve 7/l!0ı9 -.1 )lil!2l/5<5i3'8 sayılı yazınız. 
©urdur Mili eti vekili Sayın Nadir Yaıvuzskan' 

m, Burdur İli hudutları içerisindeki göllerin 
•meydana getirdiği taşkınların önleınımeısine dair 
yazılı sıoru öıılerlge&i cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Bundur MiTOtivieMli $alyın Nadir 'Yaivuztan'ın, 
'Burtduır ili IhuduMaıi |iç l̂sli!nıdte!ki Ig&fciin fmıey-
ıdainıa (getirdiği ıtaişfkM&îrın IJMlenönıelsinle Idatilr ya

zılı Islottı (önemesinle larijt iöetv*ap 

Sanı 1. — Bölgedeki taşkınlar nie ile izah 
•ddilmıektedir? Yağışlar ve gölleıibüyümıeisıi de-
'vamılıli'k arz edecek ise, taşmayı ve zararı öınle^ 
meik üzere,. artan göl sularının tahliyesi için ka
nallar, .tüneller, göllere gelen suların tutularak 
sulamada kullanılması gübıi tedbirler alınmak
ta mıdır1? 

Cevap 1. — Son yılların ve özellikle 19>69 yr-
lının anormal yağışları dttlayısıyle, göller böl-
gesidde, giöî seviyeleri devamlı yükselmeler gös
termiştir. Buldur giölünde de aynı olan bu du
ranı neticesinde, gül kenarında bulunan kerpiç 
•evler, taşkın dolayıisıylee yıkılma durunrayle 
karşılaşmış ve bu arada bir çtok erv feullanılmıaz 
hale gtelimiş bulunmaktadır. 

Bu eylerin başka yere nakli için, koınu İmar 
ve İskân Bakanlığına intikâl ettirilmiştir. 

Burdur .gölünü bcisleyen dereler, Ulunmak -
Uz - Blozçay - Bayındır - Durdu - Levgümü - Çer
çin ve Keçiborlu demeleridir. 

Kapalı bir havzada olatn Burdur gülü sula
rının, başka bir havzaya derive edilmesi imkânı 
IbulumamamakJtadır. 

Bununla berajber, Burdur gölünü besleyen 
derelerden en çiok su taşıyan Bözçay üzerinde 
tteıspit edilen Karamanlı barajı ile Karat aş depo-
laımıaisı ve sulamalarımın tahakkuku halinde., göl
deki su seviyesinin yükselmesine büyük etkisi 
lolan Bozçay sarfiyatlarının kontrol altına alın
ması ve böylece, göl kenarındaki yüksek su se
viyesi taşkınlarınn kusmen azalması sağlanmış 
olacaktır. 

Karamanlı barajı, 1970 icraat proigramımıız-
ıda olup halen inşaat ihalesi yapılmış bulunmak
tadır. 

Karataş depolaması 11969 da biten Bozıçay -
Karataş ptfojeısine dalhil bir ünitedir. 1970 yılı 
•içinde kati pnojesi haızırlanmak üzere proıgraim-
lanmıştıı*. 

Karataş barajı is'e yapılan plânlama çalşma-
ları neticesinde jeolojik bakımdan elimine edil
miş bulunmaktadır. 

İSoru 2. — Karataş köyünden Burdur gölüne 
gelen suyun, Karataş 1ta tutularak göle gelince
ye kadar geçtiği araiz'Herden Kemler, Arem, El
macık, Tozluca, Pınarbaşı, Boğaziçi, Karaçal, 
Hacılar, Yarı, Yazı, Yassııgüne ve Diğer köyleri 
afazilerini kanal ve kanaleltlerle sulama ille ilgi
li pr*oj,e tatlbikatı neden gecikmieikteldir. Buıgüın 
ine safihadadır ve müsebbibi aranılmakta mıdır? 

Cevap 2. — 1 nci madde de ifade edildiği gi
bi Karataş köyünden gelen suyun depolama 
plânlaması, Blozçay - Karataş projesi içinde bir 
ünite olup, 1'9İ69 yılı içinde ikmâl edilmiş ve ka
tı projelerinin hazırlanması da 1970 yılı progra
mına alınmıştır. 

DSİ, ele alacağı .konulanının ilk istikşaf kade
mesinden son işletme safhasına kadarki her tür
lü faaliyetlerini senelerdir hep programa bağlı 
lölarak yapmakta olduğundan projenin tatbika
tından dolayı bir gecikme olmadığı gibi müseb
bibi de bulunmıanıalktadır. 

İSoru 3. — Burdur gölünün dibinde su tahli
yesini' sağlayan düdenlerin tıkandığı söylemti-
leıriniln gerçekle ilgisi var mildir? Varsa, tedlbir 
düşünüldü mü? Düşünüldü ise tatbikat ne za
man yapılacaktır. 

Cevap 3. — Burdur gölü dibinde, bugüne ka
dar herhaınigi bir düden tespit edilmemiştir ve 
mevcudiyeti de biliıtimemektedİT. 

Soru 4. — Bucak ovası, Keıstel bataklığı ve 
Amfbalhan bataklığının kurutulması için neler 
düşünülmektedir ? 
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a)1 Tıkanan düdenlerin açılması sutfetiyle 
ısınların tahliyesi için Iı9ı60 yılında me yapılmış 
ve hangi düdenler temizlen'mişftir? 1970 yılı için 
ne yapılması düşünülmektedir. 

b)' Bucak Kesit el bataklığı ve taşkın salları
mın, Korkuteli kanalına akıltılması için seviye 
farkından 'doğan zorluğun halledilmedi düşünü
lüyor mu? 

'c) Korkuteli kanalıma bataklık sularını ver
mek üzere kademeli pompaj yapılmiası düşünü
lüyor mu? 

d)* Bu meselelerin portesi nedir? Kurultu-
ılaoak araziden elde edilecek verim nazarı iti-
•bare almıinca yatırım kârlı görülüyor mu? 

Cevap 4. —. Burdur - Bucak - Kelsıtel gölü ci
varındaki arazilerin, Keşte! gölü yüksek su sevi
yesi taşkınlarından korunması komulsu, «KeS-
tel Projesi» plânlamıa çaliş'malan sırasında in-
celenmişltir. 

Mezkûr plânlama raporunda teklif edilen 
formülâsyon, çok sayıda altefrnaitifm etüdü so
munda tespit edilmiş olup, feyezanların halfifle-
tilmiesi ve suların kapalı havza dışımda saltulma-
sini amaç tutmaktadır. Feyezanların hafifletil-
meSinin Onaç ve Kızıteıı üüzerinde yapılacak 
barajlarla temin edilmesi öngörülmüş ve adı^ 
geçen barajlar inşa ed'ilmiişltir. 

Aynıca, suların havza dışına tahliyesimde dü
denlerden faydalanılması ve bunun için de dü
den kapasitelerinin artırılması, çalışmayanların 
temizlenmesi ve yenilerinin bulunması • önıgörül-
müştüi'. 

'Ancak, slom yılların ve özellikle 1960 yılının 
yüksek yağışlı olması ve normal sayılmayacak 
hava şartları dolayısıyle, mevcut tels'ifsllerin ka
pasiteleri aşılmış ve Kestel gölü gemiş bir sahayı 
su altında bırakmıştır. 

Halen, Kestel gölü seviyesini civara zarar _ 
vermeyecek bir kotfc'ta tutmak için lüzumlu ted
birlerin meler olabileceği konusunda yenidem 
çalışimaliara başlanılmış bulunmaktadır. Bu ça
lışmalar sırasında her türlü imkânlar tetkik edi
lecektir. Bu meyaında, Keîstel gölü civanında, gö
le dökülen Akçay • sularınım Korkuteli derivas-
ylon kanalıma tahliyesi konusu da bir imkân ola
rak tetkik eidilmıekltedir. 

Kestel proje'sinin, halen devam e'tmelkte olan 
plânlama revize çalışmalarınım 1970 yılımda ta
mamlanması proigramlaşt irilmiş olup, bu çalış

malar neticesinde projenin kaitî formülâsyonu 
b'elirlenemektir. Bunu müteakip, prıojenin kabili 
inşa ve rantabl bulunacak üniteleri, bütçe im
kânlarına bağlı olarak, inşaalt programlarının 
tamızimiııde nazarı itibare alınacaktır. 

Onaç barajının kanal temizlikleri, 1970 yılı 
Bakım - Onarım programına alınarak yapılacak
tır. Ancak, Burdur - Bucak şosesi üzıerinde, 
Buıdur tarafında ve Bucak kahvelerine 5Û0 m. 
mesafedeki karayollarına ait köprünün delbuşe-
isi, Onaç barajı dolu savağımdan savaklanan su
ları, kifayetsiz oluşu sebebiyle geçinemıeyip ta? 
şırmafetaidır. Bu husus lise Karayolları Gienel Mü
dürlüğünü ilgil'cındirmelktedir. 

Yapılan tetkikte, temizliği talebcdilen kana
lın «Bozova çayı derivasyon kanalı» olmayıp 
«Korkuteli çayı derivasyon kanalı» olduğu tes
pit edil mistir. 

Korkuteli çayı dcrivas'you kanalı temizliği 
işi 1970 yılı Balcım - Onarını programında mev-
cıudoiup, lüzumlu bakım ve onarım işleri 1970 
yılı içinde ele alınarak yapılacaktır. 

a)( 1969 yılında AmJbahan bataklığı düden
lerinde herhangi bir çalışma yapılmamış olup, 
1970 yılında çalışmalar yapılmak üzere prog
rama ilâve bir teklifte bulunulacaktır. 

il'96'9 yılında Kestel gölünde de düden çalış
maları, su seviyesinin yüksiek olması nedeni ile 
yapılamamıştır. Ancak Kestel gölüne gelen yan 
derelerden bir kısmı Uğurlu köyü civarındaki 
kaplıca düdenine bir kanalla dcrive edilmiş ve 
Uğurlu köyü civarında bir düden temizlenmiş-
tli". 

H970 yılında; 
1. Susuz düdeni temizlenerek bir kanal va-

jıtasiyle Kestel gölü suları bu düdene akıtıla
caktır. 

2. Gölde su seviyesi düşmektedir. Yaz ayla» 
.•nida bu düşüş daha da artacağından mevcut 
lüdenlerin temizliği yapılacak ve yeni düden 
şaştırmalarına başlanacaktır. 

3. Göl sahasındaki tahliye kanalları temiz
lenerek göl ve taşkın suları düdenlere akıtılacak
tı r. 

b) Burdur - Kestel bataklığı ve taşkın sula-
»inin Korkuteli kanalına akıtılması konusu, son 
yılların fazla yağışlı geçmesi sebebiyle ortaya çı-̂  
kan problemleri halletmek üzere revize edilme» 
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si lüzumlu görülen kestel projesinin plânlama 
revizyonu çalışmaları sırasında incelenecektir. 

^ Bataklık sularının da, pompajla Kor-
V'iteli kanalına verilmesi konusu, yukarda (b) 
maddesinde zikredilen Kestel projesinin plânla
ma revizyon çalışmaları sırasında tetkik edile
cektir. 

d) Kestel projesinin plânlama revizyon ça-
Tşmaları 1972 yılında tamamlanacak ve bu ça

lışmalar neticesinde kati formülasyon belirle
necektir. Bu itibarla projenin kabili inşa ve ran 
i,dbl bulunacak ünitelerinin mahiyetleri hakkın-
ua bugünden bir şey söylemek mümkün değil
dir. 

Soru : 5. Burdur ili evvelce Antalya Devlet 
Su İşleri Bölgesine bağlı idi. Antalya Bölgesi 
Antalya ihtiyaçlarını önplâna aldığı iıçin, Bur
dur projeleri geri kalmıştır. Burdur ili, şimdide 
yeni kurulan, İsparta Devlet Su İşleri bölgesi
ne bağlanılmıştır. İsparta'da son bir kaç yıl için
de, ele alman çok geniş sulama projeleri sebe
biyle ziyadesiyle mahmul hale gelen bölge için
de, Burdur'un gene geri kalacağı söylentileri, 
Burdur'da çok yaygındır. Burdur'u bu kötü ka
derden kurtaracak, meselelerine öncelik vere
cek tedbirleriniz nelerdir? 

Cevap : 5. Halen Burdur'da il hududunu 
içine alan DSİ İsparta Bölge Müdürlüğüne bağ
lı 182. Şube Başmühendisliği vazife görmekte
dir. Malûm 'olduğu veçhile; Şube, Başmühendis
likleri hudutları dahilindeki küçük Su İşleri İs
tikşaf ve Plânlamaları ile, DSİ konularıyle ilgili 
dokümanların toplanması ve DSİ'ce ihale veya. 
emanet suretiyle yapılacak inşaatın kontrol, mu
rakabe ve yürütülmesi ile görevlidirler. 

Burdur Şube Başmühendisliğinin görev saha
sı dahilinde bu kabil işler arttıkça bundan önce 
olduğu gibi bu şubenin kapasitesinin genişletile
ceği ve İsparta - DSİ XVIII nci Bölge Müdür
lüğü kurulmuş olması onun vazifelerini etkile
meyeceği tabiîdir. 

Soru : 6. Burdur bölgesinin bu ehemmliyetli 
yağış ve taşkın konularını halletmek üzere Ba
kanlıklar arası bir çalışma yapılıyorum? Bur
dur'da taşkınlara sebebolan yaygın erozyonun 
önlenmesi için, erozyon olan yerlerde bir faali
yet ele alınmış mıdır 1 Alınmamışsa ne zaman ele 
alinacaktır ? 

I Cevap : 6. Burdur Bölgesindeki taşkın ko
nuları ile ilgili problemlerin giderilmesi üzerin
de gerekli etüd çalışmaları yapılmakta ve çö
zümü rantabl ve kabili inşa olanlar, bütçe im
kânları muvacehesinde ele alınmaktadırlar. 

Burdur'da erozyon çalışmaları ile ilgili saha
lar ise, 1969 durumu itibariyle aşağıdadır. 

1. Burdur - Gölhisar - Çeşme mahallesinin 
taşkından korunması için 250 ha.lık sahada yu
karı havza ıslahı; icraatı bitmiştir. 

2. Burdur - Tefenni - Kâğılcık köyü taşkın 
korunması; Seri istikşaf kademesinde yapılan 

i etüdlerde, toprak muhafaza tedbirleri alınması
nın faydalı olmayacağı neticesine varılarak, 
münferit tedbirlerle problemin halli öngörül
müştür. 

3. Burdur - Tefenni - Başpınar köyü taşkın 
korunması; Plânlama kademesindeki etüdler 
neticesinde, toprak muhafaza yönünden alına
cak tedbirler ekonomik bulunmadığından taş
kın sahasının nakli öngörülmüştür. 

4. Burdur - Tefenni - Şeydiler köyü taşkın 
korunması; Seri istikşaf kademesinde yapılan 
etüdler neticesinde, toprak muhafaza tedbirleri 
alınmasının faydalı olmayacağı neticesine varı
larak, münferit tedbirlerle problemin halli ön
görülmüştür. 

5. Burdur - Göller havzası yanderelerBn-
den, Kent, Narpuzlu, Bademli, Sulu Değirmen-
dere ve Gökçek dereleri taşkın korunması; Seri 
istikşaf kademesinde yapılan etüdlerde, toprak 
muhafaza yönünden alınacak tedbirler ekono
mik bulunmamıştır. 

6. Burdur - Bozçay taşkın korunması, seri 
istikşaf kademesinde yapılan etüdlerde, toprak 
muhafaza yönünden alınacak tedbirler ekono
mik bulunmamıştır. 

7. Burdur - Gölhisar - Avare, Değirmen 
ve Armutlu dereleri taşkın korunması; Seri is
tikşaf kademesinde yapılan etüdlerde, toprak 
muhafaza yönünden alınacak tedbirler ekono
mik bulunmamıştır. 

8. Burdur - Gölhisar - İlçesinin, Değirmen-
dere taşkınlarından korunması; Plânlama kade
mesinde- yapılan etüdlerde, toprak muhafaza 
yönünden alınacak tedbirler ekonomik bulun
mamıştır. 

9. Burdur - Yeşilova - Bedirli köyü arazi-
I lerinin sağ Çataltepe ve Kayaardı dereleri taş-
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kınlarından korunması; Seri istikşaf kademesin
de yapılan etüdlerde, toprak muhafaza yönün
den alınacak tedbirler ekonomik bulunmıyarak, 
münferit tedbirlerle problemin halli öngörül
müştür. 

1970 yılı toprak muhafaza programındaki 
etüt sahaları; 

1. Burdur - Tefenni ovasının Baynaz dere
si taşkınlarından korunması, 

2. Burdur - Tefenni - Yayla, Harmankaya, 
Kayalı, Kılavuzlar ve Kent .çayları taşkın ko
runması. 

2. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, pa-
mvik •üreticilerine dair soru önergesi \ve W arım 
Bükanı îlhami Ertem'in "yazılı cevabı \(7/121) 

MJilLet Meclisi Sayın Başkanlığına 
(Aşağıdaki sorumun Tarım ve Ticaret bakan

ları tarafından yazılı olarak .cevaplaıridırılmaisı-
na aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

içel Millieittvekilj 
Celâl Kargılı 

Bulgun Türkiye'de pamuk tanımı yapan 240 
(bin ailenin % 75'inin salhiıbolduğu arazi mikta
rı 50 dönümün, % 95'inin ise, saftıibolduğu arazi 
miktarı 100 dönümün aşağısındadır. Pamuk 
ekicisi çok zor koşullar altında çiftçilik yapmak 
mecburiyetindedir. 19561de 200 kuruş olan çe
kirdekli pamuğun kilosu 19(69'da 200 kuruş ci
varında satılmıştır. Buna karşılık, 1958 'de 10 bm 
lira olan orta boy bir Maıssey Ferguson Traktör 
bugün 50 bin liradır. O gün litresi 28 kuruş olan 
mazotun litresi şimdi 90 kuruş, o gün 60 kuruş 
olan tohumluğun kilosu bugün 130 kuruş, o gün 
•175 kuruş olan basmanın metresi ise, bugün 3O0 
kuruştur. 

ıDiğer yandan Türkiye'de bir traktıöır bugün 
50 bin lira civarında satılırken, Brezilya üreti
cisi aynı traktörü 20 bin liraya saitmalmakta, 
/gübre Türk köylüsüne 80, Brezilya köylüsüne 
30 kuruşa verilmekte, mazot, Türk köylüsüne 
90 kuruşa satılırken GKiney Amerikalı pamukçu 
bunu 26 kuruşa temin etmektedir. Bir kutu zi
raî mücadele ilâcı G4iney Amerika'da 9, Türki
ye'de ilse 40 liraya satılmakta, çoğu zaman da 

(Not : Çalışma Bakanlığından cevap geldiğin
de Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 

Türk köylüsü bir teneke ilâcı karalboıfsaidain 600 
liraya temin edebilmektedir. 

Hemen hemen 10 yıldır fiyatı hiç değişme
yen ve yerinde sayam tek ürün cinsi pamuktur. 
Pamuk 'ekicisi, tarla kirası hariç, bir dönüm su
lu pamuk için 300 lira civarında masraf yapmak
ta, fakat bugün için elde ettiği üründen yaptığı 
masrafı ve tarla kirasını dahi kaırşilayamamıak-
tadır. 

1967 yılında 700 bin dönüm pamuk arazi
sine buğday ekilmişken, 4968'de 10 milyon 
dönüm araziye buğday ekilmiş, bu rakam 
1969 'da çok daha yükseklere fırlamıştır. 

Bu böyle olmakla da bir defa 240 bin pa
muk ejkicisinin elindeki pamuk ekim âletleri 
hurda olmaya mahkûm edilmiş, 2,5 milyona 
yakın pamuk tarımı ve pamuk tarım sana
yine bağlı işçi işsiz kalmak bahtsızlığı içe
risine düşürülmüş ve Türkiye'deki tekstil sa
nayi fabrikaları bu durum böyle devam ettikçe 
ileride hammaddelerini Türlkiye'den karşıla
mamak tehlikesiyle karşı karşıya bıra
kılmıştır. Bunlardan başkaca da pamuk ihra
cından yılda elde edilen 1 400 000 000 lira
lık döviz gelirimizin kapılarına kilit vurma 
yoluna gidilmiştir. V-e yine Türkiye'de [kurul
masına müsaade edilen sunî iplik ve elyaf fab
rikaları da pamukçuluğumuzun ve pamuklu 
sanayii temelden sarsan bir harekettir. 

Bir gerçek de, pamuğu, pamuk olarak ih-
racöttiğimiz takdirde, kilo başına 4 lira 
civarında döviz gelirimize karşılık, mamul mal1 

olarak sattığımızda, bu gelirimiz 20 lira civa
rında olduğu iddiasıdır. 

Yukarıda meydana koyduğumuz pamukçu
luğumuzun içinde bulunduğu bu durumu, pa
muk* üreticisinin yararına işliyecek bir şekil
de düzeltmek için çalkşmalarınız var mıdır? 
var ise, bu çalışmalar ne merkezdedir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 12 . 5 . 1970 
Başmüşavirliği 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 219 - 38219 
Konu : Pamuk üreticilerinin duru
mu Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 17 . 3 . 1970 gün, Kanunlar Müdür
lüğü 7/121 -1291/7265 sayılı yazı. 
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Pamuk ' üreticilerinin durumu hakkında 
İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı tara
fından Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru 
önergesiyle ilgili cevaplarımız aşağıdadır : 

1. Son 10 yıldan beri memleketimizde pa
muk ekilen alan ile üretim ve verim miktar
ları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir : 

Ekiliş Üretim (Lif) Verim (Lif) 
Yıllar (1 000 Ha) (1 000 Ton) (Ha/Kg) 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

621 
649 
660 
628,4 
680 
685 
712 
717,6 
712,8 
638,5 

175,5 
212 
245 
257,5 
325 
325 

.382 
396 
435,2 
400 

282 
326 
371 
410 
479 
474 
536 
551 
611 
626 

Tabloda görüldüğü üzere pamuk ekiliş, 
üretim ve veriminde, özellikle çeşit ve tohum 
değişikliğinin yapıldığı 1963 yılından itibaren 
hizala bir gelişme elde edilmiş bulunmaktadır. 

1968 yılındaki ekilişte, bir kısım alanın 
Meksika menşeli buğdaya kaymasıyle bir mik
tar azalma vukubulmuş isede, verimdeki ar
tış dolayısıyle rekolte düşmemiş, bilâkis art
mıştır. 

1969 yılında da yine ayni nedenle % 10.4 
ekiliş noksanlığı husule gelmiş, hava şartları 
ve bâzı haşere epidemilerinin de tesiriyle', re
koltede düşüş kaydedilmiştir. Katî tahnrjıne 
göre 1969 yılında pamuk ekilen 638,521 hektar
lık alandan 400 000 ton pamuk elde edilmiş 
olup verim ise 611 Kg/Ha/Lifden 626 kiloya 
yükselmiştir. 

2. Son 10 yıllık ham pamuk ihracatımız 
ve bundan sağlanan gelir aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir : 

Lİlar 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Milktar 
(Ton) 

20 039 
89 709 
104 754 
134 934 
151 609 
174 102 
236 235 
223 174 
224 022 
203 913 

Değeri 
(1 000 Dolar) 

• 46.077 
55.901 
62.485 
78.396 
88.199 
98.275 
126.701 
128.516 
136.114 
99.594 (Muvakkat) 

Görüldüğü üzere, pamuk ihracatımız son 
10 yiklanberi iki katından fazla artmış olup 
bu artış hızı halen devam etmektedir. Malûm
ları olduğu üzere, pamuk ziraati^e münave
benin girmesi zaruri bulunduğundan, önümüz
deki yıllarda Çukurova, Ege ve Antalya 
bölgelerindeki ejki'lig alanlarından bir miktar 
daha azadıma olacağı beklenmektedir. Ancak 
bu azalışın, münavefbenin tatbiki neticesinde 
husule gelecek verim yüksekliği ile fazlasiyle 
telâfi edileceğine şüphe yoktur. Bundan 
başka, Güney - Doğu Anadolu illerinde pa
muk ziraat bakımından mevcut potansiyeli ha
rekete geçirmeik için de gerekli çalışmalara 
başlanılmış bulıunmaiktadır. 

Bu suretle pamuk rokeltesinin önümüzdeki 
yıllarda da artışı ve dolayısiyle pamuktan el
de ettiğimiz döviz geliri miktarı korunacaktır. 

3. Son 10 yılda sulama, traktör, ziraat 
aletleri,, akaryakıt ve ilaçlama masraf]arında 
bir miktar artış görülmekte isede, gübre fi
yatlarında % 14, tohumluk fiyatlarında ise % 8 
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oranında ucuzluk vukubulmuştur. Diğer ta
raftan destekleme alım fiyatlarında 1966 yı
lından bû yana Ege'de % 7, Çukurova ve An
talya'da % 12, borsa serbest alış fiyatlarında 
ise lifte % J.0, kütükle % 3, kadar bir artış 
kaydedilmiştir. Verimdeki artış % 116 dır. 

4. Yapılan bir anket sonucuna göre 1 dö-
(nüm pamuğun üretim masrafı (tarla kirası 
dâhil) Çukurova'da 432,39 Tl , Ege'de 468,87 Tl., 
Antalya'da 563,72 Tl. dir. Dönümden (kütlü 
olarak) Çukurova'da 209, Ege'de 205 ve An
talya'da 251 Kg. ürün alındığına göre, 1 kilo 
kütlü pamuğun maliyeti Çukurova'da 207, 
Ege'de 288 ve Antalya'da 224 kuruştur. Dış 
piyasaların büyük etkisinde ol'an pamujk fiyat
larının, yengi iadesi ve müdahale alımları 
yollariyle mümkün olan seviyede tutulmasına 
çalışılmakla birlikte, bir taraftan da verimi 
artırmak ve girdi misraiflarmda artışlara 
meydan vermemek ve hatta indirim imkân
ları aramak suretiyle çiftçiye yeterli kazanç 
sağlamak için gerekli gayret ve tedbirlere te
vessül olunmaktadır. 

Verimin artırılması : 
1. İyi tohum [kullanmak, 
2. Gübre tüketimini artırmak, 

3. Hastalık ve zararlara karşı gereği gibi 
mücadele etmek, 

4. Sulu ziraati artırmak, 

5. Çiftçinin ileri üretim m et odlarını uygu
lamasını sağlamak, gibi tedbirlerle mümkün 
olabileceğinden bakanlığımız çalışmaları bu 
konular üzerinde yoğunlaştırılmış bulunmakta
dır. 

Bilgi edinilmesine müsadelıerini saygıla
rımla arz ederim. 

İllhami Ertem 
Tarım Bakanı 

3. — Bilecik Milletvekili Mehmet ErgüVün, 
Pazaryeri içe sinde bir ilkokulun Ziraat Bankası
na satılmakta olduğunun doğru olup olmadığı
na dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Mesut 
Erez, İçişleri Bakanı Haldun Mente§eoğlu ve Mil-

Not : Ticaret Bakanlığından cevap geldiğin
de Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 

lî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un yazılı cevapla
rı. (7/151) 

8 . 4 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1. Bilecik ili Pazaryeri ilçesinin Beş Eylül 
İlk Okulu'nun Ziraat Bankasına kısmen veya ta
mamen satılmakta olduğu doğrumudur? 

2. Pazaryerinin tam orta yerinde bulunan 
ve (1500) metre kareden fazla bir saha üzerine 
inşa edilen bu okulun yerine MODERN bir okul 
yapılması düşünülüyorum? Böyle bir okul veya 
arsanın bir daha ele geçmesine imkân varandır? 

3. Pazaryeri'nin Hükümet Konağı ve Adliye 
Sarayı binaları halen yoktur. Bu Anayasal mü
esseseler bu gün kasabanın muhtelif semtlerinde 
kira binalarında vazife görmek zorundadırlar. 
Sözü edilen bu okul yerine Hükümet Konağı ve 
Adliye Sarayının bütün ihtişamı ve müştemilâ
tı ile yaptırılması önplânda mütalâa cdiyormu? 

4. — Bu konunun Adliye, İçişleri, Millî 
Eğitini ve Maliye bakanlıklarına 26 . 2 . 1970 
tarihli bir mektupla, Pazaryerli bir vatandaş ta
rafından duyurulduğu öğrenilmiştir. 

Bugüne kadar bu vatandaşa bir cevap veril
di mi4 

Halen adı geçen Bakanlıklar bu hususta ne 
gibi bir muamele yaptılar ? 

Yukarıda yazılı hususların Başbakan, Ada
let, İçişleri, Millî Eğitim ve Maliye Bakanlık
larınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Bilecik Milletvekili 

Mehmet Ergül 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 29 . 4 . 1970 

Millî Emlâk 
Genel Müdürlüğü 

Şube : 3. Ks. 1. Md. 
Sayı : 3132-2419529 t 

Konu : Yazılı Soru Önergesi ilk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15 . 4 . 1970 tarihli ve Genel Sekre
terlik Kanunlar Müdürlüğü 7 151-1507-8455 sa
yılı yazıları. 

Bilecik Pazaryeri ilçesinde bir ilkokulun Zi
raat Bankasına satılmakta olduğunun doğru 
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olup olmadığına dair Bilecik Milletvekili Sayın 
Mehmet Er gül tarafından yazılı olarak cevap
landırılması isteği ile verilen 8 Nisan 1970 ta
rihli soru önergesine verilen cevap ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla arz 
ederim. 

Mesut Erez 
Maliye Bakanı! 

T. C. ' 
Maliye Bakanlığı 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Şube : 3. Ks. 1. Md. 

Sayı : 3132-241/9530 
Konu : Yazılı soru Önergeniz 
Hk. 

29 . 4 . 1970 

Sayın Mehmet Ergül 
Bilecik Milletvekili 

Başbakanlık, Adalet, İçişleri, Millî Eğitim 
•bakanlıkları ve Bakanlığımız tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması isteği ile, Millet Mec
lisi Başkanlığına tevdi ettiğiniz 8 Nissan 1970 
tarihli olup; 

Bilecik ili Pazaryeri ilçesindeki Beş Eylül 
İlkokulunun Ziraat Bankasına kısmen veya ta
mamen satılıp satılmayacağı, bu okul yerine 
modern bir ilkokul yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediği böyle bir okul veya arsasının bir 
daha ele geçmesine imkân mevcudolup olmadı
ğı, mezkûr okul sahasına bütün ihtişamı ve 
müştemilâtı ile Hükümet Konağı ve Adliye. sa
rayının yaptırılmasının önplânda mütalâa edi
lip edilmediği, ayrıca konunun Pazaryerli bir 
vatandaş tarafından .Adliye, İçişleri ve Bakan
lığımıza 26 . 2 . 1970 tarihli bir mektupla du
yurulmuş bulunduğu öğrenildiği zikredilerek, 
bugüne kadar vatandaşa bir cevap verilip ve
rilmediği hakkındaki 8 Nisan 1970 tarihli ya
zılı soru önergenizde Bakanlığımızla ilgili hu
suslar incelendi. 

Pazaryeri ilçesinde inşa ettirilecek Hükü
met Konağı arsasının temini üzerinde yapılan 
çalışmalarda, imar plânında Hükümet Konağı
na tefrik edilen sahanın ihtiyaca cevap verecek 
nitelikte bulunmadığı, mahallince müsait görü
len Beş Eylül İlkokulu sahasının bu maksada 
tahsisi için ilçe tarafından valiliğe yapılan tek

lifin; bu okul elden çıkarıldığı takdirde, okul 
ihtiyacının karşılanamayacağı gerekçesiyle; - il 
daimî encümeninin 7 . 2 . 1961 tarihli ve 39 sa
yılı kararıyle kabul edilmediği, bedeli çok yük
sek görülen başka bir arsanın kamulaştırılma
sının ise Bakanlığımızca uygun görülmediği, 
müsait bir arsa temini hususunda mahal valili
ği ile haberleşme yapıldığı, dosyasının tetki
kinden anlaşılmıştır. 

Sözü edilen ilçede Hükümet Konağı mev-
cudolmadığmdan inşası işi, arsası Hazine mül
kiyetine .geçirildikten sonra ileriki yıllar büt
çelerinin vereceği imkân ile orantılı olarak bu 
sahaya ayrılabilecek yatırım nispetinde ve ön
celik sırasına göre ele alınacaktır. 

Pazaryeri ilçesi halkından Mehmet Özbay 
imzasıyle Bakanlığımıza ve Adalet Bakanlığına 
verilen ve Bakanlığımıza intikal ettirilen, ilçe
de başka bir mahalle ilkokul yapılacaksa yeri
ne Hükümet konağı, Adliye sarayı ve müze in
şası hakkındaki 26 Şubat 1970 tarihli dilekçe
ye, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının siyasî 
haklar ve ödevlere ait 4 ncü bölüm 62 nci mad
desi; - vatandaşlara kendileriyle veya kamu ile 
ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında tek başla
rına veya topluca yetkili makamlara ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvur
ma hakkı tanımış, aynı maddenin ikinci fıkra-
siyle, - kendileriyle ilgili başvurmaların sonu
cunun dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildiri
leceğini hüküm altıma almış bulunduğundan, 
müracaat sahibinin şahsı ile ilgili olmayıp ka
mu ile ilgili dileği hakkında kendisine herhan
gi bir bilgi verilmemiştir. 

Bilgilerini saygiyle rica ederim. 
Maliye Bakanı 

Mesut Erez 

- T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Şb. Md. : 1. Dr. F*s. 

612-202-2/12028 
Konu : Soru önergesi Hk. 

13 . 5 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilecik Milletvekili Sayın Mehmet Ergül'ün 

Pazaryeri ilçesindeki 5 Eylül İlkokulu binası 
ve arsası ile ilgili yazılı soru önergesi üzerine 
yapılan inceleme sonunda; 
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1. Soru önergesinde söz konusu edilen Beş 
Eylül İlkokulunun ahşap ve tamir kabul etme
yecek derecede harabolması nedeniyle, okul 
idarecilerinin isteği üzerine bu hususun yetkili 
fen elemanlarınca tespit edildiği, bu ilçede ye
niden yapılması gerekli ve maliyeti bir milyon 
lira kadar tutan 12 derslikli okulun yapımına 
ilin imkânlarının yeterli olmadığı, halbuki bu 
ilçede acilen bir okul yapılması gerektiğinden 
ek malî imkânlar aranması sonunda şimdiki 
okul arsası satışının düşünüldüğü, ya
pılan , kıymet takdiri sonucu okul ar
sasının metrekaresine 450 lira kıymet 
konduğu bu bedel üzerinden arsaya Ziraat Ban
kasının istekli bulunduğu, satışın gerçekleşme
si halinde elde edilecek 690 000 lira ile şehir 
imar plânında gösterilen yere yapılacak ilkoku
lun inşaat giderlerinin % 70'inin karşılanmış 
olacağı; 

2. Ayrnı yere ilkokul yapımının 1 nci mad-̂  
dede açıklanan malî sıkıntılar nedeniyle müm
kün olmadığı, ayrıca bu yerde yapılacak 12 
derslikli okulun bahçe ihtiyacının karşılanama
yacağı ve bu arsanın Bursa - Eskişehir Devlet 
yolu üzerinde bulunmasının; üzerinde yapılacak 
okulun öğrencileri ve dolayısıyle trafik yönün
den de sakıncalı bulunduğu; 

3. Pazaryeri şehir imar plânına göre Hükü
met konağının mülkiyeti Hazineye ait ve ha
len malmüdürlüğünün işgalinde, bulunan arsa 
üzerinde yapılmasının gerektiği, ancak değer 
pahası karşılandığı ve imar plânında gerekli 
değişiklik yapıldığında sözü edilen arsanın Ha
zineye satılmasında hiçbir mahzur olmadığı; 

4. Daha önce, Ankara'da ikâmet eden Meh
met Öabay adlı vatandaşın bu konuda Bakan
lığımıza vâki müracaatına Bilecik Valiliğinin 
yukarda açıklanan esaslar içerisinde vermiş ol
duğu izahat Bakanlığımızca yeter görülerek di
lekçe sahibine bu yolda gerekli tebligatın 
21 . 4 . 1970 tarihinde yapılmış olduğu; 

Anlaşılmıştır. 
Arz ederim. 

Haldun Menteşeoğlu 
İçişleri Bakanı 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
Sayı : 00162 

22 . 6 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 15 . 4 . 1970 tarih ve 7/151-1509/8455 
sayılı yazınıza, 

Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Pa
zaryeri ilçesinde bir ilkokulun Ziraat Bankasına 
satılmakta olduğunun doğru olup olmadığına 
dair yazılı soru önergesi Sayın Başbakanımız 
tarafından cevaplandırılacağından, Bakanlığı
mızca hazırlanan ve bir örneği ekli cevap, Dev
let Bakanlığına sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Orhan Oğuz 
Millî Eğitim Bakanı 

Bilecik Milletvekili (Sayın Mehmet Erg-ül'ün, 
Pazaryeri ilçesinde bir ilkokulun Ziraat Banka
sına satılmakta olduğunun (doğru olup olmadı
ğımla dair yazılı soru önergesi lüle ilgili cevabı

mız 

,1. Pazaryeri ilçesi Beş Eylül İlkokulu ida-
recilerince çeşitli tarihlerde ve son olarak Mart 
1970 ayında binanın sağlamlık derecesinin kont
rolü istenmiş, ilgili fen elemanlarına yaptırılan 
incelemede, okul binasının ahşap ve onarım ya
pılamayacak derece harabolduğu tespit edil
miştir. 

Bu duruma göre, mevcut binanın yıkılarak 
yeniden yaptırılması gerekmektedir. Ancak, ih
tiyacı karşılayacak 12 dershanelik bir okulun 
yapımı için 1 000 000 liraya ihtiyaç duyulmuş, 
Bilecik Valiliğine okul yapımı ve onarımı için 
gönderilen ödenekle bu masrafın karşılanma
sı mümkün olmadığından, adı geçen okulun ar
sasının satılarak elde edilen para ile şehir imar 
plânında gösterilen yere modern bir okul ya
pılması düşünülmektedir. 

2. ıSözü edilen okul arsasının bir metreka
resine 450 lira kıymet konulmuş, Ziraat Ban
kası arsayı almak istemiştir. Satış gerçekleşti
ği takdirde, 690 000 lira gelir sağlanacak ve bu 
para yeni yapılacak okul binasına harcanacak
tır. 
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Aynı arsaya, malî sebepler yönünden, okul I 
•bahçesi yetersiz görüldüğünden ve arsanın Bur- I 
sa - Eskişehir Devlet yolu üzerinde bulunma
sı dolayısiyle muhtemel trafik kazaları bakı
mından okul yapılmasına imkân görülememek- I 
tedir. 

Ayrıca, 1970 programında Bilecik Valiliğine I 
11 derslik için 550 000 lira ödenek ayrılmıştır. I 
Bunun dışında bir paranın gönderilmesi de j 
mümkün olamamaktadır. 

3 - 4. Arikaranın Yenimahalle ilçesi 4. du
rak Serdar Sokak No. 76/A da oturan Mehmet 
Özbay adındaki bir vatandaş, 26 Şubat 1970 ta
rihli dilekçesinde; sözü geçen arsanın satılma-
yarak Hükümet binası, Adliye sarayı, kütüp- I 
hane veya müze yaptırılmasını istemiştir. I 

Bu vatandaşa, adı geçen okulun tadilât ve I 
tamirata müsaidolmadığı teknik elemanlarca I 
tespit t edilmiş bulunduğundan, harabolan bina I 
ile arsanın satılarak elde edilen gelirin Pazar- I 
yeri ilçesinde modern bir okul binasının yaptı
rılmasının ve diğer masraflara harcanmasının 
düşünülmekte olduğu duyurulmuştur. 

4. >— Aydın Milletvekili M. Kemal Yıhnaz'ın, I 
Aydm'm Germencik \ve ıSöke ilçeleri sınırları 
içinden geçen Morali çayının İslahına, ilçe hal- I 
kının istifade edeceği bir köprünün yapımına I 
dair soru önergesi ve Köy İsleri Bakanı Turhan 
Kapanlı'nın yazılı cevabı (7/158) 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Aşağıdaki soru önergemin İçişleri ve Köy I 

İşleri Bakanları tarafından yazılı olarak cevap- I 
landırılması hususunda tavassut buyurulmasmı I 
saygı ile rica ederim. I 

13 . 4 . 1970 
Aydın Milletvekili 

M. Kemal Yılmaz I 

S:oru : I 
Aydm'm Germencik ve Söke ilçeleri sınır

ları içinden akan Morali çayı kışın taşar, ge- I 
çit vermez, tarlaları ve bahçeleri tahribeder. 
Morali ve Uzunkum köylerinden Ortaklar Öğ
retmen Okuluna devam eden öğrenciler günde 
iki defa bu çaydan geçmek için hayatlarını teh- I 
likeye sokarlar. Azgın çay yüzünden, köylere 

Not : Başbakan 've Adalet Bakanından cevap 
geldiğinde tutanak dergisinde yayımlanacaktır. 

I doktor, ebe getirmek olanak dışıdır. Minibüs-
I lerin, traktörlerin çaya saplandığı olur. 

Çayın ıslahı ve üzerine bir köprü yapılması 
için köylülerin birçok defalar yaptıkları mü
racaatlar sonuç vermeyince, 22 . 3 . 1970 günü 
Morali, Uzunkum, Üzümlü, Mursallı, Sazlıköy, 

I Argavlı ve Karaağaçlı köylüleri Aydm'a ka-
I dar 45 kilometrelik bir yürüyüş yaparak Hükü

metin dikkatini çekmek ve gerekli uyarıda bu-
I lunmak istemişlerdir. 

1. 24 Mart 1970 tarihli Hüraydm Gazete
sine göre, kadın, erkek ve çocuk olmak üzere 
1 500 kadar köylünün katıldığı bu yürüyüş mü
nasebetiyle dağıtılan beyannamenin metni ne-

I dir? Yürüyüşe katılan köylülerin ellerinde ta-
I şıdıkları ve Atatürk anıtına bıraktıkları dö-
I vizlerdo neler yazılı idi? 

2. Köylülerin haklı dilekleri konusunda, 
Aydın valisinin 24 . 3 . 1970 tarihli Hüraydm 

I Gazetesinde çıkan ve gerçeği yansıtmayan de
meci köylüleri üzmüş ve huzursuzluğu artır
mıştır. Şöyle ki : 

a) Vali, köylülerin köprü istediği yerden 
1 Km. uzakta Tekin Köprüsünün bulunduğunu 
'beyanla, oradan geçilmesini tavsiye etmektedir. 

v Gerçekte ise, bu mesafe 2 500 metre olup, o 
köprüden geçmek için Morali ile Tekin arasın
da yol yoktur. 

h) Vali, Moralı'dan birtmçuk Km. uzakta 
Mursallı asfaltı olduğunu, köylülerin bu yol-

I dan istifade edebileceklerini beyan etmektedir. 
I Oysaki bu asfalt Morali köyüne 6 Km. uzaklık-
I tadır ve kış aylarında Çakal deresi yüzünden 
I burası da geçit vermez durumdadır. 

I Köylülerin haklı istekleri karşısında anla
yış göstermeyen, üstelik hatalı beyanlarla ka-

I muoyunu ve Hükümeti yanıltan valinin tutu-
I munu tasvibediyor musunuz? Valinin bu dav-
I ranışı, köylüleri tekrar yürüyüşe teşvik edici 
J ve huzurisuzluğu artırıcı nitelikte değil midir? 

3. En az 10 000 dekar araziyi çoraklaştır-
mış veya balkan (sazlık - bataklık) hale getir
miş olan Morali çayı ne zaman ıslah edilecek
tir? 

I 4. Yürüyüş yapan 7 köy halkının istedik-
I leri Morali köprüsü yapılacak mıdır? Yapıla-
I caksa kesin tarihi nedir? 
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T. C. ' 
Köy İşleri Bakanlığı 20 . 5 . 1970 

Plânlama ve Koordinasyon 
Kurulu 

Sayı : 91/335 
04962 

Konu : Aydın Milletvekili Sa
yın M. Kemal Yılmaz'm yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 . 4. . 1970 gün ve M. M. Gen. Sek. 

Kanunlar Md. 7/158-1574-8918 sayılı yazı. 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz 
tarafından Başkanlığınıza sunulup bir örneği 
Bakanlığıma tevdi buyurulan, Aydın'in Ger
mencik ve -Söke ilçeleri sınırları içinden geçen 
Morali çayı üzerinde bir köprü yapılmasına dair 
bulunan ve İçişleri ile Köy İşleri Bakanları ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması isteni
len 13 . 4 . 1970 günlü soru önergesinin Ba
kanlığımla ilgili hususlarının cevabı ilişik not
ta belirtilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Turhan Kapanlı 

Köy İşleri Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yıl-
maz'm, Aydm'ın Germencik ve Söke ilçeleri sı
nırları içinden geçen Morali çayı üzerinde bir 
köprü yapılmasına dair, Millet Meclisi Başkan
lığının 20 .. 4 . 1970 gün ve 7/158-1574/8918 sa
yılı yazılarına ekli olarak alman ve İçişleri ile 
Köy İşleri Bakanları tarafından yazılı cevap
landırılması istenilen 13 . 4 . 1970 günlü soru 
önergesinin Köy İşleri Bakanlığı ile ilgili husus
larının cevabudır. 

Aydın - Germencik ilçesi Morali köyü stan
dart stabilize bir yolla Germencik ilçesine bağ
lıdır. Morali çayı üzerinde yapılması talebedi-
len köprü, mevcut köy yolu üzerinde olmayıp, 
Morali köyünden, Söke - Ortaklar Devlet yolu
na çıkmak için yeniden yapılması istenilen köy 
yolu üzerindedir. 

Yapılması istenilen köprünün açıklığı 40 
metre ve keşif bedeli 400 000 liradır. 

Not : İçişleri Bakanlığından vevap geldiğin
de tutanak dergisinde yayımlanacaktır. 
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Bu nedenlerle köprünün öncelik puvanı çok 
düşük olduğundan 1970 programına alınmasına 
imkân görülememiştir. 

Adı geçen köprünün yapımı ancak ilerild 
yıllara ait programlarda dikkate alınabilecek
tir. 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul - Beyoğlu ilçesi Okmeydanı Telsizaltı sem
tinde yapılması düşünülen istimlâke dair soru 
önergesi ve Bayındırlık Bakanı Turgut Y. Gü-
lez'in yazılı ctvabı (7/204) 

25 . o . 1970 
Millet Meclisi ıSaym Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve İmar - İs
kân bakanları tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delâlet buyurulmasını saygıla
rımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
İstanbul - Beyoğlu ilçesi Okmeydanı Telsiz

altı semtinde yaklaşık olarak 5 000 gecekondu
nun . bulunduğu bölgenin inşaat şantiyesi yapıl
mak üzere istimlâk edileceği şayiası bu bölge
de yayılmıştır. 

Böyle bir istimlâk bahis konuşurundur, üze
rinde en azından 25 - 30 milyon lira değerinde 
binaların bulunduğu yerin istimlâki doğru mu
dur? O civarda pek çok şantiye yapılacak yer 
bulunduğu halde onbinlerce vatandaşın evsiz 
barksız bırakılmasında ölçü nedir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 24 . 8 . 1970 

Hususî Kalem 
Sayı ': 428 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1.6.1970 tarih ve 7-204/1833-11162 sa

yılı yazınız. 
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Okmeydanı Tel

sizaltı semtinde yapılması düşünülen istimlâke 
dair İstanbul Milletvekili Sayın Eeşit Ülker ta
rafından verilen yazılı soru önergesi aşağıda 
cevaplandırılmıştır. 

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Okmeydanı 
semtindeki gecekondu sahasının bir kısmı, İs
tanbul çevreyolu güzergâhının, kavşak ve bağ
lantı yollarını ve bu yola paralel olarak yaptı-
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rılaeak şehir içi toplama yollarını ve müteferri 
tesislerinin yaptırılacağı salhaları ihtiva edecek 
şekilde İstanbul Belediye Meclisinin 28.6.1968 
tarihli karariyle değiştirilmiş ve İmar ve İskân 
Bakanlığınca 10.7.1968 gün ve plân 34-01-31/30 
ve 7259 değişiklik 2549 sayısı ile tasdik edilmiş 

"bulunan 1/5 000 ölçekli İstanibul şehir imâr 
plânında, çevre yolunun şehir içi toplama yol
larının, kavşak yerlerinin bağlantı yolları ve 
çevre yoluyle ilgili bakım ve işletme vesair lü
zumlu tesislerinin yaptırılacağı yer olarak gös
terilmiş olan sahaya raslanmakta olduğundan; 
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ka
rşılaştırılacaktır. 

Gecekondu sakinlerinin başka bir bölgeye 
nakli ve yerleştirilmeleri için teşebbüse geçil
miş olup yeni iskân imkânları temin edilmeden 
mevcut gecekondular yıkılmayacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Turgut Y. Gülez 

Bayındırlık Bakanı 

6, — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal' 
m, pancar fiyatlarına da zam yapılıp yapılma
yacağına dair soru önergesi ve Sanayi ve Tekno
loji Bakanı Mesut Erez'in yazılı cevabı (7/253) 

22 . 6 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ve 
Saym Sanayi Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasında aracılığınızı saygılarımla 
rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Tam 15 yıldan beri pancar fiyatlarına bir 
defa zam yapılmıştır. O da ancak, Üçüncü- Hü
kümeti zamanında olmuştur. Oysa son beş yıl
da hayat pahalılığı % 50'nin üstüne çıkmıştır. 
Köylünün yetiştirdiği ürünleri ucuz fiyatlarla 
kapatılmakta ve alınmaktandır. Köylünün aldığı 
mallar ise ateş fiyatına köylüye satılmaktadır. 
Patatesin maliyeti köylüye 40 kuruş olmakta, 
köylü bu patatesi elinden 35 kuruşa çıkarmak
tadır. Meyve, dalında 25 kuruşa alınmakta, ma
navda 300 kuruşa satılmaktadır. Süt 90 kuruş, 

Not : îmar ve îskân Bakanlığından cevap 
geldiğinden Tutanak Dergisinde yayımlanacak
tır. 

su 100 kuruştur. Traktör fiyatları alabildiğine 
fırlamaktadır. Pancar bugün samandan ucuza 
satılmaktadır. 

Sakarya pancar ekicisi bu durum karşısında 
naçar duruma düşmüştür. Gittikçe yoksullaş
maktadır. Uzun yıllardan beri pancara istediği 
zam bir türlü yapılmamıştır. Feryat içindedir. 
Pancarın maliyeti çok yükselmiştir. Bugün to
nunu 140,80 liraya satmak zorunda kalan pan
car ekicisinin zam isteğine ne zamana kadar 
kulak tıkanacaktır. Bu ses duyulmayacak mı
dır? Bu yürüyüş pancar ekicilerinin çiftçilerin 
Anayasal hakkıdır. Bu konu üzerine Hüküme
tin eğilmesini istemektedirler. Bugün pancarın 
kilosu 20 kuruştan alınmalı ki, bu hayat paha
lılığı karşısında pancar ekicisi biraz ferahlaya
bilsin. 

Bu nedenle; 
1. Halihazırda tonu 140,80 liradan alman 

pancara zam ne zaman yapılacaktır! 

2. Bu kampanya döneminde pancarın ha
yat pahalılığı ve maliyetfiyatı dikkate alınarak 
kilosu 20 kuruştan çiftçiden alınması doğru ol
maz mı? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

İktisadî Devlet. Teşebbüsleri 
Merkez Kurulu Başkanlığı 

2 . 2 . 1972 
Sayı : 13/92 
Konu : Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'm yazılı soru önergesi 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sakarya Milletvekii Sayın Hayrettin Uysal' 

m pancar fiyatlarına zam yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin 22 .6 .1970 tarihinde Başkanlığı
nıza sunduğu yazılı soru önergesi ile ilgili ola
rak yapılan uygulamanın aşağıda gösterilmiş 
bulunduğunu saygılarımla arz ederim. 

Mesut Erez 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

1. 1964 - 1969 yılları kampanyalarına uy
gulanan pancar fiyatı (Şeker primi dahil) 
14,08 Kg/kuruştur. 

2. 7 . 8 . 1970 tarihli ve 7/1105 sayılı Ba
kanlar Kurulu Karariyle, 14,08 Kg/kuruşluk 

— 648 — 
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pancar fiyatı 1970 ve 1971 yıllarında da cari 
olmak üzere (Şeker primi dahil) 20 Kg/kuruş 
olarak tespit olunmuştur. 

3. Halen 20 Kg/kuruşluk fiyat uygulan
maktadır. 

7. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
1946 - 1956 yılları arasında tütün müstahsilin
dim bir banka ve kooperatif kurulması için kesi
len paranın faizine dair soru önergesi ve Gümrük 
ve Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu'nun ya
zılı cevabı (7/328) 

17 . 9.1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakanı 
ile Ticaret Bakanı tarafından yazılı cevaplandı
rılmasının teminini saygıyle rica ederim. 

Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhur 

1. 1946 - 1956 yılları arasında tütün müstah-
sılından bir banka veya kooperatif kurulması 
maksadıyle kesilen % 5'lerin ve bugüne kadar fa
izlerinin miktarı nedir? 

Baihsi 'geçen banka veya kooperatif kurulmuş 
mudur? Kurulmuşsa merkezi ve şubeleri nereler
dedir? Sermayesi ne kadardır? Kurulmamışsa 
kesilen paralar nerede bulunmaktadır? 

2. 1961 - 1969 dahil yılları arasında Türki
ye'nin ihraç ektiği tütünün yıllar itibariyle mik
tarları nelerdir? 

3. Her yılın ortalama ve bölgeler itibariyle 
do tütün mubayaa fiyatları nedir? 

4. Her yılın ihraç ortalama fiyatları nedir? 

5. 1961 tarihine ait her cins sigara fiyat
ları ile 1970 yılına kadar hangi tariflilerde ne mik
tarda zam. yapıldığı ve bugünkü fiyatları nedir? 

6. Tekel dışında alım ve satım yapan kaç tü
tün tüccarı vardır? Bunların bankalardan •aldık
ları kredi miktarı ne kadardır? Bu verilen kredi
lerin ne kadarını tütün mubayaasında kullanmış
lardır? Aynı yıllar içerisinde tütün ekicisi sayısıy
la yıllar itibariyle ekiciye verilen kredi miktarı 
no kadardır? 

Not : Başbakanlıktan cevap geldiğnde Tuta
nak Dergisinde yayımlanacaktır. 

7. 1969 yılında tüccarın elinde bulunan ih
raç edilmemiş tütün stoku ile Tekel elinde bulu
nan stok miktarı nedir? Ve bu stokların eritilme
si için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

8. Son senelerde dev hızıyle yükselen hayat 
pahalılığı ve üzerinin de tuzu, biberi olan zam
lar ve vergiler millî ekonomimize büyük güç ka
tan beşyüz bini aşkın tütün müstahsili ailesini 
kara kara düşündürmektedir. Seçim bölgemdeki 
gezilerimde mahsullerinin değer fiyatı ile alın
madığından, senelerin yığını olan borçlarının al
tından kalkamadıklarını, yoksulluk, sefalet ve 
borç içinde kıvrandıklarını, bankalara, tüccarla
ra, faizcilere ipotek halinde olduklarını acı acı 
ifade eden tülün müstahsili bu acıklı'durumları
nın nazarı itibara alınarak 1970 yılı tütün mah
sulünde baş fiyatın 30 TL., ortalama fiyatın 20 -
25 lira arasında olmasını ister. Kaderini tütünü
ne bağlamış tütün müstahsilinin bu haklı talebi
ne bir zam düşünülmekte midir? Düşünülmekte 
ise miktarı nedir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 13.1.1971 
Tetkik ve Murakabe Heyeti 

Reisliği 
Sayı• 59 

Konu: Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşhurun yazılı so
ru önergesi. 

Mil.1 ot Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdürlü
ğü) 12 . 11 1970 gün ve 2458/17700-7/328 sa
yılı yazıları. 

1946 - 1956 yılları arasında tütün müstahsılııı-
dan bir banka veya kooperatif kurulması için ke
silen para ve faizler ile, tütün ihracatı, sigara fi
yatları ve yanılan zamlar, ekiciye verilen kredi 
miktarı, yaprak tütün stokları ve 1970 yılı mah
sulü tütün fiyatlarına 'dair, Amasya Milletvekili 
Vehbi Meşbur tarafından verilen 17 . 9 . 1970 
günlü yazılı soru önergesinin 'Bakanlığımızı ilgi

lendiren 3, 5, 6>; 7 ve 8 nci maddeleri hakkındaki 
cevabımızın iki nüsha olarak ilişikte sunulduğunu 
ara ederim. 

Ahmet İhsan Birinci'oğlu 
Gümrük ve Tekel Bakanı 
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AMASYA MİLLETVEKİLİ VEHBİ MEŞHUR' 
UN 17.9.1970 GÜNLÜ YAZILI SORU ÖNER
GESİNİN BAŞKANLIĞIMIZLA İLGİLİ KI

SIMLARININ CEVABIDIR. 

Soru 3. — İler yılın ortalama ve bölgeler 
itibariyle tütün mubayaa fiyatları nedir? 

Cevap 3. — 1961 - 1969 yılları mahsulü tü
tünlerin bölgeler itibariyle genel ortalama alım 
fiyatları aşağıda gösterilmiştir. 

Mahsul 
Yılı 

1961 
1962 
.1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Ege 
Krş. 

754,84 
1 120,84 

934,08 
695,92 
869,92 
797,33 
730,97 
792,03 
772,86 

Karadeniz 
Krş. 

968,53 
1 418,95 

876,36 
924,47 
941,62 
887,44 
913.— 
932,94 

1 156,01 

Soru 5. — 1961 tarihine ait her cins sigara 
fiyatlarıyle 1970 yılına kadar hangi tarihlerde 
ne miktarda zam yapıldığı ve bugünkü fiyatla
rı nedir? 

Cevap 5. — .1961 yılma ait her nevi sigara 
fiyatları ile 1970 yılına kadar yapılan zamları 
ve bugünkü fiyatlarını gösterir liste ilişiktir. 

Soru 6. — Tekel dışında alım ve satım ya
pan kae tütün tüccarı vardır. Bunların banka
lardan aldıkları kredi miktarlarının ne kadarını 
tütün mubayaasında kullanmışlardır. Aynı yıl
lar içerisinde tütün ekici sayısı ne kadardır? 

Cevap 6. — a) Türkiye'de Tekel dışında 
357 tütün tüccarı vardır. 

b) Bunların bankalardan aldıkları kredi
den ne miktarını tütün mubayaasında kullan
dıkları malûm değildir. 

c) 1961 - 1969 (dahil) yıllar itibariyle tü
tün ekicisi miktarı şöyledir : 

Marmara 
Krs. 

Şark 
Krs. 

Genel 
Ortalama 

Krs. 

743,77 
1 069,65 

758,65 
746,39 
883,98 
785,65 
825,13 
796,45 
988,62 

524,90 
678,25 
679,76 
667,50 
746,81 
738,08 
727,11 
777,84 
821,54 

Yıllan 

793,77 
• 1 165,60 

889,30 
743.— 
871,87 
808,09 
766,19 
812,89 
835,41 

Ekici Adedi 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

239 265 
281 673 
391 683 
453 586 
379 030 
418 882 
425 861 
389 912 
345 491 

Soru 7. — 1969 yılında tüccarın elinde bu
lunan ihraç edilmemiş tütün stoku ile Tekel 
elinde bulunan stok miktarı nedir ve bu stok
ların eritilmesi için ne gibi tedbirler düşünül
mektedir ? 

Cevap 7. — 1 . 1 . 1971 tarihi itibariyle tüc
car elinde 42 062 ve Tekel İdaresi elinde 139 550 
ton olmak üzere memleketimizde ceman 181 612 
ton işlenmiş tütün stoku mevcuttur. 

650 
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Bu stoklara içinde bulunduğmuz 1970 - 1971 
ihracat döneminde ihraç edilecek miktar dahil 
olup, Türk parası değerinde yapılan değişikli
ğin, yaprak tütün ihracatımızda müspet bir ge
lişme sağlayacağı ümit edilmektedir. 

Ancak, stokların tasfiyesinde, tütün istihsa
linin iç tüketim ve 'ihracat imkânlarına göre 
düzenlenmesinin en müessir netice sağlayacağı 
görüşünde olduğumuzu belirtmek isteriz. 

Soru 8. — Tütün müstahsilinin acıklı du
rumu nazara alınarak 1970 yılı tütün mahsulü 
için bir zam düşünülmekte midir? 

