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I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, üzüm 
ve pamuk taban fiyatları konusunda gündem 
'dışı bir demeçte bulurfdu. 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 
demir satışındaki karaborsacılık ve Karabük 
Demir - Çelik Fabrikalarının tedbirsizliği •ko
nusundaki gündem dışı demecine Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Nuri Bayar cevap verdi. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener, Trabzon-
spor ile Ankara Gençlerbirliği futbol maçının 
telhiri konusunda gündem dışı bir demeçte bu
lundu. 

A) Sözlü sorular 

1. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer'in, Türkiye'nin Avrupa Konseyiride üye ola
rak durmasının faydalı olup olmadığına dair, 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/244) 

2. — Burdur Milletvekili Ahmet Çiloğlu'nım, 
hastanelerde çalışan Kıbrıslı soydaşlarımıza üc
retlerinin ve büro memurlarına yan ödeme ve
rilmemesinin nedenine dair sözlü soru önerge
si, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönde
rilmiştir. {6/245) 

B) Yazılı sorular 
1. Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 

Bursa Maarif Koleji binasının yapımına dair 
yazıl ısoru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. ! (7/1634) 

2. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağ-
cı'nın, Toprak Mahsûlleri Ofisi tarafından tüc
car ve fabrika sahiplerine buğday satışı yapılıp 
yapılmadığına dair yazılı soru önergesi, Ticaret 
Bakanlığına gönderilmiştir. ((7/1635) 

3. — Denizli Milletvekili M. Emin Durul'un, 
Kara Kuvvetleri Mulhalbere Dairesi Başkanlı
ğında görevli bir bayan memura dair yazılı 
soru önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1636) 

4. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, Karabük Demir - Çelik işletmelerince 
işe alman e;ski mahkûm ve sakat işçi sayısına 
dair yazılı soru önergesi, Çalışma ve Sanayi 

Millî Eğitim Temel kanun tasarısı (1/754) 
i(IS. Sayısı : 893) nın öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi kalbul olunarak tümü üzerinde bir sü
re görüşüldü. 

29 . 5 . 1973 Salı günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 20,00*de son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 
Nermin Neftçi Hüseyin Tenpınar 

Kâtip 
Sivas 

Enver Akova 

ve Teknoloji bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/1637) 

5. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, Aydın ili Bozdoğan ilçesi köylerinin 
orman sınırları içine alınıp yerlerinin değiştiri
leceğine dair yazılı soru önergesi, Orman Ba
kanlığına gönderilmiş'tir. (7/1638) 

6. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Karacaibey ilçesinde bir pancar kantarı yapıl
masına dair yazılı soru önergesi, Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1639) 

7. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Es
naf ve Kefalet Kooperatifleri kanun teklifine 
dair yazılı soru önergesi, Başjbakanlığa gönde
rilmiştir. ,(7/1640) 

8. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 25 
yılını doldurup Basın Şeref kartı alan gazeteci
lerin sayısına dair yazılı soru önergesi, Başjba
kanlığa gönderilmiştir. (7/1641) 

9. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan' 
m, Rizespor - Malatyaspor futbol maçının baş
ka bir sahaya alınmasına dair yazılı soru öner
gesi, Gençlik ve Spor Bakalığma gönderilmiş
tir. .(7/1642) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ ili Malkara ilçesinde çalışan 
vekil imamların Mart 1973 aylıklarının 'ödenme
mesine dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa 
ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1643) 

11. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Akdeniz Sulama Birliği Başkanı hakkında ve-
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rilen mahkûmiyet kararının infazına dair yazı
lı soru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderil
miştir. '(7/1644) 

12. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
yurt dışında görev yapan öğretmenlere dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
.(7/1645) 

13. —• Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga' 

nm, pancar taban fiyatlarına zam yapılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı so
ru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/1646) 

14. —. Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Trakya bölgesinde bııday siloları kurul
masına dair yazılı soru önergesi ,Ticaret ve Ta
rım bakanlıklarına gönderilmiştir. (7/1647) 

»•<i 

BİRİNCİ lOTURUM 

Açıfllmia ISaJati : 15.00 

BAŞKAN : (Baişkaîi^elktfli 'Abıdüllfcaidiiir İReîlmloioğfliu 

KATtPLER : (Mufslfcafa lOtfhan İDauSt (Mantoa), IHlüseyift Yemfifpmar (Tunceli) 

BAŞKAN — 117 nıci Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Otomaltik cihazla yoklama ya
pılacaktır, sayın milleltviekillerinm beyaz düğ
melere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, görüşme

lere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIK (DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — [Gençtik ve ISpor 'Bokum delâlettin Coş-
>kun'un, ^Trabzon Milletvekili [Ahm&û {Şener'in 
28 .. 15 . 1973 'tarihli 116 met Birleşimdeki gündem 
dışı demecine cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı bir çok arkadaş 
ısiöz istemişitir, ancak üçünü isaf •edebileceğini. 
Bu arada Sayın Gençlik ve Spor Bakanı da gün
dem dışı söz istemiştir. Buyurun Sayın Gençlik 
ve Spior Bakanı. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI CELÂLET-
TİN COŞKUN (G. Senatosu Aydın Üyesi) — Sa
yın Başkan, Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Millet Meclisinin dünkü oturumunda Tjrab-
zion Milletvekili Sayın Ahmet Şener Trabzon -
Gençleıibirliği fultbol maçı hakkında gündiem dı
şı söz alarak Yüce Mecliste hitapta bulunmuş. 
(Metin 'bulgun elime geçiti; ben, bu maç hakkında 
Yüce MeclM aydınlaltnıa'k maksadı ile söz almış 
ıbulunuyoımım. 

Sayın Ahmet Şener dünkü gündem dışı ko-
nuş'masmda Bakanlığıma bir de ımuMıra verdi
ğinden bainstet'tiler. Hakikaten böyle üç imzalı 
'bir mınh'tırayı almış bulunuyorum. 

Evvelâ Gençlerbirliği - Trabzon maçının ya
pılmasına Itekaddüm leden (günlerden işe (başla
mak işitiyorum. Bu maçın eîhemimiyeti çok bü
yüktü. Birinci lige çıkacak takımlardan Kayse-
rispor ve 'Tralbziomspor başta gidiyordu. Birisi
nin diğerini puan olarak geçmesi İkinci Lig1 

şampiyonluğu dolayısıyle Birinci Liıge .geçmiesi-
ni mümkün kılacaktı. Onun için bana birçok mü
racaatlar oildu ve Gençlerbirliği idarecileri, oyun
cuları, hayatî tehlikeye mâruz kalacaklarından 
bahsederek 'benden tedbir istediler. Trabzon 
Valisi ile konuşuldu: İçişleri Bakanı ve İçişleri 
Müsteşarı, Emniyöt Genel Müdürlüğü ile tema
sa .-geçildi; 'orada her Itürlü tedbir alındı. Haıfetiâ 
Trabzon Valisi arkadaşımız, «Bu maçtan doğa-
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«•ak bütün mesuliyeti üzerime alıyorum, bunu 
deruhte ediyorum!» dedi. 

'Bumun üzerime Gen-çlentbirliği Futbol Takı
nıl 3 oyuncusu eksik olarak, yola çıktılar ve Gö
rele'de. kamıpa alındılar, kanıp yakmaya 'başla
dılar. Üç oyuncu üniviersite talebesi idi, bunlar 
n'çakla Trabzon'a gittiklerinde, maalesef Trab
zon Hava Meydanımda öze an Kırali ismindeki 
(bir Trabzonlu tarafından Genjçieıilbiırliğinin 
kanıp müdürü olan soyadımı bilmiyorum, Ali 
İsmindeki birisi hırpalandı. Bunun üzerime em
niyet işe mtüdaihale. etti; gelen 3 oyuncu ile be
raber, bunları karakola götürerek ifadelerini 
aldılar ve serbest bıraktılar. 

Ancak, Gençlerbirliğinden Oğuz Atalay is-
ıminde birisi; endişe duyduğunu, hayatının teh
likede olduğunu ifade etti; fakat emniyet ted
birleri arasında Görele'ye kampa götürüldü, ki 
ertesi gün gelip Trabzon'da maç yapacaklardı. 
Fakat 'oturmuşlar, düşünmüşler taşınimişilar, 
bu maça iştirak etmemeye karar vermişler ve 
Görele'den ıgeri döndüler. 