. Cevap 8. — Tütün alımlarında uygulanan fi
yatlar, üretim maliyeti ve ihraç fiyatları naza
ra alınmak suretiyle tespit edilmektedir. 1970 
mahsulünde de fiyatlar bu kıstaslara göre ayar
lanacak ve fiyat seviyeleri tatminkâr olacaktır. 
Bu arada yüksek nevî ve randımanlı tütünlerle 
taban ve düşük kaliteler arasında bariz bir fark 
olacağını kabul etmek lâzımdır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim.-
Ahmet İhsan Birincioğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Not •: Ticaret -Bakanlığından' cevap geldiğinde 
Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 
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Ne-vi 

ıa) Tütünler : 
Beşinci Atelye 
Tatbsert 
Bafra 

Ib) Sigaralar : 
Efes 
Maltepe 
iSiamsun 
Hiısar (Filitrelâ) 
YenSharimaoı (Filitreli) 
Çamlıca 
Hisar (Sade) 
Yeniharman (ISade) 
ıSdpahi 
Diplomat 
Boğaziçi 
H. Kokulu 
Uludağ 
Yaka 
Yenice (üstten kapaklı) 
Yenice (Lambalı) 
Bahar 
Bafra 
Kulüp 
Gelincik 
27 Mayıs 
Birindi 
İkinci 
Doğu 
Üçüncü 

Paket 
ölçüsü 
•gram 

25 
20 

/ 20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
50 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

1961 yılı 
satış fiyatı 

kuruş 

50 
55 
55 

— 
— 

300 
— 
— 
— 
— 

180 
180 
600 
160 
160 
140 
— 
— 

120 
110 
90 
90 
90 
80 
70 
50 
50 
35 

1963'de ya
pılan zamlı 
fiyat kuruş 

60 
65 
65 

— 
— 

1300 
— 
— 

225 
— 

250 
225 
600 
170 
— 
— 

170 
— 

140 
130 
110 
110 
110 

90 
85 
60 
60 
35 

Zam farkı 
kuruş 

10 
10 
10 

«— 
ı— 
— 
ı— 
t — 

— 
*— 
70 
70 
— 
10 
— 
— 
— 
«— 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
15 
10 
10 
— 

1967'de ya
pılan zamlı 
fiyat kuruş 

85 
85 
85 

—• 
— 

325 
325 
325 
325 
325 
300 
300 
750 
200 
— 
— 

200 
200 
200 
150 
130 
125 
125 
130 
100 
75 
70 
50 

Zam farkı 
kuruş 

25 
20 
20 

— 
— 
25 
— 
— 

100 
— 
50 
75 

150 
130 
— 
— 
30 
— 
60 
20 
20 
15 
15 
40 
15 
15 
10 
15 
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8. — Tfşak Milletvekili lÂdü ITuran'ın, Perso
nel Kanunu ive \Genel Kadro Kanununun, 'öğret
menlere mt 'maddelerinin 'tatbikinde, meydana ge
lebilecek aksaklıkların giderilmesine Hair 'soru 
Önergeesi ve Maliye Bakanı Mesut Erez'in tyazı-
cevato (7/330) 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki serumun Millî Eğitim. ve Maliye 

bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandı-
rılm'aısını aracılığımıza saygılarımla sunarum. 

10 .10 .1970 
Uşak Milletvekili 

Âdil Turan 

Personel Kanunu tasarısı, Komisyon ve Mec
lislerde görüşülürken, kamuoyunda büyük yan
kılara seibeblolmuş; eylemli tepkilere yol açmış
tı. Kanunlaştıktan sonra aynı şikâyetler bir sü-
ıre yüzeyden çekilmiş; kulaklara fısıldanmaya 
başlanmıştır. Çünkü egemen sınıfların dışımda, 
her meslek örgütü, kanundan derece derece şi
kâyetçidir. Bu şikâyetinde de yine her sınıf de
rece derece haklıdır. 

Ayrıca Genel Kadro Kanunu ile birlikte uy
gulamaya geçildiğinde, bâzı eksikliklerin, ak
saklıkların, haksızlıkların meydana çıktığı söy
lentileri yaygın hale gelmiştir. Bu söylentiler, 
özellikle Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında 
İdiçümŞeumeyecek huzursuzluklar doğurmakta-
dii ' . 

Bu konuda gerekli bâzı tedbirlerin alınma
sı ve durumun aydınlanması için şu setrulann 
cevaplanması gerekir. 

1. — 1327 sayılı Personel Kanununun 9 ncu 
maddesi, yeni mezun ilkokul öğretmeninin 12 n ic 
dereceden, orta dereceli okul öğretmenlerinin 
110 ncu dereceden göreve başlamalarını öngör
mektedir. Buma karşılık aynı kanunun ek geçici 
2 nıci ımaddeisi ise, iki yıl 11 ay 29 günlük kıdemi 
lolan bir ilkokul öğretmenini 13 ncu dereceye; 
4 yıl, 5 aiy, 29 günlük hizmeti olan ortaokul (2 yıl 
5 ay 29 günlük lise) öğretmenini 11 noi deerece-
yo intibak ettirmektedir. Derece derece hepiımi-
zin hatası bulunan bu çelişkinin, . dolayı'sıyle 
haksızlığın giderilmesi için ilgili Bakanlıklarım 
(herhangi bir kanun hazırlığı var mıdır? 

2. — 1970 - 1971 öğretim yılı için ilkokul öğ
retmem sayısının kanunda 1316 804 olacağı helsa-
•bedilmiştir. Şayet doğru ise Kadro Kanunu ile 
verilen 55 220 adet kadro ihtiyacı karşılayama

yacak; 81 584 ilkokul öğret inenini kadrosuna 
intibak ettirilmeyecek demektir. Bu durum kar
şısında ilgili Bakanlıklar ne düşünmektedir? 

3. — 38 6161 adet kadro, güz dönemi ve tek 
derS sınavlarından Sonra 1970 - 1971 öğretim yı
lı için orta dereceli okul öğretmenlerinin inti
bakıma yetecek midir? 

4. — İlk kademeye intibak .ettirilecek ilk
okul öğretmen sayı'smı bilmiyiorurn. Ancak Kad
ro Kanunu ile ayrılan 81 584 adet 13 ncü derece 
kadre (12 nci dereceden başlaması gerektiğine 
göre) nasıl dağıtılacaktır? Yeni ve eski mezun
lar için nasıl bir formül uygulanacaktır ve bu 
•kadro ihtiyaca celvap verecek midir? 

15. — Yine Kadro Kanunu ile 13 ncü, 12 nci, 
11 nci derecelerden orta dereceli öğretmenler 

için verilen 17 263 kadronun (10 ncu dereceden 
başlaması gerektiğine göre) dağıtımı nasıl ya-
pılaıcak ve bu miktar ihtiyacı karşılayacak mı
dır. Bu kadrolar dağıtılırken eski memurlara 
öncelik tanınmakta mıdır ? 

>6. — 1970 - 1971 öğretim yılı, 12 nci dereceye 
intilbak ettirilmesi gereken İlkokul öğretmen 
sayışımın 49 3'2I2 olduğu söylenmektedir. 12 nci 
derece için verilen kadro sayısı ise 13 990'dnr ki, 
yeni mezunlar ancak karşılayacaktır. Bu duru
ma göre 36 92İ3 eski mezun ilkokul öğretmeni
nin intibakı, nasıl ve hangi dereceye yapılacak-
tıı\ 

7. — 19İ09 - 1970 ilköğretim yıllığına göre 
11 nci - 5 nci derecelere intibakları gereken öğ
retmen sayısı 515 623'tür. Buna karşılık bu dere
celer için verilen kadre 40 ÖOl'dir. Kadrosuz 
15 622 öğretımenilı intibakı nasıl yapılacaktır? 

8. •— 1 nci, 2 nci, 3 ncü dereceler için hiç 
kadro verilmediğine göre,, bu dereceleri hak et
miş 2 794 ilkokul öğretmenimin intibakı nasıl ve 
nereye yapılacaktır?. Şayet büyük bir halta ile 
4 neti dereceye intibakları düşünülüyorsa o da
hi mümkün olmayacaktır. Zira 4 ncü derece için 
1 220 kadro, buna karşılık 1 411 öğretmen var
dır. Böylece uzun yıllar mesleğin çilesini çek-
taiş ak saçlı 2 9$o öğretmen, kadrosunun, çok al
tında kalacaktır. Bunlar için nle gilbi tedlbir dü
şünülmektedir? 

'9. —• 1 nci ve 2 nci dereceye yükselmiş bir
çok orta dereceli okul öğretmeni vardır. Bunum 
yanında 1 nci ve 2 nci derecede hiç kadro yok
tur. Bunların intibakı, nasıl ve kaçıncı dereceye 

file:///Genel
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yapılacaktır: Yoksa Personel Kanununun hak 
'»olarak tanıdığı 1 nci dereceııiıı son kadeıııe&ini 
ıgıörmelden jüibileSsi mi yapılacaktır? 

10. — 'Sonuç olarak ilk ve orta dereceli : 
'a)l Kaç öğretmen kadroısu kalacaktır? 
Ib')1 Kaç öğrenmen düşük kadroya intibak 

ıebt irilecektir? 
c)1 Kaç öğretmen hak ettiği kadroda çalı

şacaktır ? 
ayrıca : 
a) Kadromuz ve düşük kadrolu öğretmen

ler için, 
<b> Uygulanrada farkına varılan bu aksak

lık ve noksanlıklar için, 
naisı-1 bir tedbir düşüıraTmekltedir1? 

T. 0. 
Maliye Bakanlığı 1 4 . 1 . 19711 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Md. Kamu Yönetimi 
Sayı : Dİ7OİÖ14H08 - 870 

Konu : Kadrolar Hk. 
Millet Meclisi .Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli 12 . lil . 19170 tarih ve 2460/177(58 sa
yılı yazınız. 

Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan tarafın
dan Başkanlığımıza verileni soru önergesindeki 
soruların cevapları ilişikte sunulmuşıtur, 

Arz olunur. 
iMeisult Erez1 

Maliye Bakamı 

Uşak İMlleMvdîfll (Saym AldSl 'Tıulan'ıaı 10.10.1070 
töairühloi Js'oroı ;önıeır,g«(sd ciövlatbıtdır. 

il. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
31 . 7 . 1970 tarih ve 13217 sayılı Kanunla ekle
nen ek geçici 27 nci madde gereğince, ek g-eçici 
2 ve 3 ncü maddeler uyarımca öğrenim derece
lerinle gıöre girebilecekleri derecenin dalha aşa
ğısında bir dereceye intibakı yapılanlar, sınıf
larının 3ı6 nci madde ille itespi't edilen giriş dere
celerine yükseltileceklerdir. 

2. — 3, 4, 5 ve 6 nci maddelerdeki soruların 
eevalbı : öğrenim derecelerinin altında bulunan 
öğretmenlerin kadrolarını karşılamak üzere ye-

Not : Millî .Eğitim Bakanından cevap geldi
ğinde Tutanak Dergisinde 'yayımlanacaktır. 

— 10 

ni foir Kadro Kanunu tasarısı luızırlanımakta-
dıı\ 

'3. — 7, 8, 9 ve 10 ncu maddelerde sorulan 
hususlar Millî Eğitim Bakanlığını ilgilendir
in öktediiı'. 

9. — Erzincan: Milletvekili Hasan Çctinka-
ya'nın, Erzincan'a bağlı bâzı köylere sulama ka
nalları yapılıp yapılmayacağına ve taşkınlardan 
korunması için yapılacak çalışmalara dair sora 
önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Nakit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/340) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına dela
letlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Erzincan Milietvekili 
Hasan Oetinkaya 

Erzincan ovasında sulamaya elverişli 7 500 
Hektar arazi sol sahilde, 15 000 hektar arazi de 
sağ sahilde bulunmaktadır. Bu arazilerde, sulu 
ziraat ve meyvecilik yapılmaktadır. Son sene
lerde pancar ekimi de artmıştır. İstihsalin -art
ması sulama imkânı 'dahilindedir. Erzincan ci
var illerin tüketim maddelerinin çoğunuda kar
şılamaktadır. Son senelerde, püliimür - kelkit -
şiran ve Erzincan'ın ormauiçi ve verimi az olan 
dağ köylerinden ova köylerine yerleşim hız al
mıştır. Bu durum karşısında; 

1. 1963 yılında başlanan sulama faaliyeti 
sonucu, sol sahil anakaııah ve ada sulamaları 
yapılmış bulunmaktadır. Sol sahil anakan al ni
dan sulanabildi arazi tahminlere göre 3 000 
hektardır. Halbuki, ikinci bir kanal (Terfi su-k 

retiyle) yapılması halinde Konakbaşı - Kılıçka-
ya - Günbağa - Ürek - Ortayurt - Tepecik -
Oğulcuk - Mollaköy - Yaylabaşı - Türkmenoğ
lu - Çatalören - Binkoç - Kilimli - Gölpınarı -
Pmarönü - Yalınca ve Değirmen Köylerinin ge
ri kalan arazileride sulama imkânına kavuşa
caktır. 

2. Yukarıda ismi geçen Köyler şimdiye ka
dar az miktarda da olsa, Mercanderesi - Kam-
suyu ve Delice Çayı yağmur ve kar sularından 
faydalanarak iptidaî usullerle sulamalarını yap
maktadırlar. 1970 yılının kurak geçmesi sonu
cu geçimlerini ziraate bağlayan köyler güç şart-
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lar altına girmişlerdir. Bu şartlar muvacehe
sinde ; 

a. Ibtidaî usullerle sulama yapan bu köyle
rin sulama kanallarına başlanması hususunda 
Bakanlığınızın çalışmaları var mıdır? 

b. İkinci Beş Yıllık Programda (1971 -
1972) yapımına başlanacak mıdır? 

e. Bu köylerin istifade edecekleri sol sahil 
(terfi kanalı) sulama ikinci anakanalı yapımı 
düşünülmekte midir ? 

3. Sağ sahil sulamasından istifade edecek 
30 köy bulunmaktadır. Sulamaya elverişli 
15 000 hektar arazinin hem sulanması, hem de, 
taşkından korunması gerekmektedir. Bu hu-
susdaki çalışmalar ne safhadadır? Sağ sahil 
projesinin gerçekleşmesine ne zaman başlana
caktır ? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 10 . 2 . 1971 
Enformasyon ve Genel 

İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 161 - 71/1 - 339/75 

07148 
Konu : Erzincan Milletvekili 
Sayın Hasan Çetinkaya'nın ya
zılı soru cevabı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür

lüğü, 12 . 11 . 1970 tarih ve 9/340 - 2491/18247 
sayılı yazınız : 

Erzincan Milletvekili Sayın Hasan Çetinka-
ya'nın Erzincan'a bağlı bâzı köylere sulama 
kanalları yapılıp yapılmayacağına ve taşkın
lardan korunması için yapılacak çalışmalara 
mütedair yazılı soru önergesinin Bakanlığımız
la ilgili kısmın cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Nahit Menteşe 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 

Erzinıcan Milletvekili Sayın Hasan Çetinkaya' 
ma «Erzincan'a bağlı bâzı köylere ait sulama 
kanalları ve taşkınlardan korunması için yapı
lacak çalışmalara» dair yazılı soru önergesinin 

Bakanlığımızla ilgili kısımlara ait cevap. 
Soru : 1 
1963 yılında başlanan sulama faaliyeti sonu

cu, sol sahil anakanalı ve ada sulamaları ya

pılmış bulunmaktadır. Sol sahil anakanalmdan 
sulanabildi arazi tahminlere göre 3 000 hektar
dır. Halbuki, ikinci bir kanal (Terfi suretiyle) 
yapılması halinde Konakbaşı - Kılıçkaya - Gün-
bağa - Ürek - Ortayurt - Tepecik - Oğulcuk -
Mollaköy - Yaylabaşı - Türkmenoğlu - Çatal-
ören - Binkoç - Kilimli - GÖlpmarı - Pmarönü -
Yalınca ve Değirmen köylerinin geri kalan ara
zileri de sulama imkânına kavuşacaktır. 

Cevap : 1 
Bu maddede zikredilen ve Mercan deresi sol 

sahilinde yer almakta olan köyler arazisi, Er
zincan sol sahil sulama aııakanalmın üst kıs
mında kalmaktadır. Anakanal üstündeki mez
kûr sahadan yalnız 1 400 Ha. lık kısmı, Mol
laköy civarında kurulacak bir pompa istasyonu 
ile anakanaldan alınacak suyun 1 200 m. kotu
na terfi ettirilmesi şeklinde sulanması, Erzin
can projesi plânlama çalışmalarında derpiş 
edilmiştir. 

Sol sahil pompaj sulaması katı projeleri 
1972 yılında ikmâl edilerek, bütçe imkânları 
dahilinde ileriki yıllar uygulama programları
na teklif edilebilecektir. 

Mollaköy terfi sulaması dışında kalan diğer 
Mercan deresi sol sahilindeki mevcut sulama
ların ıslâhının Topraksu tarafından yapılması
nın uygun olduğu, Mercan deresi suları Molla
köy terfi sulaması sahasına da kâfi geldiği tak
dirde bu sahanında, diğer sahalarla birlikte ıs
lâh çalışmalarının içine alınabileceği 15 . 4 .1970 
ve 2694 sayılı yazıyla adı geçen Genel Müdür
lüğe bildirilmiştir. Ayrıca mezkûr yazıda, ba
his konusu terfi sulama sahasının projelerine 
dahil edilmesi hakkında bilgi verilmesi de, ile
ride, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce ele 
alınıp alınmaması yönünden gerekli olacağı 
mülâhazasiyle istenilmiştir. 

Topraksuyun geliştireceği sulamalar netice
sinde, Erzincan sol sahilinde daha fazla arazi
nin sulanması kabil olacak ve adı geçen köy
ler arazileri de bu sulamadan yararlanabilecek
tir. 

Soru : 2 
«Yukarıda ismi geçen köyler şimdiye kadar 

az miktarda da olsa, Mercan deresi Komşuyu 
ve Delice çayı yağmur ve kar sularından fay
dalanarak iptidaî usullerle sulamalarını yap
maktadırlar. 1970 yılının kurak geçmesi sonucu 

— »656 — 
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geçimlerini ziraate bağlayan köyler güç şart
lar altına girmişlerdir. Bu şartlar muvacehe
sinde ; 

a) İptidaî usullerle sulama yapan bu köy
lerin sulama kanallarına başlanması hususun
da Bakanlığınızın çalışmaları var mıdır? 

b) İkinci Beş Yıllık Programda (1971 -
1972) yapımına başlanacak mıdır? 

c) Bu köylerin istifade edecekleri sol sa
hil (terfi kanalı) sulaması ikinci anakanalı ya
pımı düşünülmekte midir?» 

Cevap : 2 
a ve c'nin 1 nci maddede belirtilen köyler

de iptidaî usullerle vâki sulamaların, fennî şe
kilde sulama olanağına kavuşabilmesi ve üst 
kotlardaki arazilerin sulanması için ikinci bir 
anakanal yapımının düşünülüp düşünülmediği 
hususu, Topraksu Genel Müdürlüğünü ilgilen
dirmektedir. 

b) Bu maddedeki talebin yukarıda bahsi 
geçen Mollaköy pompajı olacağı tahmin edil
mektedir. 

Som : 3 
«Sağ sahil sulamasından istifade edecek 30 

köy bulunmaktadır. Sulamaya elverişli 15 000 
hektar arazinin hem sulanması, hem de taşkın
dan korunması gerekmektedir. Bu husustaki 
çalışmalar ne safhadadır? Sağ sahil projesinin 
gerçekleşmesine ne zaman başlanacaktır.?:» 

Cevap : 3 
Erzincan projesi plânlama çalışmaları re vi

ze edilmekte olup, bu revizyonun maksadı me-
yanında Erzincan sağ sahilinde yer alan ovanın 
sulanmasının en uygun formülasyona bağlan
ması da yer almaktadır. 

Halen devam etmekte olan plânlama reviz
yon çalışmaları 1970 program yılı sonunda ik
mâl edilecektir. Bu çalışmalar neticesinde pro
jenin kabili inşa ve rantabl bulunacak üniteleri 
belirlenecektir. 

Erzincan sağ sahil sulamasına ait katî pro
jeler ise programa göre 1971 yılında ikmâl edi
leceğinden, bütçe imkânları dahilinde daha ile-
riki yıllar uygulama programlarına teklif edi
lebilecektir. 

Not : Köy İsleri Bakanlığından cevap geldi
ğinde Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 

Halen, sağ sahil mevcut şebekesine ait ra-
habilitasyon faaliyetlerine aralıksız olarak de
vam edilmektedir. 

10. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
mazın, Yenimahalle hudutları içindeki atış poli
gonu olarak kullanılan araziye dair soru önergesi 
ve İçişleri Bakanı Hamdı Ömeroğlu'nun yazılı 
cevabı (7/342) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma ve İçişleri. 

bakanlıklarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını 
aracı olmanızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
26 .10 .1970 

Ankara Milletvekili 
Cengizhan Yorulmaz 

Soru : 
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Yenikent ve 

Merkez Bucağı sınırları içinde kalan ve yıllar ön
ce Millî Savunma Bakanlığınca atış sahası olarak 
istimlâk edilen 'tahminen 18 bin dönümlük poli
gon sahasında fiilen tarım yapılmakta ve kum 
ocakları işletilmektedir. Bu arazide toprak ha
len ekilip işlendiğine göre : 

1. Bu araziyi kimler ve hangi hakka daya
narak işlemektedir? 

2. Bu topraklar kaç yıldan beri işletilmekte 
ve buna karşılık ecrimisil veya başka namla bir 
ücret almnıakh.. mıdır? 

Şayet 'böyle bir ücret alınmıyorsa bunun ne
deni ve sorumluları kimlerdir? 

3. Arazi atış sahası olarak istimlâk edilip ger
çekten de bu amaçla kullanıldığına göre, mevzu
atımız bu 'gibi yerlerde tarım yapılmasına müsait 
midir? 

4. Bu sah?., içerisinde yıllardan beri işletilen 
ve Ankara Özel İdaresince ruhsat verilen kaç kum 
ocağı t ardır? 

5. Gerçekten atış sahası içerisinde olan bu 
kum ocakları için Millî Savunma Bakanlığınca 
muvafakat verilmiş midir? Şayet böyle bir muva
fakat verilmişle, bundan doğacak ölüm olayları 
ve sair felâketler karşısında sorumluluk kime raci 
olmaktadır? 

6. Ankara Özel İdaresince Azmi Mutluay 
adında bir kişiye bu alanda kum ocağı ruhsatı ve
rilmiş midir? 
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7. Anka IM İl Daimî Encümen Üyesi olan 'Sa
yın Fehmi E^en'iri kaynı biraderi olduğu bildi
rilen bu kişiye kum -ocağı hangi tarihte ve ne -su
rette ve kaç l'^a ücretle verilmiştir? Ocak bu ki
şi 'tarafından mı, yoksa başkasına devredilerek ini 
işletilmektedir? 

8, İşletilen bu topraklar ve kum ocaklarından 
dolayı "gerek Millî Savunma Bakanlığına ve ge
rekse Ankara, İl Özel İdaresine ne miktarda gelir 
•sağlanmıştır?' Bundan böyle de aynı işlem devam. 
edecek rnidir'? 

T. O. 
[(•işleri Bakanlığı 19:6.1971 

Mahallî İd. (İn. Md. 
Şb. Md. 1. Daire Bşk. 

Hesap 012 -202 -8/18299 
Konu : Yazılı soru önergesi 
hakkında. 

Mil1 et Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 .11 . 1970 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Md. 7 - 342/2498 - 18397 sayılı yazınız. 

Ankara - Yenimahalle ilçesi, Yenikent ve Mer
kez bucağı sınırları içerisinde bulunan ve Millî 
Savunma Bakanlığınca atış poligonu olarak kul-" 
lanı lan arazi hakkında Ankara Milletvekili Cen-
gizbaıı Yorulmaz tarafından verilen yazılı soru 
önergesi üzerine yaptırılan inceleme sonunda : 

Söz konusu saha içerisinde Valilikçe ruhsatı 
verilip inden İşletilmekte olan sekiz ocağın mev
cut olduğu, 

Kesmî teşekkül veya şahıslara ruhsat verilme
den önce Ankara Valiliğince, Millî Savunma Ba
kanlığı veya (Zir) Atış Poligon Müdürlüğünden 
askerî 'bakımdan her hangi bir sakınca bulunup 
bulunmadığının bir yazı ile sorularak alman mu
vafakate göre., kum ocağı işletme ruhsatnamesinin 
verildiği ve ayrıca Taşocakları Nizamnamesinin 
28 ncü maddesine göre ilgililerden taahhütname
ler alındığı ve vukubulaeak kazalardan ruhsatna
me sahiplerinin sorumlu olacaklarına dair hü
kümler konulduğu, atış esnasında da askerî birlik
lerce ayrıca gerekli 'tedbirlerin alınmakta olduğu, 

Ankara İl Daimî Encümeninin 14 . 5 . 1959 
gün ve 1017/886 sayılı kararı ile Azmi Mutlu 
adındaki, şahsa Ovaçayı mecrasının 4 300 metre 
uzunluğundaki, kısma ruhsat verildiği, ancak mez
kûr ruhsatın usulsüz olarak verildiği nedeni ile 

28 . 5 . 1978 0 : 1 

Daimî Encümenin 25 . 8 . 1960 gün ve 2088/ 
1090 sayılı kararıyle iptal olunması üzerine, ruh
sat sahibinin. Danıştaya müracaat ettiği ve Danış
tay 8 nei Daire 15 . 7 . 1961 gün ve 1961/2655 
sayılı Kararı ile bahsi geçen ruhsatname itasında 
Taşocakları Nizamnamesine aykırılık görülmedi
ğinden, bu husustaki İl Daimî Encümen kararı
nın iptal olunduğu, bihihare mezkûr ocağın 2 050 
metre uzunluğundaki kısmının atış poligonu em
niyet sahası dahilinde bulunduğu tespit edildi
ğinden, 'bu kısımdaki faliyetiıı yine İl Daimî En
cümeninin 4 . 10 . 1962 tarihli kararı ile durdu
rulduğu, müteakiben de 16 Mart 1970 tarihinden 
itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığınca bu yer
de atış yapılmayacağının bildirilmesi üzerine, Az
mi Mutlu'ya tekrar verildiği, 

Azmi Mutlunun 4 300 metre uzunluğundaki 
ocağın 2 050 metre tülünü Faik İmdatoğlu'na, 
1 500 metre tulünü de Mehmet Kurdoğlu'na İl 
Daimî Encümeni kararı ile devrettiği, 

Gerek: ruhsat veril meşinde, gerekse Danıştay 
Kararının uygulanması ve başka şahıslara devir
de her hangi bir* usulsüzlük bulunmadığı, ancak 
ruhsat süresinin 15 . 5 . 1969 tarihinde sona er
mesine rağmen İl Daimî Encümeninin 25.9.1968 
gün ve 3552 sayılı kararı ile müddetin beş yıl 
temdidinde usulsüzlük görülerek Mülkiye Müfet
tişi tarafından tesbit olunan sorumlular hakkın
da düzenlenen 26 . 5 . 1971 gün ve 39 sayılı fez
lekenin karara bağlanmak üzere 8 . 6 . 1971 gün 
ve Hukuk Müş. 82 189/458 sayılı yazı ile Da
nıştaya sevk edildiği, 

Adı geçene bidayette 14 . 5 . 1959 gün ve 
1017/886 sayılı encümen kararı ile ruhsat veril
diği ve hu tarihten beri 19 000 lira rüsum tahak
kuk ettirilerek bunun 17 000 lirasının tahsil edil
di ği anlaşılınıştir. 

Atış poligonu sahasında resmî teşekküller ha
riç şimdiye kadar 454 245,80 lira tahakkuk etti
rilerek" 40 64 -J.80 lirası tahsil edilmiş bulunmak-
tadijî. 

Arz ederim. 
Hamdi Ömeroğlu 

İçişleri Bakanı 

Not : Millî Savunma Bakanlığından cevap gel
diğinde Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 
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11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
talebe hareketlerinin durdurulması için tedbir 
alınmasına dair soru önergesi ve Başbakan adına 
İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın yazdı cevabı 
(7/121) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki torumun Sayın Başbakan ve Dev
let Bakanından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet Özbey 

Türkiyemkde okuyan gençlerin çoğu bir kıs
mı sol yumruklarını diğer bir kısmı da sağ yum
ruklarını sıkarak sokaklarda yürüyüşler yapmak
ta çatışmalarıyle vuruşmalarıyle yarın kendisin
den büyük vatan hizmetleri bekleyen pırıl pırıl 
'körpe, taze gençlerimiz meydanlarda öldürülmek
te al kana bulandırılmakta çatışan bu gençlerimi
zi uzlaştırıcı, yumuşatıcı tedbirler almak bir hu
zura (kavuşturmak, korumak ve kurtarmak zama
nı çoktan gelmiştir. Bugün'kü Parlâmento bu hu
susta büyük bir şansa da sahipti çünkü: 

Bir asra yakın büyük bir ömrüyle tecrübe ve 
ilmiyle Sayın İnönü'nün aramızda bir otorite ola
rak bulunması mesut bir şans eseridir. Fikirle
rinde tecrübelerinden istifade ederek bulacakla
rı tedbirlerle en mükemmel kanunu çıkaracağımız 
muhakkaktır. 

Adalet Partisinin 'Sayın Başkanı Demirel vü
cudunun zerreleriyle bu vratanm saadet ve selâ
meti için çırpınmaktadır. Onun da düşünceleri 
ve 'tasarıları vardır. En iyi tedbirleri alma, bul
ma ve yapma cabası içindedir buna yardımcı ol
mak millî bir-vazifedir. 

Güven Partisinin çok muhterem Başkanı Fey-
zioğlu her adımında 've hemen her nefes alışında 
âdeta tedbir tedbir diye haykırmaktadır. Büyük 
ilim adamı Hukuk Profesörü olan bu muhterem 
zattan istifade etmek zamanı gelmiştir. Kaybede
cek bir günümüz dahi yoktur. Yoksa sokaklara 
dökülen bu gençler ister sağdan olsun ister sol
dan nerden olursa olsun bizim çocuklarımızdır. 
Her gün- öldürülen bayrağa sarılan Türk genci 
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tabuttan mezara bırakmayan ana, dün İstiklâl Sa
vaşında mermi taşıyan Türle anasıdır. Yazıktır 
bu anaya, sönen ocağa, yıkılan yuvaya yazıktır 
bu gençlerimize.. 

Büyük Atatürk (Bir Türk Cihana bedeldir.) 
buyurmuşlardır. Bugün gençlerden ölü sayısı 20 
ye ya'km yarın 200, daha sonra binlerce genç. 
sonra mahaller, köyler, şehirler ayakta sağ, sol 
kavgası işte bir ispanya iç muharebesi hazırlan
makta; yazıktn Türkiye'mize fazla kaybedeceği
miz tek bir günümüz yoktur. Sayın Cumhurbaş
kanını büyük Türk milletinin bir vekili ve bir mü
messili olarak vazifeye davet ediyorum. Mecliste 
igrubu bulunan parti liderlerini toplayarak gere
ken kesin tedbirleri ve kararları aldırtsmlar. Hü
kümetçe hazırlanacak tasarıyı tezce ve ilk cel
sede büyük Meclisimize getirsinler. Büyük Mec
lisimizde bütün, kanunlardan ve tasarılardan her 
şeyden önce ivedilik ve öncelikle getirilecek olan 
bu mühim, kanunu çıkaralım aksi takdirde ka
nun yapıcıları olarak biz milletvekilleri de ihma
limizden dolayı kanun yapmadığımızdan çıkara
madığımızdan ötürü mesulüz; vatan çocuklarını 
kırdırmaya da asla hakkımız yoktur. İşte bizden 
daha fecî vaziyette olan ve hürriyetin beşiği bu
lunan Fransa'da Fransa Cumhurbaşkanı Degol 
hare'kete gelerek Fransa Parlâmentosundan çı
karttığı son kanunlarla Fransa'yı bugün kurtar
mış büyük rahat ve huzura kavuşturmuştur. 

Bugün Türkiye'de Anayasanın bahşettiği hür
riyetler suiistimale uğramıştır tedbir almak za
manı gelmiştir. Çatmıştır. Tehlike canı çalmış
tır. Tekrar ediyorum. 

Yarın bir iç kavgadan Türk milletini kurtar-
ma'k için büyük Türk milletinin bir vekili olarak 
çok Sayın Cumhurbaşkanını büyük ödeve davet 
ediyorum. Yukarıda arz ettiğim parti liderlerini 
tezce davet ederek beraberce hazırlatacakları ka
nun tasarısını Büyük Millet Meclisimize getirsin
ler bir gün evvel çıkaralım yoksa tarihin en şe
refli Türk milletine yazık olur bu tedbirlerin alın
masında ve karım tasarıları hazırlanmasında ha
rekete geçilmesi için Sayın Devlet ve Hükümet 
başkanlarımız re Devlet Bakanımız ne düşünmek
tedir? 
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T. e. 
İçişleri Bakanlığı 16.6.1972 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 11 -13/267 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Millet Meclisi Başkanlığının 8.9.1971 
günlü Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
7/421-2774/20882 sayılı yazıları, 

b) Başbakanlık makamının 9 . 6 . 1972 ^ün
lü Kananlar ve Kararlar Tebk.k Da res. Başkan
lığı 77 - 165 /A/5918 sayılı yazıları. 

Burdur Milletvekili Sayın Mehmet Özbey'in 
Başbakana yönelttiği ve Sayın Başbakanın tara
fımdan cevaplandırılmasını tensip ettiği, gençlik 
hareketlerine ilişkin yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevabımız aşağıda belirtilmiştir. 

12 Mart 1971 öncesindeki, gençlik hareketle
rini de içerisine alan anarşik olaylar, sözü edilen 
tarihten bu yana kurulan hükümetlerin, Yüce 
Parlâmentonun da desteği altında, aldıkları olum
lu tedbirlerle geniş ölçüde önlenmiş bulunmakta
d ı r 

Ülkemizin veniden anarşik ortama itilmeme
sini, bu arada yarınımızın teminatı olan gençleri
mizin aşırı sol. aşırı sağ ve bölücü ideolojilerin et
kisinden 'kurtarılarak Atatürk'çü^ yurtsever ve ör
nek insanlar olarak yetiştirilmelerini sağlayacak 
çok yönlü tedbirler üzerinde de titizlikle durul
muş ve bunu sağlayacak kanunî ve idarî bütün 
tedbirler alınmış ve alınmaktadır. 

Bu amaçla Anayasamızda zorunlu bâzı deği
şikliklerin gerçekleştirilmiş ve bunların ışığında 
hazırlanan kanun tasarılarının Yüce Meclise sevk 
edilerek, bâzılarının kanunlaşmış, bâzılarının da 
halen görüşülmekte olduğunu da kaydeder, duru
mu bilgilerinize arz ederim. 

Ferit Kubat 
İçişleri Bakanı 

12. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye'de fabrika mamullerinin satışını ayar
layacak bir satış bürosunun kurulmasına dair 
soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mesut Erez'in yazılı cevabı (7/426) 

Not: Devlet Bakanından cevap geldiğinde 
Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan ve Sa

nayi Bakanından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla rica ederim. 

Burdur Milletvekili 
Mehmet Ö'zbey 

Avrupa ve dünyada kurulan bütün fabrika
ların 10 -15 senede kendisini amorte etmesi lâ
zımdır. Üç beş senede amorte ederse çok fahiş 
kazanıyor demekki bu halkın aleyhine fabrika
nın lehinedir. 

Meselâ Türkiye'de kurulan Anadol Otomo
bil Fabrikası 9 700 liraya malolnyor 12 bin li
raya satmak icabederken 26 küsur bin liraya 
satılıyor. Ve sermayesinin çok kısa bir zaman
da amorte ediyor. Bunu daha fazla pahalıya 
satılması doğru değildir. İzmir'de BMC Kam
yon Fabrikası 28 milyon lira sermaye ile kuru
luyor ve çok kısa bir zamanda amorte ederek 
kâra geçiyor. Bu yıl 18 milyon lira kâr sağlı
yor. 40 bin liraya satması lâzım gelirken 100 
bin liraya satıyor ve çok kazanıyor. Çare bu 
anormal kârları önleyecek eMl ellerden mürek
kep bir satış bürosunun kurulması ve onun mü
saadesi olmadan satış fiyatının verilmemesinin 
usul iddihaz edilmesi nitekim 20 milyon lira 
sermayede Arçelik 1966'da ki kârı 32 milyon 
1967'deki kârı 36 milyon kârı vardır ki, % 200.,e 
yakındır. 

Plâstik su borusu imal eden Pimaş sermaye
si 5 milyon iken 1967'de kârı 7 milyon 1968 
kârı ise 15 milyondur. % 300 kârdır Berec pil
leri çamaşır makineleri âkümülâtörleri imali 
hemen hepsi fahiş fiyatlarla satmaktadırlar. 
Bunların koordine edilerek murakabe edilmesi 
ve Türkiye'de fabrika mamullerinin satışını 
ayarlayacak bir satış bürosunun kurulması hu
susunda ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

iSanayi Dairesi Reisliği 24 . 7 . 1972 
iSayı : 4-1/20859 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Grenel (Sekreterlik) 

İlgi: 8.1.1971 tarih 7/426-2779/20887 sayılı yazı. 
Burdur Milletvekili Sayın Mehmet özbey'in 

yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplar eklidir. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mesut Erez 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
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Bilindiği gibi bir sınaî yatırım, bir bina ya
tırımı gibi statik ıbir yatırım değildir. Bu ba
kımdan ıgerek yurdumuzdaki, jgerek yurt dı
şındaki ısmaî yatırımlarda, ilik yatırımın belirli 
(bir süre içinde amorte edilmesini düşünmek ha
talı neticelere götürebilir. Sınaî yatırımlarının 
devamlı olarak kedi kendisini yenilemesi, pro-
düksüyonu ve kaliteyi artırıcı yatırımlar yap
ması ıgerekir. Bu arada eskiyen kalıp ve işlet
me donanımının yenilenmesi ve benzeri masraf
lar, yatırım (miktarında önemli bir artış /göster
memekle beraber, firmanın kazandığı paralarla 
yenilenen ihtiyaçlardır. Bütün sınaî yatırımlar, 
başlangıç yatırımından sonra oto finansmanla 
gelişmekte, yani kazançlarının bir kısmını ye
ni yatırımlara veya yenileme ihtiyaçlarına ayır-
maktadııilar. Bu gün bir çok sanayileşmiş ülke
lerde yıllık kazancın % 30 - 50'si bu maksatla 
ayrılmaktadır. Dolayısıyle bir sınaî müessese
nin, bir ticarî işletme gibi, kârının tümünün, 
sahip veya hissedarlar arasında taksim edildi
ğini düşünmek hatalı olur. 

Memleketimizde de sınaî müesseseler diğer 
ülkelerdeki yol üzerinde (gelişmektedirler. Mese
lâ 1969 yılında 13 000 adet mertebesinde trak
tör imal edilmişken, 1972 yılında 25 - 28 000 
traktör imalî beklenmektedir. Üretimin bu öl
çüde ''artışına imkân verecek yatırımlar kısmen 
müessese kârlarının yeni yatırımlara yöneltil
mesi, kısmen de yeni sermaye ilâveleri ile sağ
lanabilmiştir. 

Otomotiv sanayii büyük sermaye yatırımla
rını gerektiren ,fakat buna mukabil büyük is
tihdam gücü olan bir sektördür. İspanya'da 
1970 yılında 500 000 adet bineik otomobilinin 
imal edildiği, buna mukabil ana imalatçı 
fabrikaları, yardımcı sanayi kuruluşları ve 
bu mamuller ile ilgili her şeçit hizmet
leri kapsayan sektörlerde takriben 1 mil
yon kişinin çalıştığı belirtilmektedir. Bu yönüy
le otomotiv sanayiinin "istihdan yönünden geniş 
imkânları bulunmakta, aynı zamanda tüm 
sanayi potansiyelinin .gelişmesi, ileri teknoloji
lerin kullanılması yönünden de sürükleyici bir 
rol oynamaktadır. 

Ancak otomotiv sanayiinin ihtiyacı olan bü
yük sermayenin sırf sermaye kaynakları ile 
karşılandığı da görülmemiştir. Bütün ülke
lerdeki fabrikalar giibi memleketimizdeki ku

ruluşlarda zaman içinde, kısmen normal ser
maye imkânları ,kısmen de oto finansman ile 
yeni yatırımlar yapacaklar ve gelişeceklerdir. 

Memleketimizde ilk binek otomobili imalatı 
1966 yılı sonunda Anadol otomobili ile başla
mıştır. Başlangıçta tespit 'edilen satış fiyatı 
26 800 liradır. 

Son yıllarda ,ileri sanayi ülkelerinde, yıl
da % 3 - 4 mertebesindeki sınaî mamul satış 
fiyatı artışları normal Ikabul edilmektedir. Bu
na mukabil 1970 ve bunu takibeden yıllarda 
Avrupa'nın bir çok ülkeleri ve Amerika'da bir
çok mamulün fiyatları % 7 - 10 hattâ % 12 mer-

. tebesinde artış göstermiştir. 
Bu dış fiyta artışlarına rağmen, 10 Ağus

tos 1970 tarihli ekonomik ve malî kararlara ka
dar Anadoll otomobillerinin satış fiyatlarında 
önemli bir artış olmamıştır. Bu tedlbirlerden 
sonra, sadece .gider 'vergisi olarak beher oto
mobilden 8 500 lira alınmaya başlanmıştır. Bu 
bakımdan Anadol otomobilinin maliyetinin 
9 700 lira olması mümkün değildir. 

İki kapılı Anadol otomobilinin 1972 yılı ba
şındaki maliyet unsurları takriben aşağıda gös
terilmiştir. 

İthal parçaların gümrüklü maliyeti 14 800 
Yerli parçaların maliyeti 15 800 
Montaj işçiliği 400 
İşletme, amortisman, genel masraflar 1 400 
Gider Vergisi 8 500 

40 900 
(1972 yılı içinde, bu değerlerin bâzıların

da kısmî artışlar olmuştur.) 
Diğer taraftan, memleketimizdeki sınaî mü

esseselerin yatırım değerleri ile ilgili yanıltıcı 
bir husus da, fiilî yatırımların yatırım tarihin
deki diğerlerinin kullanılmakta olmasıdır. De
ğişen döviz kurları ve artan kıymetlere göre re-
valüe edilmemiş bu yatırımların bugünkü de
ğerleri, defter kıymetlerinin oldukça üstünde* 
dir. 

Anadol otomobillerini imal eden OTOSAN 
firmasının 1970 yılı sonu itibariyle rervaÜüe 
edilmemiş sermayesi 45 milyon TL. öz sermayesi 

t ise 81.6 milyon TL'dır. Buna mukabil 1970 yılı 
kârı '6 500 000 TL. dır. Öz sermaye üzerinden 
kâr % 10'nun altındadır. 

BMC Sanayi ve Ticaret A. §. nin 1970 yılı 
sonu itibariyle sermayesi 39 milyon TL. söz ser-
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mayesi ise 71,9 milyon TL. dır. Aynı serimayeye 
ait kârıiıse 550 000 TL. civarmdadrı. 

Pimaş firmasına ait değerler ise ekli tabloda 
verilmiştir. 

Pimaş : Yıllar itibariyle sermaye, ciro, kâr durumları : 

Yıllar 1967 : ' 1968 1969 1970 1971 

Ödenmiş sermaye 
Öz sermaye 
Yatırımlar 
Satışlar 
Vergilenmemiş kâr 
Vergilenmemiş kâr 
Yatırımlar : 
Vergilenmemiş kâr 
Satışlar : 
Vergilenmemiş kâr 

Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı gibi 
Pimaş'ın ödenmiş sermayesi 5 000 000 TL. da 
sabit kalmış olmasına rağmen, şirketin faali
yetlerini devam ettirebilmesi için kullanılan öz 
sermaye veya öz kaynaklar (ihtiyatlar + kar
şılıklar + birikmiş amortismanlar + tevzi edil
memiş kârlar) (öz sermaye 1967'do 15 153 504, 
1968'de 24 577 310, 1969'da 36 550 387, 1970'de 
51 511 548, 1971'de 57 701 751 TL. yatırım mik
tarları 1967'do 10 763 000, 1968'de 24 713 000, 
1969'da 30 363 000, 1970'de 38 043 000, 1971'de 
53 180 000 TL.) diğer bir deyimle, aktif kalem
lerde her yıl yükselmeler olmuştur. 

Sadece ödenmiş sermayeye bakılarak ve kâ
rnı ödenmiş sermayeye oranı gözönüne alına
rak sermaye ranta'bilitesi üzerinde söz söyleme
nin doğru olmayacağı açıktır. Şirket kârlarının 
meydana gelişinde rol oynayan faktör yalnız 
şirkete konulan sermayenin (ödenmiş sermaye) 
değil, öz sermaye ile birlikte yabancı kaynak-

' lardan borçlanma yoluyle temin edilen parala
rın, şirket faaliyetlerinde kullanılarak yatırım
ların artırılması ve dolayısiyle her faaliyet dev

resi sonunda sermaye kalemlerinin fazla miktar
da devrettirilmesidir. 

'Bu kaynaklarla sermaye rantabilitcsini, bu 
!bu kârın elde edilişinde faydalanılan öz kay
nakları gözönüne alarak kâr/Öz sermaye ola
rak almak gerekir. 

5 000 000 
15 153 504 
10 763 000 
21 175 000 
•3 496 000 

0,32 

0,16 

0,23 

5 000 000 
24 577 310 
24 713 000 
41 313 000 
9 873 000 

0,40 

0,24 

0,40 

5 
36 

000 000 
550 387 

30 363 000 
59 
18 

606 000 
042 000 

0,59 

0,30 

0,49 

5 000 000 
51 511 543 
38 043 000 
61 859 000 
9 495 000 

0,25 

0,15 

0,18 

5 000 000 
57 701 751 
53 180 000 
81 148 000 
8 184 000 

0,15 

0,10 

0,14 

Not ; başbakanlıktan cevap geldiğinde tuta
nak dergisinde yayımlanacaktır. 

Pimaş ile aynı konuda imalât yapan iki fir
ma daha. mevcuttur. Bu itibarla fiyatlar ser
best rekabet düzeni içinde teşekkür etmekte ve 
firmanın tekel durumu mevzuubahsolmamakta-
dır. Satışların ve dolayısiyle cironun ve kâr 
miktarının yüksek oluşunda rol oynayan fak
törler malın kalitesi, fiyatı ve firmanın pazar
lama kabiliyetidir. 

13. — Kars Mületv-ekili Turgut Artaç'ın, Ad
liye teşkilâtında çalışan personelin, 657 sayılı 
Kanunun tatbikatı ile uğradığı zarara dair soru 
'önergesi ve Adalet Bakam, Ziya Önder'in yazık 
cevabı. (7/430) . 

25 . 12 . 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Adalet Ba
kanları tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masının teminini saygı ile rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Turgut Artaç 

Adalet mekanizmasında çalışan başkâtip, 
kâtip, mübaşir, icra memuru ve kâtipleri, ceza
evi müdür ve gardiyanları ile. odacılar bu teş
kilât içerisinde tamamlayıcı unsur olup, hâ
kim ve savcıların mesailerini onlarla birlikte 
değerlendiren kimselerdir. Hususiyle mahkeme 
ve savcılıklarla çalışan kâtip ve başkâtiplerin 
fazla mesai yapmaları birçok kanunlarda yer 
almış bulunmaktadır. 

Örneğin, 3005 sayılı Suçüstü Kanununa gö
re her gün saat 17,00'den 20,00'yc, Cumartesi 
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günleri, saat 13,00'den 20,00'ye, Pazar günleri 
saat 9,00'dan saat 20,00'yc kadar çalışmak mec
buriyetindedirler. Yine usul kanunları duruşma
ların fasılasız devam edebileceğini ve mesai saati 
dışında dahi çalışmalarını öngören hükümler 
mevcuttur. Aslında, kâtipler ve diğer bahsetti
ğim .adliye memurları Cumhuriyetin kuruluşun
dan bugüne kadar büyük fedakârlıklara katla
narak adlî mekanizmadaki işlerin aksamaması 
yolunda hâkim sınıfından olan arkadaşlarla be
raber sonsuz gayret göstermek suretiyle, vefa 
borçlarını fazlasiylc ifa etmişlerdir. Nitekim, 
bundan evvelki Hükümetler bunun ciddiyet ve 
ehemmiyetini ve fazla çalışmalarını karşılamak 
üzere 60 sayılı Kanunla 75 - 150 liraya kadar 
tazminat vermeyi kabul etmiş idi. 

Personel Kanunu tatbikata konulmasıyle bu 
tazminatlar kalkdığı gibi, öteden beri fazla me
sai yapan Adliye mensupları memurları, bu 
mesailerinin değerlendirilmemesi, bugün bir 
problem haline gelmiş olup, buna eğilinmediği 
takdirde adalet işlerinin aksayacağı aşikârdır. 
Nitekim, Türkiye Adliyeciler Sendikası, bu hu-
susda Personel Kanununu protesto için direnişe 
geçme kararı almıştır. Bu'gibi haller adlî meka
nizma içerisine intikal ettiğinde meselelerin 
nasıl bir mecraya girebileceğini tahmin etmek 
zor değildir. Bu sebeplerle 60 sayılı Kanunda 
mevcut, tazminatlar ile ve keza yan ödemelerin 
yeniden konması ve bunun emniyet, sağlık per
soneli ile İktisadî Devlet Teşekküllerine sağlan
ması düşünülen hususlarda Adliye mensubu arz 
ettiğimiz Yargıtay, mahkemeler, savcılıklar ve 
cezaevlerinde çalışan personele bu hakların sağ
lanıp sağlanmayacağının ve aynı zamanda faz
la mesai yıpranma ve işgüçlüğü kararnamesinin 
muhtevasına tatmin edici şekilde bu personele 
gerekli ilginin gösterilip, gösterilmeyeceğinin 
bildirilmesini dilerim. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Zatişleri Genel 'Müdürlüğü 
(Sayı : 2611 

13 . 1 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 8 . 1 . 1971 tarihli ve 7/430-2797-20876 
sayılı yazıları: 

Kars Milletvekili Turgut Artaç'm «Adliye 
teşkilâtında çalışan personelin, 657 sayılı Kanu

nun tatbikatı ile uğradığı zarara dair» 
25 . 12 . 1970 tarihli yazılı soru önergesinin ce
vabı iki nüsha olarak ilişikte takdim kılınmış
tır. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 
Ziya Önder 

Adalet Bakanı 

Kars Milletvekili Sayın Turgut Artaç'm 
«Adliye Teşkilâtında çalışan personelin, 657 sa
yılı Kanunun tatbikatı ile uğradığı zarara dair» 
25 . 12 . 1970 tarihli yazılı soru önergesinin ce
vabıdır. 

Önergede de belirtildiği üzere hâkim ve sav
cı sınıfı dışında kalan adalet mensuplarının, ifa 
ettikleri görevin önemi, ağırlığı, normal mesai 
saatine sığmayan vüs'ati, devamlı çalışma ve 
ferakati gerektirdiği cihetle 60 sayılı Kanunla, 
maaşlarından ayrı olarak 75 - 150 lira arasında 
değişen bir ödenek verilmekte idi. 

1327 sayılı Kanunla değişik 657 sayılı Yasa, 
146 ncı maddesi ile memurlara ödenen bu şekil
deki yan ödemeleri kaldırmakla beraber yukar
da belirtilen niteliklere veya sair özel durum
lara sahip görevliler için özel hükümleri de ye
niden getirmiştir. 

Ezcümle 99 ve 178 nci maddeler fazla çalış
ma ile ve 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi 
ile 657 sayılı Kanuna eklenen ek madde, iş güç
lüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı ile 
ilgili hükümler tesis etmiş bulunmaktadır. 

Bu maddelerden Adalet mensuplarının da 
faydalanması konusunda Bakanlıkça çalışma
lar yapılmıştır. İş güçlüğü, iş riski ve teminin
deki güçlük zarcılarından faydalanmaları için 
hazırlanacak yönetmeliğe Adalet mensuplarının 
da dâhil edilmesini teminen konu Personel Dai
resi Başkanlığı ile, Maliye Bakanlığına da inti
kâl etirilmiştir. 

İlgili yönetmelikler yapılarak, bu maddele
rin uygulanmasına geçildiğinde Adalet mensup
larının da faydalanması mümkün olacaktır. 

Bilgilerini rica ederim. 
Ziya Önder 

Adalet Bakanı 

Not : Maliye Bakanından cevap geldiğinde 
Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 
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14. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, t çel 
bölgesi üzüm üreticilerinin ilkel üretim şartların
dan kurtarılmasına ve pazarlama imkânlarının 
sağlanmasına dair soru önergesi ve Gümrük ve 
Tekel Bakanı Ahmet İhsan Birincioğlu ile Tarım 
Bakanı îlhami Ertem'in yazılı cevaplan. (7/444) 

Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım, Tekel, Ticaret 
bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına aracılığınızı rica ederim. 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

İçel'de 2 000 000 kilogram kuru üzüm gübre 
olmaya ve denize dökülmeye terkedilmiştir. 

Doğal yapısı gereği İçel ili idarî sınırları 
içinde kalan Taşeli yöresinde sulu tarım arazisi 
oldukça azdır. Toros dağlarının denize dik indi
ği bu bölgede genellikle ilkel üretim ve pazar
lama koşulları içinde tarım yapılır. Bu yörenin 
en bahtsız ilçesi de Gülnar'dır. % 71,6'sı köy 
toplanma birimlerinde olan halkın anageçim 
üretimlerinden biri de bağcılıktır. Bu yıl İçel' 
de 24 912 hektar bağ alanı üretimi içindedir. 
Halkın tek ve çaresiz tarım uğraşısı olan bu ke
sim 1970 yılında 141 000 000 kilogram üzüm 
üretmiştir. Tarsus ve Mersin kesimlerinde er-
kenci, «Tarsus Beyazı, Kardinal, Perlet, Müs-
kat Rcvidor, Recep» türleri yaş olarak tüketime 
sunulmuş, 35 ilâ 27 kuruşa mal olan üzümler 
10 ilâ 50 kuruştan piyasa bulmuş, üretici eme
ğinin karşılığını alamamış, perişan 'olmuştur. 
Bu, bu tarım kesimi insanının yıllardır değişme
yen kaderidir. Bu tür üzümlerin tarım alanı 
4 200 hektar denecek kadar azdır. 

Çaresizlik içinde köylü elindeki üzümü ku
rutmak zorunluğundadır. Şarap, sirke, konser
ve, meyve suyu endüstrisi bu bölgede yoktur ve 
düşünülmemektedir. Bu nedenle 141 000 000 ki
logram üzümün Adana Beyazı ve Dimnit türle
rini içine alan % 35'i kurutulur. Ortalama he
sapla 49 000 000 kilogram üzüm her yıl pazar 
sıkıntısı çeker. 1/5 oranında kuruyan İçel üzüm
lerinin miktarı 10 000 000 kilogramdır. Yine or
talama hesapla 1 kilogram kuru üzüm 27x5= 
135 kuruşa malolmaktadır. Tekel her yıl göster
melik olarak piyasaya girer, 100 ilâ 120 kuruş
tan ço kaz miktarda alımda bulunur. Ve büyük 
üretici kitlesini piyasası nazlı üzüm pazarında 

tüccara teslim eder. Bu yıl Tekel, 60 000 kilog
ram sembolik üzüm almış, genellikle Gülnar, 
Silifke, Mut üreticileri başta olmak üzere İçel 
köylüsünü desteksiz, yalnız ve perişan bırakmış
tır. Tüccarın piyasası, alım isteği yok denecek 
kadar az ve insafsızdır. 

Bu nedenle; 
1. — Eldeki 2 000 000 kilogram kuru üzü

mün kaderi ne olacaktır? 
2. — Tekel bu üzümleri köylünün elinden 

maloluş fiyatı altında dahi olsa almayacak mı
dır? 

3. — Bölgede bağcılık tarım kesiminin en
düstrisi düşünülmekte midir? 

4. — Bağcılık tarım kesimi ile uğraşan üre
ticiyi kredi ile donatmayı, üretimi ilkellikten 
kurtarmayı düşünüyor musunuz? 

5. — Pazarlama ve ihracat çalışmalarınız 
var mıdır ? Varsa nelerdir ? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe 

Heyeti Reisliği 
Sayı : 460 3 . 2 . 1971 

Konu : İçel Milletvekili Çetin Yıl
maz'ın yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü, 16 .1 .1971 tarih ve 2845/21198-7/444 sa
yılı yazdan. 

Tekel Genel Müdürlüğünün İçel'deki üzüm 
mubayaası hakkında, İçel Milletvekili Çetin Yıl
maz'ın yazılı soru önergesinin cevabı iki nüsha 
olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel'deki 
üzüm mubayaası hakkındaki, yazılı soru öner
gesinin cevabıdır. 

Münhasıran rakı imâlinde kullanılacak suma 
işlenmesi için mubayaa edilen kuru üzüm mik
tarı, eldeki stok durumu ile, fabrikaların imal 
ve işleme imkân ve kapasiteleri ve bir yıl zar
fında satılacağı tahmin olunan rakının miktarı 
dikkate alınarak tespit edilmektedir. Bu he
sapla Tekel İdaresinin senelik ihtiyaç miktarı 
21 700 ton kuru üzümden ibarettir. 

— 664 — 



M. Meclisi B : 116 28 , 5 . 1973 O : 1 

Halbuki bu yıl havaların müsait gitmesiy
le her tarafta gayet bol ve bereketli bir mah
sul elde edilmiştir. Mahalleri ziraat müdürlük
lerinden alınan bilgilerden, Tekel İdaresince 
mubayaa yapılmayan Ege havalisi hariç, diğer 
bölgelerdeki rekolte tahminî 100 bin tonun üs
tünde bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bununla beraber, İçel vilâyetine bağlı Silif
ke, Mut ve Gülnar bölgelerinden bu yıl da, 
1968 ve 1969 yıllarında alınmış olan, müfredatı 
aşağıda gösterilen seviyelerde üzüm alınması 
sağlanacaktır : 

1968 de 1969 da 
Mahalli Kilo Kilo 

Silifke 124 440 120 402 
• Mut 60 320 146 477 

Gülnar 285 310 278 383 
Toplamı 470 070 545 262 

Düşük fiyattan alınması söz konusu değildir. 
Üzümler her tarafta, cins ve evsafına göre ta
yin edilen fiyatlar dahilinde mubayaa olun
maktadır. 

Ancak ihtiyaçtan fazla üzüm alınmasının pa
ra bağlanmasından, depolama ve muhafaza kül
fetlerinden başka, beklemeye de tahammülü ol
maması ve yaz aylarında gevşeyip, kızışarak şı
rasını akıtması ve posa haline gelerek vezninden 
ve evsafından kaybetmekte olması itibariyle de 
sakıncalı bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
Ahmet'İhsan Birincioğlu 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

Özel Kalem Müd. 
Sayı : 50/F-7/11268 12 . 2 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 16 . 1 . 1971 tarih, Kanunlar. Müdür
lüğü 7/444-2845/21198 sayılı yazıları. 

İçel Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz'm İçel 
bölgesinde satılamayan kuru üzümler hakkında, 
Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanlıklarına da 
tevcih etmiş olduğu yazılı soru önergesinin Ba
kanlığımızı ilgilendiren kısımları tetkik edildi: 

1. — İçel ilinde 28 370 hektar bağ sahası 
bulunmakta ve yılda 139 000 ton civarında yaş 

üzüm elde edilmektedir. Vilâyetin başlıca üzüm 
çeşitleri Topacık (Tarsus Beyazı), Recep (Ada
na Beyazı), Göküzüm (Tilki Kuyruğu), Akü-
züm, Adana Karası, İspitiren ve Dilmit çeşitle
ri olup bunlar dışında ekonomik değeri düşük 
bir kısım diğer çeşitler daha bulunmaktadır. 

2. — Bu ilimizde elde edilen üzümün büyük 
kısmı yaş (sofralık) olarak kullanılmakta ve 
Bakanlığımızca bağcılık yönünden Adana, Ha
tay, Antalya, Muğla gibi diğer Akdeniz şeridi 
illerimiz meyanmda sofralık turfanda üzüm ye
tiştirme bölgesi olarak ele alınmış bulunmakta
dır. Halen vilâyet dahilinde 8 000 hektar civa
rında sahası olan Tarsus Beyazı çeşidi, orta
lama olarak 20 Haziranda kemâle erdiğinden 
Avrupa pazarları için önemli bir turfanda çeşit 
hüviyetini taşımaktadır. Ayrıca 1965 yılında 
Tarsus Sulu Ziraat Araştırma Enstitüsünde 
muhtelif Avrupa ve yerli üzüm çeşitleriyle ku
rulan adaptasyon denemeleri neticesinde tes
pit edilmiş bulunan beş yeni çeşidin, bölgenin 
pamuk ve narenciye sahaları dışında kalan ve 
sulanamayan yerlere yayılması çalışmalarına 
başlanılarak merkez ilçe ve Tarsus köylerinde 
nüvelikler kurulmuştur. Perle de Csaba, Cardi
nal, Muscat, Reine de Vigne, Perlette, Pance 
Precos'tan ibaret bulunan bu yeni çeşitler Av
rupa pazarlarının tanıdığı ve Tarsus Beyazına 
nazaran üstün vasıfları bulunan ayrıca Tarsus 
Beyazından daha erken kemâle gelen çeşitler
dir. 