Değerli, arka'da'şlarım, bunun bir ince mânası 
var. Şöyle ki : 

Kayserispor avantaj bakımından Trabzon'
dan çok üstte. Trabzon'un ancak Gençlerbirli-
ğini 5 - 0 yenmesi halimde Trabzonspior Kayseri-
sporu geçerek İkinci Lig şampiyonu olacak. Ama 
Oemçlöilbitrliği, maça iştirak etmieımekle hük
men mağlup olu'yor, olması lâzım gibi görümü-
yor. Bu halde 3 - 0 mağlûbiyeti kabul etmiş .olu
yor ve böylelikle Kaiyserispor Trabzonsp'oru aşa
rak, yani avarajla şampiyonluğu haketmiş gö
mmüyor. Yani, G'emçjleırjblrliğinin bu maiça işti
rak etmemelinin böyle imce bir tarafı var. 

'Bunun üzerime bana, gerek Trabzon'dan, 
gerek Gençleribirliğindcn gene birçok mıüraea-
aitlar oldu. Hattâ Trabzon'spior, dün Sayın Ah
in et Şener arkadaşım da burada ifade etmişler, 
hükmen galibiyete rıza göstermiyorlar ve. maçı/m 
yeniilenmeisiıni istiyorlar, ki belki 5 - O'lık bir ga
libiyet elde ederiz diye, Fakat bildiğiniz gibi, 
bu durumu nihaî karara 'bağlayacak, yani maç 
.yenilenecek: mi yenilenmeyecek mi, hükmen 
mağlubiyet ilân edilecek mi, ilân edilmeyecek mi, 
bunu karara bağlayacak olan kurul Futbol Fe
derasyonu Kuruludur. Bu Kurul, 8 - 9 Haziran
da Ankara'da toplanacaktır ve bir neticeye va
racaktır. Buna karşı ancak Danıştaya dâva ac

ımak suretiyle bu kararın istikameti değiştirile
bilir. Bunun dışımda Bakanlığımızca şu anda 
yapılacak herhangi 'bir şey yoktur. Yalnız, Fut
bol Fedeerasyon Kurulunun en isabetli kararı 
vereceğine inanıyorum. 

NECATİ ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın 
Bakan, soruşturma yapın. 

GENÇLİK VE SPOR BAKACI OELÂLET-
' TİN GOŞKUN (Devamla) — Arkadaşım soruş

turmadan bahsetti; gayet tabiîdir. Esasen bu ka
bil ihtilâflar için bir soruşturma açılması ve so-
îMişiturmanun Futbol Fedarasyonu Kuruluna ge
tirilmesi de Yönetmeliğim icabıdır. Müsaade 
ederseniz Yönetmeliği aıynen okuyorum : 

«Müsabakaların ıgeri bırakılması ve tamam
lanması halleri : 

Madde 31. — Müsabakaların tayin olunan 
isahalarda, ilân ve tebliğ olunan saatlerde baş
laması şarttır. Müsabaka hava mulhalefetinin 
dışında ancak pek zorlayıcı sebeplerle başka bir 
ıgüno bırakılabilir. Bu takdirde, tehir sebebinin 
Federasyon tarafından kabulü şarttır. Geri bı
rakılmasını gerektiren mücbir sebeplerin bulu-
ınup bulunmadığının takdiri, müsabakanın yapıl
masından' iki saat evvele kadar, müsabakaların 
tertip komitesine, 'ondan sonra da musaba kanın 
hakemine aittir. 

Takımların anlaşma siyle müsabaka ıgieri bı
rakılamaz.» 

Okuduğum madde, Futbol Müsabaka ve Prö-
fbsyonel Futbol. Yönetmeliğinde Futbol Fede
rasyonunun karar yetkisini havi Yönetmeliğin 
maddesidir. 

Arz ettiğim gibi, niye .gidemetmişleırdir, müc
bir siebep var mıdır, hakikaten bir hayatî, tehli
ke mevcut mudur, değil midir? Bu hususlar tah
kik edilmektedir. Bu rapor Futbol Federasyo
nu Kuruluna takdim: edilecek ve 'onlar bir kara
ra varıp, bu konuyu ıneticelendinecek]erdir. 