Taze sofralık üzümün pazarlanması ve ihra
cı konusundaki çalışmalara 1964 yılında Tar
sus Beyazı ihracat denemesi ile başlanmıştır. 
Bu ihracat denemesi ile, Avrupa pazarlarında 
20 Haziran ile 10 Temmuz arasında piyasanın 
müsait olduğu tespit edilmiş ve 20 Haziranda 
olgunlaşan Tarsus Beyazının bu müsait devre
den faydalanılarak ihracına devam edilmiştir. 

10 Temmuzdan sonra ise İtalyan Panze üzü
mü piyasaya çıkmakta ve Tarsus beyazından da
ha üstün vasıflı olması nedenliyle piyasayı tut
maktadır. Bunu takiben de tüketicinin aşma ol
duğu diğer Fransız ve İtalyan çeşitlerinin piya
saya çıkması ile bizim üzümüzün rekabet şansı 
kalmamaktadır. 

Bundan dolayı, yukarıda sözü edilen ve Av
rupa piyasasında tutunmuş olan çeşitler önce 
adaptasyon denemesine alınmış ve içlerinden 
bölge şartlarına uyabilenlerin bilâhare çiftçiye 
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intikali ('alışmalarına geçilmiştir. Bu çeşitlerin 
geniş çapta üretimi sağlandığı takdirde, bugün
künden daha uzun bir devre boyunca ve daha 
fazla miktarlarda ihracat mümkün olacaktır. 

Keza bölgenin yayla kısımlarında Alfons, 
İpek ve Razaki gibi son turfanda üzüm çeşitle
rinin de yetiştirilmesi mümkün görülmekte olup, 
vilâyet bağcılık çalışmaları bu istikametlerde 
geliştirilmektedir. 

Bu çeşitlenin bölgeye yayılınasiyle önergede 
üzerinde durulan Silifke, Mut, Gülnar ilçeleri
nin de dahil olduğu Akdeniz sahil şeridi önem
li yeni bir ihracat metaına kavuşmuş olacaktır'. 

Br taraftan yeni çeşitlerin yayılmasına çalı
şılırken, diğer taraftan budama, toprak işleme, 
gübreleme ve mücadele gibi konular üzerinde 
de durularak bağcıların bilgilerinin geliştiril
mesi ve verimin artırılmasına çalışılmaktadır. 

Bölge çiftçilerinin, hasat, dereceleme ve am
balaj 'gibi konularda eğitilmesi ve iç ve dış 
pazarlara daha iyi kaliteli ve daha iyi hazırlan
mış mal gönderebilmelerinin sağlanması için her 
sene demoııstrasyonlar ve kurslar tertiplenmek
tedir. Ayrıca, yaş meyve - sebze ihracatım geliş
tirme projesi çerçevesinde, ihracat şirketlerine 
de teknik yardımlar yapılmaktadır. 

3. — Üzümün, kurutmadan başka yollarla 
da değerlendirilmesi hususu, Alata Teknik Bah
çıvanlık Okulu arazisinde inşaatına başlanmış 
bulunan ve. 1971 yılında faaliyete geçecek olan 
Tarım Ürünleri Değerlendirme Bölge Kontrol 
Merkezinde ele alınacaktır. Bu merkez bölge 
çapında, gıda endüstrisi ile ilgili araştırma, eği
tim ve kontrol hizmetlerini yürütecektir. 

4. — Bütün Türkiye'ye şâmil olarak çıkarıl
mış bulunan 1311 sayılı Türkiye Bağcılığının 
Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındı
rılması hakkındaki Kanunun bağcılara tanıdığı 
% 5 düşük faizli kredilerden bu bölge bağcıları
nın da faydalanması tabiîdir. Nitekim, Kanun
la ilgili olarak T. C. Ziraat Bankasınca yayın
lanmış bulunan bağcılık kredileri hakkındaki 
3851 sayılı genelge 21 .1 .1971 tarihinde diğer 
illerimiz meyanında İçel'e de gönderilmiştir. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
İlhami Ertem 
Tarım Bakanı 

Not : Ticaret Bakanlığından cevap geldiğin
de Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 
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15. — Aydın Milletvekili M. Kental Yümazhn, 
Söke ilçesi Sofular'köyünün içinde bulunduğu 
geçim sıkıntısına ne gibi çareler düşünüldüğüne 
dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Orhan Dik
men ile Orman Bakanı Selâhattin İnal'ın yazılı 
cevapları (7/551) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin yazılı olarak Köy 
İşleri, Tarım ve Orman bakanları tarafından 
ayrı ayrı cevaplandırılmasına aracılık edilmesi
ni saygı ile rica ederim. 25 . 4 . 197.1. 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : 

1. •— Söke ilçesinin Bağarası bucağına bağlı 
Sofular köyü, orman içine sıkışmış olup, zeytin 
üretimi ve hayvancılıkla geçinmeye çalışır. Kö
yün meskûn sahasının sınırına Orman İdaresi 
tarafından tel çekilmiş olması köylüyü bir esir 
kampında mahsur duruma düşürmüştür. Bu kö
yün geçimini sağlaması için ne gibi kurtarıcı 
tedbir düşünüyorsunuz <? 

2. —• Orman İşletmesi bu köy halkına top
lam kaç gün iş verebilmektedir? Bundan kaç 
köylü istifade ediyor? 

3. — Köyde yeni iş sahaları açılması için 
herhangi bir teşebbüs olmuş mudur1? Bit konu
da devlet ne gibi yardımlarda bulunmuştur1? 

4. — İzmir'de yayınlanan 23 . 4 .1971 tarih
li Demokrat İzmir gazetesinin ikinci sayfasında, 
okuyucu mektupları köşesinde «Orman köylüle
rinin şikâyeti1» başlıklı yazıda ileri sürülen iddi
alar hakkındaki düşünceleriniz nedir"? 

Bu bölgeye bakan orman şefi kimdir'? Eski 
iktidar partisi lehne köylüye baskı yaptığı iddia 
olunan bu memurun durumu incelenmiş midir? 

5. — Bâzı orman şeflerinin, müdürlerinin ve 
bakım memurlarının, orman içindeki köylülerin 
içinde bulunduğu geçim, zorluğunu istismar ede
rek, eski iktidar partisi lehine, görevlerini sui
istimal ettikleri ve köylüye baskı yaptıkları yo-
lundak şikâyetleri durduracak mısınız f 
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T. C. 
Tarım Bakanlığı 

Ziraat İş. Gn. 
.Müdürlüğü 

Şb. Md. : 388/45485 3 . 6 . 1971 
Konu : Sayın M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12.5.1971 gün Kanunlar Müdürlüğü 

3580/27018/7/551 
Söke ilçesi Sofular köyünün içinde bulundu

ğu geçim sıkıntısına ne gibi çareler düşünüldü
ğüne dair, Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz tarafından verilen yazılı soru önergesine 
hazırlanan cevabımız iki nüsha olarak eklice su
nulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
M. Orhan Dikmen 

Tarım Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz' 
m Sofular köyüne dair yazılı soru önergesi 

cevabı. 
Sofular köyü, Aydın ili Söke ilçesine bağlı 

Bağarası nahiyesinin orman içi köylerindendir. 
3 mahalleden ibaret olup 80 haneli 800 nüfus
ludur. 

Arazi sahiplerinin tapuları bulunmadığından 
kredi imkânlarındaıı faydalanamamaktadırlar. 
Bu imkânların sağlanması için çalışılmaktadır. 

Köy sakinleri, ehemmiyet sırasıyle orman 
ağaçlandırma ve orman yolu inşaatlarında ve 
kısmen ovada, pamuk işlerinde çalışmaktadırlar. 

Bu bakımdan köyde yeni iş sahalarının açıl
ması ve diğer yazılı sorudaki hususlar, Orman 
Bakanlığından daha geniş malûmat alınabile
cektir. 

Hayvancılığın birim başına verimlerini artı
racak geliştirilmesini sağlamak amacıylc 904 sa
yılı Islahı Hayvanat Kanunu esaslarına göre 
bedelsiz olarak kullanılmak üzere kültür ırkı 
damızlık erkek materyal tahsis edilmesi adı ge
çen köy tarafından talep olunduğu takdirde im
kân dahilinde bulunmaktadır. 

Ayrıca hayvan bakım, besleme ile hastalık
lar konularında yetiştiricilerin eğitilmesi yıllık 
program! ar hazırlan arak yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veteriner İş. Gn. Md. 

Mustafa Durusoy 

T. C. 
Orman Bakanlığı 

H. No : 01.989 12 .6 .1971 
Konu : Aydın Milletvekili Sayın M. 
Kemal Yılmaz'm Sofular köyü ile 
ilgili yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 .5 .1971 tarih 7/551-3580/27018 sa
yılı yazı : 

Aydm Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz' 
m «Söke ilçesi Sofular köyü sınırına tel örgü 
çekilip halkın mahsur bırakıldığına, Orman İda
resince bu köylülere kaç gün iş verilebildiğine 
ve geçim sıkıntılarına ne gibi çareler düşünül
düğüne» dair yazılı soru önergesi ile ilgili ceva
bî muhtıra ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Selâhattin İnal 

Orman Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz' 
m «Söke ilçesi Sofular köyünün etrafına Or
man İdaresince tel çit çekilerek mahsur bı
rakıldığı, İşletmece bu köy halkına toplam 
kaç gün iş verildiği, bâzı şeflerin geçim sıkın
tılarını istimar ettiği1» hakkındaki yazılı soru 

önergesiyle ilgili cevabî muhtıra 

1. — Sofular köyünün tüm sahaşmm 1489,8 
hektarı orman olmak üzere 2448 hektar olduğu, 
1489,8 hektar ormanlık sahadan yeni yapılan 
amenajmaıı plânı gereğince 1968 - 1969 yılların
da 30 hektarlık kısmında tensil kesimleri yapıl
dığı, etrafının dikenli telle çevrilerek tüplü fıs
tık çamı fidanı ile ağaçlandırıldığı, 

Plânın 1966 - 1976 yılları içinde gençleşti
rilmesini öngördüğü 58,2 hektardan bakiye ka
lan 28,2 hektarlık kısmının 15 hektarına da 1971 
yılında tensil kesimi yapıldığı, bu sahanın da 
1971 - 1972 yıllarında etrafının dikenli telle çev
rilerek fıstık çamı dikileceği, Sofular köyünde 
1976 yılma kadar bunların dışında herhangi bir 
orman parçasının etrafının çevrilmeyeceği, 

Etrafı çevrilen ve çevrilecek olan sahaların 
Sofular köyü ile bu köyün Terziler Mahallesine 
olan uzaklığının 300 - 3 000 metre arasında de
ğişmekte olduğu, 1971 yılında etrafı çevrilecek 
olan 15 hektarlık sahanın dikenli tel hududunun 
nerelerden geçeceği hakkında arazide köy idare 

— 667 — 
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heyeti ile Aydın İşletme Müdürlüğünün müşte
reken mutabakata vardığı, 

2. — 1971 yılında aynı köyden 25 kişinin 
Mart ve Nisan aylarında yol işlerinde çalışarak 
4 590 lira ödendiği, Mayıs ayında 11 kişinin 
gençleştirme sahasında çalıştıkları ve 24.5.1971 
tarihine kadar 83 yevmiye yaptıkları, Haziran
dan itibaren başlayacak olan 20 158 liralık imar 
ıslah işlerinde gene Sofular köylülerinin çalıştı
rılacağı, bu köylülerin istihsal işinde çalışma
dıkları ve yapılan teşvike rağmen de çalışmak 
istemedikleri, yine de Aydın İşletmesince bu ko
nu üzerinde durulması için, Başmüdürlükçe 
emir verildiği, 

Bu köyden çalışan hiç bir işçiye 18.— lira
dan aşağı puvantaj ödenmediği, 

3. — a) Köy halkının daha ziyade hayvan
cılıkla iştigal ettiği, bir kısım hallim zeytincilik
le meşgul olduğu, çalışma gücüne sahip işçile
rin % 90'ııım da Mayıs ayından itibaren Ka
sım ayma kadar Söke, Bağarası ve hattâ Ka-
çarlı 'ovalarında pamuk işlerinde işçi olarak ça
lıştıkları, 

b) Sofular köyünün orman tahdidinin ya
pıldığı, bu yıl içinde arazi kadastro çalışmala
rının başlayacağı, 

c) Aydın İşletmesinde kurulması karar] aş
tırılan daimî işçi nüvesine bu köyden de işçi 
alınmasının düşünüldüğü, fakat köylünün buna 
yanaşmadığı, 

d) Teşkilâtımızın Ziraat Bankası Krediler 
Kontrol Başmühendisliği ile işbirliği sonucu, 
Sofular köyünün arıcılık ve hayvancılık bakı
mından kontrollü krediler içine alındığı, 

e) Arıcılık bakımından bugüne kadar aynı 
köy tarafından arı kovanı kredisi veya kovan
lık kereste talebinde bulunulmadığı, temas so
nucu Merkez, Bağarası ve Sofular köylerinde 
arıcılık kursu açılmasına karar verildiği, bu 
kurs sonucu ehliyetli olanlara İşletme Müdür
lüğünce Orman İşletmeleri Döner Sermaye Yö
netmeliğinin 42 nci maddesi gereğince kredi ve
rileceği, 

f) Keza Aydın İşletme Müdürlüğünce bu 
köye yakın sayılabilecek Söke - Ovacık ağaçla-

Not : 21.7.1971 tarihli 134 ncü Birleşim 
Tutanak Dergisinde yayımlanan yazılı soru ce
vabının ekidir. 

ma sahası için aynı köyden işçi istenmişse de, 
köylünün buraya da gelmediği, 

g) Sofular köyü halkının köyleri hudutları 
içinde kalan yolun stabilizesi isteği için gerekli 
soruşturmaların yapıldığı, YSE ait bu yolun 
stabilize işinin 1971 programında olmadığının 
öğrenildiği, 

4. — 23 . 4 .1971 tarihli Demokrat İzmir Ga
zetesinde her ne kadar işçiye 10.— lira yevmiye 
verildiği yazılmasına rağmen, yukarda da belir
tildiği üzere 18.— liradan aşağı yevmiye öden
mediği, ayrıca Bölge Şefinin particilik yönün
den köylüye herhangi bir baskının olmadığının 
köy ihtiyar heyetinin beyanından da öğrenil
diği, 

5. —• Orman İşletmesi müdür, bölge şefi ve 
bakını memurlarının eski iktidar partisi lehine 
görevlerini kötüye kullandıklarına dair delille
re dayalı bir şikâyetin bulunmadığı ve böyle 
bir durumun tespit edilemediği, 

Anlaşılmıştır. 10 . 6 .1971 

16. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz* 
in, resmî binaların yapımında yolsuzluğu önle
mek için ne gibi tedbirler alınacağına dair soru 

v önergesi ve Adalet Bakanı İsmail Arar ile Bayın
dırlık Bakanı Cahit Karakaş'm yazılı cevapları 
(7/577) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, İmar ve İskân, Bayın

dırlık ve Adalet bakanları tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için tavassutta bulun
manızı saygılarımla rica ederim. 1 .6 .1971 

Aydın Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

Soru : 
Memleketimizde her yıl binlerce masum va

tandaşımız depremden ölmekte, ocaklar sönmek
te ve milyonlarca lira maddî zarar meydana gel
mektedir. Bu tabiî âfeti önceden bilerek önle
menin yolu henüz bilimsel olarak bulunamamış-
sa da, depreme dayanıklı inşaat yapmanın müm
kün olduğu malûmdur. Sayın Başbakan Nihat 
Erim, Sayın İmar ve İskân Bakanı Selâhattin 
Babüroğlu ve Sayın Bayındırlık Bakanı Cahit 
Karakaş'm gazetelere geçen beyanlarından öğ
rendiğimize göre, daha önceki depremlerde ol
duğu gibi, Burdur ve Bingöl depremlerinde de, 
en çok resmî yapılar hasar görmüştür. Hasta
neler, okullar yıkılmış, her yaştan birçok vatan 
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çocuğunun ölümüne sebep olmuştur. Bu durum, 
bir gerçeği açık seçik ortaya koymaktadır: Mü
teahhit eliyle devlet inşaatı yaptırma sistemi 
büyük ölçüde başarısız olmaktadır. 

1. Sayın Erim Hükümetinin son depremler 
vesilesiyle gösterdiği hassasiyetin, bu konuda 
ciddî tedbirler alınması için yeterli olup olma
dığını zaman gösterecektir. Kesin bir fikir edin
memiz için, Başbakan ile Bayındırlık Bakanının 
ve İmar ve İskân Bakanınım, depremden yıkı
lan devlet yapıları konusundaki demeçlerinin 
tam metnini öğrenmek istiyoruz. 

2. Alınacağı söylenen tedbirler içinde, 
«Devlet binalarının Devlet eliyle yapılması» il
kesine yer verilecek midir? Devlet yapılarının 
zamanında, daha ucuz ve daha sağlam yapılma
sını sağlayacak bir «Devlet İnşaat ve Donatım 
Ofisim kurmayı düşünüyor musunuz? Bu konuda 
Ordu Yardımlaşma Kurumu, Emlâk Kredi Ban
kası ve Personel Kanununda kurulması öngörü
len Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu gi
bi büyük sermaye sahibi güvenilir resmî kurum
larla işbirliği yapılması düşünülüyor mu? 

3. Sayın Bakanlar, yıkılan resmî binaların 
inşaatında ihmali, hatası görülenlerin cezalandı
rılacağını söylediler. Türkiye'nin gerçekleri kar
şısında, bu hususta fazla ümitli olmak zordur. 
Son 5 yılda, devlet yapılarını çürük yaptığı, ek
sik çimento ve demir kullandığı, inşaat kontrol
lerinde ihmali görüldüğü, kısaca bu yolla millet 
parasını çaldığı için cezalandırılan müteahhit ve 
kontrol mühendisi var mıdır? İsimlerini açıklar 
mısınız? Bunlara ne gibi cezalar verilmiştir? 
Çalışma ruhsatları ve diplomaları iptal edilmiş 
midir ? 

4. On yıl kadar önce, Ankara'da Atatürk' 
Spor Sarayı bir gece ansızın çökmüştü. Bir gece 
önce ise, bu salonda binlerce vatandaşımız folk
lor gösterileri seyrediyordu. Çökme esnasında 
ölüm olmaması, ancak bir mucize idi. Bu olayla 
ilgili tahkikat sonuçlanmış mıdır ? Kimlere ne 
gibi ceza verilmiştir? Zarar tazmin edilmiş mi
dir? 

5. Ekonomik nedenlerle (maddî çıkar te-
\min etmek için) devlet yapılarını çürük yapa
rak, en küçük bir sarsıntıda, enkaz altında her 
yaştan bir çok masum vatandaşımızın ölümüne 
sebep olanlara ölüm cezası verilmesini öngören 
bir kanun tasarısı hazırlamayı düşünüyor mu
sunuz ? 

Vatandaşların hayatı ve millet malı üzerinde 
çeşitli zümrelerin kişilerin ve organların düşün
ce ve tutumlarının milletçe öğrenilmesini de 
sağlayacak olan, koruyucu ve önleyici kanunî 
ve idarî tedbirlerinizi kamuoyuna ne zaman 
açıklayacaksınız ? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 
Ceza İş. Gn. Md. 

Sayı : 45909 11 . 10 . 1971 
Konu : Aydın Milletvekili M. Ke
mal Yılmaz'm Soru Önergesinin ce
vaplandırılacağı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Genel Sekreterlik, Kanunlar Mü
dürlüğü ifadeli 10 . 6 .1971 gün ve 7/577-3776/ 
28411 sayılı yazılarına; 

b) 20 . 7 .1971 gün ve 24241 sayılı yazımı
za: 

Aydım Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz' 
m, yıkılan resmî binalar konusunda İmar ve İs
kân Bakanlığı ile, Bayındırlık Bakanlığına ve 
Bakanlığımıza yöneltilmiş bulunduğu 1 .6 .1971 
tarihli yazılı soru önergesinin Bakanlığımıza 
taallûk eden kısımları hakkında gerekli ceva
bın verilebilmesini teminen, keyfiyet bütün Ağır 
Ceza Cumhuriyet Savcılıklarından sorulmuş, alı
nan cevabî tezkereler münderecatmdan; 

1. — Önergenin 3 ncü paragrafında bahis 
konusu edilen hususlarla ilgili olarak, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığına ait Ankara Bah-
çelievler Sondurakta inşa edilen akaryakıt, te
sisleri kafeterya.inşaatının şantiyesine ait beton 
kalıpların sökülmesi sırasında, yapının çökme
sinden dolayı proje mühendisi Yahya Aydın, 
kontrol mühendisi Ali Volkan, kalfa Şevki Yıl
maz ve şantiye şefi Kubilay Umul haklarında 
Ankara Ağır Ceza Mahkemesine intikal eden 
kamu dâvasının yapılan duruşması sonunda, sa
nıklardan Ali Volkan'm beraetine ve T. C. K. 
nun 455/2 ve 501 sayılı Kanunla 647 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesi uyarırca sanıklardan Yah
ya Aydm'ıtt 9 340 lira, Kubilay Umul ile Şevki 
Yılmaz'm 3 080'er lira ağır para cezası ile mah
kûmiyetlerine dair verilen kararın, sanıkların 
vâki temyizleri üzerine henüz kesinleşmemiş bu
lunduğu; bundan başka Hasanoğlan Atatürk 
llköğretmen Okulu kalorifer tesisleri inşaatm-
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da çöken beton duvarın, kanal içindeki 2 işçi
nin ölümüne sebebiyet vermesi olayında, yapı
lan soruşturma sonucu, müteahhit ve mühendis
ler 'hakkında Elmadağ Sorgu Hâkimliğine açı
lan kamu dâvasının halen ilk tahkikatına de
vam olunduğu, bunlar dışında son 5 yıl zarfında 
adlî mercilere herhangi bir olayın intikal etme
diği, ilgili C. Savcılıklarının bildirimnden anla
şılmıştır. 

2, — Önergenin 4 ncü paragrafında değini
len; Ankara Atatürk -Kapalı Spor Sarayımın 
2 . 6 . 1958 tarihinde çökmesi olayından dolayı 
yapılan soruşturma sonucu, mezkûr inşaatı mu
kavele ile deruhte eden Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasının, mukaveledeki yetkiye istinaden in
şaatın fiilen ikmali işini Haymil İnşaat Şirketi
ne devrettiği, adı geçen şirketçe ikmal edilen 
inşaatın kesin kabulü yapılmadan, muvakkat 
kabulle kullanılmaya tahsis edildiği ve olay ta
rihinde üst kabuğun çökmesi sebebiyle yıkıldı
ğı, olayda sorumlulukları tespit edilen zama
nın Emlâk Kredi Bankası İnşaat Müdürü Mit
hat Erçetin, Mimar Nejat Hidayet Erer ve Hay
mil Şirketi mesulleri Abidin Mortaş, Cemil An
dımı ve Ayduk Koray haklarında 20 . 5 .1959 
tarihli iddianame ile Ankara Asliye Ceza Mah
kemesine açılan kamu dâvasının, ahiren yürür
lüğe giren 113 ve 134 sayılı af kanunları sebe
biyle ve T. C. K.'nun 97 nci maddesi uyarınca 
ortadan kaldırılmasına 5 .12 . 1960 tarihinde ka
rar verildiği, keza Ankara C. Savcılığının iş'a-
rmdan anlaşılmış, öteyandan binanın kesin ka
bulünün yapılmasından evvel olayın vukubul-
ması sebebiyle, sorumlular hakkında bir tazmi
nat dâvası açılmadığı Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün; mezkûr binanın inşaatından 
mütevellit banka alacağından bir kısmının bilâ
hare tahsil edilip, bakiye alacağın tasviyesinin 
bir neticeye bağlanması hususunda, Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü ile vâki müzakere ve 
muhaberata devam olunduğu da, Emlâk Kredi 
Bankası Genel Müdürlüğünün Ankara C. Savcı
lığına yazdığı cevabî tezkerelerle bildirilmiş
tir. 

3. — Önergenin 5 numaralı paragrafında, 
ekonomik nedenlerle (maddî çıkar temin etmek 
için) Devlet yapılarını çürük yaparak birçok 
vatandaşın ölümüne sebep olanlar hakkında 
•idam cezası öngören bir kanun tasarısı hazırlan

masının düşünülüp düşünülmediği sorulmakta
dır; bu hususun yalnız ağır bir cezayı öngören 
müstakil bir kanun tasarısı dışında, muhtelif 
yönleriyle birlikte mütalâa edilmesinin daha ya
rarlı olacağı düşünülmekle beraber, konunun, 
halen tümü üzerinde incelemeler yapılan Türk 
Ceza Kanununun tâdil çalışmaları sırasında da 
nazara alınacağı tabiî bulunmaktadır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulınasmı saygılarımla arz ederim. 

İsmail Arar 
Adalet Bakanı 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususî Kalem 
Sayı : 362 ' 23 . 7 .1971 

Konu : Aydın Milletvekili M. Ke
mal Yılmaz'ın yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10 . 6 . 1971 gün ve 7/577-3776/28411 

sayılı yazınız. 
Resmî binaların yapımındaki yolsuzluğu ön

lemek için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Aydın Milletvekili Sayın M. Kemal Yılmaz ta
rafından verilen yazılı soru önergesi aşağıda ce
vaplandırılmıştır. 

1. Burdur ve Bingöl depremleri dolayısiyle 
yaptığım basın toplantısına ait konuşmam ili
şiktir. 

2. «Devlet binalarının Devlet eliyle yapıl
ması!» konusu 1 nci ve 2 nci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında öngörülen karma ekonomi kural
larına ters düşmektedir. Kamu kesiminde inşa
atçı kuruluşların yapım güçlerinde gereksiz bü
yümeleri önlemenin ele alındığı bir dönemde ye
ni büyümeye yol açacak böyle bir kuruluşa git
menin yersizliği aşikârdır. Devlet inşaatlarının 
ödeneği dahilinde, kaliteli olarak ve zamanında 
ikmallerini sağlamak üzere devlet - müteahhit 
ilişkilerinin düzenlenmesi, en iyi müteahhidin 
seçimi için 2490 sayılı Artırma Eksiltme, 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye kanunlarında ge
rekli değişiklerin biran evvel yapılması, teknik 
ve idari şartnamelerin günün kurallarına uydu
rulması ve müessir bir kontrol sisteminin uygu-

Not : İmar ve İskân Bakanlığından cevap gcl-
I diğinde Tutanak Dergisinde" yayımlanacaktır. 
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lannıası, müteahhitlik müessesesinin haysiyetli 
bir kuruluş haline sokulması için İnşaat ve Te
sisat Müteahhitleri Odaları Birliği kanununun 
çıkarılması çalışmalarının sonuçlarının alınması 
sorunun çözümü olacaktır. 

3. Burdur ve Bingöl Bayındırlık Müdürlük
lerince kontrolları yapılmış bulunan bâzı bina
larda uygulama, malzeme ve isçilik hataları se
bebiyle hasarlar görülmüş bulunduğundan Bur
dur ve Bingöl Bayındırlık Müdürlükleriyle, ilgi
li dört elemanın Merkeze nakilleri yapılmış ida
rî kovuşturmanın ikmaline çalışılmaktadır. Ko
vuşturma sonucuna göre gereği yapılacaktır. 

'Ancak mevcut deprem, yönetmelikleriniıı 
meydana gelen hasarların ışığı altında gözden 
geçirilmesi ve bâzı uygulama değişikliklerinin 
yönetmeliklerde yapılması zorunluğu dünya tat
bikatının da önemle durduğu bir husustur. 

Bilhassa gelişmiş deprem yönetmeliğine sa
hip Kaliforniya'daki son zelzele hasarları bu gö
rüşü teyit etmiştir. Halen mevcut âfet bölgele
rinde yapılacak yapılara ilişkin yönetmeliğin 
gözden geçirilmesi çalışmalarına başlanmış bu
lunmaktadır. 

4. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 
inşa ettirilen Atatürk Spor Sarayının yıkılma
sı konusu çeşitli yönleriyle ilgililerce adalete in
tikal ettirilmiştir. Bakanlığımızla ihale ve kon
trol hizmetleri yönünden bir ilgisi yoktur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Cahit Karakas 

Bayındırlık Bakanı 

Bakanımız Cahit Karakaş'm 12 . G . 1971 
günü basın toplantısında yaptığı konuşma. 

Bütün aıkadaşlaıa bu toplantımıza icabet 
ettikleri için teşekkür ederim. Sayın basınımız
la her konumuzu acık olarak konuşmak ve lü
zumlu zamanlarda yine basınımız kanalıyle 
kamu oyumuza haberler ulaştırmak arzu ve 
gayemizin birincisini bugün yerine getirmiş bu
lunuyoruz. 

Bugünkü konuşmamızın konusu son Bur
dur ve Bingöl depreminin yapılardaki tesiri 
ve bunlardan çıkarılacak neticeler', olacaktır. . 
Maalesef konuşmamı bir metin haline getirip 
»izlere takdim etmeyi çok arzu etmeme rağmen 
yerine getiremedim. Ama konuşmam sırasında 
bilhassa sayın basınımızın üzerinde durması 
icabeden noktalara hususiyetle işaret edece- ' 
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ğim ve not almanızı temin edeceğim. Ayrı
ca sayın basın mensuplarımız tarafından bi-
lâhara yalnız bu konu hakkında yönetilecek 
suallere arzı cevap edeceğim. 

Hepinizin bildiği gibi 12 Mayıs 1971'de Bur-
dur'da ve onu takibeden 10 gün sonra da yani 
22 Mayıs '1971'de Bingöl'de büyük şiddette 
deprem olayı vukua gelmiş ve bunun netice
sinde pek çok özel konut, yapı ve birkaç res
mî binalar hasar görmüştür. Maalesef pek çok 
da insan kaybı olmuştur. Deprem bugün ar
tık yalnız Türkiye'de değil bütün dünyada 
ilgilileri meşgul eden bir bir konu halindedir 

•Bilhassa deprem sonunda mal ve can kay-
l)mnı vukua gelmesi konunun üzerinde hassa
siyetle durulmasını ieabettirmektedir. Bu se-
bepledirki deprem neticelerini asgarî ölçüde 
za.arsız duruma getirme gayretleri her taraf
ta sürdürülmektedir. Henüz açıklığa kavuşma
yan bir husus, depremin ne zaman ve ne şid
dette olacağının daha evvelden kestirilememiş, 
elmasıdır. Bu ise deprem zararlarını önle
mede insanları daha hassas tahminler yapma
ya ve ihtiyatlı olmaya sevk etmektedir. 9 Şu
bat 1971 tarihinde Amerika'da Kaliforniya'da 
büyük bir deprem vukua gelmiş ve bütün bina
lar deprem yönetmeliğine göre yapılmış olma
larına ıağmen depremin binalarda takriben 1 
milyar dolarkk bir hasar meydana getirmesi
nin önüne geçilememiştir. Pek az can kaybı ol-
mırj, bu da tesadüf eseri olarak depremin, hal
kın ckullaıda, hastanelerde ve bürolarda bu
lunmadığı zamanda olmasındadır. Demekki, 
deprem konusu bugün en ileri memleketlerin 
dahi henüz katî olarak 'çözemediği bir prob
lem olmakta devam etmektedir. 

Bundan önceki senelerde Türkiye'nin mâ
ruz kaldığı depremlerin etüt ve araştırma ne
ticelerine göre memleketimiz bâzı deprem böl
gelerine ayrılmıştır. Bu deprem bölgelerine gö
re 19<83 senesinde bir deprem haritası yap:ılmış 
ve bu deprem haritasına göre Türkiye 1, 2, 3 
sınıf ve depremsiz bölgelere ayrılmıştır. Fa
kat o zamandan bu zamana kadar olan bâzı dep
remler dahi bu haritanın' yanlış olduğunu 
göstermiştir. Nitekim bu harita meselâ hiç 
deprem, olmayacak gibi gösterilen Bartın ve 
civarı 1 nci sınıf deprem yaşamıştır. Yine 2 nci 
sınıf deprem bölgesi olarak gösterilmiş bu-



M. Meclisi B : 116 28 . 5 . 1973 O : 1 

lunan Bingöl'de vukua gelen deprem 1 nei de
recede deprem şiddetindedir. Demek kiıbu ha
liyle elde mevcut olan Türkiye deprem hari
tası tashihe muhtaç bir harita olarak önümüz
de durmaktadır. Yapılan araştırmalara göre 
son 60 sene içerisinde Türkiye'mizde deprem
den takriben 60 bin kişi ölmüş, 300 000 bin ev 
tamamen, 600 000 ev de kısmen yıkılmıştır. 
Mevcut deprem bölgesi haritasına göre Tür
kiye nüfusunun % 70' deprem bölgelerinde ya
şamaktadır. Türkiye'nin endüstri kuruluşlan-
nm % 90'ı da yine deprem bölgelerindedir. 

Halen 5 milyon konut depreme mâruz du
rumdadır, bunların da 3,5 ilâ 4 milyon kadan 
köylerde bulunmaktadır. Biraz öncede söyle
diğim gibi bütün bu hakikatler karşısında şu
rasını tespitte fayda vardırki Türkiye dünya
da mevcut olan büyük bir deprem kuşağı üze
rinde bütünüyle bulunmaktadır. (Son 75 senelik 
ve 1970 senesindeki deprem kayıtlarına göre 
Türkiye heyet-i umumiyesiyle şiddetli bir dep
rem bölgesi olarak kabul edilebilir. Bu takdir
de de hiçbir hata yapılmamış olur. 

Saym arkadaşlanm, bir de bunun yanında 
Türkiye'deki yerleşme bölgeleri gözümüzün 
önüne getirmek gerekir. Türk halkı ekseri 
hallerde yerleşme yeri olarak alüviyonlu sa-
halan seçmiş bulunmaktadır. Bunlar dere 
yatakları, vadiler ve hepimizin bildiği gibi su 
kcnarlandır. Buralarda yaşama şartlan daha 
müsait olduğundan halk buralara yerleşmiştir. 
Depremin bu kabil alüvyonlu zeminlerde da
ha çok etki göstereceği de bilinmektedir. Çün
kü bu kabil yerler bir çorba kazanı gibi ufak 
bir sallantıda hareket halinde olan zeminler
dir. Bunu da nazan itibara aldığımız takdir
de Türkiye'de bütün yerleşme yerlerinde şid
detli depremlerin olabileceğini her an düşün
mek lâzımdır. 

Bu yerleşme yerlerini değiştirmek, bugün
kü maddî olanaklarımız ve tarihsel 'gelişmele
rimiz bakımından da mümkün değildir. Çünkü 
halk alışkanlıklara sahib olmuştur. Büyük halk 
kütlelerinin oturduğu bu yerlerden alınıp baş
ka yerlere nakledilmesi de büyük maddî kül
fetler doğurmaktadur. Bu sebeple Türkiye için 
konu, mevcut yerleşme yerlerinde depreme mu
kavim yapılar vücuda getirmekten ibarettir. 

Yani büyük ölçüde Türkiye'nin problemi 
mevcut yerleşme yerlerinde depreme dayanık
lı ve mukavim yapılar yaratmaktır. Burada 
şurasını da işaret etmek gerekirki arzın yer
leşme yeri içinde jeolojik yapı bakımından, 
bâzı kısımların yapı için biraz daha elverişli 
temel karekteri taşıdığı, ayrıca zemindeki fay 
hatlannm durumuna göre temel seçimlerinin 
de zaruretini ve faydasını da unutmamak lâ-. 
zımdır. Yapılar kullanılış maksadına ve yerine 
bağlı olarak mevcut imkânlar içinde hem şe
kil, hem karekter hemde fonksiyon bakımın
dan seçilmek durumundadırlar. Deprem böl
geleri içinde jeolojik yapının dataylı olarak 
tespit edilmesi, zemin tabakalannın kalınlık
larının. belirlenmesi ve bilhassa sağlam tabaka 
derinliğinin ve smırlannm tespiti ve mümkün 
olduğu nispette öz titreşim peryodunun ve ze
minin sismik özelliklerinin tanımlanması şart
tır. 

föayın arkadaşlar, deprem tesirinde en mü
him faktörlerden bir tanesi de temel zemindir. 
Bunun için yapının oturacağı zeminin bütün 
karekteri ile belirlenmiş olması ve ona uygun 
olarak temel cinsinin, temel şeklinin tespit edil
miş olması, şarttır. Şu halde deprem bölgelerin
de mukavim yapı yaratabilmek için 1 nci sari, 
temel problemdir. Bunun çözümlenmiş olması 
1 nci derecede önemlidir. 2 nci husus: yapının 
üst kısmiyle yani üst yapı dediğimiz temelin üs
tünde gözüken kısımla alâkalıdır. Yapı hem 
fonksiyonel olacak ihtiyaca cevap verecek, 
hemde ekonomik karekter taşıyacak, mahal
lin şartlanna ve alıışkanlıklanna uygun olacak. 

,Meselâ köylü vatandaşlanmızm istediği 
şeyleri içinde bulunacağı bir ünite olacak ve 
hemde böyle bir yapı muhtemel depremin za
rarlarını da karşılayabilecek. îşte "Türkiye'de 
depreme mukavim yapı dediğimiz zaman çö
zümlenmesi icabeden sorular kısaca temel ve 
yapı olarak bu ifade ettiğim hususlardır. 

Bugüne kadarki tecrübe ve araştırmalardan 
yararlanarak bir deprem yönetmeliği meyda
na getirilmiştir. Türkiye'de ilk defa 1939 Er
zincan depreminden sonra böyle bir ihtiya 
duyulmuş ve bir deprem yönetmeliği Bayın
dırlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış idi. 
Günün şartları ve imkânları içinde bu yönet
meliklerde bâzı geriye ve ileriye gidişler kay-
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dedilmiştir. Bugün halen yürürlükte olan 1968 
senesinde meydana getirilmiş bulunan dep
rem yönetmeliği meriyettedir. Fakat deprem 
yönetmeliği elimizde olmasına rağmen maale
sef vukua gelen depremlerden sonra tespit et
tiğimiz gerçek şudur ki, mevcut deprem yö
netmelikleri, bütün dünyada olduğu gibi biz
de de deprem hasarlarını karşılayamamıştır. 
Her depremden sonra deprem hasarlarımın 
teferruatlı olarak tetkiki ve araştırması neti
cesinde kusurlar, hatalar ve noksanlar meyda
na çıkmakta ve ondan sonra muhtemel dep
rem neticelerini karşılayabilme yolları belir
lenmelidir. Herkesin bildiği gibi Türkiyemiz-
de yapıların hemen hepsi ister konut olsun is
ter idare ve hizmet binaları olsun yeknesak 
bir yapım ve denetim altında bulunmamakta
dırlar. Yapıları meydana getiren teknik gü
cün aynı formasyonda olmayışı ve kâfi mik
tarda bulunmayışı hele konut yapan halkın 
büyük kısmiyle bilhassa küçük beldelerde-
ki dernek ve kuruluşların iyi teknik bilgiye 
müracaat etme ihtiyacını duymaksızın inşaat 
yapmaları, 'Türkiye'de deprem sonunda acı ger
çeklerle karşılaşmayı mukadder hale getir
miştir. Kendi imkânlariyle kendi ihtiyacı olan 
konutu yapan halk malzeme ve işçilik bakı
mından serbest durumdadır. 

Bugün Türkiye'de herkes; aşağı yukarı bü
yük kentlerin dışındaki kitleleri düşünürsek 
istediği şekilde ev yapmakta istediği malze
meyi kullanmakta istediği inşaat tipini seç
mektedir. Ve bunu istediği ustaya istediği 
işçiye yaptırmaktadır. 

Büyük kentlerde ise, ve belklde bir ölçü
de diğer geri kalan küçük kentlerde yapıla
cak konuta ait plân ve proje talebedilmekte 
ve bu da daha ziyade şehir plânlarına uyııyor-
mu, uymuyormu onun, tahkiki bakımından işe 
yaramaktadır. Onun dışında ifade ettiğim gi
bi halk istediği malzeme ile, istediği usulle, 
işini istediği şekilde yapmakta ve yaptırmak
ta serbest bulunmaktadır. 

Bunun yanında Türkiyemizde maalesef bu
güne kadar disiplinli bir inşaat malzemesi en-
düstriside doğmamıştır. Hele böyle bir en
düstri bütün Türkiye sathında aynı vüs'atte 
yayılmış değildir. Kaldı ki her bölgenin ge
rek iklim bakımından gerek mahallî şartlar 
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bakımından hususiyetine uygun vasıfta in
şâat malzemeleri de gelişmemiştir. Kullanı
lan malzemelerin teknik bakımdan evsafları 
ayrıca ilgili istihsal kontrolü makamlarınca 
kâfi derecede kontrol a da tabi tutulamamak-
tadır. Hal böyle olunca halk için teknik araş
tırma ve tahkik ihtiyacını duymaksızın ken
dine göre en ucuz ve en müsait malzeme ile 
yapısını yapmaktadır. Diğer bağlayıcı eleman
ların harç, çimento v.s. ile kendi usullerine 
göre istediği oranda seçmektedir. Malzeme ba
kımımdan durum bu olduğu gibi Türkiyemiz
de maalesef işçilik bakımından da aynı va
sıf sizlik mevcuttur. Türkiye'de hiçbir zaman 
büyük ölçüde ve yaygın halde vasıflı inşaat 
işçisi ve inşaat ustası bulmak ve bunu devam
lı muhafaza etmek mümkün değildir. 

Hiçbir teknik görüş ve denetime tabi olma-
mayarak yapılan konutların yapımları ise ifa
de ettiğim gibi bu usta karakterinde olmayan 
kimseler tarafından kendi gayretleriyle yapıl
maktadır. 

Bütün bu kısaca anahatlariyle saydığım 
teknik hususları bütünü ile ve büyük çoğun
luğu ile önlemeye imkân olmadığı müddetçe 
Türkiye'de ve bilhassa depremin en çok tah
ribat yaptığı kontrolsuz kırsal bölgelerde 
deprem sonu kayıplarının büyük olacağı ga
yet tabiîdir. 

«Bakanlık bülteni sayı 28'de verdiğimiz Ba
kanın basın toplantısında yaptığı konuşması
nın devamı» 

Gerek Burdur ve gerekse Bingöl depremi 
sonunda bölgeleri gezen bütün ilgililer, res
mî görevliler, ve deprem ile ilgili kurululşar, 
tetkik ve araştırmalar yapmışlardır. Bu tetkik 
ve araştırmaların neticesinde şahıslara ait bi
nalar ve konutlar yanında esas şehirlerin hiz
metlerini gören ve onlara karakter veren res
mî kuruluşlara ait hastane gibi, okul gibi, hü
kümet konağı gibi hizmet binalarının da ha
sar görmüş oldukları tespit edilmiştir. Hiç 
şüphesiz bu acı bir şeydir. Resmî kuruluşlar 
ellerinde ki imkânlarla, ve mevcut bilgiler
le daha iyi mücehhez olduklarına göre Dev
letçe yapılan veya kontrol edilen binalarda 
hasarın hiç olmaması veya az olması gibi bir 
şey herkesçe beklenebilir. Ancak; yukarıdan be
ri izaha çalıştığım depreme karşı alınacak ted-
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birlere ait teknik bilgilerde bütün dünyada 
olduğu gibi bizde de mevcut noksanlık, mal
zeme, işçilik, dikkatsizlik, usuller gibi sebep
ler bu neticeleri meydana getirmektedir. Tür
kiye'mizde büyük halk kitleleri deprem ko
nusunda. ve depreme dayanıklı konut ve yapı 
konusunda taze bilgiye sahip olmadığına, ve 
hele büyük çoğunluğuna mukabil yapu cin
si ve malzemesi konusunda gerekli bilgiyi ve 
yardımı Devlet yapamamış olduğuna göre 
halktan bugün için depremden yıkılmayan bir 
yapı veya konut yapmış olmasını beklemek, 
herhalde gerçekçi bir görüş değildir. Ama 
»herkesin söylediği gibi hiç olmazsa Devletin 
denetim ve kontrolunda inşaa edilen hizmet 
yapılarının daha emniyetli ve dayanıklı ola
rak inşaedilmiş ol mal anını beklemek gayet 
tabiî hepimizin hakkıdır. Devlet yapılarının 
yapım ve denetiminden büyük ölçüde so
rumlu bir Bakanlık olarak Bayındırlık Bakan
lığı, Burdur ve Bingöl'de deprem sonunda ha
sar gören resmî hizmet binalarının hasar du
rumlarını ve sebeplerini tespit etmek üzere 
-derhal bir uzmanlar heyeti teşkil etmiş, ve bu 
beyet marifeti ile her iki deprem neticelerim 
de tespit ettirmiş bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Şimdi, sizlere Bayındırlık Bakanlığı uzman

lar heyetinin gerek Burdur, ve gerekse Bingöl 
deprem yerinde yapmış olduğu tetkikler neti
cesinde meydana getirmiş oldukları raporlar 
muvacehesinde bu iki deprem hakkında düşün
düklerimiz ve konumuza esas teşkil eden ve 
bunlardan çıkarılan neticelere kısaca temas 
edeceğim. 

Bakanlığımız tarafından gönderilmiş bu
lunan uzmanlar heyeti Burdur'da az veya çok 
hasar gören 1 136 binadan 39 resmî hizmet 
binasında tetkik ve araştırma yapmıştır. Bur
dur'da hasar görmüş hizmet binalarının eski 
ihtiyaçları karşılayabilecek hale getirilebil
meleri veya eski ihtiyaçları karşılayabilecek 
yeni binalar tesis edilebilmesi için takriben 
3.5 milyon TL.'na ihtiyaç olduğunu tespit et
miş bulunmaktayız. Bilgöl'de ise yeni aynı he
yet az veya çok hasar gören 5 049 binadan 31 

adet resmî hizmet binası Çizerinde tetkik ve 
araştırma yapmıştır. 

Bingöl için ise kullanılmaz hale gelmiş bi
naların yine eski ihtiyaçlara uygun şekilde 

yeniden inşaatları veya- hasar görmüş, olanla
rın onarılmak suretiyle eski durumlarıma 'geti
rilmeleri için 12 milyon liraya- ihtiyaç olduğu 
hesaplanmış bulunmakta dır. 

Bakanlığımız tarafından gönderilen uzman
lar heyetinin verdiği raporlara istinadederek 
Burdur ve 'Bingöl'de depremin sonunda hasar 
gören yapılara ait durumu açıklamadan önce 
şu mühim noktayı sarahatle belirtmekte fay
da vardı i". İler ne kadar bir şehirdeki hizmet 
binalarının hepsi' Devlet binaları imiş gibi 
gözüküyor isede, hakikatte bu hiçte böyle de
ğildir. 

İllerimizde pek çok okullar hayır sahibi va
tandaşlar tarafından yaptırılmakta, yine aynı 
şekilde pek çok hastane yine hayırsever va
tandaşlarımız tarafından yaptırılıp Devlete he
diye edilmekte veya mahallinde teşkil edilen 
•demeklerce gerek okul, gerek hastane gibi te
sisler inşaa ettirip bilâhara Millî Eğitim Ba
kanlığı gibi, Sağlık Bakanlığı •gibi Devlet ku
ruluşlarına devredilmektedir. Hakeza, pek 
çok belediye olan şehirlerimizde belediyeler 
birçok hizmet binaları yaptırmaktadır. Gayet 
tabiidirki bunlar da resmî bina, Devlet binası 
hüviyetinde gözükmektedir. Yine aynı şekil
de P.T.'T gibi v.s. diğer» İktisadî Devlet Teşek
külleri de resmî binalar hüviyeti altında ken
dileri hizmet binaları yaptırmaktadır. 

Ve bütün bu binaların gerek yapımı, ge
rek kontrolü aidolduğu dernek veya kuruluş
la ı"1 a takibedilinektedir. 

Bu sebeplerle Türkiye'mizde, konuşmamın 
bir yerinde de ifade ettiğim gibi, bugüne ka
dar yapılar belirli bir ismin altında, belirli 
mesuliyetlere bağlanmamıştır. Bundan dola-
yıdırki Devlet yapılarının büyük bölümünün 
yapım ve kontrolundan sorumlu bulunan Ba
yındırlık Bakanlığının deprem sonu hasar
lardan ve bunun, tümünden bugünkü sorum
luluklar muvacehesinde mesul tutulmam müm
kün değildir.. 

'Nitekim Burdur ve Bingöl depremleri Tür
kiye'mizde mevcut olan yapı disiplinsizliğine 
bir kere daha örnek olmuştur. Şöyle ki; Bur
dur'da hasar gören 39 resmî hizmet binasından 
13'ünde ağır hasar tespit edilmiştir. Diğer 26 
bina ise Burdur'da kaydedilen şiddette bir dep
reme mukavemet edebilecek vasfı ve dayanık
lılığı göstermişlerdir. 
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Hasar gören binaları şöylece sıralamak 
mümkündür. 

Merkez Cezaevi, eski kârgir yapıdır 1914 
yılında inşa edilmiştir, depreme mukavim de
ğildir, kimin tarafından, nasıl yapıldığı tespit 
edilememiştir. Deprem talimatı o zaman yok
tu şiddetli bir depremde ağır hasar görmesi 
tabiidir. 

Lise ve müsamere salonu, 1939 yılında der
nek tarafından kârğir olarak yaptırılmıştır. 
Deprem talimatından evvel ve depreme mu
kavim .olarak yapılmamış ve ağır hasar gör
müştür. 

Resmî bina hüviyetinde gözüken kârgir bir 
hastane binası, 1935 yılında deprem talima
tından evvel yapılmıştır. Kullanılan taş da iyi 
vasıflı değildir. 

Yine aynı şekilde Burdur'da ağır hasar 
gören resmî binalar arasında, Burdur'da- ku
rulmuş bulunan bir dernek marifeti ile yap
tırılan ve hâsıl olan deprem şiddetine dayan
ması mukadder olmayan 3 katlı kârgir bir in
taniye servis binası; yine Burdur'da ağır ha
sar gören binalar arasında P.T.T. tarafından 
yaptırılıp gerek kontrollüğü gerek yapımı bu 
dairece yaptırılmış bulunan P.T.T. binası var
dır. 

;Ağnr hasar gören bu binalar arasında 1967 
senesinde Burdur Belediyesi tarafından yap
tırılan 6 katlı betonarme karkas Belediye bi
nası ve sineması da vardır. Maalesef betonar
me karkas yapıların ve hele 1967 senesi gibi ya
kın bir tarihte yapılmış olan böyle yapıların 
da yıkılmış olması calibi dikkattir; bunun 
kontrol luğuda Burdur Belediyesi tarafından 
yapılmıştır. Tetkik için istenilen projesi de 
araştırmalarımıza rağmen bulunamamıştır. 

[Büyük bir ihtimalle proje hatası mevcut 
olduğu tahmin edilmektedir; sorumluluk be
lediyenindir, biz ayrıca bu konuyu Bayın
dırlık Bakanlığı olarak takibetmekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bunların yanında Bayındırlık Bakanlığı 

tarafından inşaatı ve kontrollüğü deruhte edi
len bâzı binalarda da hasarlar görülmüştür. 
Bunların projeleri, malzeme ve işçilikleri, te
mel durumlara tetkik edilmiştir. Bâzı hiç ha
sar görmemesi icabeden, mevcut malzeme ve 
işçilik muvacehesinde hiç hasar görmemesi ica-
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beden ve projesi de normal olan binaların maa-
lc.jef hasar gördüğü de tesbit edilmiştir. Bu
nun sebebi doğrudan doğruya, depremin da
ha önce de ifade ettiğim gibi, hiçlbir zaman tah
min edilemeyen neticeleridir. Nitekim Kali
forniya depreminde de bu hâdise gayet açık
lıkla meydana çıkmıştır. Bunun yanında 1968 
senesinde yine dernek tarafından yaptırılan 
betonarme karkas sistemindeki hastane poli
klinik binası, projesinde tespit edilen kifayet
sizlik sebebiyle ağır hasara uğramıştır. 

Bu yapının projesinin kimin tarafından ya
pıldığı tespit edilememiştir. Ama projenin al
tına yapım mesuliyetini deruhde eden mü
hendisin ismi ve imzası bulunmuştur. Ve bu 
işin de kontrollük işi Bayındırlık Bakanlığın
ca yürütülmüştür. 

Müteahhit olarak kimse çalışmamış yal
nız ustalar ve işçiler marifeti ile emanet ola
rak iş yapılmıştır. Deprem bölgeleri için ki
fayetsiz ve noksan bir proje olduğu kanısın
dayız. Mesuliyetini deruhte eden mühendis 
hakkında yetkilerimiz dâhilinde gerekli idarî 
muameleyi yapacağımız gibi yine kontrollü
ğünü deruhte eden bölge md. lüğümüzde, bu 
işin kontrollüğünü üzerine alan teknik ele
manlar hakkında da lüzumlu incelemeye baş
lamış bulunmaktayız. 

Burdur'da bu deprem neticelerinden ağır 
hasar gören tek katlı bir kagir ilkokul bina
sı vardır. Bu tamamiyle bir şahıs tarafından 
hibe olarak yaptırılmış tek katlı olmasına rağ
men bu bina da ağır hasar görmüştür. Bizim 
buradan çıkaracağınız netice şudur ki yapı
lan bina tarz ve inşaaat tipi itibariyle depre
me mukavim olarak yapılmamıştır. Yine Bur
dur'da ağır hasar gören binalardan Kız Sa
nat Enstitüsü binası mevcuttur. Bu bina M. E. 
B. tarafından yaptırılmış ve tamamen karka's 
olarak yaptırılmış sistemdeki hatalar sebe
biyle çöktüğü tespit edilmiştir. Bu hususta M. 
E. B. liığma, durumu biz de ayrıca bildirece
ğiz. 

Burdur depreminden çıkardığımız husus 
netice itibariyle şudurki; Burdur deprem ha
ritamızda 1 nci sınıf deprem bölgesi olarak 
gözüktüğü halde pek çok özel binalarda oldu
ğu gibi dernek tarafından ve belediyeler ta
rafından yapılan binalarda da maalesef dep-
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reni yönetmeliğinin nazarı itibara alınmadığı 
görülmüştür., 

Bunun dışında Bayındırlık Bakanlığının 
kontrolü altında yapılan binalarda deprem yö
netmeliği nazarı itibara alındığı halde bâzı 
dikkatsizlikler sebebiyle ve bâzı kontrollann 
tecrübe ve bilgi noksanlığı veya ihmalleri se
bebiyle ufak hatalar olabildiği, bunun dışında
ki hataların ise tamamiyle depremin daha 
önceden kestirilemeyen ve artık hele bu dep
remden sonra değişmesi zaruri olan deprem 
yönetmeliğinin kifayetsizliğinden doğduğu 
ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde Bingöl'de de ha
sar tespit ve tetkik çalışmaları yaptırılmış, 
aynı karakter Bingöl depreminde de kendisi
ni göstermiştir. Burada 18 ağır hasar gören bi
nadan resmî bina hüviyetindeki Hükümet ko
nağı 1945 - 1949 yılları arasında kagir ola
rak yaptırılmış yalnız orta blok betonarme ola
rak inşa edilmiştir. Bu bina deprem yönetme
liğinde önce yapıldığı için o zaman bugünkü 
deprem yönetmeliğinin dâhi istediği şartlar 
yerine getirilmemiş ve bina ağır kagir tip ola
rak yapılmıştır ki buna bir parça da işçilik ve 
malzeme hatası da eklenince büyük hasar 
meydana gelmiştir. 2 ve en büyük hasar gö
ren Devlet binası 1964 - 1968 yılları arasında 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından yaptırıan 
Ebe Okuudur. 4 katlı betonarme karkas sistem
de yapılan bu yapı deprem neticesinde tama
men harap olmuştur. Uzmanların yaptıkları 
tetkik ve tahkik neticesinde bilhassa malze
me ve işçiliğinin iyi olmadığı tespit edilmiştir. 
•Ayrıca yine binada duvar yapımında kulla
nılan biriketlerin de tamamiyle ince kum
dan yapılmış olması gibi bir durum tespit 
edilmiş bulunmaktadır. İnşaatı yapan müteah
hit ile bu işte -kontrol olarak bulunan elema
nın her ikisi hakkında idarî yönden tetkik ve 
tahkikata geçilmiş olup bunun neticesinde 
bu işi yapan müteahhidin, gerekirse müteah
hitlik belgesinin iptali cihetine tevessül edi
lecektir. 

JBingöPde yıkılan hasar gören binalar ara
sında özel idare lojmanları vardır. Bunlar ağır 
hasar görmüşlerdir. 1964 senesinde yapılan 
bu binaların hasar görme sebepleri tamamiy
le inşa sistemindendir. Bu tip binaların artık 
böyle deprem bölgelerinde yapılamamaları ica-

bettiğini bu depremler bize göstermiş bulun
maktadır. 

Lise binası, tedris blokları da ağır hasar 
gören binalardandır. Burada tahminimize gö
re temel zemini mühim rol oynadığı gibi yi
ne malzeme ve işçiliğinin de iyi olmadığı tespit 
edilmiştir ve maalesef ebe okulunu yapan mü
teahhit bu işi de yapmıştır. Dediğim gibi ida
rî kovuşturma bu müteahhit hakkında yürü
tülmektedir. 

iBilgöPde P.T.T. binası: O da ağır hasar gör
müştür. P.'T.T. tarafından 19'54 senesinde ya
pılan bu bina kuruluş yerine göre hatalı bir 
sistemde ve tarzda yapılmıştır. Bunun dışında 
Bayındırlık Bakanlığı tarafımdan 1965 - 1966 
senelerinde 3 ve 4 katlı yığma kagir olarak 
inşa ettirilen lise öğretmen lojmanları da ha
sar görmüşlerdir. Bu binaların büyük ölçüde 
hasar görmesinin sebebi inşaa tarzlarının bu 
cins depreme mukavim olmamaları 1968 sene
sindeki deprem yönetmeliğinde dâhi halen bu 
tip inşa tarzı binalara yer vermiş bulunması
dır. Kaldı ki bu binalar deprem yönetmeliğin
den önce yapılmış olmalarına rağmen bunla
rın yıkılmasını önlemek gayet tabiî ki müm
kün olamamıştır. 

Yine Bingöl ili tarafından yaptırılan özel 
iş hanı da ağıır hasar-gören binalar arasında
dır. Betonarme karkas olmasına rağmen ağır 
hasar olmasının sebebi tahminimizce proje ha
tasıdır. Fakat projesini ele geçirmiş değiliz. 
Projesini ele geçirir geçirmez hatalarını tespit 
edip gerekenler hakkında icabeden gerekli 
muameleyi yapacağız. 

Benim heyeti umumiyesiyle Bingöl depre
mi için de söyleyeceklerim bunlardır. Bunlar 
neticesinde Bakanlığımız tarafından inşası ve 
kontrolü yapılan binalarda müteahhit ve kont
rol luğa düşen hataları takibediyoruz, edece
ğiz. 

Ama bunun dışında esas hatanın teknik 
sebeplerini gerek zelzele yönünden gerek ya
pı yönünden ve gerekse yönetmelikler yönün
den ciddiyetle takip ve tahkik 'ediyoruz. Bun
ların neticesinde alınması icabeden tedbirle
ri alacağız. 

Netice olarak; bundan evvelki depremler
de çok kereler müşahede edildiği gibi bu son 
iki deprem neticesinde de meydana çıkan bâzı 
gerçeklere temas etmek lâzımdı/r. 
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. 1. Maalesef deprem olduğunda ve tahri
batı görününce bu konu üzerinde çok durul
makta çok yazılmakta fakat aradan bir müd
det geçince yine bu âfet unutulmaktadır. Do-
layısiyle sanki her beklenmedik anda, beklen
medik şekilde bir deprem olayı vukua gele
cekmiş gibi ciddî tedbirler herkesçe alınması 
icabederken bunlara lâyik olduğu ehemmiyet 
maalesef verilmemektedir. 

2. ilk defa 1939 Erzincan depreminden 
sonra başlayan Türkiye'deki deprem çalışma
ları mevzuatı muhtelif seyir takibetmiş ve en 
sonra 1968 senesinde halen yürürlükte bulu
nan deprem bölgelerinde yapılacak yapılar 
hakkındaki yönetmelik meydana getirilmiştir. 

Bu yönetmelik süratle ve yeni verilerin, 
bulguların ışığı altında değiştirilmelidir. Ge
rek Burdur'da ve gerekse Bingöl'de mevcut 
deprem talimatına uygun olarak yapılmış pek 
çok yığma kagir binanın hasar görmüş olma
sı dahi bu yönetmelikte süratle bir değişiklik 
yapmayı zaruri hale getirmiştir. Mamafih yö
netmeliğin değiştirilmesi hususundaki çalış
malar daha öne başlamıştır. 

Bakanlığımız çalışmalarım süratle netice-
lendirilmesi üzerinde ısrarla durmaktadır. 

3. Bölgelere göre bina tipi* seçilmesi yine, 
bu husustaki deprem yönetmeliği ile ilgili
dir. Her bölgenin hususiyetine ve binanın otur
duğu temel zemininin topoğraf ve jeolojik ya
pısına göre bina seçmek zarureti son deprem
lerde bâzı tip projelerin ve kâfi temel zemin 
etüdü elde etmeden muhtelif kuruluşlar ta
rafından gösterilen bir yere bina yapılmış ol
masının mahzurlarını ortaya koymuştur. Ya
ni bununla demek istiyorum ki, muhtelif kuru
luşların kendi arzularına bağlı olarak, şura
da açık yer vardır buraya bina inşa edin ve
yahut. o il dahilindeki yetkililerin nüfuzların 
tesiri ile o tipte bir bina inşa edilmemesi ica-
beden yere dahi inşa etme zorunluluğu ve mec
buriyeti nihayet işin biran evvel bitirilmesi 
mecburiyeti Türkiye'yi böyle hasarlara, böyle 
fuzulî masraflara ve neticede, kayıplara duçar 
ediyor. 

Bundan böyle binalar yapılırken binanın 
oturacağı zeminin iyi etüd edilmesine ve onun 
neticesinde gerek temel yapıya ve gerekse bi
nanın tip ve karakterine karar verilmesi hu

susunda ciddiyetle eğileceğiz ve bunu takibe-
deceğiz. 

4. Deprem neticesinde her malzemenin her 
bölgede ve her yapı için rahatlıkla kullanıla
mayacağı artık ortaya çıkmıştır. Her ne ka
dar standart malzemenin Türkiye'nin her ta
rafında temin edilmesi mümkün değilse de 
mahallî malzemelerin daha vasıflı hale gel
mesi temin edilmeli ve hangi malzemenin han
gi tip yapıda kullanılabileceği tespit edilmeli
dir. Bunun yanısıra deprem inşaatları için 
kullanılması o bölgede tavsiye edilen iyi mal
zemenin herhalûkârda iyi bir işçilik istediğini 
unutmamalıdır. Yapılan tespitlerde bâzı bi
nalardaki hasann fazlalığına kötü malzeme ve 
kötü işçiliğin sebebolduğunu ifade etmiştim. 
Ve bu anlaşılmıştır. Burada inşaatı yapan mü
teahhit ve o inşaatı kontrolla vazifeli teknik 
elemanın noksanlıkları ve sorumlulukları üze
rinde ciddiyete durulmaya değer bir konu
dur. 

Bilhassa Doğu bölgelerimizde inşaat mal
zemesi endüstrisi gelişmemiştir. Mahallî mal
zemeler kifayetsiz özelliklerde olduğu gibi 
daha iyilerini temin etmek de büyük güçlükler 
doğurmaktadır. Hizmetin biran önce yerine 
getirme zorunluğu karşısında eldeki imkânla
rı kullanma zorunluğu doğmaktadır. Bu ise kıt 
imkânlardan en iyi neticeyi belki iyi usta ve iş
çilerle ve kalifiye teknik personelle çıkarmak • 
mümkündür. Ama çoğu bölgelerimizde iyi vasıf
lı usta ve işçi bulunmadığı gibi maalesef bunlar 
yetişmemektedirler. Ayrıca kontrollük veya 
şantiye şefliği vazifesini görecek vasıflı tek
nik elemanlar da mahrumiyet bölgeleri diye
rek bu gibi yerlerde çalışmak istememektedir
ler. 

Kaliteli ve vasıflı teknik elemana tanınan 
haklar ve imkânlar bu gibileri böyle bölgelere 
çekmekten çok uzaktır. Meselâ Bingöl Bayın
dırlık Müdürlüğünde halen bir yüksek mühen
dis mevcuttur. Bütün il dahilindeki binalar 
teknikerler tarafından kontrol ve takibedil-
mek mecburiyetindedir. Aynı şey büyük ölçü
de Burdur için de ve diğer birçok ilimiz için 
de bahis mevzudur. 

Bu hususu çözemediğimiz müddetçe yani 
Türkiye'de inşaat endüstrisinin istediği mal
zeme, inşaat endüstrisinin istediği vasıflı işçi 
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ve usta, ve yine inşaat 'endüstrisinin istediği 
seviyeli kaliteli teknik eleman problemini 
halletmediğimiz müddetçe ne deprem tesirle
rini ve ne de diğer âfet tesirlerini önleyebile
cek ve bunlara dayanabilecek mukavim yapı, 
cinsini ve tipini yaratmakla kendimizi yeter 
güçte görebiliriz. 

Diğer başka bir konu da müteahhitlik mü
essesesidir. Maalesef mevcut 2490 sayılı Artır
ma Eksiltme İhale Kanunu muvacehesinde bir 
yaratıcı güç olan ve Türkiye'mizde belki daha 
pek çok seneler inşaat yapımında gücünden is
tifade edilebilecek bir müessese olan müteah
hit müessesesinin ıslâhı pek kolay olmayacak
tır. Hususiyle yapı işlerinin daha ciddî ve iyi 
bir şekilde yürütülmesini sağlamak için bu 
müteahhitlik müessesesinin rasgele kimselerin 
elinden kurtarılması çarelerini araştırmak 
mecburiyetindeyiz. Bu müessesenin disipline 
edilmesi için her türlü kanunî tedbirlere baş
vuracağız. 

Bakanlığımızca verilmekte olan inşaat tesisat 
ve onarım işleri ihalelerine iştirak belgesi yö
netmeliğinin aksayan maddeleri süratle de
ğiştirilecek ve yeni şartların isteği vasıfta ol
mayan kimselere bundan böyle müteahhitlik 
belgesi verilmeyeceği gibi bu belgelerini şu 
veya bıı şekilde ehil olmayan ellere devret
me işinin de bundan böyle önüne geçilecektir. 
Yani biz, Bayındırlık Bakanlığı olarak yapı in
şaat müteahhitleri müessesesini disipline et
mek için kendi elimizde mevcut mevzuatı en 
iyi şekilde kullanacağız. Bu mevzuatı revizc 
edeceğiz ve bunun kanunî icaplarını yerine 
getireceğiz. Çünkü konuşmalarımda ifada et
tim. Bâzı yerlerde gerek Burdur ve gerek 
Bingöl depremlerinde bâzı müteahhitlerimizin 
maalesef ihmalleri görülmektedir. Ayrıca dep
rem bölgelerinde bulunan bütün Devlet ya
pılarının yeni çıkarılacak olan deprem yönet
meliği esaslarına göre yeni baştan kontrolla-
rı yapılacak ve lüzum olanların depreme gö
re takviyelerine gidilecektir. 

Belediye dernek, v.s. kuruluş ve teşekkül-
lerce yaptırılan binalarda da teknik kontro
lün aynı seviyede temini için ieabeden teşeb
büslere geçilecektir. Bütün bunlardan son ola
rak çıkarabileceğim netice şııdurki Türkiye'de 
resmî kuruluşlara ait bütün binaların kalkın

ma plânlarımızın tedbkler ilkesinde de be
lirttiği gibi tek bir sorumluluk altında top
lanması ve katî. projeleri yapılmadan, yer se
çimleri, etraflı etütlere dayanarak tespit edil
meden hiçbir işe başlanmaması gibi tedbirlerin 
alınmasına lüzumlu teşebbüslere girişeceğimizi 
Bayındırlık Bakanlığı olarak ifade etmek iste
rim. 

17. — Sakarya Millet vekili Hayrettin TJysaV 
in, Millî Eğitim mensuplarının, Personel Kanu
nu uygulamasından uğradıkları adaletsizliğin ne 
zaman giderileceğine dair soru önergesi ve Mali
ye Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı cevabı 
(7/578) 

1 . 6 . 1971 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye, Sayın 
Millî Eğitim Bakanı tarafından yazılı cevaplan
dırılmasında aracılığınız saygı ile rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Personel Kanunu, b'irtakm imkânların yanın
da, bâzı devlet personeli için adaletsizlikler ve 
haksızlıklar getirmiş bulunuyor. Özellikle az ma
aşlı memurlar, öğretmenler bunların başında 
gelmektedir. Devlet personeli içerisinde millî 
eğitim mensuplarının % 52 - 55 oranında yer 
tutması, sayılarının çok olması, sürekli olarak, 
eğitim mensuplarına maddî olanaklar tanınma
sını engelleyen unsur olarak görülmüştür. Oysa 
Devlet olarak hizmetin riskini, muhtevasını, ni
teliğini, ülke kalkınmasında insan unsurunun 
yerini ve değerini gözden ırak tutmamak zorun
dayız. 

Türk millî eğitimine gönül veren, Atatürk 
ilkelerine bağlı öğretmenlerimizin çeşitli maddî 
ve manevî sorunları yıllardanberi çözülmemiş
tir. Hattâ çeşitli dönemlerde, bâzı politik uygu
lamalar yüzünden Türk öğretmenleri tedirgin 
crlilmiş, büyük çoğunluğu Atatürkçü ve ulusçu 
Türk öğretmeninin itibarına gölge düşürülmek 
istenilmiştir; eğitim sorunu, öğretmen sorunları 
zaman zaman açmazda bırakılmıştır. 

Personel Kanunu bâzı personele büyük im
kânlar tanırken, kalkınma modelinin temel kal
dıracı öğretmen için kanunda düşünülen im
kânlar dahi askıda kalmıştır. 
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Personel Kanunu görüşülürken, ve Personel 
Kanunu çıktıktan sonra, çeşitli- zamanlarda, 
hükümet sözcüleri, yetkilileri; 

1. — «Makam ücretlerinin, yan ödemelerin 
süratle kararlaştırılıp verileceğini1» söylemişler
dir. Aradan aylar geçtiği halde, bu sorun hâlâ 
çözülmemiştir. Bu konu halledilmezse, okullara, 
millî eğitim örgütünün merkezde ve taşrada çe
şitli dallarına yetenekli yönetici bulmak ve ça
lıştırmak mümkün olamaz. Eğitim idareciliği ve 
yöneticilik millî eğitimin esas unsurlarından bi
ridir. Bugün millî eğitimde yöneticileri bedava
ya çalıştırmaktayız. Türkiye'de böylesine başka 
hangi personel bedava çalışmaktadır. 

2. — Bugün ortaöğretimde, öğretmenlerin 
büyük kısmı zamanında ders ücretlerini alama
maktadır. 1, 2, 3 aydır ders ücreti alamayan 
okullar vardır. Çoğunluğu az maaş alan öğret
menlerin, ders ücretlerini zamanında alamama 
karşısında, uğradıkları hayal kırıklığını, ezikli
ği, çaresizliği ancak geçim sıkıntısı çekenler bi
lir. 

Zor durumlar- geçiren öğretmenlerin ders üc
retlerini zamanında ödeme tedbirleri alınmalı
dır. 

3. — Diğer taraftan ders ücretleri, bugünkü 
uygulama ile kanunda tespit edilen 10 liranın 
çok altına düşürülmüştür. Çünkü, ders ücretleri 
aldığı maaşa eklenmekte ve toplam üzerinden 
vergilendirilmektedir. Böylece ders ücretinin 1 
ders karşılığı 10 lira olması gerekirken onun 
çok altına düştüğü, hattâ 5 - 6 liraya kadar in
diği görülmektedir. Örneğin, göstergesi 900'ün 
üstünde olan bir öğretmen ayda 36 saat ücretli 
fazla derse girse, bu vergilendirme karşısında 
esas maaşından dahi eksik maaş almak duru
munda bırakılmaktadır. Oysa bu hal, ders ücret
leri maaştan ayrı olarak, kendi ölçüsü içersinde 
ne zaman ödenecek, haksız kesilen miktarlar ne 
zaman iade edilecektir? 

4. — En büyük kadro adaletsizliği millî eği
timde görülmektedir. Çoğunlukla maaş derece
lerinin çok altında kadrolarda bulunan öğret
menlerimizin terfi zamanları geldiği hattâ geçti
ği halde bir çokları, kadro olmadığından terfi 
edememektedir. İntibak uygulamalarında 100 
bine yakın öğretmenin uğradığı en az bir dere
ce kayıplar karşısında bu hal ayrıca öğretmen
leri büyük ölçüde tedirgin etmeye başlamıştır. 

20 bine yakın öğretmenin yükselme, terfi za
manları geldiği, geçtiği halde kadrosuzluk yü
zünden terfileri geçmekte ve zarara uğradığı 
görülmektedir. En büyük adaletsizlik ve hak
sızlık millî eğitimde görülmektedir. Millî eğitim 
mensuplarına hakkı olan derece yükselmelerini 
sağlatacak kadrolar ne zaman verilecektir? . 

Hükümet, Sayın Maliye, Sayın Millî Eğitim 
bakanları bu konuları ne zaman çözümleyecek
lerdir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Md. 

Kamu Yönetimi 
Sayı :-117009-141 

/23C26 27 . 8 . 1971 
Konu : Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'm yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü sözü ile gelen 

10.. G . 1971 tarih ve 3777/28368-71578 sayılı ya
zınıza. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tara
fından verilen yazılı soru önergesi ile sorulan 
hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasını 
öngören ve bu arada okul müdürleri ile mü
dür yardımcılarının makam ücretleri hakkında 
yeni yapıcı hükümler getirecek kanun tasarısı 
hazırlanmaktadır. 

2. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 89 ncu maddesi ve 147 nci maddesinin (E) 
fıkrası ile ders görevinin, hizmetin gerektirdi
ği kadrolara öğretmen veya öğretim üyesi bu
lunmaması gibi zaruretler halinde öğretmenlerle 
öğretim üyelerine veya diğer Devlet memurla
rına ders verilebileceği ve belirli bir öğretmen
lik kadrosuna at aylıktan ders ücreti ödeneceği 
hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 1322 sayılı Genel Kadro Ka-, 
nununun 1 nci maddesine göre intibakları ya
pıldığı sırada boş kalan kadrolar Bakanlar Ku
rulu emrinde bloke edilmiş ve kamu görevleri
nin yürütülmesi bakımından zorunlu görülen
lerin serbest bırakılacağı hükme bağlanmışsa da 
bugüne kadar gerekli dağıtım yapılamadığından 

— 6 7 D - . 
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ek ders ücretlerinin kadro dağıtımı yapılınca
ya kadar kadroya bağlı kalınmaksızın ödenme
si 1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununda 1445 
sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile sağlanmış
tır. 

3. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun yürürlüğe girmesiyle 484 sayılı Kanunun 
geçici 2 nci maddesi hükmünün tatbik kabiliye
ti kalmadığından, aynı işveren tarafından başka 
başka hizmetler karşılığım teşkil etmeksizin ya
pılan ve muhtelif ücret ödemesi tâbiri içinde 
mütalâası mümkün bulunmayan bilumum ücret 
ödemelerinin 1 . 3 . 1971 tarihinden itibaren, 
ilgililerin asıl aylıklarıyle birleştirilmek suretiy
le, 1 . 3 . 1971 tarihinden önceki devreler için 
tediye edilenlerin de, eski esaslara göre, yani 
aylık ücretleriyle birleştirilmeksizin vergiye tâ
bi tutulması, buna mukabil okulun kadrolu öğ
retmenleri dışında kalan ve çeşitli kuruluşlarda 
görevli bulunanlara veya hariçten ders okutan
lara ödenecek ders ücretleri, başka başka hiz
metler karşılığında yapılan ödemeleri ifade et
tiğinden bu ücretlerin müstakillen ve Kanuna 
bağlı (4) sayılı cetvele göre vergilendirilmesi 
gerekmekte ve tatbikat da bu esaslar dairesin
de cereyan etmektedir. 

Vergi kanunları bünyesinde yer alan hüküm
lerin özel kanunlarla değiştirilmesi objektiflik 
prensiplerine aykırı düşeceğinden bugünkü 
vergi uygulamasını, öğretmenler lehine değiştir
mek mümkün değildir. 

4. — Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarının 
intibak eksikliklerinin giderilmesi için 28.5.1971 
tarih ve 7/2509 sayılı kararname ile çeşitli de
recelerden 20 000 adet kadro verilmiş bulun
maktadır, Bu durumda tüm Millî Eğitim men
suplarına aylıkları karşılığı olan kadrolar te
min edilmiş bulunmaktadır. 

Keyfiyet bilgilerinize arz olunur. 
Sait Naci Ergin 
Maliye Bakanı 

18. — M araş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
1965 yılından 12 Mart 1971 tarihine kadar 
Danıştay tarafından memurlar lehine verilen 

Not : Millî Eğitim Bakanlığından cevap gel
diğinde Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 

• I iptal kararlarına dair soru Önergesi ve Baş
bakan Nihaıt Erim'in yazılı cevabı (7/677) 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

Aşağıdaki sorumun Başbakan ve Maliye 
Bakanı tarafından yazılı olaraik cevaplandı-

ı rılmasına aracılığınızı saygıyle rica ederim. « 
17 . 8 . 1971 

ı Maraş Bağımsız Milletvekili 
İbrahim Öztürk 

î ıSoru : 
t 1. 1965 yılından 12 Mart 1971 tarihine 
, kadar, Danıştay tarafından memurlar lehine 

verilmiş kaç iptal kararı vardır, taraflar kim-
ı lerdir % 
i 2. Bu iptal kararlarından kaçı ne şekilde 

yerine getirilmiş, kaçı yerine getirilmemiştir? 
- 1 , 3 . Hazinece kaç memura ne miktar maddî 
ı ve manevî tazminat ödenmiştir? 

4. Kararları infaz etmeyenler haikjkında 
cezaî takübata girişilmiş midir? Fakir Hazi
neden çılkan yüzfbinlerce liralık tazminata se-

ı bebolan geçmiş iktidarın Başbakan ve ba-
i I kanlarına şahsî kusurlarından ötürü rücü 
- j edilip Hazinenin1 hakkı korunmuş mudur? 

Bugüne kadar böyle bir işlem yapılmadıysa, 
bundan böyle yapılması düşünülme|kte midir? 

t 5. 1965 yılı seçiminden sonra, bir kalem-
i de merkez emrine alınan 34 vali arasında bu

lunan işbu soru sahifbinin o yıllarda açtığı ip
tal davası sonunda aldığı karaları da ye-

ı rine getirmeyen ve Anayasayı ihlâl eden 
L geçmiş Hükümet hakkında ne giibi kanunî iş

lem yapılması gerekmektedir? 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 1 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Baş|kanlığı 
Sayı : 7713/513 

, Millet Meclisi Başkanlığına 
İliği: 24.8.1971 tarih ve 7/677-4259/32473 

ı sayılı yazınız. 

Not : Maliye Bakanından cevap geldiğinde 
Tutanak Dergisinde yayınlanacaktır. 

— 680 — 
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Maraş Bağımsız Milletvekili İbrahim öz-
tür|k'ün, 1965 yılından 12 Mart 1971 tarihine 
kadar Danıştay tarafından memurlar lehine 
verilen iptal kararlarına ilişkin 17 . 8 . -1971 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı iki 
nüsha olarak efelice sunulmuştur. 

Saygıyle arz ederim. 

Başjbakan 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Maraş Bağımsız Milletvekili İbrahim öz 
türk'ün, 1965 yılında 12 Marat 1971 tarihine 
kadar Danıştay tarafından memurlar lehine 

1 verilen iptal kararlarına ilişkin 17 . 8 . 1971 
'tarihli yazılı soru önergesinin cevabıdır 

1965 yılandan 12 Mart 1971 tarihine ka
dar Danıştay tarafından memurlar lehine ve
rilen iptal kararlarına ilişjkîn çizelge ilişikte 

; sunufljmuştur. 

Bu iptal kararlarını infaz etmeyenler hak-
j kında tafciıbata girişilmemiş olup bu hususta 
I gere'kli incelemeler yapılmaktadır. İnceleme 

sonucuna göre gereği nazara alınacaktır. 
Başbakan 

Prof. Dr. Nihat Erim 
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19. — tUşak Milletvekili Âdil Turan'm, özel 
idareye %ağh memurların 1 ,. 3 , 1972 tarikinden 
sonra 'hangi \bakanlık emrinde çalıştırılacaklarına 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Jlamdi \ömer-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/692) 

•Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin, İçişleri ve Mali

ye Bakanları tarafından yazılı- olarak cevaplan
dırılmasını saygıyle rica •ederim. 

6 .9 .1071 
Uşak Milletvekili 

Âdil Turan 
13119 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun uygu

lanması (ıtarlh ve tahsil işlemi) 1.3.19712 tari
hinden itibaren İçişleri Bakanlığından alınıp, 
Maliye Bakanlığına devredilecektir. Buıgüne 
kadar bu görevi, özel İdareye bağlı memurlar 
yürütmekte idiler. 1972 malî .yılından itibaren 
bu memurların görevleri son bulacaktır. Bu 
yüzden binlerce memur, birkaç ay sonra kendi-
•lierini nasıl bir âkılbetin beklediğini bilememenin 
Itiedit'ginliği içindedirler. Haklı olarak da, her 
iki Bakanlığın karşılıklı bu konuya hâlâ eğilme
miş olmalarını üzüntü ile izlemekteedirler. 

Bu durum karşısında : 
ÖL. — özel İdareye bağlı bu memurlar, 1.3.1972 

tarihinden sonra hangi Bakanlıkta ve hangi gö
revlerde çalıştırılacaktır? 

2. — Bugüne kadar bu konuda iki Bakan
lık arasında herhangi bir anlaşma olmuş mu
dur? Varsa mâhiyeti nedir? 

3. — Balhis konusu memurlar, yasaların te
minatı altında Maliye'ye devredileceklerse, de
vir işleminin, emeMiye ayrılmaların en çok yo
ğunlaştığı bu aylarda yapılmaya başlanması dü
şünülmekte midir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 22 .10 .1(971 

Mahallî İd. Gn. Md. 
Ş'b. Md. : 1 nci Daire Bşk. Mua. 
011.102.2.30420 

Konu : özel İdare gelir servisleri 
personeli ile ilgili yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 9 . 1971 gün ve Grenci Sekreterlik 

Not : Maliye Bakanlığından cevap geldiğinde 
Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 

Kanunlar Müdürlüğü 7/092-4345/33O77 sayılı 
yazınız. 

'1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun yü
rürlüğe girmesinden sonra il özel idare gelir 
servislerinde çalışan memurların hanıgi bakan
lık e'mırinde çalıştırılacaklarına İlişkin Uşak 
Milletvekili Sayın Âdil Turan'm Maliye Bakan
lığı ile Bakanlığımız tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediği ilgi yazınız 'ekinde
ki soru önergesi üzerine durum incelendi : 

Bina ve Arazi Vergilerinin yerini alacak 
>olan Emlâk Vergisinin Maliyece tahsilini öngö
ren 1319 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesin
den sonra, bina ve arazi vergileri dışında (cü
zi bir gelir sağlayan taşocakları haricinde) özel 
İdare Gelir Servisi personelinin % 80'nin görev 
sahasının ortadan kalkacağı, bu personele özel 
İdare bünyeleri içinde kaldıkları sürecıe aylık 
verilmesinin büyük bir külfet olacağı belirtile
rek sayıları yedifbini bulan bu personelin Em
lâk Vergisi Kanununun uygulanması içini alı
nacak kadrolara devrinin temininin sağlanması 
10 . 12 . .1970 gün ve ©12.211.60.33704 sayılı ya
dımızla Başbakanlık Makamına ve Maliye Ba
kanlığına arz edilmişti. 

Emlâk Vergisinin yürürlük tarihini bir yıl 
erteleyen 1446 sayılı Kanunun neşrinden sonra 
durum ayrıntılı olarak tekrar Maliye Bakanlı
ğına intikâl ettirilmiştir. 

Bakanlığımızca özel İdare Gelir Servislıe-
rinde çalışan personelin 3/4'nün Maliye Bakan
lığınca alınacak kadrolara devri uygun görül
mektedir. 

Bu hususta Maliye Bakanlığı ile yapılmak
ta olan görüşmeler henüz bir sonuca bağlanma
mıştı* . 

Arz ederim. 
Hamdı ömenoğiü 

İçişleri Bakanı 

20. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm, 
tarımda üretimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi Üçin ne gibi (ted
birler alınacağına dair soru önergesi ve Adalet 
Bakanı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanve-
HU tsmail Arar'ın yazılı cevabı (7/693) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Başbakanlık İktisadî 

İşler Yardımıcısı Enerji ve Taabiî Kaynaklar 
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bakanlıklarınca yazılı olarak cevaplanidınlıması-
na delalet buyurulnıasnı saygılarımla rica ede^ 
rim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Orhan öztrak 

Tarımda verimin artırılması ve üreticinin 
almteri mahsulünün değerlendirilmesi için, 
elektrik enerjisinin tarıma tatbiki yapılan yer
lerde, amacının tamamen aksine çiftçi zarara 
uğratılmakta ve mağdur edilmektedir. 

Şöyleiki, Trakya bölgesi şimdi faaliyete ge
çen elektrik enerjisiyle sulama yapan koopera
tiflere tatbik edilen dekar başına ceryan ücret
leri kesik, sulamada 2004350 lira devamlı sula
mada 450 lirayı bulmaktadır. 

Her iki çeşit sulamaya tabi olan mahsulle-
rin dönüm başına yaptığı masrafları gözden ge
çirir isek görülürki üretici büyük bir mağduri-
yeit içindedir. 

örneğin, kesik sulama ile elde edilen pan
cardan bir dönümden vasati 4 000 Kig. pancar 
alının akta dur. 

(Bir dönümden elde edilen pancar 800 lira
ya satılmaktadır. Maliyeti ise dönüm başına 20O 
kg. gübre bedeli 160 lira, dönüme 15 yevmiye 
bedeli 2*25 lira, bir dönümlü hâsılatın tarladan 
fabrikaya nakil bedeli 160 lira, bir dönümlük 
mahsulün tahmil tahliye bedeli 40 lira, bir dö
nüm tarlayı 3 kere sulama bedeli 200 lira, olan 
ıgiderler toplamı 785 liradır. 

Bu hesaba tarla kirası ve üreticinin emeği 
dahil edilm'eden maliyeti 785 liradır. 

Daimî sulamaya ihtiyaç gösteren pirinç 
maihsulüne gelince, bir dönümden vasati 500 ki
lo çeltik alındığına göre; geçen satış yılında 500' 
kg. çeltik karşılığı 1000 lira tutuyordu. Dönüm 
başına 18 kg. tohum bedeli 50 lira, dönüm başı
na 5 yevmiye 30 liradan 150 lira, dönüme 40 kg. 
ıgübre bedeli 75 lira, dönüme su parası, koope
ratif üyelerine 1150 üye olmayanlara 250 lira, 
çeltik bakım ustasına dönüm başına ödenen üc
ret 40 lira, dönüm başına mücadeele için har-
cam 100 lira, bir dönümlük ürünün biçilip bağ
lanması için ödenen bedel 75 lira, bir dönüm
dük mahsulün tarladan nakli ve döğülmesi 85 
lira olduğuna göre, bir dönüm mahsule yapılan 
masaraf 785 liradır. Bu yekûnde üreticinin 
emeği ve tarla kirası dahil değildir. 

Kaba taslak bu hesaplan sunuşun amacı 
esasen yüksek olan istihsal giderlerine bir de 
pahalı sulamanın ilâvesiyle üreticinin taşıyama
yacağı bir ilâve yekûn altına sokulduğunu gös-
ıgöstıermektir. Sulamadan, bu şartlarla, istifade 
üretici için mümkün olmayaealktr. 

Üreticinin bu medenî imkândan faydalanması 
için, Çiftçiye 45 kuruşa verilen elektrik kilova
tının, sanayide talt/bik edilen indirimli usullerle 
ve böylece tarum üretmi için müsait durum ya
ratılıp, yar atılmayacağının eevaplandırllıması ? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 11 . 10 . 1971 

Bakanlığı 
Enerji ve !Su Haklan 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 165-14069 

55846 
Konu : Tarımda kullanılan elektrik 
konusunda yazı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9.9.1971 gün ve 4346/33075-7/693 sa
yılı yazınız. 

Tarmı ürünlerinin değerlenmesi için elektrik 
enerjisinin tarıma uygulandığı yerlerde, bu 
amacın tersine çiftçinin zarara uğratıldığı ilgi 
yazınıza ekli Sayın Tekirdağ Milletvekili Orhan 
Öztrak'm, yazılı soru önergesinde ileri sürül
mekte vealmacak tedbirlerin yazılı olarak bil
dirilmesi istenmektedir. 

Yazılı soru önergesinde verilen örneğin DSİ 
tarafından tespit ve uygulamadan elde edilen 
sonuçları aşağıda gösterilmiştir. 

Trakya bölgesinde (Toprak ve Su) koope
ratifleri kurularak yeraltı suyundan sulama 
yapan çiftçilere DSİ Genel Müdürlüğü tarafın
dan açılan sondaj kuyularından elektrikli mo-
topomlarla çıkarılan sular verilmektelir. Sula
ma şebekesi için gerekli kanal ve sanat yapı
ları Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından 
Devlet yardımı olarak çiftçilere geri ödemesiz, 
DSİ tarafından yapılan yatırım ise tesisin koo
peratiflere tesliminden beş yıl sonra başlamak 
ve faizsiz olarak 25 yılda geri alınmak yoluyle 
yapılmaktadır. Bugün için mevcut kooperatif
lerin hiçbirinde geri ödeme başlamamıştır. 
Kooperatif üyeleri ve çiftçiler sadece suladık-
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lan arazmin büyüklüğüne göre harcadıkları 
enerji bedeli ile paylarına düşen tesise ait ba
kını, onarım ve personel ücretini kooperatif
lere ödemektedirler. < 

225 m. derinlikteki bir kuyudan çıkarılan 
su ile sulanan bir dekardan alınan pancar ürü
nünde 78,18 TL.'sı elektrik masrafı olmak üze-
redekar başına su giderleri 91,80 TL.'sini ve 
çeltikte 108,10 TL. elektrik gideri olmak üzere 
dekar başına su gideri 127,50 TL.'sim bulmak
tadır. Pancar ve çeltiğin* maloluş bedeli şöyle
dir. 

Pancar : 
TL/Dk. 

Traktörle sürme 3 defa 45 
Gübre 150 Kg. (çeşitli) 87,50 
Tırmık ve ekim 10 
Çapa 3 defa 82,50 
Sulama işçiliği 3 su için 13,50 
Sulama suyu ücreti (hesapla) 91,80 
Hasat (söküm, başkesme, öbek yapma) 75 
Tahmil tahliye 30 
Nakliye (ton başına 30 TL. dan) 120 
Müteferrik 49,70 

Toplam üretim giderleri 
Pancarla beraber yan ürün olarak elde 
edilen küspenin üretim gideri 
Çeltik j 

Traktörle sürme, 2 defa 
Diskaro 
Gübre 45 Kg. (çeşitli) 
Tava kanal yapma 
Tohum, 20 Kg. X 3,50 
Tohum, gübre atma, bulandırma 
Yabancı ot temizliği 
Hasat (biçme ve demet yapma) 
Çeltik ustası işçilik ücreti 
Harmana taşıma 
Batos kirası 
Batos işçiliği 
Çuval (2/5 elden çıktığından) 
Nakliye 3 Krş. tan X 500 Kg. 
Sulama suyu ücreti (Hesapla) 
Müteferrik 

Toplam üretim giderleri 

605 

14 

TL/Dk. 

30 
7 

60 
60 
70 
20 

100 
80 

100 
12,50 
50 
10 
30 
15 

127,50 
33 

805 

Üreti değerleri isıe şöyledir : 

Verim Fiyat Tutarı 
Kg/Dk TL/Kg TL/Dk 

Pancar 4 000 0,20 800 
Küspe 1 200 0,04 48 

Çeltik 500 2,15 1 075 

Bu durumda çiftçiye kalan net gelir, 

Pancarda; 229 TL/Dk ve çeltikte 270 TL. 
olmaktadır. Bu sonuçlara gör© pancarda üre
tim giderlerinin % 37'si çeltikte % 33,5'u net 
gelir olarak çiftçiye kalmaktadır. Net gelirin 
içine üreticinin emeği ve tarla kirası da gir
mektedir. 

Yukarda görüldüğü g'ilbi elektrik giderinin 
toplam üretim gideri içindeki oranı panoar ve 
çeltikte % 13 kadar olmaktadır. Bu hesapla
mada elektrik fiyatı olarak 42 kuruş/kwh alın
mıştır. Çiftçiler, (toprak ve su) kooperatifle
rinde geri ödeme başladığında bugünkü sula
ma fiyatılarına efe olarak pancarda dekar ba
şına 47,45 TL. ve çeltikte 73,10 TL. daha öde
yecekler, böylece sulama suyu ücreti pancar
da 139,25 TL/Dk. ve çeltikte 200,,60 TL/Dk. 
ya çıkacaktır. Bu durumda üretim giderleri 
pancarda 666,45 TL./Dk. çeltikte 878,1 TL./Dk. 
olacak ve elektriğim oranı '% 12'ye, net gelirin 
üretim giderlerine oranı da pancarda % 27'ye 
çeltikte % 22,5'a inecektir. 

Bugün uygulanmakta olan elektrik satış 
tarifeleri sanayi' için mutlaka indirimli bir fi
yat uygulanmasını zorlamamaktadır. Ücret ta
rifeleri! tüketilmin artışına göre inen basamak-
İh bir düzende ve çekilen güçle enerji arasında
ki oranın büyüklüğüne göre ucuzlayan bir ya
pıda olduğundan, bu duruma uygun elektrik 
kullanan herkes özellikle sanayi için elektrik 
fiyatları elverişli gelmektedir. Aynı tarife
nin uygulandığı, tarımda da aynı şartlar yara
tıldığında aynı elektrik fiyatına ulaşılacaktır. 
Ancak maden istihsal yerlerinde ve elektrik' 
enerjisi ile maden tasfiye veya izabe eden ku
rumlarda bu amaçla kullanılan elektrikten Gi
der Vergisi ve Belediye Resmi, ton başına 2 000 

Not : Devlet Ba/kanlığından cevap geldiğinde 
Tutamak Dergisinde yayvmkmacaktvr. 

— 686 — 



M. Meclisi B : 116 28 . 5 . 1973 O : 1 

feİlovatsaattan fazla elektrik enerjisi kullanı
lan yerlerde de, bu elektrikten köy elektrifikas
yonu payı alınmamaktadır. Kilovatsaat başına 
3 kuruşu bulan bu vergi1, resim ve paylar ge
nel olarak tarım ürünlerinin üretiminde kulla
nılan elektriğin üzerine binmekte, anılan özel
likleri taşıyan sanayi dallan ise bu vergi', resim 
ve payları ödememıelktedMer. 

Tarım için elverişli bir tarife yapılması, di
ğer tüketicilerin kullandığı elektrik fiyatları
nı artırmakla mümkündür. Ancak, vergiler ba
kımlından tarım yönünden bir çıfcar sağlıam'aik 
itee vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına 
bağlı kalmaktadır. 

Durum ilgili soru önergesine karşılık olmak 
üzere arz olunur. 

İsmail Arar 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanı 

21. — Konim MUletveltM V»fa Tanır'ın. T» 
caref, V». Kana"ti Odaları ile Ticaret Borsaları 
B'r^i^n.p, r>av' sorv, önerne.si w Dıs Ekonom*1' 
tUskAlo,r Bakanı özer Derbü'in yazılı cevabı 
(7/697) 

11 . 9 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Dış İlişkiler Bakanlığı 

ve Ticaret ve Sanayi bakanlıklarınca yazılı 
olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurulma-
smı saygılarımla rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Dr. Vefa Tanır 

5590 sayılı Kanun ile kurulmuş bir meslekî 
teşekkül olup kamu görevi ifa eden Ticaret ve 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine 
evvelce Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 
bâzı görevlerin ve tanınan bâzı yetkilerin son 
olarak Hükümetçe ittihaz olunan bir kararla ve 
Anayasaya aykırılık gerekçesiyle geri alındığı 
malûmdur. 

Halen, sayın Bakanlıkça yürütülmekte olan 
aynı görevlerin ifasında sağlanan yararın nite
limi ve niceliği hakkında, aradan geçen kısa za
man dikkate alınarak, bilgi istemek mümkün 
görülmemektedir. Ancak, basından da öğrenil
diğine göre, son alman kararla, Odalar Birliği 
vazifesini ifa ettiği zaman içinde yerine getir
diği hizmetinin karşılığında sağladığı primlerin 
hâsılatından da mahrum bırakılmıştır ve bu se

beple, Hükümet tarafından verilen görev icabı 
vıllardan beri istihdam olunan yüzlerce perso
nelin maaşlarının birlik tarafından ödenmesin
le büyük bir müşkülât ortaya çıkarılmıştır. Bu 
durum bir emrivaki ile ihdas edilmiş görünmek
tedir. Buna göre : 

1. • Odalar Birliğine görevi veren Bakanlık, 
verdiği görevi geri alan yine Bakanlık olduğu
na göre ve birlik 5590 sayılı Kanunla kurulmuş 
bulunduğuna göre, birliğin ve personelinin mâ
ruz bırakıldığı bu sıkışık durumun neticesi ne 
olacaktır ve mesuliyeti kime raci bulunacak
tır?. 

2. Bakanlıklar, Anayasamızda belirlenen 
karma ekonomi düzeni içinde özel sektörün ye
gâne temsilcisi olduğunu bildiğimiz Odalar Bir
liğinin yaşatılması ve kendi mevzuunda yetiş
miş, tecrübeli personelinin hal ve istikballerinin 
Vr teminata bağlanması için ne gibi tedbirler 
"'"^inmektedir?. 

T. C. 
Dış Ekonomik İlişkiler 15 . 10 . 1971 

Bakanlığı 
Dış Ticaret G-enel Sekreterliği 

No. : 411-0/20512 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliği personeline dair Kon
ya Milletvekili Vefa Tanır tarafından verilen 
vazıh soru önergesi hakkındaki Bakanlığımız 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Arz olunur. 
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı 

Özer Deribil 

Konya Milletvekili Sayın Dr. Vefa Tanır'ın 
vasılı soru önergesi incelendi. 

Anayasanın 117 nci maddesinde, Devletin 
diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esasla
rına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 
hizmetlerinin gerektirdiği aslî v- sürekli »örcv-
Terin memur eliyle yürütüleceği tasrih edilmiş, 
2 . 4 . 1971 tarihinde Sayın Başbakan tarafın
dan Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinde 
okunan Hükümet programında, Anayasanın 
anılan maddesi hükmüne uyulmak suretiyle 
Devlet kuruluşu dışındaki kuruluşlara devre
dilmiş görevlerin bu kuruluşlardan geri alma-
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rak doğrudan doğruya Bakanlığımızca yürütü
leceği açıkça belirtilmiştir. 

Bu itibarla .Bakanlığımızın faaliyetlerinde, 
gerek Anayasa ve gerek Hükümet programı 
esaslarına uyması tabiî ve zaruridir. 

önergede, 5590 sayılı Kanunla kurulmuş bir 
meslekî teşekkülü olan, kamu hizmeti ifa eden 
ve özel sektörün yegâne mümessili bulunan 
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 
Ticaret Borsaları Birliğine evvelce Ticaret Ba
kanlığı tarafından verilen görev ve yetkilerin 
Bakanlığımızca geri almmasİyle adı geçen bir
liğin, gördüğü hizmetler karşılığı aldığı harç ve 
ücretlerden mahrum bırakılması nedeniyle, yüz
lerce personelinin maaşlarının ödenmesi bakı
mından müşkül durumda bırakıldığı belirtil
mekte ve bu tutumun Anayasamızda , benimse
nen karma ekonomi düzenine de aykırı olduğu 
ileri sürülmektedir. 

Bu iddiaların cevapları aşağıda arz olun
muştur. 

1. Anılan birlik 5590 sayılı Kanuna göre 
kurulmuş bir teşekkül olmakla beraber, bu ka
nunla mezkûr birliğe kamu kurumu vasfı tanın
mamıştır. 

2. Adı geçen birlik özel sektörün yegâne 
mümessili de değildir. Bu birlik dışında Sanayi 
Odaları Birliği Teşkilâtı, ile ihracatçıları, Tür
kiye ziraatçilerini, esnaf ve küçük sanatkarları, 
mühendis ve mimarları, avukatları, doktorları 
temsil eden: birlik ve teşekküller de mevcudol-
duğu gibi sayıları 125'e baliğ olan işveren sen
dikası vardır. 

3. Ticaret Bakanlığınca bu birliğe evvelce 
görev verilmesi adı geçen Bakanlığın kendi gö
rev ve yetkilerinin mezkûr birliğe devri mâna
sını taşımaz, Zira 5590 sayılı Kanunun 62 nci 
maddesinin (ıh.) fıkrasında aynen «Ekonomi ve 
Ticaret Bakanlığınca., verilecek görevleri yeri
ne getirmek» denilmektedir. Madde metninde 
de açıkça görüleceği üzere, verilen görevler ge
çici nitelikte olup Anayasanın 117 nci madde
sinde zikredilen; (aslî ve sürekli) görev vasfını 
taşımaktadır. Bu itibarla,, bu görevlerin her 
zaman geri alınması mümkün olduğu cihetle, 

Not : Sanayi ve Ticaret Bakanından cevap 
geldiğinde Tutanak Dergisinde yayımlanacak
tır. 
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önergede belirtildiği gibi, sözü edilen görevle
rin almmasiyle birliğin müşkül durumda bıra
kılmasının bahis mevzuu olmaması iktiza eder. 
Birlik kendisine geçici olarak verilen bu görev
ler dolayısıyle teşkilâtını devamlı olarak geniş
letmiş ise bunda basiretli hareket etmemiş de
mektedir. Nitekim Ticaret Bakanlığı geçmiş se-

I nelerde kendisine verilmiş bulunan yetkiye is
tinaden bâzı kooperatif birliklerine ve îktisadî 
Devlet Teşekküllerine de ithalât ve ihracat ko
nusunda geçici görevler vermiş ve fakat mez
kûr teşekküller işin icabı geçici memur kullan
maları neticesi, bu görevlerin hitamında muta
zarrır hale düşmemişlerdir. 

4. Bakanlığımızın, adı geçen birliğe evvel
ce verilen görevleri geri alması keyfiyetinin 
karma ekonomi düzenine aykırı düşen bir tara
fı olmaması iktiza eder. 

5. — Anayasanın sarih hükmüne aykırı ola
rak gördürülen hizmetin gerektirdiği kadrolar 
ve personelin istihdamından bahisle bu hizmet
lerin geri alınması halin!de personelin mağdur 
olacağı iddiası da esas görevi kanunda belirli 
olan bir kuruluş için varidolmamak gerekir. 

Odalar Birliğinin iç bünyesine taallûk eden 
ve bütçe imkânl'ariyle ayarlanması gereken per
sonel durumunun kamu hizmetlerinin benim
senmesi için sebdbolarak ileriye sürülmesi müm
kün değildir. 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
sal'ın, Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir şaksın 
istimlâk edilen arazisinin geriv er ilmesine dair 
soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı 
cevabı. (7/715) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbajkan ve Sa
yın Bayındırlık Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasında aracılığınızı saygı 
ile dilerim. 

Sakarya Milletvekilli 
Hayretitn Uysal 

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Bilâl Ödül'ün 
10,5 dönümlük arazisi Karayolları tarafından 
1967 yılında istimlâk edilmiştir. Oysa adı ge
çen ilçe sınırları içinde ya da dışında Bakım 
Evi için Hazineye ait tarım ve ekonomik iş
letmeciliğe uygun olmayan yerlter mevcut idi. 



M. Meclisi B : 116 28 , 5 . 1973 O <:; 1 

Adı geçen Bilâl ödüllün geniş aile toplu-
luluğunun bu 10,5 dönümlük toprağı tek. ge
çim kaynağıdır. Bu ailenin hayatı boyunca 
dayanacağı bir arazi parçası başka yerde 
Bakım Evi kurmak mümkünken el atarsa 
o idarenin âdilliğindeıı ve yurttaşları koruyu-
euğundan kuşku duyulur. Kaldı ki, Hükü
metiniz bir reform Hükümetidir. En başta ya
pacağı iş toprak reformudur. Toprafksıza top
rak sağlama düşünülürken, geçimini salt 10,5 
dönümlük bir arazi parçasına bağlamış yurttaşın 
elinden mecburi istimlâk yolu üe bu araziyi al
mak çelişik bir tutum yaratmaktadır. Bakım 
Evi yapılacak verimsiz çok yer vardır, o böl
gede. Yaptığım girişimlerle bu haksızlığı ilgi
lilere bir türlü anlatamadım. 

Diğer taraftan Bakım Evi için 1967 yılın
dan bu yana resmen bütçeye yapım parası da 
konmamıştır. 1971 yılma kadar da üzerinde 
hiçbir iş yapılmamıştır. Yalnız bu yıl 1 nci 
bölge arazinin etrafını çevirmiş, kemdi ola
nakları ile geçici bir baraka yapmıştır. İs
timlâk parası olarak 26 bin lira civarındaki 
parayı Bilâl ödül alsın diye bankaya yatır
mış fakat adı geçenin bu topraktan başka 
dayanağı olmadığı için bu parayı da banka
dan almamıştır. Ve bütçeden para ayrılarak 
ıbakım evi yapılmamıştır. Bilâl Ödül'e toprağı 
iade edilemez mi? 

T. C. 
Başbakanlık 1 . 11 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77 - 23/13286 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 6 .10 .1971 tarih ve 7/715-4441/34097 

sayılı yazınız. 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 

Sakarya'nın Karasu İlçesinde bir şahsın is
timlâk edileın arazisinin geriverilmesi ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevabı üç nüsha olarak 
eklice sunulmuştur. 

iSaygıyle arz ederim. 
Başbakan 

Prof. Dr. Nihat Erim 

Not : Bayındırlık Bakanından cevap geldi
ğinde Tutanak Dergisinde yayınlanacaktır, 

Sakarya ^MUtetvelkii Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya'nın Karasu İlçesinde bir şahsın is
timlâk edilen arazisinin geri verilmesine ilişkin 

yazılı soru önergesinin cevaibıdır 
Karayolları Genel Müdürlüğü yol bakım 

hizmetlerini yerine getirebilmek için kuracağı 
bakımevlerini, bu hizmeti en uygun şekilde 
yürütülelbilseceği yerleri seçmektedir. 

Karasu İlçesi civarındaki yolların bakımı 
için bir bakımevi Ikurulması gerekli görülmüş 
bu maksatla adı geçen ilçe sınırları içinde 
Bilâl Ödüllün sahibi bulunduğu 18 500 met
rekarelik taşınmaz maldan 10 030 metrekaresi, 
Takdiri Kıymet Komisyonunca takdir edilen 
25 075 lira bedelle 31 . 7 . 1967 tarihinde 
kamulaştırılmıştır. Ayrıca Karasu Asliye Hu-
kulk Mahkemesi nezinde açılan tescil davası 
sonunda, Mahkemenin 2 . 11 . 1970 tarih ve 
Esas 1970/402, karar 1970/367 sayılı ilâmına da
yanarak Tapu Sicil Muhafızlığmca 22 . 2 . 1971 
tarih ve 288 yevmiye numarasiyle Karayolları 
Genel Müdürlüğü adına tescil edilmiştir. Ka
mulaştırma bedellinin Bilâl ödül'e ödenmesi 
için bankaya talimat verilmiştir. 

Bakımevi sahası, kamulaştırma plânma 
göre, hudutlandırılarak çevrilmiş ve yol ba
kım ekiplerinin kalabileceği bir barınak inşa 
edilmiştir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle kamulaş
tırılan bu arazinin Bilâl Ödül'e geriverilmesi-
ne imkân görülememektedir. 

Baş'bakan 
Prof. Dr. Nihat Erim 

23. — Ordu •Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Ordu iline bir liman yaptırılmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair soru önergesi ve Başba
kan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/722) 

12 . 10 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Başbakan 

ve Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygrlarımilıa. 
Ordu Milletvekili 

Memduh Ekşi 

Not : Ulaştırma Bakanlığından cevap geldi
ğinde Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 
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Earadenk Tü^iye'niaı fındık ürünü -yetiş
tiriciliği bakımından en başta gelen bölgesi-
dir. Özellikle Ordu ili gerek: bu yönden ve 
gerekse bu mahsulün ihracı cihetinden diğer 
illerimizden açık üstünlüğü olan bir şehri-
mizdir. Örneğin; bu sene de gerek rekolte ge
rekse ihraç bakımından bu ilimiz başta gel-
melıted'r. Karadeniz Bölgesi Fındık ihracat
çılar Birliğinin 1 . 10 . 1971 gün ve 8/658 
sayılı sirkülerine göre 1971 findik ürünün
den 30 . 9 . 1971 gününe kadar Karade
niz'den 7 163 640 Kg. iç fmdıjk 10 000 Kg. 
ıkabuklu fındık yine aynı sene içinde 1970 
mahsulünden 69 049 ton iç 3 946 Kg. kabuklu 
fındık ihracedi'l'miş bulunmaktadır. İhracedi-
len bu fındığın büyük bir kısmı Ordu ilinden 
sevk edilmiştir. 

Hal böyle olduğuna göre Ordu iline bir 
liman yaptırılması kaçınılmaz bir zaruret ha
lini almış bulunmaktadır. 

Bu şartlar altında Hükümetimizce Ordu 
iline bir liman yaptırılması düşünüÜlmekte mi
dir? 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 12 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77 - 98/14328 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İ lgi : 14.10.1971 tarih ve 7/722-4517/34655 

sayılı yazınız. 
Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 

İline bir liman yaptırılmasının düşnülüp dü
şünülmediğine ilişkin 12 . 10 . 1971 tarihli 
yazılı soru önergesinin cevabı üç nüsha ola
rak eklice sunulmuştur. 

iSaygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin Ordu 
İline bir liman yaptırılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine ilişkin 12 . 10 . 1971 tarihli ya

zılı soru önergesinin cevabıdır. 

Ordu tüne bir liman yapılması için De-
miryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İn
şat Reisliğine etüt ve proje çalışmaları yapıl
mış olup, bu çalışmalar sonunda Ordu Limanı 

projesi fizibl bulunmadığı gerekçesi ile 1972 
yılı Yatırım Programına ithal edilmemiştir. 

Başbakan 
Prof. Dr. Nihat Erim 

24. — îçel Milletvekili Celâl Kargil'nm, üni
versite ve yüksek okullarda çift tedrisat yapıl
masına dair soru, önergesi ve Başbakan Nihat 
Erim'in yazılı cevabı (7/773) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

:. Aşağıdaki sorunun yazılı olarak Sayın Baş
bakan ve Millî Eğitim Bakanı tarafından cevap
landırılmasını arz ve teklif ederim. 16 . 11 . 1971 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

Bugün Üniversiteye başvuran 100 bini aşkın 
öğrenciden ancak 35 bin civarındaki genç Üni
versiteye girebilme olanaklarına kavuşabilmiştıir. 
Bu durumda, 70 binden fazla genç insan açıkta 
kalmıştır. Günümüz koşullarında bu gençlerdin 
tümü askere gidemeyeceklerine ve belirli bir iş 
sahibi olamayacaklarına göre, 70 bin aileyi ilıgi-
lıenıdiren, böylece 1 milyona yakın insanın soru
nu haline gelen bu kangrenleşmiş yarayı tedavi 
etmek hükümetlin başta gelen görevlerindendir. 
Anayasamızın 50 noi maddesi, «Halkın öğrenim 
ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama devletin baş'a 
gelen ödevlerimdendıir,» delmesine rağmen, hükü
metin hâlen bu işe el atmaması da Anayasa ge
reği bir ödevi yerine getiraıeyişinin açık bir ör
neğidir. 

Bu soruna, Eğitim Reformu gerçekleştirilin
ceye kadar, günümüz koşullarında tek çözüm yo
lu, Üniversite ve Yüksek Okullarda «Çift Tedri
sat» sisteminin uygulanması olacaktır. Bu yol, 
hem açıkta kalan öğrencilere okuma olanakları 
sağlayacak, hem de öğretim kadrolarındaki tıka
nıklıkları giderecektir. Aynı zamanda bu yolla 
plânlamanın öngördüğü hedefe ulaşmak için ge
rekli insangücüne bir an önce sahip olma imkâ
nına da kavuşulacaktır. Nihayet bu yolla, Özel 
Yüksek Okullarına devletleştirilmeısinden sonra 
ortaya çıkan öğrenciler aleyhine durumların da 
çözüımlenonesi fırsatı yaratılmış olacaktır. An
cak bu uygulama, geçmişte bu soruna çözüm bul-

Nöt :. Millî Eğitim Bakanının cenap geldi
ğinde Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 
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inak için İstanbul Ünuiversitesiniin bâzı fakülte
sinde, A. Ü. Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde ve 
İstanbul Teknik Üniversitesinde, Üniversite yö
neticilerinin ve öğretim üyelerinin feragat ve fe
dakarlık] arıyle uygulamasüna başlanılan ve ola
naksızlıklar ve plansızlık nedeniyle başarısızlığa 
uğrayan gece eğitimi biçiminde anlaşılmamalı
dır. 

Bu konudaki görüşlerinden yararlanmak 
amacıyle kendileriyle görüştüğümüz, Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Taksin Özgüç, İstan
bul Üniversitesi Rektörü Prof. Nazım Terzioğ-
lu, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Yusuf Var-
dar ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Erol Cansel, Dil Tarih. Coğrafya 
Fakültesi Dekanı Prof. Şerafettin Turan, Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Lütfi Tat ve Ziraat Fa
kültesi Dekanı Prof. Necmettin Sönmez'de aşağı
daki görüşte birleşmişlerdir: 

«Bu sorun, Üniversite ve Yüksek Okullarda» 
«Çift Tedrisait» sisteminin uygulanmasıyle çö
zümlenebilir. Ancak bu sistemin uygulanması 
palyatıif tedbirlerle değil, hükümetçe sağlam te
mellere dayandırılmabdır. Bu amaçla hükümet 
öğretim üyelerinin ve gerekli personel kadrosu
nun temini ile bunların ödenek ve diğer ihtiyaç
larını karşılayacak kanuni tedbir ve çareleri bul
malıdır.» 

Bu durumda, Üniversite yöneticilerinin de, 
eğitim Reformu gerçekleştirilinceye kadar, bu 
soruna bir çözüm yolu olarak gösterdikleri «Çift 
Tedrisat» sisteminin Üniversite ve Yüksek Okul
larda uygulanması hükümetçe ve Bakanlığınız
ca da düşünülmekte ve tasvip edilmekte midir? 
Şayet böyle bir uygulama . Hükümetçe ve Ba
kanlığınızca benimseniyor ise bu uygulamaya 
ne zaman başlaması düşünülmektedir? 

T. C. 
Başbakanlık 17 . 2 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 77-66/1377 
Konu : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29/11/1971 tarih ve 7/773-4709/36027 
sayılı yazınız. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Üniversi
te ve Yüksek Okullarda çift tedrisat yapılması

na ilişkin 17/11/1971 tarihli yazılı soru önerge
sinin cevabı, iki nüsha olarak eklice sunulmuş
tur. 

Saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Üniversi
te ve Yüksek Okullarda Çift tedrisat yapılma
sına ilişkin 16/11/1971 tarihli yazılı soru öner
gesinin cevabıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan «Üni
versiteler Kanunu Tasarısı» yüksek öğretim ala
nında özellikle üniversitelerle ilgili olarak reform 
amacımı güden geniş kapsamlı bir kanundur. 

Bu kanun tasarısı, Üniversitelerimizde ka
pasite artışını sağlamak suretiyle daha fazla sa
yıda öğrencinin ilgi ve kabiliyetlerine göre üni-
versiftelere alınması için çeşitli tedbirleri, çift öğ
retim yanında dönem sayısının arttırılması su
retiyle Üniversitelerimizdeki mevcut kapasite
den yararlanma cihetine gitmeyi öngörmekte
dir. Bundan başka, 8/4/1969 tarih ve 1143 sayı
lı Kanunun 1 nci maddesi gece öğretimini de 
diikkate almıştır. 

Prof. Dr. Nihat Eriim 
Başbakan 

25. — Afyon Kardhisar Milletvekili 'Süley
man Mvjtlu'nun, Devalüasyon kararından sonra 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar se
bebiyle- üretimin istenen ölçüde geU§ip gelişme
yeceğinin tespiti için bir Meclis araştırması 
yapılmasına \dair olup, yazılı soruya çevrilen 
önergesi ve Tarım Bakanı Orhan Dikmen ile Ti
caret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevapları 
(7/781) 

1 . 12 . 1071 
M. M. Bakanlığına 

Gündemin 42 nci sırasında bulunan «Deva
lüasyondan sonra tarım ürünlerini maliyetine 
eklenen zamlar sebebiyle üretimini istenilen öl
çüde igelişip ıgelişmeyeceğinin tespiti» hususu-
sunun yazılı soruya çevrilmesine müsadelerini-
zi arz ve teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
(Süleyman Mutlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Çalışan nüfusumuzun % 70'nden fazlasının 

ıgeçimi için İbel bağladığı tarım ürünlerinde s«on 
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yıllarda maliyet yüfeselmıesi görülmektedir. Bu
ma mukabil, çiftçi bu ürünlerini maliyet artışı
nın altında bir fiyatla elinden çıkarmak zorun
da kalmıştır. 

öıerıçekten, üst üste gelen çeşitli vergi zam
ları, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, ta
rım. ürünlerinin girdilerini, üretim giderlerini 
yükseltmiştir. Bâzı malların fiyatlarına, Hükü-
ıkümetçje ve diğer ısektörlerce yapılan zamlarda, 
tarım üretiminin maliyetini artırmıştır. Özel
likle, Hükümetin son defa aldığı devalüasyon 
kararının sonucunda da tarım üretim giderleri
nin ağırlaştığı görülmektedir. 

Diğer taraftan tarım ürünlerinin fiyatları 
ya sabit tutulmuş veya çolk az miktarda artmış
tır. Bu yüzden »çiftçimiz ve köylümüz yetiştir
diği ürerilerin maliyet artışlarını karşılayamadı
ğı (gibi geçimini sağlamakta da çjoik güç duru
ma ıgirmiş bulunmaktadır, 

Hattâ bu durumda köylüler üretime devam 
edip, etmemekte tereddüde düşmüşlerdir. Bu 
sebeple: 

1. ' Yetiştirdiğimiz başlıca tarım ürenlerin-
de devalüasyon ve vergiler ile diğer mal fiyat
larına yapılan zamların mahiyetlere letkisinin, 

i2. Tarım üreticisini yine başlıca ürerilerde 
maliyet ve ısatış fiyatları arasında kendine na
fakası için birim başına -ne miktar gelir kaldığı
nın, 

3. Maliyet giderlerinin artışı ve üreticinin 
satış fiyatlarının tatminkâr olmayışı karşısında 
tarım üretiminin istenen ölçüde gelişip, gelişme
yeceğinin, tespiti maksadı ile, Anayasamızın 
88 nıci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
yapılmasını arz ve teklif ederim. 

O. H. P. Afyonkarahisar Milletvekili 
(Süleyman Mutlu 

T. a 
Tarım Bakanlığı 

Tarım Ürünleri Değerlendirme 
ve Pazarlama Dairesi 

Başkanlığı 12 . 1 . 1972 
Şb. Md. : 

863 
Konu : Sayın Süleyman Mut
lu'nun önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 2 . 1970 gün Kanunlar Müdürlü

ğü 10/39-2366/16381 sayılı ve 7 . 12 . 1971 gün 
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Kanunlar Müdürlüğü 7/781-2365/16381 sayılı 
yazılarınız. 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süley
man Mutlu'nun, devalüasyon kararından sonra 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip geliş
meyeceğinin tespitine dair Meclis araştırması 
önergesinin bu kere yazılı soruya çevrilmiş ol
ması cihetiyle Bakanlığımız yönünden hazırla
nan cevabın 2 nüsha olarak eklice sunulduğu
nu saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. M. Orhan Dikmen 
Tarım Bakanı 

Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süley
man Mutlu'nun, devalüasyon kararından son
ra tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip geliş
meyeceğinin tespitine dair yazılı soru önergesine 
Tarım. Bakanlığı yönünden cevap. 

1. 10 . 8 . 1970 tarihli devalüasyon kararı 
ile tarımsal üretimde kullanılan girdilerden 
gübre ve akaryakıt fiyatları yükseltilmiş, daha 
sonra alınan bir kararla da traktör ve ekipman 
fiyatları bir miktar artırılmış bulunmaktadır. 
Buna karşılık ekonomik değeri olan başlıca 
ürünlerimizin Hükümetçe tesbit ve ilân edilen 
destekleme fiyatlarında da devalüasyonla bir
likte ve daha sonra gerekli yükseltmeler yapı
larak üreticilerimizin fiyat artışlarından doğa
cak zararlarını karşılama yoluna gidilmiştir. 

2. Ülkemiz tarımsal üretiminde anaürün 
grubunu teşkil eden buğday ve diğer hububat 
fiyatları, devalüasyona . tekaddüm eden hasat 
devresinde ortalama % 6 oranında artırılmıştı. 
Bu devre mahsulünün devalüasyon öncesi girdi 
fiyatları ile idrak edilmiş olması, geniş bir tüke
tici zümreyi ilgilendirmesi ve zaten devalüas
yon öncesi fiyatlarının dünya cari fiyatlarından 
yüksek bulunması nedenleri ile devalüasyondan 
sonra o yılki hububat fiyatları değiştirilmemiş
tir. Ancak 1971 yılında ilân edilen hububat 
destek fiyatları bir yıl öncesine kıyasla buğday 
çeşitlerinde ortalama % 14, çavdarda % 15, ar
pa çeşitlerinde % 22 ve yulaf çeşitlerinde % 20 
artırılarak hububat üreticisinin devalüasyon 
ve girdi fiyatları artışı dolayısıyle karşılaştığı 
maliyet artışları telâfi edilmiş bulunmaktadır. 