Yüce Heyeti saygılarımla selâmlarım. <(A. P. 
sıralarından alkışlar) 

NECATİ ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Siz 
demetim görevinizi kuldandınız mı beyefendi? 

'BAŞKAN --, Teşekkür ederim 'Sayın Ba
kar!, 

Efendim gündem dışı söz isteyen arkadaşlar
dan iSayın Mulsa Doğan; Kars ilinde yapılacak 
ilkokullar 've ilköğretim konusunda. Buyurun 
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Sayın Musa Doğan. .(ıA. P. sıralarından «Yok» ı 
sesleri) 

Sayın Musa Doğan yok, igaliba. 
2. — Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya' 

ntn, 'Erzincan İli sulama sorunlanyle til ihtiyaç
ları hakkında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı ikinci söz verece
ğim arkadaş Bayın Hasan Çetinkaya. Erzincan 
İli sulama sorunları ve il ihtiyaçları (hakkında. 

İBııiyurun 'Sayın Çetinkaya. 
• iSayın Çetinkaya o dakikayı geçmemesini ri

ca ediyorum. 

HASAN ÇETİNKAYA '('Erzincan) — Sayın 
Başkam, sayın milletvekilleri; 

Erzincan, Doğu illeri arasında az (gelişmiş 
bölgelerden Ibirisidir. öncelikli yöreler kapsamı
na alınmakla beraber, Erzincan ili ve ilçeleri 
özel ve kamu yatırımlarından nasiplerini alama
mışlardır. İlin ekonomisi diğer il ve (bölgelere 
nazaran dalha yüksek Ibir 'oranda tarıma dayalı
dır. ;Son sayımlara .göre nüfûsunun % Tö'u ta-
ırımla uğraşmaktadır. İl gelirinin % '50'si tarım 
kesiminden elde edilmektedir. 'Tarımda üretimi 
artırmanın ilki ve en üne inlisi topraktır. O halde 
doğal kaynak olan topraktan en iyi biçimde ya
rarlanmak (gerekiyor. 

Erzincan'da toprak isullamaıya çok elverişli
dir. Çiftçilikle yani tarım ve hayvancılıkla uğ-
raçan Erzincan balkı senelerden beri beklediği 
sulamaya kavuşamamıaktadır. Çiftçi bütün ümi
dini 'Tercan ve Erzincan lovasmın sulamasına 
bağlanmıştır. Nitekim, Iböllgenin kalkınması yiö- I 
nünde Devlet Plânlama Teşkilâtınca Erzincan'
da çimentoya dayalı mamuiller yatınmıyle ilgi
li ön raporların ihalesi bir özel firmaya verilmiş-
ıtir. Bu firma ıgerekli çalışmalarını yaparak 10Ö 
sayfa tutarındaki dokümanını Devlet Plânlama I 
'Teşkilâtlına sunmuş bulunmaktadır. Buna güre: 

!1. — Sulama aımacma bizınelt eden kanalet-
htif, 

!2. — Köy grup ve köy kasaba aydınlatması 
amacıyle kullanılan beton elektrik direkler, I 

& — Kanalizalsyion işlerinde pis su taşıması I 
için kullanılan borular, parçalar ve bacalar. I 

Bu plânlaman raporlar müspet olmasına rağ- I 
men, asıl anaforun olan Erzincan ve Tercan ana-
sulama şebekiesinin yapılması halinde ıgeçerli ola- I 
bilir. İşe tersten başlanmamalıdır, öncelikle I 
•anakamalların yapılması gerekmektedir. Erzin- I 
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can sağ salhil sulama sahası ;1!1 €00 hektar civa
rındadır. Bu 'sulama için Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğünce Altın Başar Regülâtörü kaltî pro
jesi bitmiştir. Yime sol sahilde sulanması 'gere
ken arazi 71500 (hektardır. 

Keza Tercan kasabasında sulanacak saba 
34 '000 /hektar civarındadır. Yakın zamanda bi
tecek olan Tercan Barajından sulanacak arazi
nin anaşebeke işi ihenüz ihale edilmemiştir. Ge
ciktirilmesi hem .memleket için, hem de <o bölge
deki vatandaşlar için büyük zarar meydana gc-
ıtirıecektii'. 

Esaslı bir konu da, Tercan Barajından elekt
rik üretiminin yapılamayacağı sıöylenlti (halinde
dir. Bu k'omuda yetkili (bakanlıktan bilgi veril-
imesini bekliyoruz. 

'Sayın milletvekilleri, Erzincan'da Sulamanın 
yapılması halimde, ekonomik değeri olan tarla 
ürünlerinden kuru fasulye, şeker pancarı, so
ğan, domates, patates ve imeyveeiliğin ıgelişmesi 
üç misli artacaktır. 

Erzincan'da çiftçinin gelirini artıracak en 
önıemli ısiorun sulama projelerinin uygulamaya 
konulımaısıdiıi'. 

İlin hayvan varlığı da ıgün (geçtikte 'önemli 
şekilde artmaktadır. 1973 sayımına güre '1(88 470 
büyükbaş hayvan ile 6BI2 .1155 küçükbaş hayvan' 
•mevcuttur. Türkiye'de besi 'hayvancılığında % 
17 »oranıyle en başta ıgelen Erzincan baıyvan be
siciliği plân ve programı hedefleri yönünden bü
yük bir anlam taşımaktadır. Bu besiciliğin ıgeliş
mesi de, tarım seektöründe ihtiyaç olan. yem sa
nayiinin bir an ünce 'kurulmasına bağlıdır. 

Erzincan'da dağıtılacak toprak pek azdır. 
Çiftçi toprak reformundan önce su reformunun 
yapılmasını, iptidaî sulama sisteminden kurtul
mayı bekliyor. 

Bu saydıklarımın ıerçekleşmesi için kaynak
lar mevcuttur. Erzincan Ovasının ortasımdan 
boşa akıp giden Fırat nehrinin debisi 77 metre-
•küb/saniyedir. Boşa akıp giden Fırat Nehrinden 
istifade etmek imkân dalhilindedir. Bir zamanlar 
yabancıların dilindeki «,Su akar Türk bakar,» 
sözünün «Su akar, Türk bunu en iyi şekilde ya
par,» şekline dönüştürelim,. 

Doğal kaynaklarımızı halk yararına işlet
meye amade kaldığımız zaman Türkiye kalkınmış 
olur. Yoksa her sene binlerce çiftçi ıgeçimi için 
başka sabalarda iş aramaya mecbur 'olacaktır. 
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Bıııran sonucu olarak şehirlerde işsizlik alabil
diğine (büyüyecektir. 

'Nitekim T9'70 müfus 'sayımıma göre İlimizin 
Kemaliye, Kemah, iliç ilçeleri göç halindedirler. 
Nüfus şehirlere ve yafbancı ülkelere akmakta
dır. Bunların yerlerinde kalmaları mümkün
dür. Meselâ Devlet Plânlama. TeşkilâtıniC'a«'Veri-
len 'raporlara görcıe Kemah'ta çimento hamımad-
dcisi nveveuititur. llıraıe in alı Ih aline gelen çinreTitio-
ımn üretim imi 'artırmak iein Kemah ilçemizde 
Ibir .çimento 'falbrikaismın kurulmalsı gerekiyor. 
•P>u fabrikanın kuruluşuna katkısı olafhilece^ ya
bancı. ülkelerde çalışan onbini aşkın Erzincan'lı 
işçi vardır. Ancak, gerekli organizasyonu yapa-
caık ve 'İni falbrikanın olumluluğunu dışarıda ça-
1 isa'n işçi ler imi z>o duyuracak çalışmalar gerekli
dir. Yetkili kuruluşlar yapacakları iş hakkında, 
kurul aeah fabrika için gerekli dokum anları ya-
ıbancı. ülkelerdeki işçileno vermelidirler. Birçok 
işçinin kazandığı paralar yabancı /bankalarda 
boşu boşuna (beklemektedir. 