3. Diğer taraftan 10 . 8 . 1970 tarihinde 
ilân edilen devalüasyon kararı ile birlikte bir-
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miktar yükseltilmiş olan gübre fiyatları, 
27 . 9 . 1970 tarihli kararname ile 4 - 9 Krş/Kg. 
arasında indirilmiş ve 1971 yılında da bu dü
şük seviye muhafaza edilmiştir. Aynı şekilde 
traktör fiyatları da 1971 yılında artırılmamış-
tır. Ziraî mücadele ilâçlarında fiyat artışlarını 
önlemek için de ziraî mücadele ilâç ve teknik 
maddelerinin 31 . 3 . 1971 tarihinden itibaren 
gümrük vergi ve resimlerinden muaf olarak it
hali için karar alınmıştır. Sertifikalı ve kontrol
lü tohumluklar ile asma meyve fidanları satış 
fiyatlarında zarurî bâzı artışlar olmuşsa da 
bunlar asgarî seviyelerde tutulmuştur. 

4. İhracatımızda önemli yer tutan destek
leme alımları uygulanarak fiyat garantisi sağ
lanan ürünlerimizin devalüasyon sonrası deka
ra masraf ve safi gelir artışları aşağıdaki tab
loda gösterilmiştir. 

!Ürün 
Masraf artışı 

(Dek/TL.) 

Pamuk (Kütlü) 15,31 
K. Üzüm (Kıraç) 7,30 
K. Üzüm (Taiban) 8,50 
K. İncir 6,47 
Fındık 8,20 
Antep fıstığı 8,73 

Safi gelir artışı 
(Dek/TL.). 

85,95 
80,10 

219,50 
67,03 
80,20 

183,27 

Cetveldeki rakamlar ortalama değerler ol
makla beraber, devalüasyondan sonra tespit 
edilen alım fiyatları sayesinde üreticilerin safi 
gelirlerinde bâzı ürünler için oldukça önemli ar
tışlar sağlandığı görülmektedir. 

1970 yılı üretimi için durum bu olduğu gibi, 
1971 yılı taban fiyatları 1970 yılı fiyatlarına 
oranla kuru üzümde % 4,5, kuru incirde % 17,5, 
Antep fıstığında % 10, fındıkta % 13 ve pa
mukta önce % 1.1 ve daha sonra yapılan bir fi
yat yükseltilmesi ile % 20 artırılmış bulunmak
ta ve üreticilerin genel fiyat artışlarından do
ğacak zararlarına karşı tedibir alınmış olmak
tadır. 

4. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere 
alman kararlar gerek üretici gerekse tüketici 

Not : Başbakandan ve Maliye Bakanından 
cevap geldiğinde Tutanak Dergisinde yayımla
nacaktır. 

açısından mâkul ve dengeli olup, bu kararlar 
sonucunda, tarım ürünlerimizin ihracında deva
lüasyonun sağladığı müspet ortamdan yararla
narak temin edilecek artışlarla tarım ürünleri 
fiyatları çiftçimizi daha çok tatmin edecek bir 
seviyeye ulaşacağından, üretimi teşvik edecek 
ve mevcut stoklar eritilerek destekleme alımla
rına olumlu yönde daha çok etkisi olacaktır. 

İmza 
Daire Başkanı 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 13 . 5 . 1972 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : XII. 

6/10382, 7/781 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 7 . 12 . 1971 tarih ve 2365/16381 sayı
lı yazınız. 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, devalüasyon kararından sonra tarım 
ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar sebebiyle 
üretimin istenen ölçüde gelişip gelişmeyeceği
nin tespiti için bir Meclis araştırılmasına dair 
olan ve Millet Meclisi Genel Kurulunun 
1 . 12 . 1971 tarihli 9 ncu Birleşiminde yazılı 
soruya çevrilen önergesinde istenen hu
suslar genellikle Tarım Bakanlığını ilgilendir
diğinden mezkûr Bakanlıkça 12 . 1 . 1972 tarih 
ve 863 sayı ile Sayın Başkanlığınıza gerekli ce
vap verilmiş bulunmaktadır. 

Bakanlığımızca, bu konuda belirtilecek ay
rıca bir görüş bulunmamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
N. Talû 

'Ticaret Bakanı 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargilı'nın, tek
nik personelin Personel Kanunundan yeterince 
faydalandırılmayış nedenlerine dair soru önerge
si ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/788 V 

3 . 11 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ve 
Sayın Maliye Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kangılı 
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'Devlet Memurları Kanununun tatbikatı ile 
Mühendisler, kanun ruhuna aykırı olarak mük
tesep hakları olan net aylıkları dahi alamamak
tadırlar. Ayrıca 5-15 yıllık mühendisler, 8-10 
yıl aynı ücreti almak durumuna düşürülmüş 
ve artan hayat pahalılığı karşısında moral bo
zukluğuna uğramış, yarınından endişe duy
maya başlamış ve bunlar da randımanın düş
mesine sebebolmuştur. 50 bin civarındaki tek
nik personelle ilgili Personel Kanunundaki ak
saklıklar biran önce ele alınmadığı takdirde, 
ükemizde yapılan beyin göçü en yüksek sevi
yesine ulaşacak ve Devlet sektöründe yetiş
miş teknik personelden artık Devlet yarar
lanma olanaklarını tam anlamıyle kaybede
cektir. Bu nedenle, teknik personelle ilgili 
aşağıdaki soruların cevaplandırılmasında sa
yısız yararlar görmekteyiz. 

!l. İş güçlüğü ve iş riski ve teminindeki güç
lük zamları/ f 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
VI ncı kısmınım sonuna 1327 sayılı Kanunla 
eklenen ek madde gereğince düzenlenen iş güç
lüğü ve iş riski ve teminindeki güçlük zamla
rına ait yönetmelik, Bakanlar Kurulunun 7/21866 
sayılî kararnamesi olarak 8 . 8 . 1971 günlü 
Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

a) 1971 yılı Bütçe Kanununda bu zam
ların taban ve tavanları ile kimlere ödene
ceği belirtilmiş olmasına rağmen hangi kad
ro ve görevlere ne miktar ödeme yapılacağı 
bugüne kadar niçin açıklığa kavuşturulama
mıştır? 

b ) 7/2866 sayılı Kararnamenin 4 ncü bö
lümünün geçici maddesindeki ödemelerin baş
langıç tarihini tespit edecek olan kararname 
bugüne kadar niçin çıkarılmamıştır? Ne za
man çıkarılacaktır ? 

2. Mahrumiyet yeri ödeneği : 
657 ve değişimi olan 1327 sayılı Devlet Me

murları Kanununun meriyete girmesinden ön
ce tatbik edilmekte olan 4/1019!5 sayılı Ka
rarname gereğince teknik personele 214 TL.'na 
kadar mahrumiyet yevmiyesi ödenmekte idi. 
Devlet Memurları Kanunu meriyete girdik
ten sonra bu ödemeler durdurulmuş ve aynı 
kanunun 195 ilâ 198 nci maddeleri gereğince 
çıkarılması gereken mahrumiyet yeri ödene
ği yönetmeliği bugüne kadar niçin çıkarılma

mıştır. Mahrumiyet bölgelerinde teknik ele
man çalıştırılmasına ihtiyaç yok mu? 

3. Yolculuk giderleri ve gündelikleri : 
6245 sayıb. Harcırah Kanunun; yolluk gün

delikleri kadro aylığının % 3'ünden az, % 6' 
smdan fazla olamaz şartı vazedilmiş ve 1 nci 
derece Devlet memurunun aylığı 1 000 TL., ola
rak tespit edilmiştir. Bu duruma göre 1 nci sı
nıf Devlet memurunun, bütçe kanunu ile tes
pit edilecek azamî yolluk gündeliği 60 TL. 
olabilecektir. Tabiîdir ki, memur sınıfı aşağı
lara indikçe bu gündelik de düşecektir. Bu
gün cari olan yolluk gündelikleri, 16, 18, 24, 
28, 33, 38 TL.'dur. Bu miktar ile, bugünkü or
tamda büyük şehirler dışında dahi müteva
zı bir yaşantı temin etmek ekseri kabil ol
mamakta ve bir vazifeye geçici görevle me
mur gönderilmekte müşkülât çekilmektedir. 
Bu durum, kontrol müessesesinin çalışmasını 
frenlemekte ve yatırımları aksatıcı mahiyet 
almaktadır. Bu durumu günün şartlarına uy
durmak için 61245 sayılı Harcırah Kanununda 
bir değişiklik yapılması düşünülüyor mu? 

4. iSosyal haklar ve yardımlar : 
a) 1 . 12 . 1970 tarihinden itibaren % 5 ora

nında Memur Yardımlaşma Kurumu aidatı ke
silmeye başlamış ve bir yıl içinde Devlet Me
murları Yardımlaşma Kurumu Kanununun çı
karılması âmir hükmü konulmuş olmasına rağ
men, bugüne kadar kanun niçin çıkarılmamış
tır? 

b) Devlet Memurları Kanununun 188 nci 
maddesince hastalık ve analık sigortası için 
çıkarılması öngörülen Özel Sigorta Kanunu 
bugüne kadar çıkarulmadığından, hastalık ve 
analık sigortası işleyememekte ve bu gibi hal
ler memura büyük malî külfet yüklemekte
dir. Anılan kanun ne zaman çıkarılacaktır : 

5. Kadro durumları : 
657 ve değişimi olan 1327 sayılı Devlet Me

murları Kanununun 36 ncı maddesinde mühen
dislerin 10 ncu derecenin 3 ncü kademesinden, 
yüksek mühendisleri 9 ncu derecenin 3 ncü ka
demesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler, denilmekte
dir. Halbuki 19 Kasım 1971 gün ve 140I2O sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan 7/3434 sayılı Ka
rarname, 1-2-3 ve 4 ncü derece kadroları be
lirterek, sahalarında uzman olmuş mühendis-
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lerin Genel İdare Sınıfı hizmetinde olmadık
ça, yani sınıf değiştirmedikleri müddetçe hiç 
bir zaman 1-2 ve 3 ncü derecelere erişemeyecek
lerdir. Teknik Hizmetler sınıfında çalıştırı
lan uzman mühendislerin 1-2 ve 3 neü deree-
lere yükselmeleri niçin önlenmiştir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 28 . 8 . 1972 

Ankara 
3a:nko : 117010-236-23471 

Konu : Önerge hk. 
Millet Meclisi 'Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü sözü ile gelen 14.. 6 . 1972 tarih ve 
7/788/4803/36652 sayılı yazınız. 

İlgideki yazınızla talebetmiş olduğunuz 
İçel Milletvekili Celâl Kargılımın teknik perso
nelin, Personel Kanunundan yeterince fayda-
landırulmayış nedenlerine ait yazılı soru öner
gesine hazırlanan cevap iki nüsha olarak gön
derilmiştir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 
ıMaliye Bakanı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Mü

dürlüğü sözü ile alman 1 4 . 2 . 1971 gün ve 
7/788-4803/36652 sayılı yazı. 

7 Haziran 1972 tarihindeki duruma göre 
İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nm öner
gesinde cevaplandırılmasını istediği hususlar 
aşağıda açıklanmıştır. 

1, 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunun 
71 nci maddesi ile eklenen ek madde gereğin
ce düzenlenip 31 . 7 . 1971 tarih ve 7/2866 sa
yılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe gi
ren «İş riski, iş güçlüğü ve teminindeki güç
lük zammına ait yönetmelikin 3 ncü maddesin
de; hayat ve sağlık için tehlike veya çalış
ma şartlan bakımından güçlük arz eden ve
ya normalin üstünde gayret sarfını gerekti
ren veya eleman temininde müşkilât çekilen 
görevler için iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki 
güçlük zamlarının ödeneceği ve söz konusu 
zamların bütçe kanunlarında gösterilen görev
ler için ve bütçe kanunlarında gösterilen mik
tarlar üzerinden verileceği kabul edilmiştir. 

Aynı yönetmelimin 4 ncü maddesinde, bu 
zamların ödenmesini gerektiren görevlere baş

lanıldığı günden itibaren hak kazanılacağı zik
redilmektedir. 

1376 sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununun 17 ve 
1567 sayılı 1972 yılı Bütçe Kanununun 23 ncü 
maddesinde, kurumların mevzubahis zamların 
hangi görevler için ve ne miktarda ödeneceği 
konusundaki tekliflerini Devlet Personel Da
iresine bildirecekleri ve bu dairenin görüşü ve 
Bakanlığımızın teklifi üzerine Bakanlar Ku
rulundan karar alınabileceği açıklanmakta
dır. 

Gerek yönetmelik ve gerekse bütçe kanun
larında belirtilen işlemler tamamlanmadıkça, 
bu zamların kimlere ve hangi tarihten itiba
ren ödenmesi gerektiğini önceden tâyin et
mek mümkün değildir. 

Cumhuriyetin kurulduğu tarihten itibaren 
uygulanagelmekte olan sistemin kaldırılması 
ve yeni bir esasın yerleşmesi döneminde, uy
gulamalardan doğan gecikmelerin sayın par-
lâmanterlerce anlayışla karşılanacağını ümit et
mekteyim. 

2. 1567 sayılı 1972 yılı Bütçe Kanununun 
65 nci maddesinin (k) fıkrası ile 1972 malî yı
lında mahrumiyet yeri ödeneğinin uygulan
maması kararlaştırılmıştır. Teknik elemana 
ekonomik kalkınmanın fiilen yürütüldüğü 
her sahada ihtiyaç bulunmakta ve buralarda 
çalışan personele şantiye ve ağırlık zamları 
ödenmektedir. 

3. Genel Kamu Yollukları kanun tasarı
sı hakkında çalışmalar önümüzdeki günlerde 
sonuçlanmak üzeredir. Tasarının Yüce meclis
lere şevkinden sonra bütçe imkânlarımız dâ
hilinde yollukların artırılması önerilecektir. 

4. önergenin 4 ncü maddesinin (a) fıkra
sında Memur Yardımlaşma Kurumu kanun 
tasarısının şimdiye kadar hazırlanmama neden
leri sorulmaktadır. 

Bilindiği üzere bu konuda hazırlanan ta
sarı Yüce Meclislere sunulmuştur. 

Genel Sağlık Sigortası için ise çalışmalar 
önümüzdeki günlerde sonuçlanacak ve Yüce 
meclislere sunulacaktır. 

5. 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 
ncü ve 1376 sayılı 197İİ yılı Bütçe Kanununun 
9 ncu maddesi gereğince Genel ve Katma büt-

Not : Başbakanlıktan cevap geldiğinde Tuta
nak Dergisinde yayımlanacaktır. 
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celi idarelerde 1, 2, 3 ve 4 neü maddelere gir
mesi uygun görülen görevler 13 . 11 . 1971 ta
rih ve 7/3434 sayılı Bakanlar Kurulu Karar
namesi ile tespit edilmiş bulunmaktadır. Mez
kûr Kararname ile tespit edilen görevler yal
nız Genel İdare hizmetleri sınıfına ait olma
yıp, hizmetin niteliğine göre 657 sayılı Dev
let Mamurları Kanununu değiştiren 1327 sayı
lı Kanunun 36 ncı maddesi ile tespit edilen bü
tün sınıflardaki görevleri kapsamaktadır. 1327 
sayılı Kanunun 43 ncü maddesi gereğince ek 
gösterge yönetim sorumluluğuna binaen veril
diğinden, yalnız Genel İdare hizmetleri sını
fından olanlara ek gösterge verilmektedir. 

(Bilgilerinize arz olunur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 

27. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Bursa Üniversitesinin kuruluş hazırlıkları ile bu 
üniversiteye bağlı Tıp Fakültesinin Uludağ'a ta
şınmasına d-air soru önergesi ve Millî Eğitim Ba
kam İsmail Araf in yazüı cevabı (7/801) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Millî Eğitim ve Sağlık 

Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygı ile rica ederim. 

Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga 

Soru : Bursa'da, Uludağ Kirazlıyayla mev
kiinde, içinde Türkiye İşbankasmın da hissesi 
bulunduğu bir Anonim Şirkete ait tam teşek
küllü bir sanatoryum vardır. (Sanatoryum, ma
lî nedenlerle şirketçe kapatılmıştır. Edindiği
miz bilgiye göre, bu tesislerin satılması düşü
nülmektedir. 

Diğer taraftan Bursa merkezinde Sağlık ı 
'Bakanlığınca büyük bir göğüs hastalıkları has
tanesi yapılmış ve hastanenin bir kısmı bu yıl 
hizmete açılmıştır. 

Ayrıca, Bursa Üniversitesinin kuruluş ha
zırlıkları ilerlemiş bulunmaktadır. Nitekim, 
İstanbul Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi iki 
yıl öncesi Bursa'da öğrenime açılmıştır. Ancak, 

Not : Sağlık ve Sos-yal Yardım Balcanından ce
vap geldiğinde Tutanak Dergüinde yayımlanacak- I 
tır. I 
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fakülte çok dar şartlar altında öğrenim yapa
bilmektedir. 

Bursa'da ilgililer, Uludağ Sanatoryumunun 
Sağlık Bakanlığınca devralınmasını ve merkez
deki göğüs hastalıkları hastanesinin Uludağa 
nakledilmesini ve göğüs hastalıkları hastane
sinin de Millî Eğitim Bakanlığına devredile
rek Tıp Fakültesinin İm binada öğrenime de
vam etmesinin çok yararlı olacağı düşünce
siyle çalışmalar yapmaktadırlar. 

'Kanımızca çok isabetle gördüğümüz bu ça
lışmalara Millî Eillî Eğitim ve Sağlık Bakanlık
ları katılmayı düşünmekte midir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 12 . 1 . 1972 

Özel 
00018 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 23.12.1971 tarih ve 7/801-4895/37244 
sayılı yazıları. 

'Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, Bur
sa Üniversitesinin kuruluş hazırlııkları ile bu 
üniversiteye bağlı Tıp Fakültesinin Uludağa ta
şınmasına dair yazılı soru önercsi'ile ilgili ce
vabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
ılsmail Arar 

Millî Eğitim Bakanı 
Bursa Milletvekili Sayın Sadrettin Çaanga' 

nın, Bursa Üniversitesinin kuruluş hazırlıkla
rı ile bu üniversiteye bağlı Tıp Fakültesinin 
Uludağ'a taşınmasına dair yazılı soru önerge
si ile ilgili cevabımız. 

Bursa ili merkezinde inşa edilmiş olan Gö
ğüs Hastalıkları Hastanesinin, Bursa Tıp Fa
kültesi olarak kullanılmak üzere tahsisi hu
susunda Bursa Valiliği tarafından yapılan 
teklif, Bakanlığımızca da olumlu karşılanmış
tır. 

Ayrıca, bu teklif hakkında İstanbul Üniver
sitesi Rektörlüğünün mütalâası da sorulmuştur. 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü kendileri
ne de gönderilmiş olan Bursa Valiliğinin tek
lif yazısına karşılık olan ve bir suretini de Ba
kanlığımıza gönderdikleri cevabî yazılarında; 
göğüs hastalıkları hastanesinin Tıp Fakültesi 
için uygun olduğunu, hastanenin yerinde gö
rülerek pek yakında Bakanlık yetkilileri ile 
hastanenin devri hakkında gerekli protokolün 
hazırlanacağını, ancak, bu hastanenin geçici 
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İçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılı'nm, fai
li meçhul cinayetler, Hapisane kaçakları, Siya
sal Bilgiler Fakültesinde bir polisin oopla kız
lara tecavüz ettiği ve 1968 yılından bu yana 
gençlik olaylarında öldürülen gençlerin kabil
leri hakkındaki önergesi ile ilgili olarak Bakan
lığımıza intikâl etmiş olan bilgiler aşağıya çıka-

-^nlmıştır, 

olarak düşünüldüğünü, üniversite ve fakülte 
için istenen bina ve arazi konusunun ayrı bir 
konu olduğunu bildirmiştir. 

28. — İçel Milletvekili 'Celâl Kargılı'nm, 1968 
yılından bu H/ana gençlik olaylarında öldürülen 
gençlerin katillerine dair soru [önergesi <ve İçişle
ri Bakanı Ferit Kubat üe Adalet Bakanı Suat 
Bilge'nin yazılı cevapları ^(7/814) 

Millelt Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Baş

bakan, Adalet ve İçişleri Bakanları tarafından 
cevaplandırılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 
1. — Türkiyie'de kaç cinayet olayı halen fa

ili meçhul durumdadır? 
2. — Türkiye'de kaç hapis kaçağı bulunmıak-

tadır? 
3. —. Senatoda Taylan özıgür'ü öldüren po-

ılils m'emurunun Kanada'da görevli olarak bulun
duğu açılklaomıştı. Bu konuda tahkikat açılmış 
mıdır, açılmış iste tahkikat ne sıonuç vermiştir1? 

•4. — Basında, İzmir plâkalı ve plâka numa
rası 138 olan siyah polis \Volks wagen otomobi
lin şoförü olan ve arakadaşları tarafından 138 
Necdet olarak tanınan bir polis memurunun Si
yasal Bilgiler Fakültesinde kızlara copla teca-
tvii'Z «ittiği yazılmış ve bu. olay yalanlanmamıştı!. 
Bu konuda herhangi bir tahkikat açılmış mıdır, 
açılmışsa tahkikat ne sonuç vermiştir? 

15. — 19168-den bu yana gençlik olaylarında 
öldürülen gençlerden kaçının katili yakalanmış
tır, yakalanan katillerin isimleri nelerdir? 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 25 . 3 . 1,972 
Dairte : Siyasi 
Şufoe : I.D.2. 

051260 
Konu : İçel Milletvekili öelâl Kar
gılı'nm önergesi Hk. 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 1 . 1972 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/814-4965/37730 sayılı 
yazı. 

Not : Başbakandan cevap geldiğinde Tutanak 
Dergisinde yayımlanacaktır. 

1. — Jandarma Genel Komutanlığı ve Emni
yet Genel Müdürlüğünde tutulan kayıtlara gö
re Türkiye'de 1 . 1 . 11972 tarihine kadar failleri 
tespit edilemeyen 646 adam öldürme olayı var
dır. 

2. — Jandarma Genel Komutanlığının kayıt
lama göre 1 . 1 . 1972 tarihine, kadar kapalı ve 
açık cezaevlerinden cem'an 622 kişi kaçmıştır. 

3. — Mustafa Taylan özgür'ün öldürülmıesi 
•olayına, olayın vukubulduğu andan itibaren ts-
tanlbul C. Savcılığınca el konulmuş ve yapılan 
soruşturma sırasında Beyazıt Meydanında gö
revlendirilen emniyet mensuplarının tümünün 
ifadeleri alınmış, tabancaları balistik incelemie-
den geçirilmiş, teşhis için görgü tanıklarına gös
terilmiş ve herhaaugi bir tespit yapılamamış ol* 
rmaikla beralber gazetelerde çıkan fdtoğraf ve ile
ri sürülen iddia ve beyanlar C. Savcılığınca ih
bar telâkki edilerek polis memuru İhsan (Lisan) 
Çakıcı hakkında gerekli işlem yapılmış ve kanuu 
dâvası açılmıştır. 

Duruşması gayrimevkuf olarak yapılmakta 
olan Lisan Çakıcı halen Gümüşane emniyet kad
rosunda 97/20334 yaka ve sicil sayılı polis me
muru olarak vazife görmektedir. 

4. — İzmir Emniyet Müdürlüğü emrinde 138 
plâkalı W!olkswa'&'en oto ile. Necdet isimli şoför 
polis bulunmamaktadır. 

Siyasal Bilgiler Fakültesinde kızlara copla 
tecavüz edildiğine dair iddialar üzerine Ankara 
C. Savcılığınca 71/2062 ve 71/20)36 numaralara 
kayden açılmış olan hazırlık soruşturması de
vam 'etmeıkbedir. 

5. — 1968 yılından itibaren öğrencilerle il-
ıgili olup, ölümle sonuçlanan 20 olay meydana 
gelmiş ve 23 kişi ölmüştür. 

Bu olayların tespit edilen 222 sanığından 62' 
si tutuklu, 94'ü de gayrimevkuf olarak yargı-
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lanmaktadur. 1 kişi mahkûm olmuş, 2 kişi beraat 
etmiştir. 63 ! kişi de firarda olup aranmalarına 
önemle deryam edilmektedir. 

Arz ederim. 
Ferit KuhaJt 

İçişleri Bakanı 

T. O. 2 1 . 4 . 1 9 7 2 
Adalet Bakanlığı 

• Ceza İş Gn. Müdürlüğü 
Sayı : H8;ii3i5 

Konu : İçel Milletvekili öelâl Kar-
gılı'nın sıoıru önergesinin cevaplan-
dırıldığı Hk. 

Mftet Meclisi Başkanlığına 

İliği": Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli 3 • 1". I<97ı2 gün ve 7/814-496I5/3I77301 

sayılı yazılarına : 

. İçel Milletvekili Sayın öelâl Kargılı'nin ne. 
kaldar faili nieçhul cinayet ve cezaevi firarisi 
ibulunduğu, Siyasal Bilgiler Fakültesinde copla 
kızlara tecavüz eden polis memuru ve 1968 yı
llından bu yana gençlik olaylarında öldürülen 
gençlerin •katilleri, hakkında Başlbakanlığa ve 
İçişleri Bakanlığı ile Bakanlığımıza yöneltmiş 
bulunduğu yazılı soru önergesine, İçişleri Ba
kanlığının Emniyet Genel Müdürlüğü ifadeli 
05(11260 sayılı tezkereleriyle, cevap verilmiş bu
lunmaktadır. 

İçişleri Bakanlığının söız konusu yazılarının, 
yöneltilen bütün soruları ve Bakaınlığiimızea ve
rilecek bilgileri de kapsamakta olduğunun öner
ge sahibine bildirilmesine delâlet b^yurulması-
nı saygılarımla arz ederim. 

Adalet Bakanı 
Prof. Dr. Suat Bilge 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, me
murların 9 mjlik maaş farkları ile öğrencilerin 
'burs ve yurt sorunlarına dair soru önergesi ve 
Başbakan Ferid Melen ile Maliye Bakanı $ait 
Naci Ergin'in yazılı cevapları (7/821) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdalki sorumun yazılı olarak Sayın Baş-

!ba»kan, ıSayın Maliye Bakanı ve Sayın Millî Eği

tim Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İçel Milletvekili 

Celâl Kargılı 

Memurların 'kazanılmış bir hakları olan 9 
ayılık maaş farklarının içinde bulunduğumuz yıl 
içinde de ödenmeyeceği resmî beyanlarla açığa 
çıkmıştır. Oysa 9 aylıik maaş farklarının me
murlara biran önce ödenmesi, günümüzdeki ha
yat pahalılığı karşısında kaçınılmaz bir zorun
luluk /hailine gelmiştir. V'e sanılmasın ki memur
ların kazanılmış haklarını alabilmek için giri-
şelbileeelkl'eri bütün protesto yolları tıkanmıştır. 
-Örneğin, başta üç büyük şehrimizde bir hafta 
süre ile tüm memurların işlerine yaya gidip gei-
meleri, suç olmayacağı gibi Hükümetin 'bu ko
nuya eğilmıesi yolunda kuşkusuz önemli etki* 
ler yaratacaktır. Şayet Hükümetiniz, bu ve beiı> 
zeri protesto gösterilerinin haşlamasından son
ra 9 aylık maaş farklarını ödemek durumunda 
kalmak istemiyorsa, hu sorunun çözümü için 
ne 'gibi tedbirler düşünülmektedir. 

Öte yandan, Eğitim Reformunun yapılama
masından ve hâzı fakültelerde Şubat sınav hak
kının tanınmamasından dolayı öğrencilerin öğ
retim yıllarını ve istikballerini boş yere yitiı 
melerinin, burslu öğrencilerin halen 350 TL. sı 
ile 'geçinmek zorunda olmalarının, yurt so
rununun halledilmjemiş olmasının yanında be
kâr öğrencilerin ev bulmakta güçlük çekmele
r i medeniyle sokaklarda kalmalarının çözüm yol
ları üzerine Hükümetlinizin eğilmekte olması 
karşısında, öğrenciler de bu amaçların gerçek
leştirilmesi için (bir hafta süre ile okullarına 
yaya gidip gelebilirler. 

Hükümetin bu ve benzeri suç olmayan pro
testo gösterileri haşlamadan bu temel sorunla
ra el atmaması, tesis ettiğini iddia ettiği.huzu
run yeniden 'bozulmasına bizzat kendisinin se-
hebola cağını göstermez mi? 

T. C. 
Başlbakanlılk 14 .. 11 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

iSayı : 77 - 66/11479 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 .1.1972 tarih ve 7/821 - 4972/37721 
sayılı yazınız. ' 

— 698. 
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'•".' İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, memurla
rın 9 aylık birikmiş maaş farkları ile öğren
cilerin burs ve yurt .sorunlarına ilişkin 25.12.1971 
tarihli yazılı soru önergesinin cevabı •eklice su
nulmuştur. 

iSaygıyle arz eder im. 
Ferid Melen 

Başlbakan 
içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, memurların 
9 aylık birikmiş maaş farkları ile öğrencilerin 
Iburs ve yurt sorunlarına ilişkin 25 . 12 . 1971 

tarihli yazılı soru önergesinin cevabıdır 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

Ibâzı maddelerinin değiştirilmesine ve (bu ka
nuna bâzı [maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun kapsamı dışında kalan kamu personelinin 
aylık ücretlerine dair 31 . 7-. 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunun 93 ncü umdesinin (B) 
(bendinde 657 sayılı Kanunun aylıkların öden
mesine ilişkin hükümlerinin 1 Mart 19710 tari
hinden itibaren geçerli olacağı Ibelirtildikten son-

. ra eski ve yani maaşlar arasındaki 9 .aylık (dev
reye isalbet eden farkların Bakanlar Kurulun
ca belirtilecek bir ısüre içinde ve tespit edilecek 
usule göre ödeneceği hükme 'bağlanmıştır. 

Kanunen teminat altına alınmış bir istih
kakın ödenmemesinin bahis konusu olmayacağı 
tabiidir. -

Maaş farklarının ne zaman, hangi süre ve 
usuller içimde ödenebileceğini saptamak ama-
cryle gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 1973 
yılı Bütçe teklifi ile (birlikte hazırlanacak bir 
ödeme plânı Millet Meclisine sunulacaktır. 

2. Millî Eğitim Bakanlığınca yüksek öğ
renim yapan 500 öğrenciye burs verilmektedir. 
1972 yılı Bütçesinde Iburs ıgiderleri ile ilgili öde
nekler mevcut normlara ıgöre hesaplanmış oldu
ğundan öğrenci bruslarının 1972 Bütçe yılı'için
de artırılmasına imkân bulunmamaktadır: 1973 
yılı Bütçe hazırlılkları arasında ıburs giderleri
nin artırılması imkânları araştırılmaktadır. 

Öğrenci sorunlarını da kapsayan yeni Üni
versiteler (kanunu tasarısı üzerinde son çalışma
lar yapılmaktadır. En kısa zamanda Millet Mec
lisine sunulacaktır. 

Ferid Melen 
Başbakan 

Not '.'Mitli Eğitim Bakanlığından cevap gel
diğinde Tutanak Dergisinde yoyımlanacaktvr. 

T. C. >y 
Maliye Bakanlığı 5 . 4 . 1 9 7 2 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Gn. Md. Kamu Yönetimli 

Sayı : 117002-265-9706 
Konu : 9 aylık maaş farkları Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığımla 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli, 3.1.1972 tarifti ve 4972/37721-7/821 
sayılı yazı. 

İlgideki yazınıza ek olarak alman soru öner
gesinde, İçel Milletveikili Sayın Celâl Kargılı, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygu
lamasından doğan 9 aylık maaş faiklarının 
1972 malî yılında ödenip ödenmeyeceğini sor
maktadır. 

Bilindiği üzere, 1972 yılı Bütçje Kanununun 
Yüc'e Meclislerde görüşmeleri sırasında, memur
ların birikmiş 9 aylılk maaş farklarının ödenme
sine Bütçe imkânlarının elvermemesi sebebiyle 
bu yıl için ödenek ayrılmadığı ifade edilmiş
tir. ; :l c 

Diğer taraftan, yukarıda da belirtildiği üze
re sınırlı Bütçe imikânları dolayı&iyl'e 1972 yılı 
burs giderlerinin artırılması mümkün değildir. 

Arz olunur. 
ıSait Naci Ergin 

Maliye Bakanı 

30. — Amasya Mühfvekili Yavuz Acar'ın, 
MaliyeBakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı 
personelinin durumuna dair soru önergesi ve 
Başbakan Nihat Erim'm yazılı cevabı (7/844) 

12 . 1 . 1972 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Maliye Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teş

kilâtında görevli; Şube müdürleri dâhil daha 
üst kademede bulunan uzmanlar, daJire baş
kanları, müşavirler, müsteşar yardımcıları ve 
müsteşarlar, bu makamlara gelmeden önceki ça
lışma süreleri, yer ve unvanlarımın bilinmesiine 
ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Not : Maliye Bakanından cevap geldiğinde 
Tutanak Dergisinde yayımlanacaktır. 
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Bu personelin; kadro dereceleri, görev ve I 
yetkilerini belirtecek şekilde hazırlanacak tas
nifli bilginin en kısa bir süre içerisinde ilgili 
ıbakanlıklarcıa yazılı olarak tarafıma bildirilme
sine tavassutlarınızı arz ve rica ederim. 

Amasya Milletvekili 
Yavuz Acar 

T. C. 
Başbakanlık 6 . 3 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-180/1907 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 1 . 1972 tıarih ve 7/844-5052/38461 
sayılı yazınız. 

Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın, Maliye 
Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı perso
neline ilişkin 12 . 1 . 1972 tarihli yazılı soru 
Önergesinin cevabı iki nüsha olarak ekince su
nulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın, Maliye I 
Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı perso
neline ilişkin 12 . 1 . 1972 tarihli yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. I 

Yazılı soru önergesi, Maliye Bakanlığı ile 
Devlet Plânlama Teşkilâtında görevli şube mü-
diürü dâhil daha yukarı derecelerde bulunan 
memurların bu görevlere gelmeden önceki ça
lışma süreleri, yer ve unvanları, kadro dere
celeri, görev ve yetkilerinin tesbitine ilişkin 
olduğundan,, yüzlerce görevlinin sayfalar tu
tacak olan sicil-özetinin çıkarılması ve görevle
rinin belirtilmıesi adı geçen Bakanlık ve Teş
kilâtı günlerce işgal edecek nitelik taşımakta
dır. 

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtü
züğünün 150 nci maddesinde «iSual, sarih ve 
muayyen maddeler hakkında malûmat istemek
ten ibarettir» denilmektedir. 

Bu bakımlardan önergenizde bahis konusu 
edilen soruların belli 'bir memuriyet kademesine 
inhisar ettirildiği takdirde, cevap verilebilecek
tir. 

Prof. Dr. Nihat Eırim 
Başbakan | 

— 700 
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31. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Dinar ilçesine bağlı BÜlüçalam 
köyünün yol durumuna dair soru önergesi ve 
Köy İşleri Bakanı Orhan Kürümoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1537) 

19 . 2 . 1973 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sualimin Köy İşleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
eder saygılar sunarım. 

Afyonkarahisar Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

1. — Afyon - Dinar ilçesi BÜlüçalam Köyü
nün şimdiye kadar yolunun yapılması, hiçbir 
zaman programa alınmayışının sebebi nedir? 

2. — Bu köyün yolu hangi yıl inşaat prog
ramına alınacaktır1? 

T C . 
Köy İşleri Bakanlığı 22 . 5 . 1973 
Yol,Su ve Elektrik 

İşleri Genel Müdürlüğü 
Etüt ve Plânlama 

Dairesi Başkanlığı 
126 - 03 - 03 - 3743 

Sayı : Pl. Prog. 71 
Konu : Afyon Milletvekili Sa
yın Süleyman Mutlu'nun yazı
lı soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Kanunlar Müdürlüğü deyimli 

26 . 2 . 1973 gün ve 7/1537/7422/55045 sayılı 
yazılan. 

b) 27 . 3 . 1973 gün ve 2058 sayılı yazımı
za ek. 

İlgi (a) da belirtilen yazıları ekinde Bakan
lığıma intikal eden Afyon Milletvekili Sayın 
Süleyman Mutlu'nun yazılı soru önergesinde 
bahsi geçen hususlar mahallinde tetkik ettiril
miştir. 

Afyon ili Dinar ilçesine bağlı Bülüçalan kö
yünün yolu münferit bir yol olduğundan yeter
li önceliği sağlayıp bu güne kadar icraat prog
ramlarında yer alamamıştır. 

Ancak 11 Genel Meclisinin 3 . 1 . 1973 gün 
ve 71/595 sayılı kararı ile tasdik edilen uzun 
vadeli köy yolları yapım programına göre" mez
kûr köy yolu 1975 yılında ele alınabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necimi Sönmez 

Köy İşleri Bakanı 
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32. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
•ca'nm, bir şahsın İstiklâl Madalyası müracaatına 
dair soru önergesi ve Millî Savunma Bakanı 11-
hami Sancar'm yazılı cevabı (7/1595) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

9 . 4 . 1 9 7 3 
Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca 

Soru : 
Erzurum yukarı Hasanı Basri Mahallesinden 

Haydar oğlu, 1304 'doğumlu Ahmet Koçoğlu'nun 
İstiklâl Madalyası için vâki müracaatı Erzurum 
Askerlik Daire. Başkanlığı tarafından 3 Ağustos 
1972 gün ve 1. ks. 4063 - 6 - 72 (5322) sayılı ya
zısı ile M. S. B. lığı Personel Dairesi Madalya 
Şb. ne gönderi'mistir. 

Bakanlık 8 . 10 . 1972 gün ve 2-b (3980) - 72 
sayılı yazısı ile Madalya verilemeyeceği bildiril-
mişse de; adı geçen gazi bu yazıya karşılık olarak 
verdiği 21 . 12 . 1972 günü dilekçesinde erken 
terhis sebebinin harb içinde ve harpte sağ gözünü 
kaybetmesi (sakat olması) nedeniyle terhise ta
bi tutulduğuna dair resmî belgeleriyle müracaat 
ederek durumunun bir kere 'daha incelemeye tabi 
tutulmasını is'emişse de, bu müracaatına şu ana 
kadar cevap alamamıştır. 

Halbuki adı geçen gazi mağdur, muhtaç ve 
malûldür. Şeref Madalyası ve aylığına bihakkın 
müstahaktır. 

Dosya ve s?jra numarası muhtemelen 83.504' 
tür. 

Bu sebepla :• 
1. Dilekçenin son müracaatı üzerine yeni bir 

inceleme yapılmış mıdır? Yapılmışsa son durum 
nedir! 

2. Emsalleri İstiklâl Madalyası almıştır. Üs
telik kendisi emsallerine nazaran harbde gözünü 
zayetmiştir. Bu haliyle mağduriyeti üzüntü ya
ratmaktadır. 

3. Yukarıda belirtildiği veçhile kendisi yaşlı 
olmakla beraber malî imkânsızlıklar sebebiyle 
muhtaç, mağdur ve malûldür. Bu haliyle ma
dalyanın şerefine lâyıktır. 

Bu nedenlerle; Millî Mücadeleye iştirak ede
rek üzerine düşen her türlü vatanî ve millî gö

revini yaptığı yaşayan insanların ve emsalleri
nin de şahadetiyle sabit olan bu gaziye madalya
nın biran önce verilmesi için ne düşünül mekte-
•clir-? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 24.5.1973 

Ankara 
Kanun: 390/1 - 73 

Konu: Yazılı soru önergesi. 
Mihet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 16 . 4 . 1973 tarih 7676/57457 - 7/1595 
sayılı yazı. 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nm 
Ahmet Koçoğlu'na verilecek İstiklâl Madalyası 
ile ilgili yazılı soru önergesi aşağıdaki şekilde ce-
vaplandırılmışt] r. 

Ahmet Koçoğlu'nun İstiklâl Madalyası veril
mesiyle ilgili dilekçesi gerekli işlem yapılmak üze
re Erzurum askerlik Dairesi Başkanlığına gön
derilmiştir. 

Arz ederim. 
İlhami Sancar 

Millî Savunma Bakanı 

33. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan' 
m, âfetler nedeniyle kontenjandan yabancı ülke
lere işçi olarak gideceklere dair soru önergesi ve 
İmar ve İskân Bakam M. Nebil Oktay'ın yazılı 
cevabı (7/1610) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
AşağıdaM sorumun İmar ve İskân ve Çalışma 

Balkanları tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâlet buyurmanızı istirham edenim. 

Saygılarımla. 
27 . 4 . 1973 

Burdur Milletvekili 
Nadir Yavuzkan 

18 sayılı afetler Merkez Koordinasyonu Ka
rarı ile; 

25. 10. 1971 - 7/3338 No.lu Bakanlar Kuru
lu kararından önce vuku bulan afetler nedeniy
le, kontenjandan yabancı ülkelere işçi olarak git
me sırası gelmediğinden hâlen sırada bekleyen
lerin, «afetler iki yıl içinde aktüalitesini ve etki
sini kaybetmiş olur» gerekçesiyle yabancı ülke
lere bu kanaldan gitme haklarının iptal edilip 
normal sıraya alınmalarına karar verildiğini öğ
renmiş bulunuyorum. 
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1 —• Burdurma göllerin taşip genişlemesin
den arazileri su altında kalanlar için düzenlenen 
afetzede listelerinde yer almış olanlardan bir 
fcusmı yabancı ülkelere gitmiş bulunmaktadır. 

2 —• Göllerin genişleyip su altında bıraktığı 
araziler halen su altında bulunmaktadır. Göller 
çekilmemiştir, dolayısıyle taşkın devam etmekte-
dıir. Göl genişlemesi sebebiyle su taşkını ve ara
zilerin su altımda kalması hali göllerin suyu ge
ri çekilmeye başlayıncaya kadar sürecek bir afet 
d'eımıeMıir. 

Böyle olunca, afetten önceki halin iki yılda 
-avdet edebileceği kanısı Burdur'dafci afet için 
geçerli olmamaktadır. 

3 — Devam etmekte olan afet süresinde ye
tişip çalışma yaşına giren gençlerde ailelerinin 
mâruz kaldığı felaketin içinde bulunmaktadır
lar. Bunların ailelerinden yabancı ülkelere git
me hakkı alamamış olanlara da bu haktan istifa
de imkânı tanınması hakkaniyet gereği olacak
tır. 

4 — Göl genişlemesi nedeniyle arazilerine su 
basma afetine mâruz kalıp, listeleri iptal edilen
lerin bu haktan yararlanmalarına tekrar imkân 
verilmesi için ne gibi bir faaliyet vardır 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 22/5/1973 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Bayı : 3İ/G62 

- Konu : Burdur Mil
letvekili S. Nadir Ya-
vuzkan'm yazılı soru 
önergeısi 

Millet Meclisi Başkanlığınla 

İlgi : 5. 5. 1973 gün ve Kanunlar Müdürlü
ğü 7780/58384, 7/1610 sayılı yazı. 

Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Burdur 
Milletvekili Sayın Nadir Yavuzkan tarafından 
Başkanlıklarına verilen ve ilgideki yazı ile Ba
kanlığımla .gönderilen 27.3.1973 günlü, afetler ne
deniyle konitenjandan yabancı ülkelere iç§i ola
rak gideceklere dair yazılı soru önergesine kar-
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şılık olaralk hazırlanan oevaptan iki adet ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini arz ederim. 

M. Nebil Oktay 
İmar ve İskân Bakanı 

ıSaym Nadir Yavuzkan 

Bundur Milletvekili 

1. Tarafımdan cevaplandırılmak üzere Mil
let Meclisi Başkanlığına vermiş olduğunuz 27. 3. 
1973 tarihli afetler nedeniyle kontenjandan ya
bancı ülkelere işçi olarak gönderileceklere dair-
yazılı soru önergenize karşılık olarak hazırlanan 
cevap ikinci maddeye çıkarılmıştır. 

2. Çalışma Bakanlığının 20. 9. 1971 gün ve 
914/1-60/9291 sayılı yazısı ve Devlet Plânlama, 
Müsteşarlığının 5. 10. 1971 tarih ve 2-3-6-1-9-71 
/9649 sayılı mütalâası üzerine çıkarılan 25. 10. 
1971 gün ve 7/3338 sayılı Bakanlar Kurulu ka-
rarıyle çeşitli afetlerden zarar görüp, işçi olarak 
yurt dışına gönderileceklere öncelik verilmesi 
hususu Bakanlığım Müsteşarının Başkanlığında 
bâzı Bakanlık Müsteşarlarıyla kuruluşların tem-
isieilerinden oluşan afetler Merkez Koordinas
yon Kurulu Kararına bağlı bulunmaktadır. 

Afetler Merkez Koordinasyon Kurulunun 
26. 12. 1972 gün ve 18 sayılı toplantısında; «1965 
yılından itibaren tanınmaya başlayan öncelikler
den faydalandırılmaları kararlaştırılan ve hâ
len gönderilmek üzere sırada bekleyenlerim uzun 
'bir süre içerisinde eski ekonomik güçlerine ka
vuştukları ve olağan üstü olayın yarattığı etki
lerin azamî 2 - 3 sene içinde giderilerek Devlet 
yardımlarıyla felaketzedelerin eski ekonomik 
güçlerini kazandıkları, yurt dışından gelen işçi 
ve özellikle vasıfsız işçi sayısının azalması buna 
mukabil tanınmış bulunan önceliklerin büyük 
rakamlara bağlı bulunması, sevk işlemlerin'nv 
uzun sürmesi, bu nedenle de yurt dışına gönde
rilmede öncelik tanınanlarla diğerleri araısında 
zaman bakımından fark bulunmadığının» sap
tanmış bulunımaısı nedeniyle «25. 10. 1971 gün 
ve 7/3338 sayılı Bakanlar Kurulu Kararından 
evvel vuku bulmuş bulunan afetlerin hukukî ne
ticelerinin ve bu nedenle verilmiş olan önceMk-
lerin tamamının kaldırılmasına ve öncelikleri1 
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kaJjdınlanlarım İ§ ve İşçi Bulma Kurumunun 
lüormâl tasniflerine aktarılması kararlaştırılmış
tır.» 

Bu duruma göre Burdur'da göllerin taşıp 
arazileri su altında kalmış olanlardan öncelik ve
rilip, (bilahare adı geçen kararla bu öncelikleri ip

tal edilenlere yeni bir hak tanınması veya su taş
kını afetine mâruz kalmış ailelerin gençlerine 
öncelik verilmesi yararlı görülmemektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
M. Nebil Oktay 

İmar ve İskân Bakam 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

116 NCI BİRLEŞİM 

28 . 5 . 1973 Pazartesi 

Saat ; 15,00 
I 1 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

. B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER I 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) | 
(Dağıtma tarihi - . 3 . 9 . 1971i I 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 neı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesini a (B) fıkrası ve 58 nci madde 
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin | 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82'nci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nei maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından seçilen 4'er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 1972) 

X 3. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş- | 

1 lan ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi-

I lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5.1972) 

X 4. — Toprak ve Tarım Reformu kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdag'ın, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
îlhami Ertenı'in, Tarım Reformu kanun teklif
leri ve Anayasa, Adalet, Ticaret, İçişleri, İmar 
ve İskân, Köy İşleri, Orman, Tarım ve Plân ko
misyonlarındın seçilen 3'er üyeden kurulu 81 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/655, 2/569, 
2/690) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 

I 18 . 4 . 1973) 
I X 5. — Üniversiteler kanunu tasarısı ve Millî 

Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/622) 
(S. Sayısı : 889) (Dağıtma tarihi : 2 1 . 5 .1973) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö

revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plân 

[ komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 2. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ja 3 ncü 

I ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



3. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
lan'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında çalışan memurların maaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanuna geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun telklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri :10 . 7 .1972 ve 1 . 2 .1972) 

4. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di
ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1 9 7 2 ve 9 . 12 . 1972) 

5. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381, 381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

6. — 7.126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

7. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli tdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

8. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih, ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

9. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nın, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nei 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 

hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek.) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

10. —- Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161,161'e 1 nci ek, 161'e 
2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 .4.1970, 2 1 . 6.1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi îşgüzar'ın ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

12. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

13. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nm, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

14. — Burdur Milletvekili Mehmet öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan kar ı -ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tâdili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 3G6, 366'ya 1 nci ek ve 36G'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 
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16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cefalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nei ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ana tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27.12.1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türk Ceza Kanununun 456 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 
(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey' 
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 369'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27.12.1972) 

19. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) / 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 .1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 .12 .1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 6 . 7 . 1971. 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12.1972) 

22. — İçel 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 İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

23. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma talihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci laaddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 
Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) ile 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

26. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime'den 
doğma Zara'nın, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

27. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

28. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun ' 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

29. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
man'm özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1933 doğumlu Hamdioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 



raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

31. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

32. — Sabık Pilot Assubay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

33. — 5 . 1 . 1950 doğumlu Alioğlu, Fehi-
me'dcn doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver Özel'in özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326.) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

34. — 1945 doğumlu Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733 ve 733'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

35. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27... 12 . 1972) 

36. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

37. — İstanbul Milletvekili Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bifat öztürkçdne'nin, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişikliklor hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı G-eçioi Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

38. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öz-
türk'ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk 
üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının taksit-
lendirilmesi hakkında kanun teklifi ile C. Se
natosu Aydm Üyesi İskender Cenap Ege ve 9 
arkadaşının, Antalya ve Ege bölgelerindeki pa
muk üreticilerinin T. C. Ziraat Bankası, Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumuna olan çiftçi borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek ku
rulan 95 No.lu Geçici Komisyon raporu (2/756, 
2/798) (S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1973) 

39. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü. hane 90, 
cilt 22, sayfa 146'da nüfusa kayıtlı Ali Osman
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ya
pılan değişikliğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
2/320) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nci efe 
ve 78'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1596 ve 
1596'ya ek) (Dağıtma tarihleri : 5 . 3 . 1970, 
22 . 2 . 1971 ve 14 . 4 . 1973) 

40. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının M. Mec
lisince reddedilen metni hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Adalet Komisyonu raporu 
(1/520) (M. Meclisi S. ISayısı : 694, 694'e 1 nei 
ek ve 694'e 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
189) (Dağıtma tarihleri : 17.6.1972, 9.12.1972 
ve 7 . 5 . 1973) 

41. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısının C. Senatosunca değiştirilen ve M. Mec
lisince benimsenmeyen maddelerine dair Kar
ma Komisyon Raporu ile M. Meclisi, C. Sena
tosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Mecli
si : 1/612; C. Senatosu: 1/100) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 583 ve 583'.e 1 nci ek ve 583'e 2 nei ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 133 ve 133'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 4 . 4 .1972, 14 . 2 .1973 ve 
15 . 5 . 1973) 



42. — Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu teşkiline ve vazifelerine dair 2 
Temmuz 1951 tarih ve 5805 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrası <?K» bendinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın Cuınihuriyet Senatosunca değiştirilen ve Mil
let Meclisince benimsenmeyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (Millet Meclisi : 1/365; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/88) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
417, 417'ye 1, 2 ve 3 ncü ek; Cumhuriyet Se
natosu S- Sayısı : 114) (Dağıtma tarihleri : 
23 . 8 . 1971, 29 . 11 . 1971, 11 . 1 . 1973) 
16 . 5 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B • BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım,. Dış Ekonomik ilişkiler 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) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve içişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve içişleri ve Plân komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman, Adalet, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8.6.1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, iskenderun 
Demir ve Çelik işletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bâzı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Mületvekili T. Fikret övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Hamamcıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım önadım, istanbul Milletvekili Kâzım öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, içişleri, Maliye, Plân komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 



2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 .1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plân ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 ne* maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta 
rım ve Plân komisyonlarından 3'er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142: 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 saytlı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddjgîiin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plân komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nci ek ve 343'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 , 12 . 1971 
ve 1 . 12 .1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanünm teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971,' 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/143) (S. 
Sayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/506) (S. Sayısı : 670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

17. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

18. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Ek - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 .1972) 

19. — Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslime'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet özcan'ın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 1 2 . 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yed&k As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 



ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de üe 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 .1 .1971 , 4 .2 .1972 ve 9.12 .1972) 

21. — 15 . 1 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci* fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

22. — 27 Mayıs 1960 tarihİDİ müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve İçişlari, Adalet ve Millî 
Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 29.. 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 23. —Sermaye piyasasının tanzimi ve teşvi
ki hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanım tek 
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

24. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın îlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

25. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

26. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 

- I (Dağıtma tarihleri : 18.5.1970, 4 .2 .1972 ve 
• 27 . 12 . 1972) 
M 27. — KırkUareilıi Milletvekili Mehmet Atagün'-
• ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
> Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
t nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek

lifi v« Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da-

; ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

28. — Edirne ili Lalapaşa ilçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'da 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2.1972 
ve 27 . 1 2 . 1972) 

29. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı MehmetoğTu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
347'ye 2 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 
bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1.2.1972 ve 27 .12 .1972) 

31. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349. 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1 .2 .1972 
ve 27 . 12 . 1972) 
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32. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe- j 
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa l l ' de | 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 1 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350, 350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

33. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük J 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt- İ 
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e j 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri i 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) i 

34. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük- j 
dere, Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve | 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Ko- i 
dal'ııı, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ] 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek j 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri ; I 
15 .6 .1971 , 1 .2 .1972 ve 27.12.1972) 

35. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha- j 
ne 47, Cilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si-r j 
çiline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma i 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 
510 ve 510'a 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri : j 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — Artvin ili Borçka ilçesi Güııeşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve ı 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı !„ 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum- j 
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo- I 
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve 5.11'e 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

37. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) | 

38. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

39. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

40. — 16 . 6 .1927 tarih ve 1076 sayılı ih
tiyat Zabitleri vo İhtiyat Askerî Memurları Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 tarih ve 1316 sayılı Kanunla 
değişik 23 ncü maddesine bir (d) fıkrası eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. Sayısı: 784) (Dağıtma 
tarihi: 24 . 1 . 1973) 

X 41. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
İçişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

42. — Sözleşmeli subay kanunu tasarısı ve 
tçişlcri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Komisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

43. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) (S. Sayısı : 838) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

. 44. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 ned maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1973) 

45. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirci 
ve 218 arkadaşının, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
edilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 



-X 46. — Türkiye İnşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve imar 
ve İskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık komisyonlarından seçilen 6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

47. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmıi Işgüzar'ın, 1111 sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 5 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23.2.1973) 

X 48. — Genel Sağlık Sigortası ve Genel 
Sağlık Sigortası Kurumu Kuruluş ve Görevleri 
hakkında kanun tasarıları, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker ve 47 arkadaşının, Halk Hastalık 
Sigortası ve C. Senatosu Sinop Üyesi Nazım îne-
beyli ve Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Ge
nel Sağlık Sigortası kuruluş ve görevleri hak
kında kanun teklifleri ile Sanayi ve Teknoloji 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından 4'er üye saçile-
rek kurulan 88 No. lu Geçici IÇomisyon raporu 
(1/700, 1/719, 2/362, 2/705) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1973) 

X 49. — 16.8.1961 tarihli 351 sayılı Yüksek 
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine veya kaldı
rılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Gençlik 
ve Spor ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçi
lerek kurulan 94 No. lu Geçici Komisyon raporu 
a /731) (S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 
9 . 3 . 1973) 

X 50. — 4 Haziran 1954 tarihli «Turizm Lehi
ne Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi» ve eski 
«Turistik Propaganda Malzemesi ve belgeleri 
hakkındaki protokol» ile «özel karayolu araç
larının geçici ithaline dair Gümrük Sözleş
mesi» ne katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Turizm ve Tanıtma, 
Gümrük ve Tekel, Maliye, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/148) (S. Sayısı : 840) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1973) 

51. — İzmir Mlietvıefkiili Şükrü Akkan'im, Meh-
metoğlu 1942 doğumlu, Mahmut Günaydın hak
kında özel Af kanunu teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/733) (S. Sayısı : 858) (Dağıtma 
tarihi : 27 . 3 . 1973) 

52. — Reşatoğlu, 1950 doğumlu, Erc-an Yol
daş hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu (1/672) (S. Sayısı : 859) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 3 . 1973) 

53. — Alioğlu, 1946 doğumlu, Yusuf Ateş 
hakkında özel Af kanunu tasarısı ve Adalet 
Komisyonu raporu. (1/671) (S. Sayısı : 860) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 3 . 1973) 

54. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen İsrafil Kayabaşı'na va
tanî hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkın^ 
da kanun tasarısı ve Maliye ve. Plân komisyon
ları raporları (1/536) (S. Sayısı : 861) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 3 . 1973) 

55. — 53 sayılı Devlet İstatistik Enstitüsünün 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Plân 
Komisyonu raporu (1/797) (S. Sayısı : 863) (Da
ğıtma tarihi :29 . 3 . 1973) 

56. — Muratoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet tertibinden aylık (bağlanması hakkımda 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/432) ('S. Sayısı : 864) - (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 57. — Türkiye Cuanhuıriyertü Hükümeti ille 
Holaaıda Krallık Hükümeti arıaısundia Hava Ulaş
tırması Anlaşmasının onayİanmıasının uygum 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/678) (ıS. Sayısı : 805) (Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1973) 

58. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yalbancı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 168 sayılı kanunun 5 nıci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/608) (S. Sayısı : 866) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973)' 

X 59. — Asgarî Ücret Tespit Usulleri İhdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Çalışma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/696) (S. Sayısı: 
867) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1973) 

60. — Fatsa İlçesi Bozdoğan köyü cilt 3, 
sayfa 86, hane 22'de nüfusa kayıtlı, Yusufoğlu, 
1938 doğumlu Ziya Yılmaz'm ölüm ©ezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 
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61. — İstanbul Esentepie Emekli Subayevleri 
315 fblölk B - 16'da oturan Rahmi Kızı Pembe Fai-
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna (kayıtlı 19*31 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (.1/068) (S. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 62. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve istanbul 
Milletvekili (Mıan Eyüboğlu, İzmir Milletvekili 
Münir Daldal ile Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Beliğ Beler ve İzmir Milletvekili Şinasi 
Osma'nın, sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun teklifleri ve Genç
lik ve Spor, Adalet ve Plân komisyonları ra
porları (1/633, 2/304, 2/488, 2/615) (S. Sa
yısı : 873) (Dağıtma tarihi : 19 . 4 . 1973) 

X 63. — Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve 
görevleri hakkında kanun tasarısı ile Ulaştır
ma ve Plân komisyonları raporları (1/493) 
(S. Sayısı : 876) (Dağıtma tarihi : 24.4.1973) 

X 64. — Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı 
kanunu tasarısı ve Ticaret, Sanayi ve Teknolo
ji, Adalet, Millî Savunma ve Plân komisyonla
rından 3'er üyeden kurulu 110 No. lu Geçici 
Komisyon raporu (1/803) (S. Sayısı : 879) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 5 . 1973) 

X 65. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz 
ve 71 arkadaşının, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 533 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu 
kanuna yeni bâzı maddeler eklenmesi, geçici 
maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması hak
kındaki kanun teklifi ile Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner ve 4 arkadaşının, Sivas Mil
letvekili Enver Akova ile Tevfik Koraltan'ın, 
C. 'Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ve 4 arkada
şının, Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 78 arkada
şının, İçel Milletvekili Hilmi Türkmen ve 6 
aırkadaşiMin ve C. Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in, 633 sayılı Diyanet İşleri Baş
kanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye, İçiş
leri ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden ku
rulu 96 numaralı geçici komisyon raporu 
(2/646, 2/123, 2/137, 2/150, 2/213, 2/638, 2/656 
ve 2/786) (S. Sayısı : 880) (Dağıtma tarihi : 
7 . 5 . 1973) 

66. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si, bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu kanu
na yeni maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Plân komis
yonlarından 5'er üyeden kurulu 107 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/790) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 882) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

67. — Ege Üniversitesi kuruluş kadrolarına 
ait 695 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitini ve Plân komisyonları raporları 
(1/787) (Millet Meclisi S. Sayısı : 884) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

68. —• 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuru
luş Kadrolari Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/817) (Millet Meclisi S. Sayısı : 886) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

69. — 926 sayılı T. S. K. Personel Kanununun 
49 ncu maddesinin (f) bendinin değiştirilmesi 
ve bu maddeye yeni bir bent eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ile Millî Savunma, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 107 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/788) (İS. Sa
yısı : 887) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1973) 

70. — 27 . 11 . 1935 tarih ve 2852 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunımıa 
ve Plân komisyonlarından 5'eti* üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/798) (S. Sayısı : 
888) (Dağıtma tarihi : 22 . 5 . 1973) 

71. — Millî Eğitim Temel kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/754) (8. Sayısı : 893) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 .1973) 

mmm 

(Millet Meclisi 116 ncı Birleşim) 



Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Millî Eğitim temel kanunu tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân 
Komisyonları raporları (1 /754) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . 12 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
TetMk Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 71 -1532/12153 

MİLLET MEOUSÎ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 30 . 11 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Milî Eğitim Temel Kanunu tasarısı> ve gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

Millî Eğitim Temel Kanunu tasarısı 

GENEL GEREKÇE 

Giriş : 

Millî Eğitim Temel kanun tasarısı, Hükümet Programında yeralan Millî Eğitim Reformunu 
gerçekleştirmek üzere, MMî Eğitim, Bakanlığınca (hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulu ile Ba
kanlar Kurukınca kabul edilerek 13 Ekim 1972 tarih ve 14/335 sayılı Resmî Gazetede yayımla
nan «Millî Eğitim Reformu Stratejisi» uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş bulun
maktadır. 