Sonuç 'olarak: Erzincan ve Tercan ovaları
nın sulanmasının yapılması için projeleri bitmiş 
olan İşi e fin uygulama planına 'alınmasını!; 

Kemah'ta kurulması mümkün olan çimento 
•fabrikasınm ilgililerce ele alınmasını; 

Konunun aydınlığa kavuşması için dışarda-
ki işçilerimiz'e ilgili Bakanlıklar (tlt ar atfın dan ge
rekli koordinatörlüğün yapılmalsını diliyorum. 

iG'öçler önlenniıolidir. ıG'eri kalmış yöreler hal
kının iihtiyaıçlarma bir an önce el atılmalıdır. Do
ğu - Batı ayrıcalığı ve imtiyazı son bulmalıdır. 
Böligelcrarası dengesizliğe son verilmelidir. Yü
ce Meclisi saygı ile selâmlarını. (C. H. P. sırala-
ırından alkışlaı1.) 

S. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, An
talya'nın köy sorunları konusunda gündem dı§t 
demeci. 

BAŞKAN — Saym İhsan Ataöv, Antalya'nın 
köy sorunları hakkında. 

Beş dakikayı geçmeyecek Saym Ataöv; rica 
ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saym Başkan, 
değerli arkadaşlarını; 

Bu yıl başlanan «Program Bütçe» sistemi uy
gulamasına. gö»*e ani zuhur eden dertler ve dilek
ler üzerine Devlet gücünü götürmek maalesef 
mümkün olamamaktadır. Vilâyetlerin idarî yön-
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deki tutumu konulara çözüm de getirmemekte
dir. Bu itibarla, Sayın Hükümeti uyarmak ve 
muhterem (bakanların aralarında, bir koordinas
yon kurmak suretiyle bu (hizmetlerin köylere gö
türülebilmesi için bâzı. noktalara temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Antalya'da, yurdun 
diğer yerlerinde olduğu gibi büyük bir kuraklık 
hüküm sürmektedir. Turfanda sebze bahçeleri, 
seralar tankerlerle taşman sularla sulanmakta
dır. Bu suyu uzak mesafelerden getirebilmek 
için yola ihtiyaç vardır. 

Yollar bakımsız, program bütçe •uygulamasın
dan ötürü yeraltı sondajları yapılamamakta ve 
vatandaşın su 'htiyacı acilen giderilememektedir. 

Bir misal arz edeyim: Antalya'nın Serik ka
zasının Karadayı köyü, 3 000 dönümlük turfan
da sebzelik için (85 metre yüksekliktedir,) bin 
metre mesafedeki bir suyu getiremediğinden seb
zeleri üzerinde., kesim halinde kurumaya terk 
edilmiştir. 

Vilâyetin valisi bu giibi meselelere çözüm bu
lacak yerde orada kurulan özel şirketlerin mey
dana getirdik'eri desislere yol, su, elektrik götür
mek gibi 'bir gayretin içerisindedir. Vatandaşın 
ıstırabı bir tarafa atılmış, memleketin valisi ken
disine «Turistik Vali» densin, diye ayrı işlerle 
meşgul olmaktadır. 

Şirket işlerinde Devletin memurları çalışmak
ta, şirketin yollarında Köy İşleri Bakanlığının do
zerleri çalışmakta, grayderleri, kompresörleri ça
lışmaktadır. 

Köylüler hastalarını orman yoluna kadar sal
la götürmek için uğraşırken salın üzerinde ölen
leri yolda gömmekte, buna rağmen (bunların der
diyle alâkadar olan bir merci bulunamamakta-

Orman içi ve orman sınırındaki köylü ıstırap 
içerisindedir. Tahdidin dışında kalan yerler Or
man İdaresinin yeni müdahalesiyle tahdit komis
yonları gönderilerek tahdidin içerisine alınmaya 
çalışılmakta; tahdit içerisindeki kültür arazisin
den köylü faydalandırılmamaktadır. Orman Ka
nununun Senatoda müzakere edildiği bir sırada 
bu ani ve büyük gayretkeşliğin vatandaşa ıstırap 
ve işkence vermekten öteye ne fayda sağlayaca
ğına akıl ermemektedir. 