Hazırlıklar sırasında, Bakanlıkça geçmişte bu yolda yapılan bütün çalışmalar değerlendirilmiş, 
özellikle VII. ve VIII. Millî Eşitim Şûraları kararlarından yararlanılmış ve uzun dönemli kal
kınmanın ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Temel Hedefleri ve Stratejisinle uyulmuştur. 

Millî Eğitimimizin temel sorunları : 

Bugün .millî eğitim sistemimizin temeli Cumhuriyetin ilânından sonra atılmış; çöken Osmanlı 
imparatorluğunun kalıntıları üzerinde genç Türkiye Cumhuriyeti yaratılırken Millî Eğitime baş
langıçta Devletin muhtacolduğu idarî kadroları süratle doldurmak görevi düşmüş; buna, millî 
ülküye bağlı, idealist ve dinamik kuşaklar yetiştirmek, devrimleri halika yaymak, batıl inanışlarla 
ve cahillikle savaşmak görevleri eklenmişti. Millî Eğitim sistemimiz 1932 - 1933'te bu istekleri kar
şılayacak şekilde örgütlenmiş, zaman içinde gelişerek o günlerin imkân ve şartları ölçüsünde 
görevini yerine getirmiştir. 
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Eğitim sistemini toplum sisteminden bağımsız olarak düşünmek mümkün değildir. Nitekim 
Atatürk devri de dâhil, bu atılımlar ve gelişmeler içinde Türkiye'nin maddî ve manevî çehresi 
değiştikçe toplumumuzun eğitimimizden istekleri artmış, değişmiş, çeşitlenmiş ve millî eğitim sis
temimiz de bu istekleri karşılayabilmek için yerine ye zamanına göre önemli değişikliklere uğ
ramıştır. Son devir millî eğitim tarihimiz bunun çok sayıda kanıtları ile doludur. 

1939 yılından bu yana Millî Eğitimimizle ilgili 35 Kanun çıkarılmıştır. Bunlardan dokuzu ilk
öğretimle, biri orta öğretimle, yedisi meslekî ve teknik öğretimle, beşi yüksek öğretimle, üçü de 
kuruluşla ilgilidir. 10 Kanun da genel niteliktedir. Bütün bu kanunlar zaman içinde beliren ihtiyaç
ları karşılamak nıaksadıyle çıkarılmıştır. 

1939 - 1972 yılları arasında, objektif çalışmaların ortaya koyduğu verilere dayanılarak, eğitim 
sorunları üzerinde çözüm yolları aramak üzere, sekiz defa Millî Eğitim Şûrası toplanmıştır. Bu 
Şûralarda, Türk eğitim sisteminin, toplumumuzun hızla değişen ihtiyaçlarına cevap verecek hale ge
tirilmesi ve eğitimle ilgili özel sorunlara çözüm yolları aranması hususları tartışılmış ve kararlar 
alınmıştır. 

Bütün bu çabalar, eğitimimize düşen görevlerin sonraki dönemlerde yerine getirilmeye çalışıl
dığının belirtileridir. Tarihî görünüm içinde ve Türkiye'nin imkân ve şartları dikkate alınarak 
gözden geçirildiği takdirde ekle edilen sonuçların önemi daha iyi anlaşılır. 

Atatürk'ün «Muallimler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır», «Milletleri kurtaranlar yalnız ve 
ancak muallimlerdir» sözleriyle çerçevelenen millî eğitim ülküsü ve hizmet aşkı içinde yetişen 
ve aynı inançla yurdun dört bucağına yayılan Türk öğretmeni, yurdumuzun hızla ilerlemesin
de ve bugünkü seviyeye ulaşmasında birinci derecede rol oynamıştır. Yurdumuzda nüfusun hızla 
artmasına, yerleşmenin çok dağınık, yerleşme birimlerinin çok küçük ve coğrafî şartların çok 
güç olmasına ve buna karşılık eğitime ayrılabilen malî kaynakların çok sınırlı bulunmasına rağmen, 
19'28'de yeni Türk harflerinin kabulüyle çok düşük olan okuma - yazma oranı bugün yüzde 55'e 
yükselmiş; okullaşma oranları, ilkokul cağında yüzde 88,6 ya, birinci devre ortaöğretimde yüzde 
35'c, ikinci devre ortaöğretimde yüzde lB'e, yüksek öğretimde yüzde 6,8'c ulaşmıştır. 

Türkiye 1960 tan sonra planlı kalkınma dönemline girmiş ve yurdun ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınması uzun dönemli planlara bağlanmaya başlanmıştır. Bu dönemde sosyal gellıişme 
ve ekonomik katkımmanın yeni istekleri karşısında, eğitim sistemimizin gözden geçirilmesi zorun-
luğu kendisini göstermiştir. Çünkü kalkınma, hedeflerine ulaşılabilmesi için eğitim, - linetim -
insangüeü sistemleri arasında denge kurulması, ekonomik, sosyal ve kültüreli kalkın/ma hedefle
rinin bir bütünlük içinde tespit edilmesi ve bu hedeflerle eğitim sisteminin kapasitesi arasında 
sayı ve nitelik bakışımlıdan tutarlık sağlanması gereklidir. Kalkınma ve eğitim arasındaki bu 
ilişki, kalkınma planları içinde uzun döneımdıe eğitkıukı, gelişme yönllerinin tespit edilmesini 
zorunlu Ikılmışltır. Bundan dolayı, eğitim sistemlini kalkınma hedeflerini gerçekleştirecek yapı ve 
muhtevaya kavuşturmak önemli bir sorun -olmağa devam etmektedir. 

Türkiye hızla sanayileşme yolunu seçmiş bulunımıaktadır. Türkiye'nin Ortak Pazara girme ka
rarı, geçiş dönemi içinde, planlı bir şekilde vle hızla sanayileş/mienin önemini büsbütün artırmıştır. 
Bunun için gerekli sayıda ve nitelikte insangücünıü millî leğitimikniiz sağlayacaktır. Ayrıca, hızla 
sanayileşmenin toplumda yaratacağı sosyal hareket ve değişiklikler de eğitimi çok yakından ilgi
lendirmektedir. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planları uygulaması sırasında karşılaşılan durumlar eko-
mik, sosyal ve kültürel kalkınma ihtiyaçlarını karşılayabilme açısından eğitim sistemimizin bazı 
dar boğazlara girmiş olduğunu göstermekte ve sistemde yeniden düzenleme zorunluğunu ortaya 
koymaktadır. Bu dar boğazları, getirilen çözüm yollariylc birlikte, aşağıdaki noktalarda topla
mak mümkündür: 
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1. Millî birlik ve bütünlüğün güçlendirilmesi : 
Son yıllarda ülkemizde vukubulan gençlik olaylarının ve anarşik hareketlerin incelenmesi, diğer 

önemli sebepler arasında, millî eğitim sistemimizin de muhteva bakımından önemle ele alınarak, 
Türk milletinin bütün fertlerinin Atatürk devrimlerine, Türk milliyetçiliğine ve demokrasi idealle
rine bağlı vatandaşlar olarak yetişmelerini sağlayan, böylece millî birlik ve bütünlüğü gerçekleş
tiren eğitim programlarının geliştirilmesi, uygulamanın titizlikle izlenmesi, bu arada öğretmen 
yetiştirmeye daha büyük bir önem verilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

2. Okul öncesi eğitimi : 
4 - 6 yaş dönemi, çocuklar için zihin yeteneğinin çok hızla geliştiği ve eğitim bakımından çok 

önemli olduğu bir çağdır. Bu yüzdendir ki batı ülkelerinde bu çağda yapılacak eğitime ağırlık 
verilmekte ve mecburî eğitim, okul Öncesi eğitimi de kapsayacak şekilde gelişmektedir. Yurdumuz
da aileler arasındaki bölge, seviye, çevre farkları dikkate alınırsa, konu daha da önem kazanır. 
Kaldı ki gelişen sosyal ve ekonomik hayatımız okul öncesi eğitimin yayılmasını zorunlu kılmak
tadır. Bu itibarla okul öncesi eğitiminin sosyal adalet ve fırsat eşitliği ilkelerine uygun olarak 
Devletin malî imkânları ölçüsünde uygulanması gerekir. Uygulama, plan hedeflerine göre yürü
tülecek ve Üçnüeü Beş Yıllık Plan döneminde özel teşebbüsü teşvik edici tedbirlere ağırlık verile
cektir. 

3. İlköğretim : 
Temel eğitimin 7 - 11 yaş grubunu içine alan ilköğretimde dar boğaz, Cumhuriyet Hükümet

lerinin büyük çabalar harcamalarına rağmen okullaşma oranının yüzde yüze getirilememeğidir. Bu
gün okullaşma oranı yüzde 88,6'dır. Hattâ bazı bölgelerde, özellikle Güney - Doğu - Anadoluda 
bu oran ortalamaya göre çok düşüktür. Öte yandan okullaşmanın yüzde yüz gerçekleştirilmesinde 
en güç döneme gelinmiştir. Bugün okulu bulunmayan köyler, çeşitli bölgelerin uzak ve sarp bö
lümlerinde kalmıştır. Buralarda yerleşme çok dağınık olup, nüfus 250 'nüı altındadır ve çoğuna 
altyapı yatırımları yapılmadığı veya yetersiz olduğu için okul yapımında büyük güçlüklerle karşıla
şılmaktadır. 

Beş yıllık ilkokul öğrenimi süresinde öğrencilerin çevreye uymalarını, pratik bazı bilgiler edin
melerini sağlayacak program esneklikleri bulunmakla birlikte, bunlardan yararlanma imkânları 
her zaman bulunmamakta, ilkokul genellikle öğrencilerine temel bilgiler ve iyi yurttaşlık bilgileri 
vermektedir. Oysaki ilkokulu bitirenlerin yüzde 52'si üst öğrenime gitmemektedirler. 222 sayılı 
İlköğretim ve Eğitim Kanunu, ilkokuldan sonra üst öğrenime gitmeyen 12 - 14 yaş grubuna hayat 
ve iş alanları için geçerli beceri kazandıracak yetiştirici kurslar ve sınıflar açılmasını öngörmekte 
ise de, yeterli imkân ve kaynakları tespit etmediğinden bu görev yerine getirilememektedir. İlk
okul mezunlarına beceri kazandıracak bir kuruluşun bulunmayışı ve çıraklık düzeninin de hâlâ 
kurulamamış, olması, bu kademede büyük bir boşluk olarak durmaktadır. 

Temel eğitim 8 yıla çıkarılarak programlar, öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini ortaya 
koyacak ve onlarda belli meslek ve becerilere karşı sevgi ve yönelme uyandıracak şekilde geliştiri
lecektir. Böylece, temel eğitimden sonra üst öğrenime gitmeyecek öğrencilerin, kalkınmanın ge
rektirdiği insamgücü ihtiyaçlarını daha kolay karşılayacak duruma gelmeleri sağlanarak bu boşluk 
doldurulacaktır. 

Temel eğitimi 8 yıla çıkarmakla, nüfusu az ve dağınık olan, ayrı ayrı ilkokul ve ortaokul götü
rülmesi mümkün olmayan yerler için bölge temel okulları açmak suretiyle, geniş vatandaş kitle
lerinin temel eğitimini sağlama, böylece uzun dönemde 8 yıllık mecburî eğitimi gerçekleştirme yo
luna girilmiş olacaktır. 

4. Ortaöğreftim : 
Ortaöğretim bugünkü iki kademeden kuruludur. 
Ortaöğretimin birinci kademesinde, yani ortaokullarda, dar boğaz, ilk planda, öğrenci fazla

lığına karşı özellikle bazı dallarda öğretmen azlığı, bina laboratuvar, atelye, konferans ve spor 
salonu, uygulama bahçesi ve ders araç - gereçleri yetersizliğinden meydana gelmektedir. 
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Öğretim programları genellikle, öğrencilerin ferdî farklılıklarına cevap verecek esnekliğe sa-
hibolmadığı gibi çevrenin ekonomik özeliklerini de yeter derecede dikkate almadığı, onlarda 
bazı meslek ve becerilere karşı sevgi ve yönelme uyandırmadığı için, öğrencilerden üst öğrenime 
gitmeyeceklerin hayata uyabilm elerini kolaylaştıramamaktadır. Uygulama ve deneyler, imkânsız
lıklar söbeibiyle istendiği şekilde yapılamadığı için, dersler genellikle nazarî bilgilerin aktarılma
sı şeklinde verilebilmektedir. Yukarda belirtilen maddî ve manevî eksikliklerin verimi etkileye
ceği açıktır. Nitekim ortaokullarda verim çok düşüktür. 1970 - 1971 öğretim yılında birinci sınıf-
ta yüzde 40, ikinci sınıfta yüzde 29, üçüncü sınıfta yüzde 27 oranında öğrenci sınıfta kalmıştır. 

Ortaöğretimin ikinci kademesinde genel öğretim veren liselerde durum, birinci kademeyle he
men hemen aynıdır. Yalnız bu okullarda, özellikle fen dalları öğretmenleri çok daüha azdır. Yük
sek öğretime götüren tek yol olarak göründüğü için, aynı seviyede olan meslekî ve teknik öğre
tim okullarının zararına, liseler, öğrencileri kendilerine çekmekte; dolayısıyle zaten sınırlı olan 
imkânları zorlamakta ve öğrenci kalitesi düşmektedir. 

tkinci devre okullarımızda, özellikle liselerde, yatırımların tam olarak yapılamamasından sınıf 
mevcutları anormal şekilde artmış ve okullar yeterli sayıda araç ve gereçlerle donatılmamıştır. 
Okulların fizikî şartlarının bozulması liselerimizde verimin düşmesinde rol oynamıştır. 1970 -1971 
öğretim yılında liselerde sınıfta kalma oranı, birinci sınıfta yüzde 42, ikinci sınıfta yüzde 28, 
üçüncü sınıfta yüzde 25'tir. 

Yukardaki sebepler yanında ikinci devre ortaöğretim kuramlarında gerekli yöneltme hizmeti
nin yapılamjaması, öğrencilerin kabiliyetleri ölçüsünde bir eğitimle hayata ve iş-
alanlarma hazırlanmalarını sağlayacak esnek programlar olmayışı ve çeşitli programlar arasında 
yatay ve dikey geçiş imkânlarının bulunmayışı da verimin düşmesinde rol oynamıştır. 

Gerek ilköğretim, gerekse ortaöğretim içindeki genel, meslekî ve teknik okullar birbirinden 
ayrı olarak planlanmış ve düzenlenmiştir. Bu öğretim kurumları amaç, ilke, metot yönünden bü
yük farklılıklar içinde çalışmaktadırlar. Bu tür ayrı düzenlemeler Türk millî eğitiminin amaçla
rını gerçekleştirmede dar boğazlar yaratmıştır. Öte yandan verimsizlik ve ileri kademelerdeki 
kapasite yetersizliği, bütün eğitim düzeninin ortak bir sorunu haline gelmiştir. 

Bu kademede, kalkınmanın gerektirdiği orta seviyeli insangücüınü yetiştirecek olan meslekî ve 
teknik öğretim okulları, gereken rağbeti görmemektedir. Bu okulları bitirenlere sanayide 
güçlükle iş verilmesi, iş hayatına hazırlayan imkânların öğretim sırasında gerekli derecede 
yaratılmamış olması, öğretimin sanayi ve hizmet kesimleri ile ilişki kuramaması yüzünden tekno
lojik gelişmelerin izlenememesi, bu kurumlardan çıkanların ücret, yetki ve sorumluluklarının tes
pit edilememiş olması, toplumda sadece yüksek öğretim görmüş olanların itibar görmesi, buna 
karşılık, meslekî ve teknik okulları bitirenlerden üniversiteye girişte aday olmak isteyenlere lise 
imtihanlarını vermenin şart koşulması, meslekî ve teknik öğretimde çekiciliği azaltan sebeplerden 
bir kısmıdır. 

Ortaöğretimin yapısını birbirlerine kapalı dikey kuruluşlardan ibaret sayan uygulamanın, 
toplumda sosyal sınıflar yaratacak nitelikle olması, yatay ve dikey sosyal mobiliteyi kolaylaştır-
maması, aynı seviyede çeşitli okul mezunları arasında aşağılık duygusu veya huzursuzluk doğur
ması, çeşitli kabiliyetlerin belli bir kanala zorlanması, nihayet üniversite öğrenimine girişte yalnız 
lise yolunun itibar görmesi ve diğer öğrenimlerin arka plana itilmesi, bu konuda büyük sakınca
lar doğurmaktadır. 

Eğitimin demokratikleştirilmesi ilkeleri ile bağdaşmayan ortaöğretim sistemindeki birbirlerine 
kapalı dikey kuruluşlar halindeki okullar arasındaki aşılmaz duvarları eritmek ve ortaöğretim sis
temini öğrencilerin başarılarına göre yönelebileceği çeşitli programlardan kurulmuş bir bütünlük 
içinde yeniden düzenlemek zorunlu olmaktadır. 

Çeşitli programlardan kurulu ortaöğretim yaklaşımı, bu zorunluluktan doğmaktaır. Bu gerek
çe iledir ki VIII. Millî Eğitim Şûrasında, genel, meslekî veya teknik hangi tür progımnı uygular-
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sa uygulasm, bütün ortaöğretim okullarının «lise» adı altında toplanması ve uygulanan program 
veya programların adını da başa koymak suretiyle bunlara lise, teknik lise, fen lisesi, meslek lisesi, 
çok programlı lise gibi adlar verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Böylece, ortaöğretim sistemi, birbirlerine genellikle kapalı dikey okullar yerine, öğrencilerin il
gi, istidat ve kabiliyetlerine göre üst öğrenime veya iş hayatına hazırlayan çeşitli programlardan 
oluşmuş bir yapı kazanmış olmaktadır. Bu sistemde yöneltme temel ilke olacak; yöneltmeyi sağla
mak için eğitim kurumlarından rehberlik hizmetleri teşkilâtlandırılacak ve öğrenci başarısının öl
çülmesi ve değerlendirilmesinde, kategorik imtihanlar yerine, devamlı ve objektif ölçme ve de
ğerlendirme metotları kullanılacaktır. 

5. Yüksek öğretim : 
Üniversiteleri, akademileri ve lise öğrenimi üzerine en az iki yıllık öğrenim veren yüksek 

okulları kapsayan yüksek öğretimde 175 000 öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden çoğu ge
nel eğitim dallarında toplanmakta; bu durum, meslekî ve teknik alanlarda kalkınma planların
da Öngörülen yüksek seviyede insangüeü ihtiyaçlarının karşılanmasını kısıtlamaktadır. Planlı dö
nemde fen dallarında öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki oranı, ancak yüzde 21,9'dan yüzde 
25,3'e çıkmış; buna karşılık edebiyat ve sosyal bilimlerin oranı yüzde 65,2'den yüzde 61,1'e düş
müştür. 

Yüksek öğretimde okullaşma oranı çağ nüfusunun yüzde 6,8'ini bulmakta ve yaratılan kapa
site, istekleri karşılayamamaktadır. 

Bazı bakımlardan daha avantajlı olan farklı statülerin varlığı, üniversiteler arasında huzur
suzluk yaratmakta; yüksek öğretim kurumları arasında, özellikle öğretim elemanları statüsünda 
asgarî ortak ölçülerin bulunmayışı, yüksek okulları, daha çekici olan akademi statüsüne dönüş
meye zorlamaktadır. Bu karışık ve huzursuz durum, yülksek öğretimi iktisadî, sosyal, ve kültürel 
kalkınma ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bütünleştirmeyi ve bütünleştirilnniş yeni ortaöğre
tim sistemi ile tutarlı bir yapıya kavuşturmayı zorunlu kılmaktadır. 

Ortak temel esasları bu kanun tasarısı ile belirtilmekte olan yüksek öğretim kurumları üni
versiteler, akademiler ve yüksek okullardır. Üniversiteler ile akademiler, özel kanunlarına tabi
dirler. Son yıllara kadar her bakımdan Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan Mühendislik ve Mi
marlık Yüksek okulları ile Güzel Sanatlar Akademisi de, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
gibi, özel kanunlarla akademi statüsüne kavuşturulmuşlardır. Sıra, Millî Eğitim Bakanlığına bağ
lı diğer yüksek okullara gelmiştir. Bunlar için hazırlanmış olan Devlet Yüksek Okullar kanunu ta
sarısı da ayrıca Yüce Meclislere sunulacaktır. 

Böylece, Millî Eğitim Temel Kanunu ile, okul öncesi temel eğitim, ortaöğretim ve yüksek öğ
retim kurumlarını kapsayan örgün eğitim, yapı bakımından, dengeli ve ahenkli bir sistem bütün
lüğü kazanmış olmaktadır. 

6. Yaygın eğitim : 
Temel eğitimde dar doğazın en önemlisi, Türk halkının cahillikten kurtarılması sorunudur. Ye

ni harflerin kabulünden bu yana okuma - yazma öğretimi Millî Eğitim Bakanlığını en fazla uğ
raştıran bir konu olmuş, fakat harcanan bütün çabalara rağmen bugüne kadar halkımızın yüzde 
45'ine okuma - yazma öğretmek mümkün olamamıştır. 

Yaygın eğitim, daha kısa sürede ve daha az masraflı, kalkınmanın gerektirdiği sayı ve nite
likte insangücünü yetiştirecek bir sistem olduğu halde, bu eğitimin çalışma hayatına dönük, fonk
siyonel bir birim özelliği kazanması sağlanamamıştır. 

Geniş kitlelere vatandaşlık eğitimi vermek, kültür değerlerimizi yaymak ve benimsetmek, 
millî birlik -ve bütünlüğümüzü sağlamak, sosyal kalkınma çabalarımıza eğitim yolu ile katkıda 
bulunmak gibi alanlarda yapılan çalışmalar da çok sınırlı kalmıştır. 

Bu şartlar altında, yaygın eğitimin, örgün eğitimden yeter derecede yararlanamayan vatandaş
ların mecburî temel eğitimlerini tamamlamak, hayata ve iş alanlarına hazırlanmalarına yardımcı 
olmak ve yetişkinlerin mesleklerine daha olumlu olarak uymalarını ve sürekli olarak yetişmeleri-
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ni ve gelişmelerini sağlamak için örgün eğitim yanında ve dışında girişilen eğitim faaliyetlerinin 
tümünü kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi, en önemli bir millî eğitim sorunu olarak dur
maktadır. Kanun tasarısı ile bu alanda düzenleyici temel hükümler getirilmektedir. 

7. öğretmenlik mesleği : 
Uygulatmada insan unsurunun en önemli olduğu alan eğitimdir. Eğitimde temel insan unsuru 

öğretmendir. Eğitim teknolojisindeki gelişmeiler, eğitim ve öğretimi kolaylaştırmada ve etkili kıl
mada yardımcı olurlar, fakat hiçbir zaman öğretmenin yerini alamazlar. Bir okul ancak öğret
menleri kadar iyidir. Bu sebeple her derece ve türdeki eğitim kurumları için gerekli sayıda ve 
nitelikte öğretmen yetiştirmek ve istihdam şartlarını çekici kılmak büyük bir önem taşımakta
dır. 

Hanlı dönemde ilkokul öğretmeni yetiştirmek için girişilen büyük çabaların sonucu olarak, bu
gün ilköğretimde öğretmen yetiştirme politikasında sayı yerine niteliğe öncelik verilecek bir du
ruma •ulaşılmıştır. Öğretmenlik mesleği muhteva ve metotları bakımından ortaöğretim seviyesin
de bir yetişme düzeni içinde edinilecek ve başarılacak bir meslek değildir. Nitekim, Avrupa ül
keleri arasında öğretmenini bu seviyede bir kaynaktan yetiştiren bir ülke kalmamıştır. Avrupa 
topluluğunun bir üyesi olarak Türkiye 2000 yılının ihtiyaçlarını karşılayabilecek Türk vatandaş 
1 arını yetiştirebilmek için, öğretmenlik mesleğini en kısa zamanda yüksek öğretim seviyesine ge
tirmek, her alanda olduğu gibi bu alanda da Avrupa standartlarına ulaşmak zorundadır. 

Ortaöğretimde en önemli sorunlardan biri de gerekli sayı ve nitelikte öğretmen bulunamamağı
dır. Öğretmenlerin toplum içindeki statüleri ile görevleri arasında denge kurulması, öğretmen ve 
yöneticiler için istihdam şartlarının geliştirilmesi, mahrumiyet bölgelerinde çalışmayı teşvik edi
ci tedbirlerin hızla getirilmesi gereklidir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 36 ncı maddesiyle, 
«Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı», öğretmenlik mesleği için ayrı bir sınıf olarak tesis edilmiş
tir. Bu kanunun uygulanması ile ilgili çeşitli pürüzler ve aksaklıklar giderilmek üzeredir. Bu ne
denle Millî Eğitim Temel Kanununda, millî eğitim sisteminin en önemli unsuru olan öğretmenlik 
mesleği için, Devlet Memurları Kanununu değiştirici nitelikte olmayan, sadece sistemle birlikte 
mütalaası zorunlu olan temel hükümlere yer verilmekle yetinilmiştir. 

Temel kanun zorunluluğu : 
Yukarda sıralanan başlıca meseleler, amaçlar ve ilkelerden başlayarak okul öncesinden yük

sek öğretim sonuna kadar bütün örgün ve yaygın eğitimin bir sistem bütünlüğü içinde ele alınma
sı ve eğitimimizin, devamlılık ve istikrar içinde, yenileşme, gelişme ve yayılmasına imkân vere
cek esasların, bir temel kanunda toplanması zorunluluğunu doğurmuştur. 

İşte, Millî Eğitim Temel kanunu tasarısı bu gerekçe ile hazırlanmış bulunmaktadır. 
Tasarı, Türk millî eğitiminin düzenlenmesinde esas olan genel amaç ve ilkeleri, eğitim sistemi

nin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul, bina ve tesisleri eğitim araç ve gereçleri ve Devletlin 
eğitim ve öğretim görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde 
kapsamaktadır. 

Tasarı yedi kısımdan meydana gelmektedir. 
Birinci kısım Türk millî eğitiminin genel amaçları ve bunların gerçekleştirilmesinde uyulacak 

temel ilkeler bölümlerini ihtiva etmektedir. 
[Ekinci kısım, genel amaçları, temel ilkelere uygun olarak gerçekleştirecek olan Türk eğitim sis

teminin genel yapısına ayrılmıştır. Üç bölümden toplanan bu kısmın birinci bölümünde Türk eği
tim sistemini belirten genel hükümler, ikinci bölümünde örgün eğitimi teşkil eden okul öncesi 
eğitim, temel eğitim, ortaöğretim ve yüksek öğretim, üçüncü bölümünde ise yaygın eğitim bölümü 
ana çizgileriyle ve bir bütünlük içinde takdim edilmektedir. 

Üçüncü kısımda, eğitim sisteminin en önemli unsuru olan öğretmenlik mesleği de, okul öncesin
den yüksek öğretime kadar, aynı bütünlük içinde ele alınmakta ve öğretmenlerin yetiştirilmesi, 
görevlendirilmesi,- hizmetçi eğitimi ve istihdam şartları, mesleğin tümü için geçerli ortak hüküm
lere bağlanmaktadır. 
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Dördüncü kısım eğitim sisteminin altyapısını teşkil eden okul bina ve tesislerine ayrılmıştır. 
Beşinci kısım, eğitim sisteminin başka bir unsuru olan eğitim araç ve gereçleriyle ilgili hü

kümleri kapsamaktadır. 
Altıncı kısımda, Devletin eğitim görev ve sorumluluğunu düzenleyen ve Millî Eğitim Bakan* 

lığı merkez ve taşra kuruluş ve görevlerine temel olan anahükümler belirtilmektedir. 
Yedinci kısım, son hükümleri ve yürürlük maddelerini ihtiva etmektedir. 
Millî Savunma Bakanlığına bağlı askerî eğitim merkezleri, harb okulu, sınıf okulları ve aka

demiler hariç resmî ve özel bütün eğitim kurumları bu kanun hükümlerine tabi olacaktır. 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra kuruluşunun, bu kanunla getirilen sistemin bütünlüğü

ne cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmesi zorunludur. Bu konuda hazırlanmakta olan ve te
mel kanun içinde mütalâa edilemeyecek nitelikte ayrıntıları bulunan teşkilât kanun tasarısı, ka
mu idaresinin reorganizasyoııu ile ilgili çalışmalara paralel olarak sonuçlandırılacak ve bu temel 
kanunun arkasında Yüce Meclislere sunulacaktır. 

Bu temel kanuna uygun yeni kanunlar getirilebileceği gibi mevcut mevzuatta bu kanunun ge
rektirdiği değişiklikler de yapılacaktır. 

Personel rejimi ve özlük hakları 657 ve 1327 sayılı Devlet Memurları kanunlarıyle tedvin 
edilmiş olduğundan, okullaşma oranları ve uygulama hedefleriyle finansman kaynakları da prog
ram - bütçe teknikleriyle kalkınma planına bağlı bulunduğundan, sistemi tamamlayıcı nitelikte 
olan bu konularda tasarıda başka hükümler getirmenin gereği kalmamıştır. 

Böylece, Türk Millî Eğitim sisteminin temel esasları, bir çerçeve kanunu niteliği içinde, yasa
ma organının incelenmesine sunulmuş olmaktadır. 

Tasarının getirdiği Traşlıca yenilikler : 

Tasarının kanunlaşması ile : 
1. Türk Milletinin bütün fertlerini Atatürk ilkelerine ve Türk milliyetçiliğine bağlı iyi birer 

vatandaş olaralc Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre yetiştirmek suretiyle, sağlam bir millî birlik 
ve bütünlük içinde, yurdumuzun iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmasını gerçekleştirmeyi ve hız
landırmayı ve Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline getir
meyi hedef tutan millî eğitim amaçları ve bunların gerçekleşmesinde uyulacak temel ilkeler, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve ilân edilmiş olacaktır 

2. 'Gençlerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yetiştirilmeleri için eği
timin muhteva ve metotlarının yöneltme ilkesine dayalı olarak düzenlenmesi ve rehberlik hizmet
leriyle objdktif ölçme ve değerlendirme tekniklerinden yararlanılması imkânları sağlanacaktır. 

3. Türk eğitim sisteminin yapısı, Türk vatandaşlarının örgün ve yaygın eğitim kuramlarında 
ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde toplumun ihtiyaçlarına göre yetiştirilmelerini ve imkân ve 
fırsat eşitliği içinde daha üst öğrenim basamaklarına geçebilmelerini sağlayacak şekilde kurula
cak; bunun için de her derece ve türdeki okullar, kendi içlerinde ve bunlarla yaygın eğitim ku
rumları arasında yatay ve dikey geçişlere imkân verecek ve birbirlerini tamamlayacak bir sistem 
bütünlüğü içinde düzenlenecektir. 

4. .Çocukların zihin yeteneklerinin hızla geliştiği bir dönem olan okul öncesi eğitim, Türk eği
tim sisteminde, önemine uygun bir yer alacaktır. 

5. 7 - 14 yaşlarını kapsayan temel eğitim, öğrencilerin aynı zamanda hayata hazırlanmalarını 
sağlamak maksadıyle, bugünkü ilk ve -ortaokulu içine alarak eğitim sisteminin alt kademesini mey
dana getirecek ve uzun dönemde mecburî öğrenim süresini 8 yıla çıkaracak şekilde yeniden düzen
lenecektir. 

6. Halen genel eğitime ağırlık veren ve birbirlerine kapalı dikey kuruluşlar şeklinde bulu
nan bugünkü orta öğretim sistemi, meslekî ve teknik eğitime ağırlık veren, öğrencileri ilgi, istidat 
ve kabiliyetlerine ve toplum ihtiyaçlarına göre yüksek öğretime, iş alanlarına ve hayata hazırla
yan, aralarında yatay ve dikey geçişler bulunan lise adı altında çeşitli programlardan veya okul
lardan oluşmuş bir sistem bütünlüğü içinde yeniden düzenlenecektir. 
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7. Nüfusu az ve dağınık olan veya gerekli görülen yerlerde orta öğretimin genel, meslekî ve 
teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan çok programlı liseler kurulacaktır. 

8. Genel, meslekî veya teknik nitelikte orta öğrenimlerini bitiren gençlerin, yetiştirildikleri 
yönde yüksek öğretime geçebilmeleri, yeni bir statüye bağlanacaktır. 

9. Yüksek öğretim, millî eğitim sistemi çerçevesinde öğrencileri lisans öncesi lisans ve lisans 
üstü seviyelerinde yetiştiren bir bütünlüğe kavuşturulacak; statüleri arasında aşırı derecede fark
lılıklar bulunan bugünkü yüksek öğretim kurumları bu kanunun getirdiği ortak esaslar çerçeve
sinde yeniden düzenlenecek; bu bütünlük içinde teknoloji üretimi ve uygulaması için eleman yetiş
tirmek üzere temel iki kanalda görev alacak kuruluşlar bulunacak ve bu kanallar arasında öğren
cilere kabiliyetlerine göre geçiş yolları açık tutulacaktır. 

10. Örgün eğitimden yeteri kadar yararlanamayan kimselerin, yaygın eğitim yoluyle toplum 
ihtiyaçlarına göre sürekli bir şekilde yetiştirilmeleri imkânları sağlanacaktır. 

11. Öğretmenlik meslek olarak bir bütünlüğe kavuşturulacak; öğretmen yetiştiren kurumların 
seviyesi yükseltilecek; gerek bu kurumlar gerekse hizmet içi eğitim, öğretmenlerin yatay ve dikey 
geçişlerle yükselmelerine imkân verecek şekilde düzenlenecek; öğretmenlerin yurdun çeşitli bölge
lerinde görev yapmaları ve gerekli görülen yerlerde, özellikle mahrumiyet bölgelerinde görevli 
öğretmenlere, konut sağlanması esasa bağlanacaktır. 

12. Her derece ve türdeki eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, 
araç - gereç ve öğrenci kapasiteleri ile ilgili standartların tespit edilmesi ve eğitim kurumlarının 
bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanacaktır. 

13. Eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçleri, öğret
men ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı eğitim malzemelerinin hazırlanması ve temini ile 
ilgili esaslar, eğitim teknolojisindeki yeniliklere ve modern program geliştirme tekniklerine uy
gun olarak yeniden düzenlenecektir. 

14. Temel hükümleri bu kanunda belirtilen Türk eğitim sisteminin Devlet adına yürütülme
sinden, gözetim ve denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı yetkili ve sorumlu kılınacak ve buna göre 
Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra kuruluşunun temel kanundaki sistem bütünlüğüne cevap 
verecek şekilde kanunla yeniden düzenlenmesi zorunlu olacaktır. 

15. ıBu kanun tasarısı, genel olarak, eğitime ayrılan kaynakların, vatandaşların ve toplumun 
ihtiyaçlarına göre en elverişli şekilde kullanılmasına zemin hazırlamaktadır. Uzun dönemli kalkın
ma stratejisi ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında, ilgili yaş nüfuslarında okullaşma oranları 
olarak, temel eğitimin birinci kademesi için 1977'de yüzde 100, ikinci kademesi için 1977'de yüzde 
50, 1995'te yüzde 75, ortaöğretim için 1977'de yüzde 25, 1995'te yüzde 45, yüksek öğretim için 1977' 
de yüzde 9, 1995'te yüzde 15 gibi ileri hedefler öngörülmüştür. Buna göre, kalkınma planlarında 
eğitime verilen ağırlık ölçüsünde, Millî Eğitimjden beklenen hizmetlerin gerçekleşmesi hızlı ve ba
şarılı olacaktır. 

Böylece tasarı, Türlk Devletinin millî eğitim politikasının, demokrasimizin ihtiyaçlarına ce
vap verecek şekilde, Yüce 'Meclislerce tespitine imkân hazırlamış olıacaktır. 

Maiddelerin Gerekçesi 

Madde 1. — Bu maddede kanunun kapsamına ıgiren Türk millî 'eğitiminin başlıca unsurları, kı
sım başılı'klarındaki ifadelerle sıralanmış ve bunlarla ilgili teımel hükümlerin bir sistem bütünlü
ğü meydana getirecek biçimde kanunda yer aldığı belirtilmiştir. 

Madde '2. — Bu mıaddede, Cumhuriyetin ilânından bu yana Millî Eğitim Bakanlığınca hazır
lanarak okul programlarının başına konulmuş olan ve bugüne kadar gerçekleştirilmeğe çalışı
lan lamaçlar ile VII nci Millî Eğitim Şûrasında kabul edilmiş esaslar ve ülkemizin iktisadî, sos
yal ve kültürel kalkınma ihtiyaçları gözönünde bulundurulmaik suretiyle, Türk millî eğiliminin g&-
mel amaçları tespit edilmiştir. 
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Amaçlar 'tespit edilirken Türk Milletinin bütün fertlıerine kazandırılması gereken mâldı değer
ler ve ferdî nitelıifklerle millî eğitimin onları hayata hazırlamak ve meslek sahibi yapmak olan temıel 
görevi üç ayrı fıkrada açıklanmış ve bunlarla eMe edilmek istenen asıl sonuç, son fıkrada top
lanmıştır. 

Madde 3. — Bu madde, Türk eğitim sisteminin, ikinci maddede tespit edilmiş bulunan genel 
amaçları gerçekleştirecek şekilde düzıeınıleneceğini ve çeşitli eğitim kurumları ile ilgili özel amaç
ların, geauel amaçlara ve daha sonraki maddelerde belirtilen tümel ilkelere uygun olaraik tespit 
edileceğini hükme bağlamıştır. 

Madde 4. — Bu madde, Anayasanın 12 nei maddesi dikkate alınmak suretiyle, eğitimin genel 
olması ve herkese eşit olarak açık bulumın^ası ilke olarak hükmü bağlanmış ve eğitimde kimseye 
imtiyaz tanınamayacağı belirtilmiştıir. 

Madde 5. — Bu madde, millî eğitimin fert ve toplum ihtiyaçlarınla cevap verme ilkesi belirtil
miştir. Ferdî bakımdan eğitim, Türk vatandaşlarının isteklerine cevap verecektir. Toplumsal ba
kımdan eğitim, kalkınmamızın insaıngücü ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Bu iki unsur arasında, 
eğitilme ayrılabilen malî kaynakların yeterliliği Ölçüsünde, denge sağlanacaktır. 

Madde 6. — Çağdaş 'eğitimin en başta gelen görevlerinden biri, başarısız sayılan öğrencileri 
eleyerek olkul dışına atmak değil, öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini ortaya çıkarmak 
geffiştirmelk, burular doğrultusunda ve başarıları ölçüsünde onları yetiştirmektir. Millî Eğitim 
sistemi 'geme! yapı, muhteva ve metotlar ve teşkilât gibi çeşitli yönleriyle bu yöneltmeyi sağlaya
cak biçimde düzenlenecefotir. Madde bu hususu bir ilke olarak tespit etmiştir. 

öğrencilerin yetiştirilmesinde ve çeşitM programlara, okullara veya meslekleıre yöneltilmesin
de rehberlik ' hizmetlerinden yararlanılacaktır, öğrenci başarısının ölçülmesinde anlama, yo
rumlama, bilimsıeıl düşünme ve uygulama kabiliyeıtlerini ölçen geçerli, güvenilir, kapsamlı, ayır-
dediei nitelikte objektif ölçme ve değerlendirme metot ve telknaikleri kullanılacaktır. 

öğrencilerin ders içi ve ders dışı çalışmaları, aile ile işbirliği yapmak suretiyle, rehber öğret
menler, okul doktoru, ders öğretmenleri, yöneticiler ve öğretmen kurullarınca sürekli olaraik 
değerlendirilecek ve elide edilecek sonuca göre öğrenciler çeşitli program ve okullara yön'eitilıe-
oeklerdir. Yöneltme zorlayıcı değil, yol gösterici olacaktır. 

ıMadde 7. — Bu maddede, vatandaşın eğitimden yararlanma hakkı ilke olarak tespit edilmiş
tir. Her Türk vatandaşı temel eğitim görme hakkına sahiptir. Anayasanın 50 nci maddesine göre 
ilıköğreniım kız ve erkek bütün vatandaşlar için mecburidir ve Devlet okullarında parasızdır. Te
mel eğitimden sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ancak ilgi, istidat ve kabiliyetler ölçü
sünde yararlanabiiecelklerdir. 

Millî Eiğtimin sayısal gelişmesi kalkınma planlarında öngörülen hedeflere göre olacaktır. 

Madde 8. — Bu madde ile, Anayasanın 10, 12 ve 50 nci maddelerinde ifadesini bulan sosyal ada
letin ve eşitliğin yerine (getirilebilmesi için eğitimde herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanması il
kesi getirilmiştir. Devlet maddî imkânlardan yofesun başarılı öğrencilerin en yüksek öğrenim ka
demelerine kadar çıkmalarını sağlamak amaeıyle parasız, yatılalılk, burs, kredi ve başka yollarla 
gerekli yardımları yapacak, özel eğitime ve korunmaya muhjtacolanları topluma yararlı kılacak 
tedbirleri alacaktır. 

Eğitimde fertler arasında, çevreden ve eğitim imkânlarının dengesiz dağılımından gelen yeter
sizlikleri giderecek tedbirlerin alınmasına önem verilecektir. 

Madde 9. — Eğitim, sadece belli başlı yaş gurplarındaM kişilerin belli ve sınırlı bir zaman 
içinde yetişmıe'lenini sağlamakla yetinemez. Fertlerin genel ve meslıelkî eğitimlerinin hayat boyun
ca devam etmesi gıerelkir. Devlet Anayasasının 50 nci maddesine paralel olaraik, genç kuşakların 
eğitimi yanında, yetişkinlerin de ihtiyaçlarını karşılamak, onların hayata ve iş alanlarına olum
lu bir şekilde uymalarına yardımcı olacak tedbirleri sürekli olarak almak zorundadır. Maddede 
yaygın eğitim görevine esas olan eğitimdeki bu sürelklililk ilkesi bdirlâjlmiştir. 
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Madde 10. — Bu maddede millî eğitim sistemimizin her tür ve kademesi ile ilgili müfredat prog-
ramılarııııın hazırlanıp uygulanmasında temle! olarak alınacak millîlik ilkesi tespit 'edilmiştir. Bu 
temel ilkenin um»ur,ları, Atatürk devrimlerinin pekiiştirilmesi, Anayasanın başlangıcında ifa
desini bulmuş olan ve Türk vatandaşlarımı kaderde, kıvançta, tasada ortak ve bölünmez bir bü
tün halinde 'millî şuur ve ülküler etrafında toplayan Türlk milliyetçiliğinin güçlendirilmesi; bü
yük bir ımedemiyet ve kültür değişmesi içinde buluınan toplumu'miuzda millî ahlâk ve millî kültü
rün, evrensel kültür içinde kendimjize has şekli ile korunup geliştirilmesi ve Türk dilinin çağdaş 
eğitim, bilim ve sanat dillerinden biri halinde zenginleştirilmesidir. Her yaş ve seviyedeki 
Türk vatandaşlar], eğitim kurumlarnın her tür ve .kademesinde bu -ilke çerçevesinde yapılacak 
çalışmalarla, temel millî değerleri ikaz anmış olarak yetişeceklerdir. 

Madde 11. — Bu maddede 10 ncu maddemin öngördüğü millî değerleri kazanmış olan Türk va
tandaşlarına dıemokrasii ^esasları çerçevesinde, siyasî eğitim verilmesi bir ilke olarak belirtilmiştir. 
Hedef, güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleştirilinıesi ve devamı
nın sağlanmasıdır. Bunun için vatandaşlara, her türlü eğittim, çalışmalarında demokrasi bilinci, 
yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlar kazandırılacak; bilimim tarafsızlığı her derece 
ve türdeki öğretimde korunacak, ancak eğitim kuramlarında millî bütünlüğü bozucu, vatandaş
ları kışkırtıcı, herhangi bir partiyi tutucu nitelikte siyasî ve ideolojik telkinler yapılmasına ve 
bu nitelikteki olay ve tartışmalaıra karışılmasınla izin verilmeyecektir. 

> Madde 12. — Eğitimde lâiklik ilkesinin, Anayasanın 19 ncu maddesindeki ifadelerle, bu mad
dede yer alması uygun görülmüştür. 

Madde 13. — Bu maddenin birinci fıkrasında her derece ve türdeki ders programlarının ve eği
tim metotlarınım program geliştirme metotlarına ve eğitim teknolojisindeki yeniliklere göre 
sürekli olarak geliştirilmesi ülkesi getiridımişitir. öğretimde, ezbere bilgileri aktarmak yerine, öğ
rencilerin temel kavramları kolayca anlamalarına, yorumlamalarına ve uygulayabilmelerine im
kân veren; problem çözme yetenek ve davranışları ile bilimseıl düşünme alışkanlığı kazandıran 
ferdî inceleme ve araştırma yapmayı, birlikte iş görmeyi karşılıklı konuşma, tartışma ve anlaşma
yı teşvik eden modern met odlar kullanılacak; kitaplık, laboratuvar ve atelye çalışmalarında 
çevre incelemelerine geniş ölçüde yer verilecek modern eğitim ve teknik araçlarından yararlanıla
caktır. Eğitim programılarmın düznlem'mesinde çevre ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik geliş
me gözönünde tutulacak; ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılacak, özellikle tıekmik eğitim alanında 
sanayi ile. sıkı bir ilişki kurularak teknolojik gelişmeye uyum sağlanacaktır. 

Fertlerin en yeni metotlarla yetiştirilmeleri görevini üzerime alam eğitim, bu görevini gerek
tirdiği şekilde yapabilmek için, devamlı olarak yemileşip gelişmeğe mtuhtaçtır. Bu ihtiyacım, bi
limsel araştırma ve değerlemdirmelere dayalı olarak alınacak tedbirlerle karşılanması; uygulama
ların planlı, programlı ve sistemli şekilde yürütülmesi; eğitim faaliyetlerinin devamlı bir geliş
meye açık tutulmıası; dolayısıylıe bilimsel araştırmalar yapacak eğitim kurumlarının gereğince 
donatılıp güçlendirilmesi, bu yoldaki çalışmalarım maddî mamevî bakımlardan desteklenmesi gerek
lidir. Eğitim sisteniji dondurulmuş, katı bir sistem olmayacak, ihtiyaç ve hedeflerde zamanla mey
dana gelecek değişmelere uyacak ve kemdi kendisini yenileyebilecek şekilde düzenlenecek ve teş
kil âblanacaktıi'. 

Maddede" bu hususları geniş anlamda kapsayan bilimsellik ilkesi hükmü bağlanmıştır. 

Madde 14. — Millî eğitimin görevleri arasında en önemlilerinden biri iktisadî, sosyal ve kültü
rel kalkıınmanın gerektirdiği insanıgücümü, istihdamı imkân ve santiarını gözönünde bulundur
mak suretiyle yetiştirmjektir. Bu itibarla kalkınma planlarında yer alan sanayileşme,' tarımda 
modernleşme, teknolojik ilerlemıe, düzenli yerleşme ve şehirleşme, bölgelerarası dengeli gelişme 
sağlıklı yaşama, aile plianlaması gibi hedeflerle millî eğitim, hedefleri arasında uygunluk sağlan
ması ve uygulamja çalışmalarının buma göre haiZirlanarak gerçekleştirilmesi gerekir. Millî eğitim
de planlılik ilkesi bu gerekçe ile getirilmiştir. 
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İkinci fıkrada, eğitime ayrılan beşerî ve maddî 'kaynakların etkili, yarardı ve verimli şekilde kul
lanılması ilkesi getirilmiştir. Bunu sağlamak için eğitim kurumlarının yerleri, öğretmen, yönetici 
ve diğer personeli, bina, tesis ve ekleri, öğrenci kapasiteleri ile ilgili standartları bilimseli esasla
ra dayalı olarak önceden tespit edilecek ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklük
te kurulması etkili ve verimli olarak işletilmesi ve gerektiğinde çeşitli eğitim kurumlarının mev
cut imkânlardan ortaklaşa yararlanmaları sağlaıacaktır. 

Madde 15. —• Bu maddede okullarda eğitimin kız ve erkekler için karma olduğu ilkesi teyide-
dilmiş; ancak ilerde tutacakları iş icabı yetişme 'düzenlerinin kendi özelliklerini taşıması veya bir 
kısım okulların tarihî gelişimleri içinde yerleşmiş geleneklerini korumanın daha yararlı olacağı 
düşüncesiyle, bazı okulların sadece kızlara veya sadece erkeklere tahsis edilebileceği de öngörül
müştür. 

Madde 16 .— Bu maddede, millî eğitim amaçlarının yalnız. eğitim kuranı-]arınca değil, fakat 
bütün sosyal kuruluşlarca her yerde ve her fırsatta gözetilmesi gerektiği sosyal bir ilke olarak 
tespit edilmiştir. 

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde toplum hayatı, çeşitli faaliyet ve kurumları 
ile çok daıha karmakarışık, fakat fert üzerinde o nispette, etkili bir mahiyet kazanmıştır. Bugün, 
işyerleri, müzeler, kütüphaneler, İmsin - yayın organları, radyo, televizyon, sinema, tiyatro, ser
giler, fuarlar, memleket gezileri, spor karşılaşmaları, tatil kampları gibi öğretici, eğlendirici özel
lik taşıyan sosyal kuruluşlar ve -kültür faaliyetlerinin fert üzerimdeki etkileri dikkate alınarak 
çalıştırılıp düzenledikleri takdirde, eğitime ne derecede büyük ve olumlu katkılarda bulunacak
ları acıktır. Madde bu konunun önemini belirtmekte ve ilgililer için aynı zamanda direktif ma
hiyetini taşımaktadır. 

Madde 17. — Bu maddede, millî cjptinıimizim 'gene! yapısının örgün eğitim ve yaygın eğitime 
dayalı olmak üzere iki bölümden kurulduğu belirtilmiştir. 

Fertleri, temel eğitimden sonra, ilgi, istidat ve kabiliyetlerine uygun düşen çeşitli program
larla hayata, iş alanlarıma, mesleklere veya üst öğrenime hazırlamak esastır. Aynı zamanda üst 
öğrenime hazırlama, eğitim derecelerine uygun olarak açılmış ve biri diğerine dayalı olarak ku
rulmuş eğitim kuramlarımın görevidir. Oysaki bu kalıbın dışında olmak ve çeşitli ihtiyaçlara ce
vap vermek üzere düzenlenmiş ve genellikle kısa süreli pek -değişik eğitim faaliyetleri vardır. 
örgün ve yaygın eğitim ayırımı buradan ileri gelmektedir. 

örgün eğitim okul öncesi eğitimi, temel eğitim, ortaöğretim ve yüksek öğretim olarak dere
ce gösteren- ve biri diğerine dayalı biçimde düzenlenen eğitim kurumlarının tümüne birden veri
len addır. Yaygın eğitim ise, örgün eğitim kurumlarının yanında, dışında ve ötesinde düzenlemen 
eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitim 40 ve 41 nci maddelerin gerekçelerinde 
açıklanmıştır. 

Madde 18 ve 19. — Bu maddelerde okul öncesi eğitimin kapsamı amaç ve görevleri belirtilmiş
tir. Sayıları ülkemizde henüz pek az olan ve isteğe bağlı bulunan okul öncesi eğitim kurumları, 
malî kaynakların elverdiği ölçüde geliştirilecek ve yayılacaktır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda, okul öncesi eğitimi kurumlarının özel teşebbüs tarafından yürütül
mesi kabul edilmiştir. Okul öncesi resmî eğitim kurumları, Devletin malî imkânlarına ve müte
akip planlara göre geliştirilecektir. 

Madde 20. — Bu madde ile okul öncesi eğitimi kurumlarının, çevrenin özelliklerine ve nüfus 
durumuna göre bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi, yerine ve gereğine göre, temel 
eğitimin birinci kademesine bağlı anasınıfları veya bu konuda •çalışan diğer öğretim kurumlarına 
bağlı uygulama sınıfları olarak açılabiknelerinin de mümkün olduğu belirtilmiştir. 

Madde 21. — Bu maddede temel eğitimin, normal yaş grubu olarak, 7 - 14 yaşlarını kapsa
dığı hükme bağlanmıştır. 
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222 sayılı kanunda belirtilen mecburî öğretim, temel eğitinim birinci kademesini teşkil ettiğin 
den bu madde ile 222 sayılı kanun arasında uyarlık sağlanmıştır. 

Okullaşma oranı, kalkınma planı konusu olduğundan mecburî öğretim için ayrı bir hüküm geti
rilmesi gerekli görülmemiştir. 

Madde 22. — Bu maddede temel eğitim amaç ve görevleri sıralanmıştır. 

Madde 23. —• Sekiz yıllık temel eğitimin bütün yurda yayılması asıl amaç olmakla beraber 
genel gerekçe bölümündeki okullaşma hedeflerinde belirtildiği gibi, daha uzun süre beş yıllık ilk 
okulun bir kısım vatandaşlar için nihaî öğrenim kurumu olma niteliğini koruyacağı düşünülerek, 
bu maddede temel eğitimin beş y ı l ık birinci kademesini bitirenlere ilkokul, üç yıllık ikinci kade
mesini bitirenlere de temel eğitim diploması verilmesi hükme bağlanmıştır. 

Madde 24. — Bu madde ile, mevcut okul binalarından yararlanmak ve eğitim maliyetini dü
şürmek amacıyle temel eğitimin birinci ve ikinci kademelerinin, imlkân ve şartlarına göre, bağım
sız olarak açılması veya binlikte kurulması öngörülmüştür. 

Nüfusu az ve dağınık köylerin her biri için temel eğitim okulu kurulması mümkün görülmedi
ğinden köylerin gruplaştırılarak temel eğitim bölge okulları Ve bunlara bağlı pansiyonlarla 
bölge çocuklarının temel eğitimlerinin sağlanması, gruplandırılması mümlkün olmayan ve özel
likle birinci kademe eğitimi yapılacaik oikulu bulunmayan yerlerdeki çocukların eğitimini sağla
mak için ise temel eğitim yatılı bölge okulu kurulması düşünülmüştür. 

Madde 25. — Bu maddede temel eğitim üzerine en az üç yıllık öğrenim veren genel, meslekî 
ve teknik öğretim kurumlarının ortaöğretim kapsamına girdiği açıklanmıştır. 

Madde 26. — Maddenin birinci fıkrası ile orta öğretime devam hakkı hükme bağlanmıştır. Or
ta öğretime girmeğe hak kazanmış olup, örgün eğitime devam etmek isteyen her öğrenci, orta öğ
retime devam etmek ve orta öğretimi teşkil eden program veya okullardan ilgi, istidat ve kabili
yetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahibolacaktır. 

İkinci fıkra, orta öğretimin Devlet olkularında parasız olduğunu hükme bağlamıştır. 

Madde 27. — Bu maddede ortaöğretimin amaç ve görevleri sıralanmıştır. 
Ortaöğretimin görevi, öğrencilere fert ve toplum hayatı için gerekli asgarî bir ortak genel 

(kültür ve vatandaşlık eğitimi vermek ve onları ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrul
tusunda ya yüksek öğretime ya hem mesleğe, hem yüksek öğretime hazırlamaktır. 

Ortaöğretimi teşkil eden çeşitli programlar ve bunlardan birini veya birkaçını ihtiva eden 
okullar, toplum ihtiyaçlarına cevap verecek sayıda ve nitelikte düzenlenecek ve Öğrenciler bu 
programlara yöneltilerek yetiştirelecekleırdir. Böylece öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri 
ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanmağa çalışılacaktır. 

Madde 28. — Bu maddede, ortaöğretimin 27 nci maddede belirtilen amaç ve görevlere uygun 
olarak düzenlenmiş çeşitli programlardan oluşacağı ve eşit derecedeki ortaöğretim kurumları 
arasındaki birliği ve bütünlüğü sağlamak düşüncesiyle bütün ortaöğretim kurumlarına «Lise» 
admın verileceği hükme bağlanmıştır. Belli bir programa ağırlık veren okullara, bu proıgramm 
adı da eklenmek suretiyle, lise, teknik lise ve tarım meslek lisesi, gibi eğitim dallarını belirleyen 
adlar verilebilecektir. 

Tam teşekküllü teknik lise ve çok masraflı meslek liselerinin açılması için gerekli nüfus yo
ğunluğuna sahibolmayan yerleşme birimlerinde ortaöğretimin genel, meslekî ve teknik nitelikteki 
çeşitli programlarını bir yönetim, altında toplayan çok programlı liseler kurulabilecektir. Ayrı ayrı 
genel, meslekî ve teknik öğretim verecek okulları besleyecek sayıda öğrencisi olmayan yerlerde bu 
tür okullar ekonomik olduğu kadar fırsat ve imkân eşitliği ve sosyal adalet ilkelerine uygun ola
rak eğitimin düzenlenmesine de daha elverişli olacaktır. Bu okullarda iyi işleyen bir rehberlik dü
zeninden yararlanmak suretiyle başarılarına göre öğrencileri ortak temel dersler ve seçmeli derslere 
yöneltmek ve sınıf geçme düzeni yerine ders geçme düzemi uygulamak mümkün olacaktır. 
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Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi genellikle üç yıl olmakla beraber hem mesleğe hem 
de yüksek öğrenime hasırlayan bazı programlar içim bu süre dört yıl olabilecektir. Bu konuda ka
nunda genel bir hüküm getirme mümkün olmadığından, uygulanan programın özelliğine göre, öğ
renim süresinin tespiti Millî Eğitim Bakanlığına bırakılmıştır. 

Madde 29. — Bu madde ortaöğretimde yapılacak yöneltmenin esaslarını getirmektedir. 
Ortaöğretim, toplum ihtiyaçlarına cevap veren çeşitli programlardan oluşacak ve öğrenciler ilgi, 

istidat ve kabiliyetlerine göre bu programlara yöneltilerek yetiştirileceklerdir. 
Yöneltme genel olarak temel eğitimde yapılacaktır. Ancak hızla yurt düzeyine yayılmak duru

munda . olan temel eğitim kurumlarını, bu görevi yerine getirecek mükemmeliyette kurmak daha 
uzun süre mümkün olamayacaktır. Bu bakımdan yöneltmede yanılmaları ve zaman kaybını önle
mek, seviye farklarını gidermek, muhtemel gelişmelere göre yeniden yönelmeyi mümkün kılmak 
için yöneltmenin ortaöğretimde de devam etmesi zorunludur. Bunu sağlamak üzere ortaöğretimin 
genel, meslekî ve teknik programlarının birinci sınıfı, temel dersler bakımından ortak nitelikleri 
olan bir yöneltme yılı olarak düzenlenecek, öğrencilerin çeşitli yönlerden gelişmeleri bu sınıfta ya
kımdan izlenecek ve sürekli bir değerlendirme sonunda özel durumlarına uygun gelen prograımlara 
yönelmeleri sağlanacaktır. Bir programdan diğer bir programa yatay veya dikey geçiş için imtihan 
konusu dersler tespit edilirken dersler arasında aynilik yerine denklik gözetilecektir. VIII nci 
Millî Eğitim Şûrasının en önemli kararlarından birisini teşkil eden bu yöneltme ilkesinin ayrın
tıları yönetmelikle belirtilecek ve çeşitli programlar veya okullar arasındaki yatay ve ddikey geçiş 
şartları da yönetmelikte gösterilecektir. 

Madde 30. — Bu madde ile, ortaöğretimin yüksek öğretime veya hem mesleğe hem yüksek 
öğretime hazırlayan kurumlarını bitiren öğrencilere, yetiştirildikleri yönde, üniversitelere, akade
milere ve yüksek okullara girmek için aday olma hakkı tanınmıştır. Bu hakkın nasıl kullanılacağı, 
üniversitelerin ve tüzel kişiliğe sahip akademilerin görüşleri alınmak suretiyle Bakanlar Kuru
lunca yapılacak bir yönetmelikle tespit edilecektir. 

Madde 31. — İmam - hatip okulları, imamlık ve hatiplik gibd din hizmetlerinin ifası ile görev
li kimseleri yetiştirmek üzere açılan okullardır. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedri
sat Kanunu, amaçları dolayısiyle din öğretimine mecburî dersler arasında geniş ölçüde yer ve 
önem verilen bu okulların, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, «ayrı mektepler» olarak açılmasını 
âmirdir. 

Tevhidi Tedrisat Kanunu, Türkiye Cumhuriyetinin lâyiklik niteliğini koruma amacını güden 
bir kanun olarak, Anayasanın 153 ncü maddesinde yer almış bulunmaktadır. 

Bu defe 31 nci madde, Tevhidi Tedrisat Kanunumun ilgili maddesi hükmünü yerine getirmek, 
imam - hatip okullarının millî eğitim sistemi içindeki yerini açıklamak ve sekiz yıllık temel eğitime 
dayalı ve meslek icabı yalnız erkek öğrencilere mahsus ayrı meslek okulları olduğunu belirtmek 
amaciyle getirilınıiştir. İmam - hatip okullarını bitirenler, bugün olduğu gibi, kendi alanlarında 
yüksek öğrenime geçebileceklerdir. 

Madde 32. — Bu maddede, müzik, bale, resim ve benzerleri gibi güzel sanatlar alanlarında özel 
istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere, temel eğitim 
ve ortaöğretim seviyesinde', normal okullardan farklı okullar açılabileceği veya 6660 sayılı Ka
nunda öngörüldüğü üzere özel yetiştirme tedbirleri alınabileceği belirtilmiş ve bunların kuruluş 
işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esaslarının özellikleri dolayısiyle yönetmelikle düzenlenebilmesi im
kânı sağlanmıştır. 

Madde 33. — Bu madde ile, örgün eğitimde, ortaöğretime dayalı olarak en az iki yıllık bir 
süre içinde verilen eğitimin yüksek öğretim sayılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 34. — Bu maddede yüksek öğretim kurumlarının amaçları ve görevleri sıralanmakta
dır. Üniversiteler, akademiler ve yüksek okullar, bu maddede sayılan amaç ve görevleri kendi özel 
amaç ve imkânları çerçevesinde yerine getimıekle görevli kılınacaktır. 
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Madde 35. — Birinci fıkrada yüksek öğretim kurumları üç kategoride mütalâa edilmiştir. 

Yüksek öğretimde akademiler ve yüksek okullar kanallarından, daha çok, yüksek seviyede uygu
layıcı meslek elemanları, üniversite kanalından ise bilim adamı, araştırıcı, yüksek öğret/ime öğre
tim üyesi ve üretim ve hizmet birimlerinde üst düzeyde yönetimi ve denetimi sağlayıcı elemanlar 
yetiştirilecektir. Her türlü yüksek öğretim kurumunun özel amaçları ve açılış, kuruluş, işleyiş ve 
öğretim üye ve yardımcıları ile ilgili esasları kanunlarla düzenlenecektir. Böylece", üniversiteler 
ve akaıdemiler gibi, yüksek okulların da açılış ve işleyişi daha geçerli hükümlere bağlanmış; öğre
tim üye ve yardımcılarının statüleri kanunî teminat altına alınmış ve istihdamda eşit haklar tanı
yan diplomaları veren çeşitli yüksek öğretim kurumlarının tabi olmaları gereken genel hükümleri 
genel gerekçenin yüksek öğretim bölümünde de belirtildiği gibi, kanunla tespit etme imkânı ya
ratılmış olacaktır. 

(Madde 36. — Bu madde ile yüksek öğretimin, yapı bakımından, lisans öncesi, lisans ve lisans 
üstü seviyelerde öğrenci yetiştirmek üzere üç kademe halinde düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu 
şekilde kuruluş, çeşitli görevleri yerine getiren ve farklı seviyelerde öğretim yapan yüksek öğretim 
kurumlarını bir bütünlük içinde toplayacağı gibi, bir yüksek öğretim kurumuna kendi içinde ka
demeli eğitim yapma imkânı da sağlayacaktır. 

Lisans öncesi deyimiyle, genellikle temel bilimlere ağırlık veren iki veya üç yıllık öğrenim, li
sans, deyimiyle belli bir dala inhisar eden dört yıllık öğrenim, lisans üstü deyimiyle de yüksek 
lisans (nıaster) ve doktora öğrenimi kastedilmektedir. 

Öğrenciler, hangi tip eğitim kurumuna devamı ederlerse etsinler, akademik başarıları ve kabili
yetleri oranında bir kademeden diğerine yatay veya dikey geçiş imkânı bulacaklardır. Böylece 
üniversiteler, akademiler ve yüksek okullar arasında organik bir bütünlük sağlanmış ve kabili
yetli öğrencilerin bir üst kademeye geçişleri sırasında daha önceki kademelerde gördükleri öğre
nim değerlendirilmiş olacaktır. 

Yüksek öğretimin bu maddede belirtilen esaslara göre düzenlenmesi, statüleri birbirinden fark
lı olan kurumların öğretim programları, değerlendirme usulleri ve diploma veya derecelere esas 
teşkil eden standartlar bakımından ortak bir eğitim politikası gütmelerini de kolaylaştıracaktır. 

Madde 37. — Bu maddede yüksek öğretim'e girişte ve öğrenim sırasında fırsat ve imkân eşitliği
ni sağlamak üzere, yüksek öğretim kurumlarına devam eden ve ödeme gücüne sahip bulunan öğ
rencilerin eğitim masraflarına katılmaları gerektiği belirtilmektedir. Anayasanın 50 nci maddesi 
mecburî öğretimin parasızlığı ilkesini kaibul etmiş, orta ve yüksek öğretim için Devlete böyle bir yü
kümlülük vermemiştir. Esasen yüksek öğretim alanının Devlet için tek başına taşınması güç bir 
malî külfet teşkil ettiği ve bu görevin maddî imkânlara elverişli vatandaşların bu yüke katılma
ları suretiyle yürütülmesinin uygun olacağı düşüncesi, zaman içinde güç kazanmış ve Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planına da girmiştir. Ancak yine Anayasanın 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasın
daki ilkeleri hâkim kılmak üzere, bu madde ile, maddî imkânları elverişli olmayan başarılı öğren
cilere burs, kredi ve yatılılık gibi yollarla yardımda bulunulacağı öngörülmüştür. Alınacak ücretler 
ve yardıma muhtaç öğrencilere verilecek burs ve kredilerle ilgili şartlar bir yönetmelikle tespit 
edilecektir. 

Bazı alanlar için mecburî hizmet karşılığı öğrenci yetiştirilmesi hakkımdaki hükümlerin saklı 
olduğu belirtilmek suretiyle bu maddede gösterilen bura ve yatılılık gibi öğrenime yardımcı Dev
let masraflarının bir mecburî hizmet karşılığı olmayacağı kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Bu madde, çeşitli bölgelerde açılmış ve açılacak olan yüksek öğretim kurumları
nın O'ptimal büyüklükte kurulmaları, kaynaklarının rasyonel ve ekonomik olarak kullanılması, öğ
retim elemanı ihtiyaçlarının karşılanması, yüksek öğretim ile ortaöğretim arasındaki ilişkinin sağ
lanması yüksek öğretim planlaması çalışmalarının kalkınma planlaması düzeni içinde örgütlenmesi 
ve böylece yüksek öğretimin millî eğitim sistemi çerçevesinde dengeli ve ahenkli bir bütünlük 
içinde gelişmesinin sağlanması için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek üzere bir planlama düze
ni getirilmiştir. 
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Madde 39 - 40. — Bu maddelerde, tanımı 17. maddede verilen yaygın eğitim amaç ve 
çalışma alanları sıralanmış kuruluş ve işleyişiyle gözetilecek genel esaslar belirtilmiştir. 

Yaygın eğitim alanları çok çeşitlidir Okuma - yazma, eksik eğittim tamamlama, meslekî 
eğitim, üst eğitim kurumlarına hazırlama, çırak, kalfa, ustalar içim teorik ve pratik meslek 
kursları ve imtihanları düzenleme, hizmet içi yetiştirme, vatandaşlık eğitimi, genel kültür, 
beden eğitimi, spor gibi faaliyetler hep yaygın eğitim kapsamı içinde düzenlenecektir. 

Yaygın eğitim örgün eğitimde kısa sürede yetiştirilemeyen ve ekonomik kalkınmanın gerek-
tirdiği insangücünü hızla hazırlamak için örgün eğitimim dışında, fakat tamamlayıcı olarak, 
hatta bazen onun yerine geçebilecek surette düzenlenecektir. 

Temel eğitimin ilk beş yılını veya tümünü bitirip bir üst öğrenime devam etmeyen ki
şiler veya ortaöğretimden ayrılanlar için, çeşitli programlar uygulayan değişik süreli (3, 6, 
9, 12 veya daha çok aylık) kursların düzenleneceği pratik sanat okulları, akşam kız sanat 
okulları, çeşitli kadım meslek okulları, her türlü gezici kurslar yaygın eğitim içinde uygulana
caktır. 

Temel eğitim görmemiş vatandaşlar için hazırlanacak meslek eğitim programları temel eği
tim konulanın da kapsayacaktır. 

Yetişkinleri, bulundukları durumdan daha iyi bir duruma geçirmek için düzelenen bütün 
sürekli eğitim faaliyetleri yaygın eğitim içinde olacaktır. 

Yaygın eğitimde biri diğerine dayalı değişik süreli meslek ve teknik programlar uygulan
mak suretiyle, örgün eğitimle istihdamda eşit yetkiler sağlayan belge ve diplomalar da verile
bilecektir. 

Yaygın eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinde örgün eğitim kurumlarının beşerî ve fizikî 
bütün imkân ve kaynak!arından yararlanılabilecektir. Ayrıca uygulanacak programın türü
ne ve özelliğime göre, halk eğitim merkezlerinden, radyo ve televizyondan, spor tesislerinden, 
sanat galerileri, sergi, kitaplık, müze, tiyatro gibi kültür kurumlarından, kamuya veya özel 
teşebbüse ait sanayi ve diğer fişletmelerin müsait yerlerinden faydalanılacaktır. 

40 ncı maddenin ikinci fıkrasında yaygın eğitimin genel yaygın eğitim ve meslekî ve tek
nik yaygın eğitmi olmak üzere iki temel programdan oluştuğu belirtilmiştir. Genel yay
gın eğitim programı, okuma - yazma öğretmenin ve asgarî temel bilgileri vermenin yamsıra, 
millî birliği kuvvetiendirici şekilde vatandaşlık hak ve ödevlerini öğretme, millî kültür un
surlarını tanıtma ve kişinin boş zamanlarını değerlendirme yeteneklerini geliştirmede yoğun
laşır. 

Meslekî ve teknik yaygın eğitim programı, ekonominin insangücü ihtiyaçlarını ve iş haya
tının vasıflı işgücü taleplerini' yerinde ve zamanında karşılamak üzere meslekî bilgi ve tek
nik beceri kazandırıcı kısa süreli kurs ve işbaşında eğitim faaliyetlerini düzenler. 

Madde 41. — Bu maddenin birimci fıkrası genel yaygın eğitim alanlarında görev alan resmî, 
özel ve gönüllü kuruluşlar arasındaki yaygın eğMm çalışmaları ile ilgili koordinasyonu sağ
layacak kuruluşu belirtmek amacıylle getirilmiştir. Genel yaygın eğitim uzun dönemde, Millî 
Eğitim Bakanlığının rehberliğimde yeniden düzenlenecektir. Meslekî ve teknik yaygın eğiti
min düzenlenmesinde ilgili bakanlıklar ile özerk eğitim kurumları ve özel ve resmî istetmeler, 
işveren ve işçi sendikaları, meslek dernekleri ve işyerleri arasında işbirliği kanunla düzenlene
cektir. 

Koordinasyon, görevinin etkili ve başarılı olarak yerine getirilebilmesi içim, maddenin 2 nci 
fıkrasında, Millî Eğitim Bakanlığında bu amaçla bir fon tesis edilmesi öngörülmüştür. Böy
lece yaygın eğitim alanında görev alan kuruluşların çalışmaları desteklenecek ve sorumluluk 
almaları teşvik edilecektir. 

Madde 42. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı • Kanunla değiştirilen 
30 ncı maddesiınde «Eğitim ve öğertim hizmetleri sınıfı» adiyle yer alan öğretmenlik, millî 
eğitim sisteminin en önemli unsuru olarak, Millî Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde 42. 
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madde ile, sadece tanımlanmış ve öğretmen adaylarının tanımda belirtilen nitelikleri kazana
bilmeleri için yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esas olarak hükme bağlanmıştır. 

Bu maddede, her derece ve türdeki eğitim kurumları öğretmenleri için ortak bir tanım 
olmak üzere, öğretmenliğin Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini 
üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olduğu belirtilmektedir. Bu mesleğe hazırlık en az lise 
seviyesinde bir genel kültür üzerine dal veya ihtisas alanını kapsayan özel alan eğitimi ve 
pedagojik formasyon ile kazanılacaktır. Böyle bir hazırlık için, yukarıda genel gerekçenin 

«7. Öğretmenlik mesleği» başlığı altında açıklan dığı üzere, öğretmen adaylarının yüksek öğre
nim görmeleri zorunludur. Madde bu hususta bir esas getirmektedir. Öğrenim süreleri halen 
liseden bir yıl daha fazla olan öğretmen okulları belli, bir plana, göre, yüksek öğretim 
kurumları haline getirileceklerdir. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisans üstü seviyelerde 
yatay ve dikey geçişlere de imkân verecek biçimde düzenleınecek, 

Böylece eğitimin hangi derece ve türü için olursa olsun, öğretmenlik yükselme imkânı olma
yan, önü kapalı bir meslek olmaktan çıkarılmış ve mesleğe gerçek bir birlik ve bütünlük 
kazandırılmış olacaktır. 

Üniversitelerde ve akedemilerde olduğu gibi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek de
receli öğretmen okuldan da, lisans öncesi ve lisans seviyelerinde öğrenim verecek biçimde dü
zenlenecek ve öğretmen adayları, dikey ve yatay geçiş yollarıyle, aynı kurum içinde veya 
kurumdan kuruma daha üst seviyede yetişme imkânına kavuşmuş olacaktır. 

Bu tedbir yetişme bakımından, mesleği çekici kılacak en önemli tedbirlerden biridir. 

Madde 43. — Bu madde ile. millî eğitimin gelişmesinden sorumlu olan Millî Eğitim Bakan
lığı, eğitim sisteminin em önemli unsuru olan öğretmeni, ihtiyaçları karşılayacak sayıda 
ve nitelikte yetiştirmekle görevli kılınmış ve madde kaleme alınırken TevMdi Tedrisat Ka
nununun ruhuna sadık kalınmıştır. 

Madde 44. — Bu maddenin birinci fıkrası ile, Millî Eğitim Bakanlığını öğretmenlerde arana
cak nitelikleri tespit etmekle ̂ görevlendirilmek suretiyle, eğitim ihtiyaçlarına cevap ver
me imkânının sağlanmış olması yanında, mezunlarına öğretmen olma hakkı tanınan öğre
tim kurumları ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında sıkı bir işbirliğinin tesisi de öngörülmüş
tür. 

İkinci fıkra, bugünkü uygulamaya mesnet olan 1340 tarih ve 439 sayılı Orta Tedrisat Mual
limleri Kanununun 3 ncü maddesi hükmüne daha da açıklık getirerek bu maddeyi . yürür
lükten kaldırmaktadır. 

Üçüncü fıkra gerçek bir ihtiyacı karşılamak amacıyle getirilmiştir. 
Dördüncü fıkra hükmü Devlet Menıurlan Kanununun değişik 48 nci maddesi son bendi 

ile 50 nci maddesi ikinci fıkrasında da hazırlanması gerekli görülen yönetmelik için, hiz
met özelliklerini aksettirmesi bakımından mad de içinde gerekli görülmüştür. 

Madde 45. — Bu maddede getirilen «çeşitli bölgelerde görev yapma» esası ile, öğretmen
lerin yurdu tammalanna imkân yaratılması, tecrübeli ve kıdemli öğretmen istihdamı ba
kımından okulların kadrolarının dengeli tutulabilmesi, nakillerin daha çok isteğe değil, ih
tiyaca göre ayarlatnabilmesi, öğretmenlerin çeşitli bölgelerde görev yapma bakımından eği
tim hizmetlerine eşit şekilde katılabilmelerinin sağlanması ve bu alanda öğretmenler ve Millî 
Eğitim Şûralarınca ısrarla ileri sürülen bir isteğin yerine getirilmiş olması gibi önemli se
beplere dayanılmıştır. 

Madde 46. — Eğitim ve öğretim hizmetleri örgün veya yaygın eğitim kurumlanılın bir
birinden çok farkk ve geniş uygulama alanlarım ve hayli1 değişik kurumlarını kapsamaktadır. 
Bu itibarla, hem örgün eğitim kurumlarında, hem de özellikle yaygın eğitimde, bu kanunda 
nitelikleri belirtilen öğretmenlik mesleğinden elemanları bulmak her zaman mümkün olma
maktadır. Böyle durumlarda, mesleklerinde tem ayüz etmiş ihtisas sahiplerinden uzman veya 
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sanatlarında ustalık seviyesine ulaşmış elemanlardan Öğretici olarak yararlanmak gerekmek
tedir. Madde bu imkânı sağlamak amacıyle getirilmiştir. Öğretimin tür ve seviyelerine göre 
uzman ve usta öğreticelerde aranacak şartlar, görev ve yetkileri yönetmelikle tespit edile
cektir. 

Madde 47. — Öğretmenlik devamlı gelişme halinde olan ve eğitim ve öğretim alanına 
muhteva, metot, araç ve gereç bakımından yeni ufuklar açan bilim ve teknolojinin verile
rinden devamlı olarak yararlanmayı gerektiren bir ihtisas mesleğidir. Bu madde ile hizmet 
içi eğitim amacıyle kurs ve seminerlerin sık sık düzenlenmesi; öte yandan, yaz tatillerinden 
veya mesai dışı akşam saatlerinden yararlanarak daha üst öğrenim görmek ve bu suretle 
meslekte ilerlemek, daha üst öğretim kademelerde öğretmenlik yapmak isteyen öğretmenlere, yaz ve 
akşam okulları açılarak imkân yaratılması; öğretmene izin almaya, görevi başından ayrılma
ya ve aylığından mahrum olmaya hacet kalmadan, bir üst öğrenim fırsatı verilmesi öngörül
mektedir. Yaz ve akşam okulları, Bakanlıkça tespit olunacak öğretmeni yetiştiren kurum
larda açılabilecektir. Bu okullarda belli ve yeterli krediyi dolduranlar, gördükleri üst öğrenim 
diplomasına hak kazanacaklardır. 

Maddenin üçüncü fıkrası, hizmet içi kurs ve seminerlerde başarıyı belge ile teşvik etmek, 
bu belgeleri tayin, terfi ve nakillerde değerlendirmek, hizmet içinde yetişmesi teşvik ama
cını gütmektedir. Hizmet içi kurs ve seminerlerde alınan belgelerin, öğretmenlerin tayin, 
terfi ve nakillerinde hangi ölçüde ve nasıl değerlendirileceği, Bakanlıkça bir yönetmelikle 
tespit olunacaktır. 

Madde 48. — Bu madde ile öğretmenlere yurt içinde veya yurt dışında maaşlı veya maaş-
sız olarak daha üst seviyede yetişme imkânı sağlanmıştır. Okul öncesi eğitimden yüksek öğ
retime kadar her tür ve derecede görevli öğretmenin, kendini geliştirme ve daha üst öğrenim 
görme arzusu, bu madde hükmü ite teşvik olunmaktadır. 

Bu konuda ist-okli öğretmenlerde aranacak niteliklerle koşulacak şartlar, milli eğitim ihtiyaç
ları gözönünde bulundurularak, hazırlanacak yönetmelikle tespit olunacaktır. 

. Madde 49. — Öğretimıenlik, yurdun, baş'ka herhangi bir devlet memuruna görev verilmeyen böl
ge ve mahallerinde bile, hizmet ifasını gerektiren bir me&lektir. Öte yandan, eğitimi ve öğretim 
görevi, öğretmenin maddî ve manevî huzurunu şart koşan bir özelliğe sahiptir. Bu .madde ile, Ba-
kanlıikça gerekli görülen yerlerde, özellikle mahrumiyet bölgelerinde öğretmene konut sağlanıma-
sı hükme bağlanmaktadır. Bölge hizmetinin getirilmesiyle konut ihtiyacı daha da önemi kazana
caktır. Madde, buna göre önceliğe sahip bulunan bu gibi bölge ve mahallerde konutlann, yeni 
okul binalarının yapımı ide birlikte veya mevcut eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına göre planla
narak yapılmasını amirdir. 

Madde 50. — Bu maddede eğitim sisteminin altyapısını teşkil eden okul bina ve tesislerinin 
çevrenin ihtiyaçlarına ve uygulanan programların özellMerine göre planlanması ve bina ve te
sisler tamamlanmadan eğitim kurumu açılmaması hükme bağlanmıştır. 

Madde 51. — Öğretmenden sonra en önemli unsur olan ders kitapları ile öğretmen ve öğren
cilere kaynak ve yardımcı olacak her türlü basılı eğitini malzemeleri ve millî eğitimin genel amaç
larının gerçekleştirilmesine yararlı olacak diğer araç ve gereçlerin gelişen eğitim teknolojisi mu
vacehesinde, «Eğitim araç ve gereçleri» adı altında bir bütün halinde mütalaa edildiği, bu madde 
ile hükme bağlanmıştır. 

Madde 52. — Millî Eğitim Bakanlığı, kendisine bağlı eğitim kurumlarının bina, öğretmen ve 
her türlü donatımını temin etmekle görevli okluğu gibi; eğitim araç ve gereçlerinin sağlanması, 
geliştirilmesi, yenileştirilmesi, ikuıllanima süresi ile kitap fiyatının ve telif hakkının tespit edilme
si, paralı veya parasız olarak ilgililere dağıtılması hususlarında da bu madde ile görevli kılın
mıştır. 

Madde 53. — Bu madde ile, Millî Eğitim Bakanlığının kendisine 52 nci madde ile verilmiş 
olan görevlerini ne suretle yerme getireceği hususu hükme bağlanmıştır. Bakanlığın, 
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1 nci bentte, ilgili konunun yetkili elemanları yanında program geliştinme uamanlaruım, bilim 
kuruluşlarının, üniversitelerin ve deneme okullarının işbirliği ile eğitim araç ve gereçlerini hazır-
layabilimiesi, kendi tesislerinde imâl ettirebilmesi ve gereğinde iç ve dış piyasalardan satınal'abil-
meısi, 

2 nci bentte, yetkili gördüğü kimseleri veya bir kaç kişiden kuracağı komisyonları eğitim araç 
ve gereçlerini hazırlamakla görevlendirilmesi, gerekli gördüğü hallerde eğitim araç ve gereçleri
ni, düzenleyeceği yarışmalar sonucunda seçebilmesi; 

3 ncü bentte, 1 ve 2 nci bentlerde belirtilen yolların biri veya birkaçı ile birlikte, özel teşeb
büs sahipleri tarafından hazırlanan eğitim araç ve gereçlerinin bakanlıkça yapılacak inceleme so
nunda yeterli görülmesi halinde, kendileri taraf mdan ~ basılımak veya imâl edilmek suretiyle, ilgili
lere kullanılmasına müsaade etmesi öngörülmüştür. 

Madde 54. — Bakanlığa bağlı genel, »meslekî ve teknik öğretim kurumlarında çok çeşitli ders
lerin bulunuşu ve dersler için gerekli eğitim araç ve gereçlerini incelemıeik ve seçmek üzere Bakan
lıkça ödüllü veya ödülsüz yarışmaların düzenlenmesi hallerinde yarışmaya katılan eserlerin sayı
sının genellikle fazla oluşu; bunları inceleyecek ve bir kısım araçları hazırlayacak veya redaksiyon 
çalışmalarını yapacak elemanların da sayı ve ihtisas dalları bakımından çok çeşitli olmasını ge
rektirmektedir. 

Ancak bu kadar çok sayıda ve değişik ihtisassahibi elemanları bakanlık bünyesinde toplama
nın güçlüğü ve hatta imkânsızlljğı da aşikârdır. Her konunun ihtisas elemanını ancak yılın belli 
günlerinde ve sınırlı isür elerde yapılacak olan yarışma jürilerinde bulurtoak üzere kadro ile gö
revlendirmenin getireceği malî külfet, bu kimselere bu kanunla öngörülen şekilde ödenecek üc
retlerle kıyaslanmayacak kadar büyük olacaktır. 

Bu bakımdan eğitim araç ve gereçlerini hazırlama, inceleme ve seçmıe işleri ile veya redaksi
yonla görevlendirilecek kimselere ve teşkil edilecek jürilere münasip bir ücret ödemenin lüzumu 
bu maddeyle hükme bağlanmıştır. 

Eğitim araç ve gereçlerinin kabulü, kullanılma süresi, kitap fiyatları, telif hakkı; hazırlama 
ve inceleme ücretleri ile ilgili hususlar zaman faktörü ile sıkı sıkıya bağlı birtakım ayrıntıyı ge
rektirdiğimden bunların Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle bir esasa bağlanma
sı lüzumu bu maddede öngörülmüştür. 

Beşinci kısımda yer alan 51 - 54 ncü maddelerde eğitim araç ve gereçlerinin bilimsel prog
ramı geliştirme metotlarına ve eğitim teknolojisindeki yeniliklere uygun olarak hazırlanabiıllm/esi 
için gerekli esaslar getirilmiş olmakla, Bakanlıkça hazırlanmış programlara göre ders kitabı yaz
maktan ibaret olan uygulamada, ımıodern program geliştirme metotlarına cevap vermekten uzak 
kalan ve ders kitapları kadar önemli olduğu halde diğer eğitim araç ve gereçlerini ihtiva ötme
diği için bugünün ihtiyaçlarını karşılayamayan G . G . 1949 tarih ve 5429 sayılı Ders Kitapları 
hakkındaki Kanun yürürlükten kalmış olacaktır. Diğer taraftan ücretlerle ilgili yeni ve daha et
raflı hükümıler getirildiğinden 20 . 6 . 1951 tarih ve 5793 sayılı Kanunun sadece birinci maddesi 
de hükümsüz kalmaktadır. 

Madde 55. — Anayasanın 21 nci maddesinde «Eğitim ve öğretimin devletin gözetim ve dene
timi altında serbest olduğu» 50 nci maddesinde de «Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağla
manın devletin başta gelen ödevlerinden»' olduğu belirtilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının 55 nci maddesi, Anayasanın yukardaki maddelerinde Devlete verilen görevlerin, 
bu kanun hükümlerine göre ifasından sorumlu Devlet organını tespit amacıyle getirilmiştir. 

Madde 56. — Bu madde ile, devrimi kanunlarından olan 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu
nun ruhuna uygun olarak, Millî Eğitim Temel Kanunu hükümlerine aykırı düşecek hiç bir eğitim 
faaliyetinde buluııulamayacağı tespit edilmiştir. 
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Madde 57. — Tevhidi Tedrisat Kanunundan sonra çıkan 789 sayılı Kanunun 'millî eğitim hiz
metlerinin yürütülmesinde bugün için de temel hüküm karakteri taşıyan 3 >ncü ve 4 neü madde
leri, tasarının bu maddesiyle, Millî Eğitim Bakanlığının okul açma konusunda diğer Bakanlık
larla olan ilişkilerine daha da açıklılk getirilmek suretiyle, yürürlükten kaldırılmış olacaktır. 

Madde 58. — Bu maddede, 657 sayılı Devlet Momunlan Kanununun yurt dışındaki yetişme ile 
ilgili hükümlerini değiştirme niteliği yoktur. Maksat, genel olarak, Türk Vatandaşlarının, özel-
lükl-e dövizli, dövizsiz Özel öğrencilerle yurt dışındaki Türk işçi çoculklarınm eğitimleri ile ilgili 
Devlet hizmetlerinin düzenlenmesi hususundaki soramıluluğun, Anayasanın 21 nci maddesi mu
vacehesinde, Millî Eğitim Baaknlığında olduğunun belirtilmesinden ibarettir. 

55 - 58 nci maddeler, hazırlıkları sürdürülmekte olan Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra 
Kuruluş Kanunu tasarısında ayrıntılı olarak yer verilecek ola<n Bakanlığın görevleri için temel 
hükümler niteliğini taşımaktadır. 

Madde 59. — Bu maddede, kenar başlıklarının kanun metnine dahili olmadığı belirtilmiştir. 

Madde 60. — Bu maddede, bu kanunun yayımı tarihinde yürülükten kalkacak veya kanun 
maddeleri gösterilmiştir. 

Bu kanunun 44 neü maddesiyle 13 . 3 . 1340 tarih ve 439 sayılı Orta Tedrisat Muallimleri Ka
nununun 3 neü maddesi; 57 nci maddesiyle 22 . 3 .1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair 
Kanunun 3 neü ve 4 neü maddeleri; 51 nci, 52 nci, 53 neü ve 54 neü maddeleriyle 6 . 6 . 1949 ta
rih ve 5429 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okutulacak ders kitaplarının seçilme
si, basılması ve dağıtılması hakkındaki Kanunun bütün maddeleri ve ayrıca diğer kanunların bu 
kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmış olmaktadır. 

Madde 61. •— Bu madde, kanunda sözü geçen yönetmeliklerin kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren en geç bir yıl içinde çıkarılmasını âmirdir. 

Madde 62 ve 63. — Bu maddeler yürürlük ve yürütme hükümlerini kapsamaktadır. 
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Millî Eğlltâaı Komilıyomı raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 9.2.1973 

Esas No. : 1/754 
Karar No. : 8 

Y ü t o k Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyurulan «Millî Eğitim Temel Kanunu Tasa
rısı» ilgili Hükümet teimsiilcisi ve 'bizzat Millî Eğitim Bakanının iştirakiyle tetkik ve müzakere edil
di-

Komisyonumuz, tasarının üzerindeki görüşmeleri neticesinde; tasarıya 2 yeni madde ile bir ge
çici maddenin ilâvesini, bâzı maddelerinde değişiklikler yapılmasını ve madde numaralarının da bu
na göre düzenlenmesini uygun bulmuş ve bu değişikliklerle tasarı K^ıisyoıramuzea kabul edilmiş
ti,'. 

Tasannın başlığı ve 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştİT'. 
Tasarının 2 nci maddesine, açıklık getirmek 'bakımından «Atatürk ilkelerine» sözü '«Atatürk 

inkılâplarına» olarak değiştirilmiş ve Türk milletinin bütün fentlerinin manevî değerleri de be
nimseyip koruyacak ve geliştirecek şekilde yetiş Vıriknesi maksadı ile mıadde de değişiklik yapıl-
mııştn\ 

Tasarının 3 ncü maddesi; Türk leğitim ve öğretim sistemini kapsayacak hale getirilmesi nede
niyle maddenin 1 nci satırına «öğretim» kelimesi ilâve •edilmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiş'i'. 
Tasarının 5 nci maddesi; eğitim hizmetinim, ferdin istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumu

nun ihtiyaçları gözönünde tutularak dengeli bir şekilde düzenlenmesini sağlamak maksadı ile mad-
do d e ğiştirilmiştir. 

Tasarının 6 ve 7 nci maddesi aynen kabul edüıiiçtir. 
Tasarının 8 nci maddesi; eğitimde kadın erkek .herkese fırsat ve imkâın eşitliğini sağlamak, mad

dî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerle özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocuklar için •eğitim 
imkânları temin etmek nedeniyle madde değiştiril niş t i \ 

Tasarının 9 ne umaddesi aynen kabul lediimiştii'. 
Tasarının 10 ncu maddesi; hem maddenin 'başlığında ve içinde bulunan «Atatürk ilkeleri»'nin 

«Atatürk İnkilâplan olarak değiştirilmesi, lıemde Türk dilinsin eğitimin her-kademesinde özellikleri 
bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesini, çağdaş eğitim ve bilim dili halinde 'zenginleşme
sini sağlamak ve bu konuda Millî Eğitim Bakanlılrm görevli kılmak için madde değiştirilmiştir. 

Tasannın 11 nci maddesi; demokrasi, eğitimde Türk vatandaşlarını manevî değerlere saygılı ki
şiler haline getirmek ve eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine ay
kırı siyasî ve ideolojik telkinler yapılmamasını sağlamak amacı ile madde değiştirilmiştir. 

Tasannın 3 2 nci maddesi; din eğitimi görmek isteğinde bulunanların bu isteklerini okula kayıt 
sırasında yazılı olarak bildirımesini sağlamak için maddeye bir cümle .eklenmiştir. 

Tasarının 13, ili, 1:5 nci 'maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile ara

sında işbirliği sağlamak ve bu maksatla kurulacak okul - aile birliklerinin maddî imkânlardan yok
sun öğrenciler ile okul veya okul tarafından seçilecek kardeş okulların zarurî ihtiyaçlarıma sarf edil
mek üzere her çeşit yardım ve bağış kabul etmele.ini s ağlamak maksadı ile tasarıya yeni bir 16 nci 
madde eklenmişti]'. 

Tasarının 16 nci maddesi 17 nci madde olarak değiştirilmiş ve resmî, özel, igönüllü her kurulu
şu]! millî eğitimin amaçlarını etkileyen eğitimle ilgili faaliyetlerinin Millî Eğitim Bakanlığınım de
netimine tabi tutulmasiinı sağlamak için maddeye bir bent eklenmiştir. 

Tasarının 17 nci maddesi, 18, 18 nci maddesi 19, 19 ncu maddesi 20 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 
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•Taşanının 20 nci maddesi 21 nci madde olarak değiştirilmiş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 
nerelerde ye hangi önceliklerle açılacağını tespit efemek, 

t ş Kanununa tabi işyerlerinin hangi şartlarla okul öncesi eğitim kurumu açmalarını belirtmek 
için 21 nci maddeye, bent eklenmiştir. 

Tasarının 2:1 nci maddesi 22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 22 nci maddesi 23 ncü madde olarak ve Türk çocuklarının millî ahlâk anlayışına uy

gun olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacı ile değiştirümiştir. 
Tasarının 23 ncü maddesi 24 ncü madde olarak ıkabıd edilmiş, yalnız temel eğitim sonunda verile-

ce!k diplomaya açıklık vermek nedeniyle ortaokul) kelimeleri ilâve edilmiştir. 
Tasarının 24 ncü maddesi 25 nci madde olarak kabul edilmiş ancak bu maddeye açıklık getir

mek nedeniyle ikinci bendia 'birinci satırına (durumda olan) kelimelerinin ilâvesi uygun görül
müştür. 

Tasarının 25 nci maddesi 26 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 26 nci maddesi 27 iıci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarımın 2>7 nci maddesi 28 nci madde olarak kabul edilmiştir. Yalnız, bu maddenin 2 nci ben

di; ortaöğretimin görevleri arasına gençleri, gerektiğinde yaygın eğitimden de yararlanmak su
retiyle aynı zamanda hayata ve iş alanlarına hazırlamak görevi de eklenerek değiştirilmesi uygun 
görülmüştür. 

Tasarının 28* nci .maddesi 29 ucu madde •olarak kabul edilmiştir. Yalnız, maddenin son cümlesi 
ortaöğretim kuramlarının öğrenim sürelerinin Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilmesinin daha 
doğru olacağı .gerekçesiyle değiştirilmiştir. 

Tasarının 29 ncu maddesi 30 ncu madde olarak kabul edilmiştir. Yalnız, ımaddeye açıklık kazan
dırılmak ve ortaöğretimde yöneltme esasları ile yatay ve dikey geçiş şartlarının Millî Eğitim Ba
kanlığınca düzenlenmesini sağlamak: için maddeye değişiklikler yapılmıştır. 

Tasarının 30 ncu maddesi 31 noi madde olarak ikabul edilmiştir. Yalnız, yüksek öğretime geçiş, 
gerektiğinde çeşitlendirilmiş yüksek öğretime giriş sınavı sonuçlarına göre yapılmak nedeniyle 
maddenin son cümlesi çıkarılmıştır. 

Tasarının 31 nci maddesi 32 nci madde olarak kabul edilmiştir. Ancak, İmanı - hatip liselerinin 
bugünkü uygulamaya paralel olarak, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğretmenliği gibi dinî hiz
metlerin yerine 'getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere Millî Eğitim Bakanlığınca açı
lan ortaöğretim sistemi içinde hem mesleğe hem de gördükleri öğrenim doğrultusunda yüksek öğ
renime hazırlayıcı öğretim kurumları olarak 'açılmasını sağlamak nedeniyle madde değiştirilmiş
ti?. 

Tasarmın 32 nci maddesi 33, 33 ncü maddesi 34 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 34 ncü maddesi 35 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 35 nci maddesi 36 nci madde olarak kabul edilmiştir. Yalnız, yüksek öğretime bütün

lük ve açıklık kazandırmak için değiştirilmiş ve tekniker okullarının durumlarının yeniden düzen
lenebilmesi için bir fıkra eklenmiştir. 

Tasarının 36 nci maddesi 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 37 nci maddesi 38 nci madde olarak kabul edilmiştir. Ancak, başarılı fakat maddî 
imkânları elverişli olmayan öğrencilere verilecek burs, kredi ve yatılılık gibi imkânların sağlanma
sında ilgili Bakanlık ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı temin için madde değiştirilmiş ve miaddeye 
fırsat ve imkân eşitliğinin gerçekleştirilmesinde yararlanılmak amacıyle. yüksek öğretim kurumla
rında bir öğrenci fonu kurulması için yeni bir fıkra da eklenmiştir. 

Tasarının 38 nci maddesi 39 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının 3(9 ncu maddesi 40 nci madde olarak kabul edilmiş, yalnız maddeye açıklık verilmek ne

deniyle değiştirilmiştir. 

Tiasarınm 40 nci maddesi 41 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Tasarının 4i nci maddesi 42 nci madde olarak kaîbul •edilmiştir. Yalnız, yaygın eğitim yapan ku
ruluşlar arasındaki koordinasyonun Millî Eğitim [Bakanlığınca sağlanması için değiştirilmiş ve 
maddenin gerekçesinin 2 nci paragrafı mıadde ile alâkası görülmediğinden metinden çıkarılmıştır. 

Tasarının 42 nci maddesi 43 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Tasadmm 43 neti maddesi 44 ncü madde olarak kabul edilmiştir. Yalnız, öğretmenlik formas

yonu veren üniversite ve akademiler dışındaki öğretmen yetiştiren kurumların Millî Eğitim Ba
kanlığınca yönetilmesini sağlamak maksadıyle de ğiştirilmiş ve beden eğitimi öğretmeni yetiştiren 
yüksek okulların ilişkileri bakımından Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca 
müştereken açılıp yönetilmesini sağlamak için maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

Tasarının 44 ncü maddesi 45 nci madde olarak kabul edilmiştir. Yalnız maddeye açıklık getir
mek: nedeniyle maddenin son fıkrasının birinci satırındaki (öğretim) kelimesinden sonra teftiş 
kelimesinin konulması uygun görülmüştür. 

Tasarının 45 nci maddesi 46 nci madde olarak kabul edilmiştir. Ancak, ihtiyaçlara göre öğret
menlerin bölgeler arasında yer değiştirmesini sağlamak için maddeye açıklık getirilmiştir. 

Tasarının 46 nci maddesinin yerine, görevlendirildikleri yerlerde gerekli eğitim kurumu bu
lunmayan öğretmenler ile emeklilerinin çocukları ve yetimlerinin ilgi, istidat ve kabiliyetleri öl-
sünde eğitim görme imkânlarının Devletçe sağlanması için yeni bir 47 nci maddenin ilâvesi uygun 
görülmüştür. 

Tasarının 46 neı maddesi 48 nci madde, 47 nci maddesi 49 ncu madde, 48 nci madde 50 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 49 ncu maddesi 51 nci madde olarak kabul edilmiştir. Yalnız, öğretmen konut ya
pımının gerçekleştirilmesi için her yıl Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine gerekli ödeneğin konul
masını sağlamak nedeniyle değiştirilmiştir. 

Taşarının 50 nci maddesi 52 nci madde olarak kabul edilmiştir. Yalnız, okul arsaları temini ile 
okul bina ve tesislerinin yapım ve donatımında vatandaşların her türlü yardımlarından yararlan
mayı sağlamak ve bu yardımları teşvik etmek maksadıyle madde değiştirilmiştir. 

Tasarının 51 nci maddesi 53. ncü madde, 52 nci maddesi 54 ncü madde ve 53 ncü maddesi 55 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 54 ncü maddesi, 56 nci madde olarak kabul edilmiştir. Yalnız, maddenin sonundaki 
(Maliye Bakanlığı) ibaresi çıkarılmıştır. 

Tasarının 55 nci maddesi 57, 56 nci maddesi 58, 57 nci maddesi 59, 58 nci maddesi 60, 59 ncu 
maddesi 61 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 60 nci maddesi 62 nci madde olarak kabul edilmiştir. Yalnız, kaldırılan hükümler 
arasına 222 sayılı Kanunun 69 ncu maddesinin de konulması uygun görülmüştür. 

Tasarının 61 nci maddesi 63, 62 nci maddesi 64, 63 ncü maddesi 65 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yüksek öğrenim kurumlarında öğrenci olanların kaza
nılmış hakları gözönünde tutularak bunlara tasarının 38 nci maddesi hükmünün uygulanmaması
nı düşünen Komisyonumuz tasarıya yeni bir geçici maddenin konulmasını uygun gönmüştür. 

«Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yüksek öğrenim kurumlarında öğ
renci bulunanlar hakkında 38 nci madde hükmü uygulanmaz.» 
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Komisyonumuz gerekçelerle izah ettiğimiz bu değişikliklerle tasarıyı kabul etmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna havale edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
istanbul 

Prof. Dr. M. Yardımcı 

Ankara 
M. Maden 

Çorum 
K. D emir er 

îzmir 
M. Akan 

ıSözeü 
Uşak 

F. Uğrasızoğlu 

Balıkesir 
Söz hakkım mahfuz 

M. Yılmaz 

Çankırı 
Söz hakkım saklıdır. 

N. Ç. Yazıctoğlu ' 

Kocaeli 
8. Yahşi 

Rize 
/ / . B. Albayrak 

Kâtip 
Uşak 

Söz hakkım saklıdır. 
Âdil Turan 

Bursa 
Söz hakkım saklıdır. 

/. öktem 
Eskişehir 

Söz hakkım mahfuzdur. 
0. Oğuz 

Konya 
S. Ergim 

Yozgat 
/. Kapısız 

Adıyaman 
Z. Adıyaman 

Bursa 
E. Mat 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuz. 

N. Eroğan 

Konya 
Ir. öztuna 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/754 
Karar No. : 251 

(Msillist Meclisi 'Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Millî Eğitim Temel Kanunu tasarısı» Millî Eğitim Bakanı 
ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin hazır bulunduğu 'oturuıniıda incelendi ve görüşüldü. 

Tasan, 'Hükümet programında yer alan Millî Eğitim, Reformunu gerçekleştirmek üzere özel
likle, VII ve VIII nci Millî Eğitim.şûraları kararlarından ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın temel hedefleri ve stratejisine uygun olarak hazırlanmıştır. 

Genel olarak 1932 - 1933 döneminde örgütlenmeye başlayan Millî Eğitim sistemi, toplumumu
zun yapısına uyulmak suretiyle zaman zaman değişikliğe ıtalbi tutulmuş ve toplum sistemliyle ba
ğımlılığı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çerçeve içerisinde 1939'dan bu yana Millî Eğitimle ilgili 35 
kanun çıkarılmıştır. 'Bu kanunlardan 9'u öğretim, l 'i ortaöğretim, 7'si meslekî ve teknik öğretim, 
5'i yüksek öğretim, 3'ü kuruluşla ilgili ve 10 adedi de genel nitelikte tedvin edilmiştir. 

1939'daıı 1972 yılma kadar 8 Millî Eğitim şûrası toplanmış ve Millî Eğitimin tcnijel sorunla
rına çözüm bulmaya çalışmıştır. 

Atatürk'ün «Muallimler, Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır» sözleri, Millî Eğitim, politikamızda 
Öğretmenlere ne derecede önem verilmesi gerektiğini ortaya koymakta'dır. <Bu nedenledir ki, genç 
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kuşakların yetişmesinde öncelikle çözümlenecek husus, yetiştiriciler, yani öğretmenler sorunudur. 
Yeni Türk harflerinin 1928'de kabulüyle öğretmen yetiştirmenin yanında okullaşma sorunu da 
•ele alınmıştır. Bugün okullaşma, oranı, ilkokul çağında olanlar için % 88,6 

1 nci devre "•öğretimde % 35 
2 nci devre öğretimde % 18 
Yüksek öğretimde ise % 6.8'e ulaşmıştır. Ancak, kaydedilen bu ilerlemeler, beraberinde bir

çok sorunlarda getirmiştir. Eğitimde fırsat eşitliği bozulmuş istihdam politikaları -ülkemizin ger
çeklerinle aykırı (bir düzeye gelmiştir. 

(Ülkemizin 1960 yılından sonra plânlı kalkınma dönemine geçişi, birçok alanlarda olduğu gibi 
Millî (Eğitim politikamızda da bir, yenilik ve derişikliklere zorlamıştır. 

Plânlı d'önemıin sosyal ve kültürel kalkınma hedefleri hızlı sanayileşme gerçeklerine uygun 
olarak yeniden düzenlenmiştir. Eğitilmiş insangüeü sorunu eğitim politikamızın yetersiz kalışı ne
deniyle dar boğazlara sebebiyet vermiştir. 

Bu izahların ışığı altında; 
.1. — Anarşiye meydan vermeyecek, Atatürk ilkelerine ve inkılâplarına dayalı, millî birlik ve 

bütünlüğün güçlendirilmesi, 
2. — Okul öncesi eğitim ile, 4 - 6 ya.ş arasındaki çocuklarımıza temel bilgilerin verilmesi, 
3. — İlköğretimi tamamlayan öğrenci sayısının % 52'sinin üst öğretime gitmeyişi nedeniyle 

7 - 14 yaşlarını kapsayan, temel eğitimde öğrenci? in hayata hazırlanması için mecburî öğrenim 
süresinin 8 yıla çıkarılması, 

4. — Meslekî ve teknik eğitime ağırlık veren yatay ve dikey geçişlerin temini, 
5. — Türk vat anda şiarının örgün ve yaygın eğitim kurumlarında istidat ve kabiliyet ölçüsün

de toplumun ihtiyaçlarına göre yetiştirilmesi, fırjat eşitliği, yatay ve dikey geçişlere imkân veril
mesi, 

6. — Nüfusu az ve dağınık yörelere çok programlı liselerin kurulması, 
7. — Gençlerin yetiştikleri yönde yüksek öğrenime geçişlerinin sağlanması, 
8. — Örgün eğitimden yararlanamayanlara yaygın eğitim yoluyle yetişme olanağı verilmesi, 
9. — Öğretmenliğin meslek olarak bütünlüğe kavuşturulması, mahrumiyet bölgelerinde görev 

yapan öğretmenlere bâzı imkânların tanınması, 
10. — Araç, gereç, bina, donatım gibi konulana standartlaşmaya gidilmesi, 
1.1. — "Basılı eğitim malzemelerin de verimli çalışmaların yapılması anaprensipler olarak tespit 

edilmiştir. 
Bu gerekçeler ışığında Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma plânlarına uygun hedeflere ulaşmak için 

alınacak sair yenilikleri ve tedbirleri kapsayan tasarı, gerek ilgililerin izahları ve gerekse fco-
misyonumuzdaki, görüşmelerin ışığı altında komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek görüşme
lere Millî 'Eğitim Komisyonu değiştirişi esas alınıp maddelerin müzakeresine geçilerek sırasıyLe 
aşağıdaki değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. 

-— «Kanunun kapsamı» matlaplı tasarının 1 ııci maddesi ile, Birinci Bölümde yer alan «Ge
nel amaçlar» matlaplı 2 nci madde ve «Özel amaçlar» matlaplı 3 ncü madde aynen; 

— İkinci bölümde yer alan «Genellik ve eşitlik» matlaplı tasarının 4 ncü maddesi, «Ferdin 
ve toplumun ihtiyaçları» matlaplı 5 nci madde, «Yönetme» matlaplı (tasarının 6 ncı maddesi ve 
«Eğitim hakkı» matlaplı tasarının 7 ııci maddesi aynen; 

— «Fırsat ve imkân eşitliği» matlaplı 8 ııci madde, ^Süreklilik» matlaplı tasarının 9 ncu mad
desi, «Atatürk inkılâpları ve Türk Milliyetçiliği» matlaplı 10 ncu madde, «Demokrasi eğitimi» 
matlaplı 11 ııci madde, «Lâiklik» matlaplı 12 nci madde ve -«(Bilimsellik» matlaplı tasarmm 13 
ncü maddesi aynen; 

— «Plânlılık» matlaplı tasarının 14 ncü .maddesi Millî Eğitim Komisyonunca 36 ncı maddeye 
eklenen teknikerlerle ilgili fıkranın bütün meslek kademelerini kapsayacak hale getirilebilmesi için 
genellik arz eden bir hüküm, 2 nci fıkra olarak eklenmek sureti ile madde bu değişiklikle, ayrı
ca «Karma eğitim» matlaplı tasarının 15 nci maddesi aynen; 
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— Millî Eğitim Komisyonunca tasarıya «Okt.l ile ailenin işbirliği» matlapı ile yeni 16 ncı mad
denin eklenmesinden sonra, takibeden madde numaralan buna göre teselsül ettirilmiş ve adı ge
çen madde ile «Her yerde eğitim» matlaplı 17 nci madde komisyonumuzca da aynen; 

— İkinci Kısımda yer alan «Örgün ve yaygın eğitim» matlaplı tasarının 17 nci maddesi 18 nci 
madde olarak aynen; 

— İkinci Bölümde yer alan «Kapsam» matlaplı tasarının 18 nci maddesi 19 ncu, «Amaçlar ve 
görevler» matlaplı tasarının 19 ncu maddesi 20 nci maddeler olarak aynen; 

— «(Kuruluş» matlaplı 21 nci madde ile, «Kapsam» nuatlaplı tasannm 21 nci maddesi 22 nci 
madde olarak aynen; 

— «lAmaiç ve görevler» matlaplı 23 ncü maddenin 2 numaralı fıkrası ile öngörülen amaçların, 
kapsamın '.geniş tutulduğu /kanısına varılarak fıkra temel eğitim seviyesine uygun düşecek şekilde 
düzenlenerek madde bu değişiklikle; 

— '.«Temel Eğitim Kurumları» matlaplı 24 ncü, «Kuruluş şekilleri» matlaplı 25 nci maddeler ile, 
«Kapsam» matlaplı tasarının 25 nei maddesi 26 ncı, «Ortaöğrenimden yararlanıma hakkı» mat
laplı tasarının 26 ncı maddesi 27 nci madde olarak aynen; 

— «iAmaç ve görevler» matlaplı 28 nei maddenin 2 nci fıkrasında yer alan (gerekli hallerde 
yaygın eğitimden de, yararlanarak) ibaresi konuya fayda getirmeyeceği gerekçesi ile mıetinden çı
karılmak suretiyle; 

•— «Kuruluş» matlaplı 29 ncu ve «Ortaöğretimde yöneltme» matlaplı 30 ncu maddeler aynen; 
— «Yüksek öğretime geçiş» matlaplı 31 nci maddenin 1 nei fıkrasında yer alan (kuramlarını) 

ibaresi (programlarını) şeklinde, ikinci fıkra ise, yüksek öğretime geçişin yalnız giriş sınavı esa
sına dayanması, gerek fırsat eşitliği ve gerekse temel eğitim kanununun yöneltme ilkoleri ile bağ
daşmayacağından, giriş şekline elastikiyet verilmek düşüncesiyle yeniden düzenlenerek; 

— «imam - hatip liseleri» matlaplı 32 nci madde ile «Güzel Sanatlar Eğitimi» matlaplı tasarının 
32 nci maddesi 33 ncü, «"Kapsam» matlaplı tasarının 33 ncü maddesi 34 ncü, «Amaç ve görevler» 
matlaplı tasarının 34 ncü maddesi 35 nci maddeler olarak aynen; 

— «Yüksek öğretim kurumlan» matlaplı 36 nei maddenin son fıkrası, 14 ncü mjaddede yapı
lan değişikliğin sonucu olarak metinden çıkanlmak suretiyle, 

— «Yüksek öğretimin düzenlenmesi» matlaplı tasarının 36 ncı maddesi 37 nci madde olarak 
aynen; 

— «Yüksek öğretimin paralı oluşu» matlaplı 38 nci rnaddenüı yerine tasan metninin aynen 
muhafazası gayeye daha uygun düşeceği görüşü ile tasarının 37 nci maddesi 38 nci madde olarak 
aynen; 

— '«Yüksek öğretim plânlaması» m,atlaplı tasarının 38 nci maddesi 39 ncu madde olarak aynen; 
— Üçüncü Bölümde yer alan «Kapsam, amaç ve görevler» matlaplı 40 ncı madde aynen, «Ku

ruluş» matlaplı tasarının 40 ncı maddesi 41 nci madde ve program kelimeleri bölüm olarak de
ğiştirilmek suretiyle, 

— Aynı bölümde yer alan «Koordinasyon» matlaplı 42 nei madde aynen; 
— Üçüncü tasımda yer alan '«Öğretmenlik» matlaplı tasannm 42 nci maddesinin ilk cümle

den sonra (Öğretmenler bu görevlerini Türk Millî Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uy
gun olarak ifa etmekle yükümlüdürler) cümlesi eklenerek, ayrıca ikinci paragrafın başlangıcı 
(bu mesleğe hazırlık) yerine (öğretmenlik mesleğine hazırlık) şeklinde düzenlenmek sureti ile 
ve 43 ncü madde.olarak; 

— «öğretmen yetiştiren kurumları açma yetkisi» matlaplı 44 ncü maddenin 2 nci paragrafı, 
öğretmen yetiştiren kurumlann açılışı ve yönetiminin tek elde toplanması gerekli görüldüğünden, 
m,adde metninden çıkanlmak suretiyle; 

— «öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi» matlaplı 45 nci ve «öğretmenlerin bölge hizmeti» mat
laplı 46 ncı maddeleri aynen; 
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— Millî Eğitim Komisyonunca ilâve edilen 47 nci madde, Devlet memurları arasındaki eşit
lik prensiplerini zedeleyeceği ve hakkaniyete aykırı düşeceği görüşü ile metninden çıkarılmak su
retiyle ve müteakip maddelerin numaraları da buna göre teselsül ettirilerek; 

— «Uzman ve usta öğreticiler» matlaplı tasarının 46 nci maddesi 47 nci, «Öğretm-enlerin hiz
met içi yetiştirilmesi» matlaplı 47 nci maddesi 48 nci, «Yurt içi ve yurt dışı yetişme imkânları» 
matlaplı 48 nci maddesi de 49 ncıı madde olarak aynen; 

— «öğretmen konutları» matlaplı 51 nci madde 50 nci; Dördüncü Kısıımda yer alan «Okul ya
pıları» matlaplı 52 nci madde 51 nci maddeler olarak aynen; 

— Beşinci Kısımda yer alan «Kapsamı» matlaplı tasarının 51 nci miaddosi 52 nci, «Görev» mat
laplı 52 nci madde 53 ncü, «Görevin yerine getirilmesi» matlaplı 53 ncü maddesi de 54 ncü mad
de olarak ve ayrıca «Ücretlin ödenmesi» matlaplı 56 nci madde 55 nci madde olarak aynen; 

— Altıncı Kısımda yer alan «Yürütme, [gözetim ve denetim» matlaplı tasarının 55 nci maddesi 
56 nci,"«Yasaldık matlaplı 56 neı maddesi 57 nci,«Okul açma yetkisi» matlaplı 57 nci maddesi 58 
nci ve «Yurt dışı eğitim» maltlaplı 58 nci maddesi 59 ncıı maddeler olarak .ayrıca Yedinci Kısımda 
yer alan «Kenar başlıkları» ımatlaplı tasarının 59 ncıı maddesi 60 neı madde olarak aynen; 

— «Kaldırılan hükümler» matlaplı 62 nci maddedeki (222 sayılı Kanunun) ibaresi yerine 
(5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim, Kanonunun) tâbiri konularak, adı geçen ka
nunun m.ahiyetine vuzuh verilmek suretiyle ve madde numarası 61 olarak; 

— «Yönetmelikler» matlaplı tasarının 61 nci maddesi 62 nci madde olarak ve geçici 1 nci mad
de aynen; 

— «Yürürlük» matlaplı tasarının 62 nci maddesi 63 ncü ve «Yürütme» matlaplı 63 ncü mad
desi de 64 ncü madde olarak aynen kaJbul edilmiştir. 

— Hükümet programında yer alan ve bir an ev\rel kanunlaşması ile eğitim sorunlarımızdaki 
aksaklık ve boşlukları giderecek olan bu tasarının genel kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ne karar verilmiştir. 

— öncelik: ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa arz olunur. 

Başkanvekili 
Niğde 

N. Çerezci 

Afyon 
77. Ilamamcıoğlu 

İzmir 
Muhalifim. 
K. Önder 

Bu Rapor Sözcüsü 
Niğde 

II. A. Kavurmac%oğlu 

Ankara 
T. Toker 

Kars 
Muhalifim. 
K. Güven 

Trabzon 
Söz hakkım saklıdır. 

Bâzı .maddelerine 
muhalifim. 
A. Şener 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Çorum 
Söz hakkım saklıdır. 

A.'Güler 

İstanbul 
O. C. Fer soy 

Samsun 
H. Özalp 

Yozgat 
Söz hakkım saklıdır. 

Muhalif olduğum mad
deler vardır. 
C. Sungur 

Adana 
8. Kılıç 

Edime 
t. Erten 

istanbul 
Söz hakkım saklıdır. 

L. Yurdoğlu 

Samsun 
D. Kitaplı 

Erzurum Eskişehir 
R. Danışman İ. Angı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 893) 





— 28 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Eğitim Temel kanunu tasarısı 

I. - Kanunun kapsamı : 

MADDE 1. — Bu kanun, Türk millî eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eği
tim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, ıokul, ibiffla ve tesisleri, 'eğitim araç ve gereçleri ve 
Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem 
bütünlüğü içinde kapsar. 

BİRİNCİ KISIM 

Türk Millî Eğitim sistemini düzenleyen genel esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Türk Millî Eğiıtiminin amaçları 

I. - Genel amaçlar : 

MADDE 2. — Türk millî eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini, 
1. Atatürk ilkelerine ve Anayasanın başlangıcında İfadesini bulan Türk milliyetçiliğine bağ

lı; Türk milletinin millî, - ahlâkî, insanî ve kültürel değerlerini koruyan ve geliştiren; ailesini, va
tanını, milletini seven ve dalma yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcın
daki temel ilkelere dayanan millî demokratik, lâik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhu
riyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar ola
rak yetiştirmek; 

2. Beden, zihin, ahlâk ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişili
ğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan hakları
na saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve 
verimli kişiler olarak yetiştirmek; 

3. ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş 
görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak 
ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; 

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artır
mak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı destekle
mek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir or
tağı yapmaktır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 893) 



— 29 — 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTIRIJ 
METNİ 

Millî Eğitim Temel kanunu tasarısı 

1 - Kanunun kapsamı: 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ KISIM 

Türk Millî Eğitılim. sistemini düzenleyen genel 
esaslar 

BİIÜNCİ BÖLÜM 

Türk Millî Eğitiminin amaçlan 

I - Genel amaçlar : 

MADDE 2. — Türk Millî Eğitiminin genel 
amacı, Türk Milletinin 'bütün 'fertlerini, 

1. Atatürk inkılâplarına ve Anayasanın 
başlangıcında ifadesini bulan Türk milliyetçili
ğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, 
manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, ko
ruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini 
seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan hakla
rına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilke
lere dayanan millî, demokratik, lâik, sosyal bir 
hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine kar
şı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 
davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiş
tirmek ; 

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakım
larından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir 
küşdddğe ve karaktere, 'hür ve bilüfmsel düşünme 
gücüne, geniş bir dünya gölüğüne sahip, insan 
haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer ve
ren, topluma karsı sorumluluk duyan; yapıcı, 
yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek 
gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş 
görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata 
hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak 
ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak 
bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTtRİŞt 

Millî Eğitim Temel kanunu tasarısı 

I - Kanunun kapsamı : 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen, kabul edilmiştir. 

BİEİNCİ KISIM 

Türk millî eğitiminin siötemini1 (düzenleyen ge
nel esaslar 

BİRİNOt BÖLÜM 

Türk millî eğitiminin amaçları 

I - Genel amaçlar : 

MADDE 2. — Millî Eğitim Komisyonunun 
2 aııci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

II. - Özel amaçlar : 

MADDE 3. — Türk eğitim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve 
çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçlan, genel amaçlara ve aşağıda sıralanan 
temel ilkelere uygun olarak tespit edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Türk Millî Eğitiminin temel ilkeleri 

/ - Genellik ve eşitlik : 

OMİADDE 4. — Eğitim Ikuırumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. 
Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

II - Ferdin ve toplumun ihtiyaçları : 

MADDE 5. — Millî Eğitim hizmeti, Türk vatandaşlannm istek ve kabiliyetleri ile Türk top
lumunun ihtiyaçlarına göre, Devletin imkânları ölçüsünde karşılanır. 

III - Yöneltme : 

MADDE 6. — Fertler, eğitimleri süresince ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrul
tusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler. 

Millî eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. 
Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değer

lendirme metotlarından yararlanılır. 

IV - Eğitim hakkı : 

MADDE 7. — Temel eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. 
Temel eğitim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve ka

biliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. 

V - Fırsat ve imkân eşitliği : 

MADDE 8. — Eğitimde herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun değiştiriş metni) 

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve 
Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artır
mak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde 
iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı destek
lemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini 
çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir or
tağı yapmaktır. 

II - Özel amaçlar : 

MADDE 3. — Türk eğitim ve öğretim siste
mi, bu genel amaçlan gerçekleştirecek şekilde 
düzenlenil* ve çeşitli derece ve türdeki eğitim ku
ramlarının özel amaçlan, genel amaçlara ve aşa
ğıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak tes
pit edilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Türk Millî Eğitiminin temel ilkeleri 

/ - Genellik ve eşitlik : 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

77 - Ferdin ve toplumun ihtiyarları : 

MADDE 5. — Millî eğitim hizmeti, Türk va
tandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk top
lumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. 

/ / / - Yöneltme : 

MADDE 6. — Tasarının altıncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

IV - Eğitim hakkı : 

MADDE 7. — Tasarının yedinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

V - Fırsat ve imkân eşitliği : 

MADDE 8. — Eğitimde kadın, erkek herkese 
fırsat ve imkân eşitliği sağlanır. 

Maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrenci
lerin en yüksek eğitim kademelerine kadar eğ- ) 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiş t irişi) 

II - Özel amaçlar : 

MADDE 3. — Millî Eğitim Komisyonunun 
3 oıoü maddesi laynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

'Türk millî eğitiminin temel ilkeleri 

I. - Genellik ve eşitlik : 

MADDE 4. — Tasarının 4 noü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

II - Ferdin ve toplumun ihtiyaçları : 

MADDE 5. — Millî Eğitim Komisyonunun 
5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

III - Yöneltme : 
MADDE 6. — Tasarının <8 ncı maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

IV - Eğitim hakkı : 

MADDE 7. — Tasannın 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

V - Fırsat ve imkân eşitliği : ; ' . 

MADDE '8. — iMillî Eğitim Komisyonunun 
8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin tökM) 

VI - Süreklilik : 

MADDE 9. — Fertlerin genel ve meslekî eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. 
Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı 

olmak üzere, yeitişjkinlerin tsürekli eğitimi sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim 
görevidir. 

VII - Atatürk ilkeleri ve Türk milliyetçiliği : 

MADDE 10. — Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp 
uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk ilkeleri ve Anayasanın başlangıcında 
ifadesini bulmuş olan Türk milliyetçiliği temel olarak alınır; millî ahlâk ve millî kültürün 
bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile, evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine önem 
verilir. 

Türk dilinin çağdaş eğitim, bilim ve sanat dili halinde gelişip zenginleşmesine çalışılır. 

VIII - Demokrasi eğitimi : 

MADDE 11. — Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve 
devamı için yurttaşların sahibolmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, an-
layış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandı
rılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında bölücü, kışkırtıcı veya taraf tutucu 
siyasî ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasî olay ve tartışmalara 
karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun d-eğiştiriş metni) 

renim görmelerini sağlamak amacıyle parasız ya
tılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yar
dımlar yapılır. 

özel eğitini ve korunmaya muhtaç çocukları 
yetiştirmek için özel tedbirler alınır. 

VI - Süreklilik : 

MADDE 9. — Tasarının dokuzuncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

VII - Atatürk inkılâpları ve Türk milliyetçi
liği : 

MADDE 10. — Eğitim sistemimizin her de
rece ve türü ile ilgili ders programlarının hazır
lanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faali
yetlerinde Atatürk inkılâpları ve Anayasanın 
başlangıcında ifadesini bulmuş olan Türk milli
yetçiliği temel olarak alınır. Millî ahlâk ve millî 
kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has 
şekli ile, evrensel kültür içinde korunup gelişti
rilmesine önem verilir. 

Millî birlik ve bütünlüğün temel unsurların
dan biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kade
mesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa ka
çılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eği
tim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışı
lır ve bu maksatla Millî Eğitim Bakanlığınca 
gereken tedbirler alınır. 

VIII - Demokrasi eğitimi : 

MADDE 11. — Güçlü ve istikrarlı, hür ve de
mokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve 
devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken 
demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, 
anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun 
ve manevî değerlere saygının, her türlü eğitim 
çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştiril
mesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlannda 
Anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine 
aykırı siyasî ve ideolojik telkinler yapılmasına 
ve bu nitelikteki günlük siyasî olay Ve (tartışma
lara karışılmasına hiçbir şekilde meydan veril
mez. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirici) 

VI - Süreklilik : 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

VII - Atatürk inkılâpları ve Türk milliyet
çiliği : 

MADDE 10. — İMillî Eğitim (Komisyonunun 
10 ncu maddesi aynen (kabul edilmiştir. 

VIII - Demokrasi eğitimi : 

MADDE 11. — Millî Eğitim Komisyonunun 
11 nci maddesi aynen (kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 893) 
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(Hülbümetin teklifi) 

IX - Lâiklik 

MADDE 12. — Türk eğitiminde lâiklik esastır. 
Din eğitimi ve öğrenimi ancak kişilerin kendi isteği ve küçüklerin de kanunî temsilcilerinin 

isteğine bağlı olarak verilir. 

X - Bilimsellik : 

MADDE 13. — Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlanyle ders araç ve 
gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli 
olarak geliştirilir. 

Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilim
sel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. 

Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince 
donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddî ve manevî bakımdan teşvik edilir ve destek
lenir. 

XI - PlanlıUk : 

MADDE 14. — Millî eğitimin gelişmesi iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uy
gun olarak, eğitim - insangücü - istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve ta
rımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleM ve teknik eğitime ağırlık 
verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir. 

Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri 
ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklük
te kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır. 

XII - Karma eğitim : 

MADDE 15. — Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin tü
rüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere 
ayrılabilir. 

Millet Meclisi (!S. Sayısı : 893) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun değiştirdş metni) 

IX. — Lâiklik : 

MADDE 12. — Türk leğütitmünıde OâUk esas
tım 

Din eğitimi ve öğrenimi lanıcaik tküödflie(rıaı ken
di isteği ve küçüMıerin de kanunî temsillerinin 
isteğine 'bağlı olanak verdir. Bu üistek kayıt eıs-
naıamda veliler tarafından okul (idaresine yazılı 
oîarak bildirilir. 

X. — BiUmselMk : 

MADDE 13. — Tasarının 13 taicü 
nen kabul ediimiştür. 

ay-

XI. — Plânhltk : 

MADDE 14. v— Tasarının 14 ncü 
nen kabul edilmiştir. 

fiy-

XII. — Karma eğitim : 

MADDE 15. — Tasarının 15 tnoi maddesi ay
nen kabul eıdolmiştür. 

t (Bütçe Plân Komisyonunun ;deği§tiri§i) 

IX - Lâiklik : 

MADDE 12. — Millî Eğitim Komisyonunun 
12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

X - Bilimsellik : 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

XI - PlânUlık : 

MADDE 14. •— Millî eğitimin gelişmesi ik
tisadî, sosyal ve (kültürel kalkınma hedeflerin© 
uygun olarak eğitim - insanıgücü - istihdam iliş
kileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme 
ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik 
gelişmeyi sağlayacak meslekî ve ıtekndk eğitime 
ağırlık verecek biçimde plânlanır ve gerçekleş
tirilir. 

Mesleklerin, kademeleri ve her kademenin 
unvan, yetki ve sorumlulukları {kanunla tespit 
edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yay
gın meslekî eğitim kurumlarının kuruluş ve 
programlan bu kademelere uygun olarak dü
zenlenir. 

Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, 
tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapa
siteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edi
lir ve kurumların bu standartlara göre opti-
mal büyüklükte kurulması ve verimli olarak 
işletilmesi sağlanır. 

XII - Karma eğitim : 

MADDE 15. .— Tasarının 15 nci 
aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi .(S. Sayısı : 893) 
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XIII - Her yerde eğitim : 

MADDE 16. — Millî eğitimin amaçları yalnız eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, 
çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. 

İKİNCİ KISIM 

Türk Millî Eğitim sisteminin genel yapısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

I - Örgün ve yaygın eğitim : 

MADDE 17. — Türk millî eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, İM 
analrölümden kurulur. 

örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, temel eğitim, ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarını kap
sar. 

Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü 
kapsar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 893) 



— 37 — 

(Millî Eğitim Komisyonunun değiştiriş metni) 

XIII. — Okul ile ailenin işbirliği : 

MADDE 16. — Eğitini kurumlarının cırnakla
rının gerçekleştirilmesnoıe katkıda T>ulunmıak 
ölçün okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. 

Bu mfclksatla (kurulacak okul - ıai!l!e (birlikleri, 
maddî Sımikânlartdan yoksun öğrenciler ile oku-
lun veya okul tarafından ısıeçlillıeceik kardeş okul
ların zarurî aihtiyıaçlamnıa Maifedlilimek Hiaere her 
oeşilt yardım ve (bağış Ikabul edebilir. 

Yardım ve (bağışların alımımla, ısartfedillme ve 
denetlenme şekil ve esasları Millî Eğitim Bakan
lığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

XIV. — Her yerde eğitim : 

MADDE 17. — Millî eğitimin amaçları yal
nız resmî ve özel leğitim kurumlarında değil, 
ayna aamanjdıa evde, içevrede, işyerlerinde, iher 
yerde ve Iher fırsaitlta gerçıekles^arımıeye çalışılır. 

Besanî, (özel ve gtömlülü lıer Ikuruluşum 'eğitim
le v%ili töaail'yetleıii, Millî Eğiltdlm (amaçlanma uy
gunluğu 'bakımından MÜllî Eğitim Bakanlığının 
denetimime tabidir. 

İKİNCİ KISIM 

Türk Millî Eğiltühn sistemindin ıgmeıl yapısı 

BİRİNCİ (BÖLÜM 

Genel Hükümler 

1. — Örgün ve yaygın eğitim : 

MADDE 18. — Tasarımn 17 nci maddesi 18 
neti madde (olarak aynen kabul ledltmiiiştdlr. 

(Bütçe Plân Komisyonunun dieğiştirişi) 

XIII - Okul ve ailenin işbirliği : 

MADDE 16. — Millî Eğitim Komisyonunun 
16 ncı maddesi aynen kabul tediilaniştir. 

XIV - Her yerde eğitim : 

MADDE 17. — Millî Eğitim Komisyonunun 
17 nci (maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 

Türk Millî Eğitim sisteminin genel yaplsı 

BİRİNGİ BÖLÜM 

Oenel hükümler 

/ - Örgün ve yaygın eğitim : 

MADDE 18. — Tasarının 17 tnci 
18 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 893) 
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İKÎNOt BÖLÜM 

örgün eğitim 

A) okul öncesi eğitimi 

I - Kapsam : 

MADDE 18. — Okul Öncesi eğitimi, mecburî ilköğrenim çağına gelmemiş çocukların eğitimini 
kapsar. 

Bu eğitim isteğe bağlıdır. 

II - Amaç ve görevler : 

MADDE 19. — Okul töncesi eğitimin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve 
temel ilkelerine uygun olarak, 

1. Çocuklann beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; 
2. Onlan temel eğitime hazırlamak; 
3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı ya

ratmak; 
4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır-

III - Kuruluş : 

MADDE 20. — Okul öncesi eğitimi kurumlan, bağımsız anaokullan olarak kurulabileceği gibi, 
şartlan elverişli olan temel eğitim kurumlarının birinci devresine bağlı anasinıflan halinde veya 
ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıflan olarak da açılabilir. 

B) Temel eğitim 

I - Kapsam : 

MADDE 21. — Temel eğitim genel olarak 7 - 14 yaşlarındaki çocukların eğitimini kapsar. 

II - Amaç ve görevler : 

MADDE 22. — Temel eğitimin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel il
kelerine uygun olarak, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 893) 



39 — 

(Millî Eğitim Komisyonunun değiştiriş metni) 

*KİNÖt BÖLÜM 

örgüm eğitim 

A) Okul öncesi eğitim 

/. — Kapsam : ~ 

MADDE 19.«— 'Tasarının 18 Hûj maddesi 19 
ncu (madde lolarak 'aynen kabul edimilşitir. 

7/. — Amaç ve görevler : 

MADDE 20. H— Tasarının 19 mıou maddesi 20 
nci madde olarak (aynıem kabul ladümiştiir. 

III. — Kuruluş : 

MADDE 21. — Okul öncesi eğitim kurum
ları, bağımsız anaokulları olarak kurulabile
ceği gibi, şartları elverişli olan temel eğitim 
kurumlarının birijnci devresine bağlı anası-
nıfları halinde veya ilgili diğer öğretim ku
rumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da 
açılabilir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde 
ve hangi önceliklere göre açılacağı Millî Eği
tim Bakanlığınca yönetmelikle düzenlenir. 

îş Kanununa tabi işyerlerinin hapıgi şart
larla okul öncesi eğitim kurumu kurmaları 
gerektiği, Millî Eğitim ve Çalışma Bakanlıkları 
tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte 
gösterilir. 

B) Temel eğitim 

I - Kapsam : 

MADDE 22. MADDE 22. — Taşandın 21 nci maddesi 
22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Amaç ve görevler : 

MADDE 23. — Temel eğitimin amaç ve gö
revleri, Millî Eğitimin genel amaçlarına ve te
mel ilkelerine uygun olarak, 

'(Bütçe Plân Komisyonunun dıeğiştirişâ) 

İKÎNOl BÖLÜM 

Örgün eğitim 

A) Okul öncesi eğitim 

I • Kapsam : 

MADDE 19. — Tasarının 18 nci maddesi 
19 ncu madde olarak kabul edilmiştir. 

II - Amaç ve görevler : 

MADDE 20. — Tasarımın 19 ncu maddesi 
20 (nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

III - Kuruluş : 

MADDE 21. ı— Millî Eğitim Komisyonunun 
21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B) Temel eğitim 

I - Kapsam : 

MADDE 22. — Taşanının 21 nci maddesi 
22 nci (madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Amaç ve görevler : 

MADDE 23. — 'Temel "eğitimlin amaç ve gö
revleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve te
mel ilkelerine uygun olarak, 
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1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve 
alışkanlıkları kazandırmak; 

2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünde yetiştirerek ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınmanın insangücü ihtiyaçlarına göre çalışma hayatına ve üst öğrenime hazırlamak
tır. 

III - Kuruluş : 

a) Temel eğitim kurumları : 

MADDE 23. — Temel eğitim okulları beş yıllık birinci kademe ile üç yıllık ikinci kademe eği
tim kurumlarından meydana gelir. Birinci kademe sonunda ilkokul ,ikinci kademe sonunda temel 
eğitim diploması verilir. 

b) Kuruluş şekilleri 

MADDE 24. — Temel eğitim kurumlarının birinci ve ikinci kademeleri, bağımsız okular ha
linde kurulabileceği gibi, imkân ve şartlara göre, birlikte de kurulabilir. 

Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde, köyler gruplaştırılarak, merkezî köylerde temel eğitim 
bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanm mümkün olmadığı yerlerde temel eği
tim yatılı bölge okulları kurulur. 

C) Orta öğretini 

/ - Kapsam. 

MADDE 25. — Ortaöğretim, temel eğitime dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, mes
lekî ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. 

II - Ortaöğretvtnden yararlanma hakkı : 

MADDE 26. — Temel eğitimini tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her 
öğrenci, ortaöğretimle devam etmek ve ortaöğretim imkânlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri 
ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir. 

III - Amaç ve görevler : 

MADDE 27. — OrtalÖğretümiin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel 
ilkelerine uygun olarak, 
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1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş ol
mak için gerekli temel Ibilgi; beceri, davranış 
ve alışkanlıkları kazandırmak; onu millî ah
lâk anlayışına uygı^ıî olarak yetiştirmek : 

2. Her Türk çocuğuna ilgi, istidat ve ka
biliyetleri yönünde yetiştirecek ekonomik, sos
yal ve kültürel kalkınmanın ilnsangücü ihti
yaçlarına göre çalışma hayatına ve üst öğreni
me hazırlamaktır. 

III - Kuruluş : 

a) Temel eğitim kurumlan : 

MADDE 24. — Temel eğitim okulları baş 
yıllık biriSnci kademe ile üç yıllık ikinci kade
me eğitim kurumlarında^. meydana gelir. Bi
rinci kademe sonunda ilkokul, ikinci kademe 
sonunda temel eğitim diploması (ortaokul dip
loması) verilir. 

b) Kuruluş şekilleri : 

MADDE 25. — Temel eğitim kurumlarının 
birinci ve ikinci kademeleri, bağımsız okul
lar halinde kurulabileceği gibi, imkân ve 
şartlara göre, birlikte de kurulabilir. 

Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde, köyler 
gruplaştırılarak, merkezî durumda olan köy
lerde temel eğitim bölge okulları ve bunlara 
bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın mümkün 
olmadığı yerlerde temel eğitim yatılı bölge 
okulları kurulur. 

C) Ortaöğretim 

I - Kapsam : 

MADDE 26. — Tasarının 25 nci maddesi 
26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

II - Ortaöğretimden yararlanma hakkı : 

MADDE 27. — Taşanımı 26 ncı maddesi 
27 nci madde olarak aynen kabul edlimiştir. 

III - Amaç ve görevler : 

MADDE 28. — Ortaöğretimin amaç ve gö
revleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve te
mel ilkelerine uygun olarak, 
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1. Her Türk çocuğuna iyi (bir vatandaş 
olmak için gerekli temel (bilgi; (beceri, davranış 
ve alışkanlıkları kazandırmak; onu millî ah
lâk anlayışına uygun lolarak yetiştirmek : 

2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabi
liyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst 
öğrenime hazırlamaktır, 

III - Kuruluş : 

a) Temel eğitim kurumları : 

MADDE !24. — Millî Eğitim Komisyonunun 
24 ncü imaddesi aynen kabul edilmiştir. 

b) Kuruluş şekilleri : 

MADDE 25. — Millî Eğitim Komisyonunun 
25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C) Ortaöğretim 

I - Kapsam : 

MADDE 26. — 'Tasarının 25 nci maddesi 
26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

II. — Ortaöğretimden yararlanma hakkı : 

MADDE 27. — Tasarının 26 ncı maddesi 27 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

III. — Amaç ve görevler : 

MADDE 28. — Ortaöğretimin amaç Ve gö
revleri, Millî Eğitimin genel amaçlarına ve te
mel ilkelerine uygun olarak, 

(S. Sayısı : 893) ' 
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1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgarî ortak bir genel kültür vermek suretiy
le onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadî, sosyal ve 
kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak; 

2. öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrul
tusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem yüksek öğretime hazırlamaktır. 

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları 
arasında denge sağlanır. 

IV - Kuruluş : 

MADDE 28. — Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir. 
Belli bir programa ağırlık veren okullara lise, teknik lise ve tarım meslek lisesi gibi eğitim 

dallarını belirleyen adlar verilir. 
Nüfusu az ve dağınık olan veya Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, orta öğ

retimin genel, meslekî ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan çok prog
ramlı liseler kurulabilir. 

Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi, uygulanan programın özelliğine göre, Millî Eği
tim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

V - Ortaöğretimde yöneltme : 

MADDE 29. — Yöneltme genellikle temel eğitimde yapılır; ancak yönelmede yanılmaları ve 
zaman kaybını önlemek, seviye farklarını gidermek, muhtemel gelişmelere göre yeniden yönel
meyi sağlamak için yöneltme orta öğretimde de devam eder. 

Yöneltme esasları ve çeşitli programlar veya okullar arasında yatay ve dikey geçiş şartları 
Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca yönetmelikle düzenlenir. 

VI - Yüksek öğretime geçiş •: 

MADDE ®0. — Ortaöğretimin yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime 
hazırlayan kurumlarını bitiren öğrencilere, yetiştirildikleri yönde, üniversitelere, akademilere ve 
yüksek okullara girmek için aday olma hakla tanınır. 
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1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesin-
ıde asgarî ortak ıbir genel kültür vermek su-
retdyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanı
mak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadî, 
sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulun
mak blucini ve gücünü kazandırmak, 

2. öğrencileri, çeşitli program ve okullarla 
ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğ
rultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe 
hem yüksek öğretilme veya gerekli hallerde 
yaygım eğitimden de yararlanarak hayata ve 
iş alanlarına hazırlamaktır. 

Bu görevler yerine getirilirken öğrencile
rin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaç
ları arasında denge sağlanır. 

IV - Kuruluş : 

MADDE 29. — Ortaöğretim , çeşitli prog
ramlar uygulayan liselerden meydana gelir. 

Belli bir programa ağırlık veren okullara 
lise, teknik lise ve tarım meslek lisesi gibi eğik
tim dallarını belirleyen adlar verilir. 

Nüfusu ıaz ve dağınık olan ve Millî Eğitim 
Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, ortaöğ
retimin, genel, meslekî ve teknik öğretim prog
ramlarını bir yönetim altında uygulayan çok 
programlı liseler kurulabilir. 

Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi, 
uygulanan programın özelliğine göre, Millî 
Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. 

V - Ortaöğretimde yöneltme : 

MADDE 30. — Yöneltme temel eğitimde 
başlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel ge
lişmelere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak 
için ortaöğretimde de devam eder. 

Yöneltme esasları ve çeşitli programlar 
veya ortaöğretim okulları arasında yapılacak 
yatay ve dikey geçiş şartlan, Millî Eğitim Ba
kanlığınca düzenlenir. 

VI - Yüksek öğretime geçiş : 

MADDE 31. — Ortaöğretimin yüksek öğre
time veya hem mesleğe hem de yükseköğreti
me hazırlayan kurumlarını bitiren öğrenci
lere, yetiştirildikleri yönde, üniversitelerle, aka-

Miüilet Meclisi 
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1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviye
sinde asgarî ortak bir genel kültür vermek su
retiyle onlara kişi ve toplum sorunlarına tanıt
mak, çözüm yolları aramak ve yurdum iktisadî, 
sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulun
mak bilincini ve gücünü kazandırmak, 

2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullar
la ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğ
rultusunda, yüksek öğretime veya hem mesleğe 
rem de yüksek öğretime veya hayata ve i§ alan
larına hazırlamaktır. 

Bu görevler yerine gletirilirkein öğrencilerin 
istekleri ve kabiliyetleri ile toplum (ihtiyaçları 
arasında denge sağlanır. 

IV. — Kuruluş : 

MADDE 29. — Millî Eğitim Komisyonunun 
29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

V. — Ortaöğretimde yöneltme : 

MADDE 30. — Millî Eğitim Komisyonunun 
30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

VI. — Yüksek öğrenime geçiş : 

MADDE 31. — Ortaöğretimin yüksek öğre
time veya hem mesleğe hem de yüksek öğreti
me hazırlayan programlarını bitiren öğrencile
re, yetiştirildikleri yönde, üniversitelere, akade-
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Yüksek öğretime geçiş, çeşitlendirilmiş yüksek öğretime giriş sınavı sonuçlarına göre yapılır. 
Sınav sistemi, ilgili bakanlıkların ve yüksek öğretim kurumlarının görüşleri alınarak Millî Eği

tim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca yönetmelikle düzenlenir. 

VII - tmam - hatip okulları : 

MADDE 31. — imam - hatip okulları, imamlık ve hatiplik gibi din hizmetlerinin yerine getiril
mesi ile görevli kimseleri yetiştirmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığınca, temel eğitime dayalı ola
rak ve yalnız erkek öğrenciler için açılmış ayrı meslek okullarıdır. 

VIII - Güzel sanatlar eğitimi : 

MADDE 32. — Güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük 
yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere temel eğitim ve orta öğretim seviyesinde ayrı okullar açılabi
lir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir, özellikleri dolayısiyle bunların kuruluş, işleyiş ve ye
tiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir. 

D) Yüksek öğretim 

I. - Kapsam 

MADDE 33. — Yüksek öğretim, orta öğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eği
tim kurumlarının tümünü kapsar. 

/ / . - Amaç ve görevler : 

MADDE 34. — Yüksek öğretimin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel 
ilkelerine uygun olarak, 

1. öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim po
litikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insangücü ihtiyaçlarına göre ye
tiştirmek ; 

2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak; 
3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları 

çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak; 
4. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve 

kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplu-
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(Millî Eğitim Komisyonunun değiştiriş metni) 

demilere ve yüksek okullara girmek için aday 
olma hakkı tanınır. 

Yüksek öğretime geçiş, gerektiğinde çe
şitlendirilmiş yüksek öğretime giriş sjjtıavı so
nuçlarına göre yapılır, 

VII - tmam -> hatip liseleri : 

MADDE 32. — tmam - hatiilp liseleri, imam
lık, hatiplik ve Kur'an ıkursu öğreticiliği gilbi 
dinî hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli 
elemanları yetiştirmek üzere, Millî Eğitim Ba-
kanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde, 
hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı 
programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır : 

VIII - Güzel sanatlar eğitimi : 

MADDE 33. — Tasarının 32 nci maddesi 
33 ncü madde olarak aynen kaJbul edilmiştir. 

D) Yüksek öğretim 

/ - Kapsam : 

MADDE 34. — Tasarının 33 ncü maddesi 
34 ncü madde olarak aynen kaJbul edilmiştir. 

II - Amaç ve görevler : 

MADDE 35. — Tasarının 34 ncü maddesi 
35 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirici) 

milere ve yüksek okullara girmek için aday ol
ma hakkı tanınır. 

Hangi fakülte akademi ve yüksek okullara 
hangi programlan bitirenlerin nasıl girecekleri 
ilgili kurumlarca kararlaştırılır. Giriş şartları
nın tespitimde ve uygulamada Millî Eğitim Ba
kanlığı ile ilgili kurumlar arasında işbirliği ya
pılır. 

Giriş, ya yalnızca diplomadaki derecelere ve 
notlara göre, ya merkezî müsabaka imtihanla
rı sistemiyle, ya da her kurum tarafından mün
ferit olarak düzenlenebilir. 

VII. — tmam - hatip liseleri : 

MADDE 32. — Millî Eğitim Komisyonunun 
32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

VIII. — Güzel sanatlar eğitimi : 

MADDE 33. — Tasarımın 32 nci maddesi 33 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

D) Yüksek öğretim 

/. — Kapsam : 

MADDE 34. — Tasarının 33 ncü maddesi 34 
ncü madde olarak aynen kabul edilnıişjtir. 

II. —• Amaç ve görevler : 

MADDE 35. — Tasarının 34 ncü maddesi 35 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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mun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak dü
şüncelerini bildirmek; 

5. Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan 
her türlü yayınları yapmak; 

6. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini 
sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır. 

III. - Kuruluş : 

a) Yüksek öğretim kurumlan : 

MADDE 35. — Yüksek öğretim kurumlan şunlardır : 
1. Üniversiteler, 
2. Akademiler, 
3. Yüksek okullar. 
Üniversiteler bilim adamı, araştırıcı, yüksek öğretime öğretim üyesi ve üretim ve hizmet birim

lerinde üs düzeyde yönetimi ve denetimi sağlayan elemanlar; akademi ve yüksek okullar da yüksek 
düzeyde uygulayıcı meslek elemanları yetiştirirler. 

Yüksek öğretim kurumlarının amaçlan ve açılış, kuruluş, işleyiş ve öğretim üye ve yardımcıları 
ile ilgili esaslan, üniversiteler, akademiler ve yüksek okullar kanunlarında düzenlenir. 

b) Yüksek öğretimin düzenlenmesi : 

MADDE 36. — Yüksek öğretim, millî eğitim sistemi çerçevesinde, öğrencileri lisans öncesi, 
lisans ve lisans üstü seviyelerinde yetiştiren bir bütünlük içinde düzenlenir. 

Bu bütünlük içinde çeşitli görevleri yerine getiren ve farklı seviyelerde öğretim yapan kuruluş
lar bulunur. 

Farklı seviyeler ve kuruluşlar arasında öğrencilere kabiliyetlerine göre, yatay ve dikey geçiş 
yolları açık tutulur. 

IV. - Yüksek öğretimin paralı oluşu : 

MADDE 37. — Yüksek öğretim paralıdır. Başarılı olan fakat maddî imkânlan elverişli olmayan 
öğrencilere burs, kredi, yatılılık ve benzeri imkânlar sağlanır. 

Ücretler ve burs ve kredi verme ile ilgili esaslar, Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak 
yönetmelikle tespit edilir. 

Bazı alanlar için mecburî hizmet karşılığı öğrenci yetiştirilmesi hakkındaki hükümler saklıdır. 
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III - Kuruluş : 

a) Yüksek öğretim kurumlan : 

MADDE 36. — Yüksek öğretim kurumları 
şunlardır : 

1. Üüâversiteler, 
2. Akademiler, 
S. Yüksek /okular, 
Yüksek öğretim Ikurumlarının amaçları ve 

açılış, (kuruluş, İşleyiş ve 'öğretim *ü|ye tye yardım
cıları ile ügili lesasliarı, üniversiteler, (akademi
ler ve yüksek -okular kaaıunlarında (düzenledir. 

1975 yılında kapatılması kesMeşmiş dan 
yüksek tekniker okullarının ve îbfu okullyardan 
mezun lolmuiş bulunanların durumları, 7 nci Mi
lî Eğitim Şûrasının teknikerlerle ilgili kararla
nma $öre yeniden düzenlenir. 

b) Yüksek öğretimin düzenlenmesi; 

MADDE 37. — 'Tasarının 36 mcı maddesi 37 
nci madde lolarak aynen kabul (edilmiştir. 

IV. — Yüksek öğretimin paralı oluşu : 

MADDE 38. — Yüksek (öğreitim paralıdır. 
Başarılı ıolan ıf akat maddî limkânları elverişli IOJ-
mayan öğtfencileıre ıburis, kredi, yatılılık ve foem-
zeri imkânlar, ügilli Ibakanfak ive kuruluşların Slş-
bidiği jule sağlanır. 

'öğrencilerden abnadak ücretler, fbetr yüksek 
öğrenim kurumumlda kurulacak öğrendi fonuna 
yatırılır. Bu fon, öncelikle başarılı ve muh
taç öğrenciler dlçin Ibuırsılara ve 'diğer yardımlara 
tahsis edilir. Bunun dışında bu fon sosyal, 
kültürel ve sportif tesislerin (kurulması, iletil
mesi, öğrencilere düşük fiyatla kiltap ve teksir 
sağlanması amaçları liiçıin de kulanıiabüMr. Fo-

(Bütçe Plân Komisyonunun "değiştirişi) 

111. — Kuruluş : 

a) Yüksek öğretim kurumlan : 

MADDE 36. — Yüksek öğretim kurumları 
şunlardır : 

1. Üniversiteler, 
2. Akademiler, 
3. Yüksek okullar, 
Yüksek öğretim kurumlarının amaçları ve 

açılış, kuruluş, işleyiş ve öğretim üye ve yar
dımcıları ile ilgili esasları, üniversiteler, akade
miler ve lyüksek okullar kanunlarında düzenle
nir. 

b) Yüksek öğretimin düzenlenmesi : 

MADDE 37. — Tasarının 36 ncı maddesi 37 
nci madde olarak jayinen kabul edilmiştir. 

IV. — Yüksek öğretimin parah oluşu : 

MADDE 38. — Tasarının 37 nci maddesi 38 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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V. - Yüksek öğretim planlaması : 

MADDE 38. — Yüksek öğretimde, öğretim elemanlarından, tesislerden ve öğrencinin zamanın
dan en verimli bir şekilde yararlanmayı mümkün kılacak ve çeşitli bölgelerdeki yüksek öğretim 
kuramlarının dengeli bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirler alınır; yüksek öğretimin bütü
nünü kapsayan ve orta öğretimle ilgisini sağlayan bir planlama düzeni kurulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yaygın eğitim 

/. - Kapsam, amaç ve görevler : 

MADDE 39. — Yaygın eğitimin özel amacı, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine 
uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş veya herhangi bir kademesinden çıkmış vatan
daşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında, 

1. Okuma - yazma öğretmen, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları ha
zırlamak ; 

2. Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadî sosyal ve kültürel gelişmelerine uyumlarını sağlayıcı 
eğitim imkânları hazırlamak; 

3. Millî kültür değerlerimizi koruyucu, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak; 

4. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlık
ları kazandırmak; 

5. Ekonomik gücün artırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini 
benimsetmek; 

6. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak; 
-7. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istih

dam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak; 

8. Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için ge
rekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 
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nıun yöneltilin, işletme (vie dıemötlm leisalsları, kuru
mum yetkil »rgamlIariMica tespit ledüMr. Her yü 
âiotmuınıdia fondan artan Hnebl'ağ (gelecek yılın ıV 
muma «klenir. 

Bâzı alanlar tjıç'iin mecburî hianı^t Varsıllığı 
öğrenci yetiıştisrimesii 'hakkmdaikli hükümilıer 
saklıdır. 

V. — Yüksek öğretim Plânlaması: 

MADDE 39. — Tadarının '38 tnci mıaddessi 99 
ncu madde olarak 'aynen kabul ledilmiştor. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yaygın (Eğitdim 

•Kapsam, amaç ve görevler : 

MADDE 40. — Yaygın leğiltaimdln özel (aJmlacı, 
millî leğütümıin genel amaçlarına ve (temel lillIkeM-
ne luygun olarak, lörigiiaı eğitim sâlstemiiınle hile gir
mem^ yahut, herlhanigiî J&r kademesdlnıdle fbfufl.1i-
nan (veya tbu kademeden çıkmış vatandaşlara, 
bugün eğitimdin yanında veya fdlşınlda, 

1. Okulma * yalzma öğretmek, eksiilk ieğiiltlilm!-
lerdiiü tamamlamaları için sürekli tepttim filmkan-
ları {hazırlamak, 

2. Çağamızın htiaitalsel, teknioTlojafc, di&töfedî, 
sosyal ve kültürel gelşmelerine tutymıalannı isağ-
layıcı eğitim imkânları hasırlamak, 

3. Millî Mtoür değlerlesrimM koıruyulcu, ge
liştirici, tanıtıcı, ibenimsettei nitelikte eğitim 
yapmak, 

4. Topfl&u yaşama, ıdayamşma, yardımlaşma, 
birlikte ıçalışma 've örlgiüıtlenme anUayuş ve laüış-
kanlıklan kazandırmak, 

5. İktisadî 'gücün artırılması 'için £ereküi 
'beslenme ve sağlıklı yaşama, (şekil ve «millerini 

6. Boş zamanları tiyi1 bir çekülde değerlen
dirme ve kullanma alışkanlıkta kazandırmak, 

7. Kısa süreli Ve kademeli leğüitüim üygıüa-
yarak ekonomimizin, 'gelişmesi doğrultusunda 
ve istihdam politikasına uygun anöslekfeıi edin-
meleriıni »ağlayıcı knkâoılar hazarlamak, 

Millet Meclisi 
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V. — Yüksek öğretim plânlaması : 

MADDE 39.:— Tasarının 38 nci miaddesi 39 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yaygın eğitim 

/. — Kapsam, amaç ve görevler : 

MADDE 40. — Millî Eğitim Komisyonunun 
40 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı :: 893) 
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27 - Kuruluş : 
MADDE 40. — Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamlayacak, gereğinde aynı vasıfları 

kazandırabilecek ve birbirinin her türlü imkânlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde 
düzenlenir. 

Yaygın eğitim, genel ve meslekî teknik olmak üzere iki temel bölümden meydana gelir .Bu 
bölümler birebirini destekleyici biçimde hazırlanıl*. 

fil - Koordinasyon : 

MADDE 41. — Genel yaygın eğitim alanında görev alan resmî, özel ve gönüllü kuruluşların ça-
lışnıalan arasındaki koordinasyon Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanır. 

Genel yaygın eğitim programlarının düzenleniş şekli yönetmelikle tespit edilir. 
Meslekî ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerim yürüten bakanlıklar ile özerk eğitim kurumlan 

ve resmî ve özel işletmeler arasındaki işbirliği kanunla düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

öğretmen-ik mesleği 

/ - Öğretmenlik : 

MADDE 42. — Öğretmenlik, Devletin eğitim, .öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üze-
rine alan özel bir ihtisas mesleğidir. 

Bu mesleğe hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır. 
Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğ

retmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, li
sans ve lisans üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de imkân verecek biçimde düzenlenir. 
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8. Çeşit! mesleklerde çalınmakta talanların 
hizmet içinde fve mefslekleriinde Igeföişmelteri içsin 
gerekli bilgi ve (becerilileri kazanjdıiftnaktır. 

// . —• Kuruluş : 

IIİ. — Koordinasyon : 

'MADDE 42. — 'Genel, meslekî ve teknıik yay
gın eğitilin alanında Igörev alan Iresmî, özel "ve 
gönüllü kuTiuluşülamn çalışmaları arasındaki ko-
landinalsyıon IMillî Eğitim Bakanlığınca Sağlanır. 

Genel yaygın leğitim programlarının düzen-
lemis şekl'i yönetmelikle tetepit edilir. 

(Meslekî ve telknlik yaygın eğimlim iaalilyeit&eri-
rii yürüten Bakanlıklar lüle özerk eğittim Ikuirum-
larrı ve resmî ve özel (iışleltaneler airtaismda 'Millî 
Eğitöim 'Bakanlığınca [sağlanacak koordinasyon 
ve iişıbirtöğiiniaı esasları kanunla düzenlendir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Öğretmenlik mesDeği 

1. — Öğretmenlik : 

MADDE 43. — Tasarının 42 inıcJi (maddesi 43 
noü 'madde olanak aynen kabul -ödifl!md§1?iır. 

(Bütçe Plân Komisyonunun dıeğiştirişi) 

II. — Kuruluş : 

III. — Koordinasyon : 

MADDE 42. — Millî Eğitim Komisyonunun 
42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

öğretmenlik mesleği 

1. — Öğretmenlik : 

MADDE 43. — Öğretmenlik, Devletin eği
tim, öğreitüm ve bununla ilgili yönetim görevle
rini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir, öğ
retmenler bu görevlerini Türk Millî Eğitiminin 
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa 
etmekle yükümlüdürler. 

öğretbnenlk ımesleğine hazırlık genel kültür, 
özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon İle sağ
lanır. 

Yukarıda belirtdllen nitelikleri kazanabilmele
ri için, hangi öğretim kademesinde olursa olsun, 
öğretımen adaylarının yüksek öğrenim görme
lerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans ön
cesi, lüsans ve lisans üstü seviyelerde yatay ve 

MADDE 41. — Tasarının 40 neı maddjedi 41 
nel madde (olarak laiynen kabul ediMıstir. 

MADDE 41. -— Yaygın eğitim, örgün eği
tim ile birbirini tamamlayacak gereğinde aynı 
.vasıflan kazandırabilecek ve birbirinin her tür
lü imkânlarından yararlanacak biçimde bir bü
tünlük ficinde düzenlenir. 

Yaygın eğitim, genel ve meslekî - teknik ol
mak üzere iki temel bölümden meydana gelir. 
Bu bölümler birbirini destekleyici biçimde ha
zırlanır. 
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/ / - Öğretmen yetiştiren kurumları açma yetkisi : 

MADDE 43. — Öğretmenlik formasyonu veren üniversite ve akademiler dışındaki öğretmen ye
tiştiren kurumlar Millî Eğitim Bakanlığınca açıl r. 

III - Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi: 

MADDE 44. — öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon 
bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur. 

öğretmenler, öğretmen yetiştiren kurumlardan, akademilerden ve üniversitelerin ilgili fakülte, 
enstitü ve bölümlerinden ve bunlara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen yurt dışı ku
rumlardan mezun olanlar arasından Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler. 

Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan alan
larda, öğretmenliğe atanmaları halinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde yetişmeleri için Millî 
Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır. 

Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alanda öğrenim 
görmüş olanların ne gibi şartlarla seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir. 

IV - Öğretmenlerin bölge hizmeti : 

MADDE 45. — Öğretmenlikte yurdun çeşitli bölgelerinde görev yapmak esastır. 
Hizmet bölgeleri bu bölgeler arası yer değiştirme esasları yönetmelikle düzenlenir, 
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(Millî Eğitim Komisyonunun değiştiriş metni; 

II. — Öğretmen yetiştiren kurumları açma 
yetkisi : 

MADDE 44. — Öğretmenlik tfarmaisyönu ve-
•tfen 'ünlilver&iıte ve akademiler dışındaki öğretmen, 
yet'ilşjfeilren kurumlar MiM Eğitim Bakanlığımca 
açılır vıe yönetilir. 

Ancak, 'beden eğitimi öğretmeni yetiştiren 
yüksek okullar Oençlik ve Spor İBakanihğı ve 
Millî Eğitim Bakanlığınca müştereken açılır 
ve yönetiliri 

/// . — Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi : 

MADDE 45. — Öğretmen .adaylarında genel 
kültür, özel alan leğitilmi ve pedagojik İPorımlas-
yon Maktamdan larianacak (nitelikler Millî E(ğd-
tim Bakanlığında tespit olunur. 

Öğretmienüer, öğretmen yeltüişitıiııetn kurumlar
dan, «akademilerden ve üniversitelerin llgiüli fa
külte, enstitü ve Ibötöümleondeın v© tounOiaına denk
liği Mîllî Eğten 'Bakanlığınca kabul ©dilen yurt 
dışı kurumlardan mlezun 'olanlar arasından Millî 
Eğjjtiüm ©atkanlığımca seçilirler. 

Yüksek öğrenimleri isıralsınıda pedagojik 
fonlmiaisyon kaaanımaımış olanların ihtiyaç duyu
lan alanlarda, öğrefcmıeıniliğe atanmaları lhalinde 
bu g-Merin adaylık dönemi içinde yetişmeleıri 
içıün MÜllî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler 
alınır. 

Haınjgi derece ve türdeki eğitim, öğretimy 
teftiş ve yönetim görevlerine, Ihamjği (steiviye ve 
alamda «öğrenim igörtmiüş olanların oıe gibi gajrft-
larla seçilebileceklerd yönetmelikle düzenlenir. 

IV. - Öğretmenlerin bölge hizmeti : 

MADDE 46. — öğretmenlikte yurdun çeşit
li bölgelerinde görev yapmak esastır. 

Hizmet bölgeleri ve ihtiyaçlara göre bu böl
geler arası yer değiştirme esasları yönetmelikle 
düzenlenir. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştiı-işi) 

ıdlilkey geçişlere de (imkân verecek biçimde düzen-
illenir. 

// . - Öğretmen yetiştiren kurumlan açma yet
kisi : 

MADDE 44. — öğretmenlik formasyonu ve
ren üniiversülte ve ^akademiler (dışındaki öğretmen 
yetiştiren kurumlar Millî Eğitim Bakanlığınca 
açılır ve yönetilir. 

III. - Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi : 

MADDE 45. — Millî Eğitim Komisyonunun 
45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

IV. - Öğretmenlerin bölge hizmeti : 

MADDE 46. — Millî Eğitim Komisyonunun 
46 ncı maddesi aynenıkabul ©dalmıştır. 
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V - Uzman ve usta öğreticiler : 

MADDE 46. — örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ve hizmet içi yetiştirme kurs, seminer ve 
konferanslarında uzman ve usta öğreticiler de geçici olarak görevlendirilebilir. 

öğretimin tür ve seviyelerine göre uzman ve usta öğreticilerin seçimlerinde aranacak şartlar, gö
rev ve yetkileri yönetmelikle tespit edilir. 

VI - Öğretmenlerin hizmet içi yetiştirilmesi : '; 

MADDE 47. — öğretmenlerin daha üst öğrenim görmelerini sağlamak üzere yaz ve akşam okul
ları açılır veya hizmet içinde yetiştirilmeleri maksadıyle kurslar ve seminerler düzenlenir. 

Yaz ve akşam okulları öğretmen yetiştiren kurumlarca açılır; bunlara devam ederek yeterli 
krediyi dolduran öğretmenlere o kurumun belge veya diploması verilir. 

Millîî Eğitim Bakanlığınca açılan kurs ve seminerlere devam edenlerden başarı sağlayanlara beL 
ge verilir. Bu belgelerin, öğretmenlerin atama, yükselme ve nakillerinde ne ölçüde ve nasıl değer
lendirileceği yönetmelikle düzenlenir. 

VII - Yurt içi ve yurt dışı yetişme imkânları : 

MADDE 48. — Yurt içinde ve dışında daha üst öğrenim yapmak veya bilgi, görgü ve ihtisaslarını 
artırmak isteyen öğretmenlerin belli şartlarla, aylıklı ve aylıksız izinli sayılmaları sağlanır; bu şa: c-
lar, millî eğitini ihtiyaçları gözönünde tutularak, hazırlanacak yönetmelikle belirtilir. 

VIII - Öğretmen konutları : 

MADDE 49. — Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, özellikle mahrumiyet bölge
lerinde görevli öğretmenlere konut sağlanır. 

Konutlar okul binaları ile birlikte eski ve yeni eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına göre planlanır 
ve yapılır. 
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(MADDE 47. — GörevlenJdirildikleri yerler
de gerekli eğitim kurumu ibulunımayan öğret
menler ile emeklilerinin çacukkjrı ve yetim
lerinin, ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre öğ
renim görmeleri Devletçe isağlanır. 

Bıı gibi çocuklar temel eğitim ve ortaöğre
tim kurumlarında Millî Eğitim B^akanlığınca 
parasız yatılı olarak okutulurlar. 

Bunlardan yüksek öğrenime (devamı hakkını 
kazanmiiş olanlara, Millî Eğitim Bakanlığınca 
hazırlanacak yönetmeliğine göre burs, kredi 
ve yurt gibi yardımlarımdan yararlanma iimkân>-< 
lart sağlanır. 

V. - Uzman ve usta öğreticiler '• 

MADDE 48. — Tasarının 46 ncı maddesi 
48 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

VI. - Öğretmenlerin hizmet içi yetiştirilme
si : 

MADDE 49. — Tasarının 47 nci maddesi/ 
49 ncu (madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

VII. - Yurt içi ve yurt dışı yetişme imkân
ları : 

MADDE 50. — Tasarının 48 nci maddesi 
50 nci madde olarak aynen kaıbul edilmiştir. 

VIII. - öğretmen konutları : 

MADDE 51. — Milî Eğitim Bakanlığınca 
gerekli görülen yerlerde, özellikle mahrumiyet 
bölgelerinde görevli öğretonenlere konut sağla
nır, 

Konutlar okul binaları ile birlikte plânlanır 
ve yapılır* 

Eski eğitim kurumlarının konut ihtiyacı bir* 
plâna bağlanır ve bu konuların yapımı için, 

Millet Meclisi 
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V. - Uzman ve usta öğreticiler : 

MADDE 47. — Tasartoıın 46 ncı maddesi 47 
nci madde ıolarak aynen kabul fedilmiştıir. 

VI. - Öğretmenlerin hizmet içi yetiştirilmesi 

MADDE 48. — Tasarının 47 ncd maddesi 48 
ncî madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

VII. - Yurt içi ve yurt dışı yetişme imkânları: 

MADDE 49. — Tasarının 48 nci maddesi 49 
ncu madde ıolarak aynen kabul edilmiştir. 

VIII. - Öğretmen konutları : 

MADDE 50. — Mülî Eğitim Komisyonunun 
51 nci maddesi 50 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Okul binaları ve tesisleri 

/ - Okul yapılan : 

MADDE 50. — Her derece ve türdeki eğitim kurumlarına ait bina ve tesisler çevrenin ihti
yaçlarına ve uygulanacak programların özelliklerine göre planlanır. 

Bina ve tesisler tamamlanmadan eğitim kurumu açılamaz. 

BEŞİNCİ KISIM 

Eğittoı araç ve gereçleri 

/ - Kapsam : 

MADDE 51. — Eğitim araç ve gereçleri) eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitapları ile 
öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı eğitim malzemesini, millî eğitimin genel 
amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eserleri ve eğitim araç ve gereçlerini kap®ar. 

II - Görev : 

MADDE 52. — Millî Eğitim Bakanağı, kendisine bağlı eğitim kurumlarının eğitim araç ve 
gereçlerini, gelişen eğitim teknolojisine ve program ve metotlara uygun olarak sağlamak, g e ç 
tirmek, yenileştirmek, standartlaştırmak, kullanılma süresini ve teMf haklarını ve ders kitabı fiyat
larını tespit etmek, paralı veya parasız olarak ilgililerin yararlanmasına sunmakla görevidir. 

III - Görevin yerine getirilmesi : 

MADDE 53. — Millî Eğitim Bakanlığı eğitim araç ve gereçlerini, 
1. Hazırlamak, imal etmek ve satınalmak; 
2. Kişilere veya kuracağı komisyonlara veya yarışmalar düzenleyerek hazırlatmak; 
3. özel kesimce hazırlananlar veya imali edilenler arasından seçmek veya tavsiye etmek sure

tiyle 52 nci maddede (belirtilen görevini yerine getirir. 
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her yıl Millî Eğitim Bakaniı|ı Bütçesine gerek* 
II ödenek) konur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

,Okul binaJları ve* te&isleri 

1. Okul yapılan : 

MADDE 52. — Her derece ve türdeki eği-« 
tim kurumlarına adıt ibirua ve tesisler çevrenini 
ihitâyaçlarraıia ve lu/ygtuilanacak progrıamlaran özel-» 
liıkîdrine göre Milî Eğitim Bakanlığınca plân
lanır ve yaptırılin^ 

Bu maksatla 'her yıl Millî Eğitim Baksaniagıi 
bütçesine gerekli ödenek konur. 

Arsa teinini ile okul "bina ve tesislerinin ya
pım ve donatımında, Devletin azamî imkânla
rının kullanılması yanında vatandaşlarım hen 
türlü yardMilarından da yararlanılır ve yar
dımlar teşvik edilir ve değerlenJdirilir. 

BEŞÎNCÎ KISIM 

Eğitim' araçf ve: gereçleri 

/. - Kapsam : 

MADDE 53. — Tasarının 51 nci maddesi 
58 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

II. - Görev : 

MADDE 54. — Tasarının 52 inci maddesi 54 
ncu madde olarak a|ynen kalbul edilmiştir. 

III. - Görevin yerine getirilmesi : 

MADDE 35. — Tasarının 153 ncü maddesi 
55 nci mıadde olarak aynen fea/bufl.1 edilmiştir. 

(Bütçe Plân Komisyonunun d'eğiştirişi) 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Okul faunaları ve tesisleri 

1. — Okvtl yapıları : 

MADDE 51. — Millî Eğitini Komisyonunun 
52 nci maddesi 51 nci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Eğütinı araç ve gereçleri 

/, - Kapsam : 

MADDE «52. — Tasarının 51 nci maddesi 52 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

II. - Görev : 

MADDE 53. — Tasarının 52 nci maddesi 53 
ncü madde (olarak aynen kabul edilmiştir, 

III. - Gör&vin yerine getirilmesi : 

MADDE 54. — Tasarının 53 ncü maddesi 54 
ncü madde olarak aynen kabul ̂ dillmiştir. 
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IV - Ücret ödenmesi : 

MADDE 54. — Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak veya hazırlatılacak eğitim araç ve ge
reçlerinin hazırlama, inceleme ve seçme işleri veya redaksiyonu ile görevlendirilecek kimselere 
ve teşkil eldilecek jürilerin memur olmayan üyelerine ücret ödenir ve yarışmalarda derece alan
lara ödül verilir. 

Eğitini araç ve gereçlerinin kabulü, süresi, telif hakkı ve ücretlerle ilgili esaslar Maliye Ba
kanlığı ile birlikte hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

ALTINCI KISIM 

Eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluk 

/ - Yürütme, gözetim ve denetimi : 

MADDE 55. — Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine göre Devlet adına yürü
tülmesinden, gözetim ve denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur. 

II - Yasaklîk : 

MADDE 56. — Askerî maksatlarla açılacak okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı hiç 
bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz. 

III - Okul açma yetkisi : 

MADDE 57. — Türkiye'de hiç bir örgün eğitim kurumu Millî Eğitim Bakanlığının izni ol
maksızın açılamaz. 

Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak örgün eği
tim kurumları (askerî liseler dahil) ile özel eğitim kurumlarının derecelerinin tayini Millî Eği
tim Bakanlığına aittir. J 

Askerî eğitim kurumlarının dereceleri Millî Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir. 
Diğer bakanlıklara bağlı orta öğretim kurumlarının program ve yönetmelikleri, ilgili bakan

lıkla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Millî Eğitim Bakanlığınca onanır. 
Yüksek okulların program ve yönetmelikleri (Harp Okulları hariç), Millî Eğitim Bakanlığının 

görüşü alınmak şartıyle, aidolduğu bakanlık tarafından hazırlanır ve Millî Eğitim Bakanlığınca 
incelenerek onanır. 

Diğer bakanıklara bağlı orta ve yüksek dereceli okullar Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve 
denetimine tabidir. 

IV - Yurt dışı eğitim : 

MADDE 58. — Türk vatandaşlarının yurt dışında eğitim, öğrenim ve ihtisas görmeleri ile 
ilgili Devlet hizmetlerinin düzenlenmesinden (askerî öğrenciler hariç), Millî Eğitim Bakanlığı so
rumludur. 
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IV. - Ücret ödenmesi : 

MADDE 56. — Millî Eğitim Bakanlığınca 
hazırlianacak: veyia ihaizırMıüiaoaik eğitimi araç vei 
gereçlerinin, naarlamta, inceleme ve ıseçme işleri 
veya redaksiyonu ile görevlendirilecelk jkimsele-
re ve teşikil eldilleceik jürilerin memur ©Hnrayan) 
üyelerine ücret ödenir ve yarışmalarda derece 
alanlara ödül verilir. 

Eğitim araç ve gereçlerinin kabulü, süresi, 
telif ihaJkkı ve ücretlerle ilgili esaslar yönetme-
liiklö düzenlenir. 

ALTINCI KISIM 

Eğitim/ vd öğretimi alanındaki görev ve 
sorumluluk! 

7. - Yürütme, gözetim ve denetim : 

MADDE 57. •— Tasarının 55 nci maddesi 57 
nci madde olaraik aynen kaimi edilmiştir. 

II. - Yasaldık 

MADDE 58. — Tasarının 56 ncı maddesi 
58 nci madde olaraik aynen kabul edilmiştir. 

III. - Oîcul açma yetkisi : 

MADDE 59. — Tasarının 57 nci ım&ddesi 59 
ncu madde olaraik aynen kabul edilmiştir. 

IV. - Yurt dışı eğitim : 
MADDE 60. — Tasarının 58 nci maddesi 60 

ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

IV. - Ücret ödenmesi : 

MADDE 55. — Millî Eğitim Komisyonunun 
56 ncı maddesi 55 nci madde alarak aynen kabul 
edilmiştir. 

ALTINOI KISIM 

Egltdım ve öğrettim lalanındaki 'giörev ve 
sorumluluk 

I. - Yürütme, gözetim ve denetim : 

MADDE 56 . — 'Tasarının 55 nci maddesi 56 
ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

/ / . - Yasaldık : 

MADDE ı57. — Tasarının i56 nci maddesi 57 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

III. - Okul açma yetkisi : 

MADDE 58. — Tasarının 57 nci maddesi 58 
nci (made olaraik aynen kabul edilmiştir. 

IV. - Yurt dışı eğitimi : 

MADDE 59. — Tasarının £8 nci maddesi 59 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükiimietiiln teiklâfi) 

YEDİNCİ KISIM 

Son hükümler 

I - Kenar başlıkları : 

MADDE 59. — Bu kanunun madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin konu
sunu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı göstermekte olup kanun metnine dahil değil
dir. 

, II - Kaldırılan hükümler : 

MADDE 60. — 1340 tarih ve 439 sayılı Orta tedrisat muallimleri kanununun 3 ncü maddesi, 
22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddeleri, 
6 . 6 . 1949 tarih ve 5429 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okutturulacak ders 
kitaplarının seçilmesi, basılması ve dağıtılması hakkındaki kanun ve diğer kanunların bu kanuna 
aykırı hükümleri, bu kanunun yayımı tarihinde, yürürlükten kalkar. 

III - Yönetmelikler : 

MADDE 61. — Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler, Kanunda belirtilen genel amaç ve te
mel ilkelere uygun olarak Millî Eğitim Bakanlığınca, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en 
geç bir yıl içinde çıkarılır. 



— 61 

Eğitim Komisyonunun cleğiştiriş metni) 

YEDİNCİ KISIM 

Sonl hükümler 

/ . - Kenar başlıkları : 

flYLADE 61. — Tasarının 59 ncu maddesi 61 
nci madde (olarak aynen kabul edilmiştir. 

//. - Kaldırılan hükümler ' 

MADDE (62. .— 1340 tarih ve 439 sayılk orta1 

tedrisat muallimleri Kanununun 3 ncü madde
si, 22 . 3 . 1926 tar t ı ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtınla dair Kanunun S ve 4 ncü maddeleri 
>G( « 0 . 1949 tarüh ve 5429 sayılı Millî Eğütinı) 
Bakanlığıma (bağılı okullarda lokuıtıturulacalk (deröı 
kitaplarımın seçilmesi, basılması ve dağıltalmasjl 
hakkında Kanun, 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı 
ilköğretim ve Eğitim Kanununun '69 ncu mad
desi ve diğer kanunlarin hu kanuna aykı
rı hükümleri, hu kanunun yayımı ladininde, yü
rürlükten) kalkar. 

/ / / . - Yönetmelikler : 

MADDE 63. — Taşanımın 61 nci maddesi 63 
ncü madde olarak aynen kahul edilmiştir. 

GEÇİJCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü-
ğe gürdiği tarihte, yüksek öğrenim kurumların* 
da öğrenci bulunanlar haMaauda 38 nci maddei 
hükmüi uytgulanmaz. 

(Bütçe Plân Komisyonunun dieğişt irişi) 

YEDİNCİ KISIM 

Son Ihükümler 

/ . - Kenar başlıkları : 

MADDE 60. — Tasarının 59 Ucu maddesi 60 
nci .madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

II. - Kaldırılan hükümler : 

MADDE 61. — 1340 tarih ve 439 sayılı orita 
tedrisat muallimleri Kanununun 3 ncü maddesi, 
22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maariitf teşkilâ
tına dair kanunun 3, vie 4 noü maddeleri 6.6.1949 
tarih ve 5429 sayılı Millî Eğittim Bakanlığına 
bağlı okullarda oknttumilacak 'ders kütaplartunuı 
seçilmesi, basılması ve (dağıtılması hakkımda ka
nun 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayıl! İlköğretim 
ve Eğittim Kanununun '69 ncu maddesi ve diğer 
kanunların bu kanuna aykırı hükümleri, bu ka
nunun yayımı tarihinde, yürürlükten kalkar. 

III. - Yönetmelikler : 

MADDE 62. — Tasarının 61 nci maddesi 62 
nci madde olarak aynen kabul ediümiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millî Eğitim Komis
yonunun geçici 1 nci maddesi aynen kabul edil
miş/tir. 
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(Hükiimietihı teklifi) 

IV - Yürürlük : 

MADDE 62. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

V - Yürütme : 

MADDE 63. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

30 . 11 . 1972 

Başbakan 
F. Melen 

Devlet Bakanı 
/. Öztrak 

Dışişleri Bakam 
Ü. II. Bay ülken 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Turizm ve Tan. Bakam 
E. Y. Akçal 

Devlet Bakanı Y. 
H. Özalp 

Adalet Bakanı 
F. Alpaslan 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Devlet Bakanı 
/. Arar 

Millî Savunana Bakanı 
M. îzmen 

Millî Eğitim Bakam 
8. Özbek 

Sağ. ve. Sos. Y. Bakam Güm. ve Tekel Bakam 
K. Demir H. Özalp 

Çalışma Bakanı 
A. E. TJzuner 

İmar ve İskân Bakanı 
T. Toker 

Sanayi ve Tek. Bakanı V. 
B. Danışman 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

Devlet Bakanı 
Z. Bay icara 

İçişleri Balkanı 
F. Kubat 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Tarım Balkanı 
/. Karaöz 

En. ve Ta. Kay. Bakam 
N. Kodamanoğlu 

Orman Bakanı 
8. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 
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(Millî Eğitim Komisyonunun değiştiriş metni) 

IV - Yürürlük : 

MADDE 64. — Tasarının 62 nci maddesi 
64 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

V - Yürütme : 

MADDE 65. — Tasarının 63 ncü maddesi 
65 nci madde olarak aynen ka'bul edilmiştir. 

(Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi) 

77. - Yürürlük : 

MADDE 63. — Tasarının 62 nci maddesi 63 
ncü ünadde alarak aynen kabul edülmiştir. 

V. - Yürütme : 

MADDE 64. — Tasarınln 63 ncü maddesi 64 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

»a<i 
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