Orman Bakanlığı bu konu üzerinde teşkilâtı
na söz geçiremez haldedir. Burada Bakanlık ay-

6 — 
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rı konuşuyor, başmüdürlük ayrı konuşuyor, işlet
me ayrı icraat yapıyor. Hükümeti (bakanlıklar, 
umum müdürlükler arasında; bakanları umum 
'müdürleri ve başmüdürleri arasında bir anlaş
maya, 'bir koordinasyon kurmaya ve vatandaşın, 
(köylünün derdine el uzatmaya davet ediyorum. 

Manavgat'ın Side köyünü turistik sebeplerle 
yıkamaya kalkmışlardır. Vilâyet vatandaşı sokağa 
atmanın ıstırabından zevk mi alıyor? Bu anlaşı
lamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün vilâyetin köy 
yollarına ait makina] ar şehrin civarındaki kaya
lık bir tepeye 7 kilometre yol yapmak üzere pro
gram 'dışı, masrafı Köy İşleri Bakanlığının büt
çesinden, yani köylüye yapılacak yolların masra
fından 'harcanmak üzere, turistik gazino yapıla
cak (bir yere dozerler, greyderler harıl harıl ça
lışmaktadır. Saklıkent diye bir kooperatifin yo
lunda Dcvletir vasıtaları eskimiştir. Köy İşleri 
Bakanlığının kendi makmalarma salıip olmasını 
ve 'bunun köylünün hizmetine tahsis etmesini, 
'köylü lıizmeti dışında, program dışında kullanıl
dığında müsebbiplerinden 'bunun hesabını sorma
sını köylü adııii, rica ediyorum. 

Bâzı yollarımız bakılmak için bir merci ara
maktadır. Köy İşleri Bakanlığına müracaat eder
siniz, «Burası il yolu,» der, Karayollarına mü
racaat edersiniz. «Burada YSE çalışsın,» der, Or
man İdaresine söylersiniz, «Bizi ilgilendirmez,» 
der; (köylü yol ister, vatandaş yol ister, müstah
sil yol ister ama, bu yolun haritada sahibi Kara-
yollarıdır, hizmette sahibi YSE'dir, fakat kimse 
sahip çıkmadığından ortada kalmıştır, sahip arı
yor. Ben şimdi Köy İşleri Bakanını, Orman Ba
kanını, Bayındırlık Bakanını bu konular üzerine 
eğilmeye davet ediyorum. Aralarında, bu yolların 
sahibi kimse, bir protokole varsınlar, hangisi (bu 
yolların sahibi ise baksınlar veyahut da imkân
larım kullanıp bu yolları yapsınlar ki, bu mınta-
kadaki müstar^l malını değerlendirsin, bu mmta-
kadaki müstahsil istihlâk yerlerine gidebilsin ve 
bu yollardan faydalanılafoilsin. 

Çok muhterem arkadaşlarım, aslında bugün, 
Türkiye'nin y.ıl bakımından en geri bölgelerin
den birisi bizim bölgunizdir. 930 kilometre köy 
yolu yapılması mecburiyeti vardır, halen yapıl
mamış 930 kilometre köy yolu vardır. Eldeki ma-
İtinalar hurda1 aşmıştır, makina parkına makina 

ilâve edilmemektedir, mevcut makinalar da, vali
lerin keyfine göre kullanılmaktadır, program dı
şı kullanılmakladır. 

Sayın Başbakanı, Sayın Hükümeti uyarıyo
rum ve bu kö tüye el uzatılmasını yüksek huzu
runuzda istirham ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataöv. 
4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme

sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/1073) 
'BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanının 

"bâzı sunuşları vardır. Bâzı milletvekili arkadaş
ların isinleri mevzuunda ve bir de iki ödenek ka
rarı alınması hususunda talepler vardır; okutup 
teker teker oylayacağım efendim. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, 

hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâki 
izin talepleri Başkanlık Divanının 26 . 5 . 1973 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Kars Milletvekili Veyis Koçulu, 28 gün, has
talığına binaen, 21 . 4 . 1973 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

An'kara Milletvekili Ferhat Nuri Yıldırım, 
30 gün, kasta!ığma binaen, 7 . 5 . 1973 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
ti?. 

Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy, 10 gün, 
hastalığına binaen, 15 . 5 . 1973 tarihinden iti
baren. 

'BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
ti; . 

İzmir Milletvekili Şükrü Akkan, 15 gün, has
talığına binaen. 12 . 5 . 1973 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş-
tL\ 

İzmir Milletvekili Fazlı Anne, 10 gün, hasta
lığına 'binaen, 7 . 5 . 1973 tarihinden itibaren. 
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BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. Ka
bul. edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş-
tlf. 

Antalya Milletvekili 'Hasan Akçalıoğlu, 20 
gün, hastalığıma binaen, 7 . 5 . 1973 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. Ka
imi edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
ti,'. 

Antalya Milletvekili Ömer Eken, 18 gün, has
talığına binaen, 5 . 5 . 1973 tarihinden itibaren. 

'BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
ti/. 

İeel Milletvekili Mazhar Arıkan, 10 gün, has
talığına binaen, 15 . 5 . 1973 tarihinden vt'ba
ro it, 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
ti,'. 

'Siirt Milletvekili Zeki Çeliker, 10 gün, hasta
lığına binaen, 17 . 5 . 1973 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. Ka
bul. edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş-
th\ 

Samsun Milletvekili Bahattin Uzunoğlu, 21 
gün, hastalığına binaen, 21 . 5 . 1973 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. Ka
bul. edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilin'? 
ti.'. 

Diyarbakır Milletvekili Behzat Eğilli, 15 gün, 
hatalığma binaen, 21 . 5 . 1973 tarihinden 'itiba
ren, 

BAŞKAN —- Tasviplerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.,. Kabul ed;lm'ş-
th'. 

Bitlis Milletvekili Kenan Mümtaz A'kışık, 10 
gün, mazeretine binaen, 21 . 5 . 1973 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN '•— Tasviplerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş-
tiı'. ' 

Siirt Milletvekili Adil Yaşa, 10 gün, mazere
tine binaen, 21 . 5 . 1973 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
t ik 
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Tokat Milletvekili Yusuf Ulusoy, 20 gün, 
mazeretine bin?en, 28 . 5 . 1973 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kaibul edil
miştir. 

«Çorum Milletvekili A«li Naki Ulusoy, 20 
'gün, mazeretine binaen, 28 . 5 . 1973 tarihin
den itibaren.» 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
Kaibul edenler.. .Kaibul etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

«Amasya Milletvekili Kazım Ulusoy, 20 ıgün, 
(mazeretine binaen, 28 . 5 . 1973 tarihinden iti
baren.» 

(BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul letm'eyenler... Kalbul edil
miştir. 

5. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılın
da iki (aydan fazla izin alan Kars Milletvekili 
Vcyis Koçulu'ya ödeneğinin verilmesine dair 
Başkanlık 'tezkeresi. (3/1072) 

BAŞKAN — Efendim, iki ödenek tezkere
si vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan Kars Milletvekili Veyis 
KJoçıılu'ya iödeneğinin verileıbilmesi, İçtüzüğün 
197 nei ımaıddesi ıgereğinee Genel Kurulun ka
rarma bağlı olduğundan keyfiyet yüksek tas
viplerine arz olunur. 

Fikret Turhangil 
iMillet Meclisi Başkanvelkili 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum 
efendim. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

•6. — Hastalığı sebebiyle bir toplandı yılında 
İM aydan fazla izim alan İzmir Milletvekili Şük
rü Akkan'a ödeneğinin verilmesine dair Başkan
lık tezkeresi. (3/1071) 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki 

aydan fazla izin alan İzmir Milletvekili Şükrü 
Akkan'a ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 
197 nci maddesi 'gereğince Genel Kurulun kara
rma bağlı oluğundan, keyfiyet yüksek tasvip
lerine arz olunur. 

Fikret Turfıangili 
Millet Meclisi Başkanvekili 
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•BAŞKAN — Tasviplerimize arz 'ediyorum. 
Kalbul edenler... Kafimi etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7. — Millî •Savunma Bakam İlhamı Sancar'-
ın, Kıyı ve Karasularımızın korunması ve güven
liğinin ^sağlanması göreivinin Türk Silâhlı Kuv
vetlerine devrine ilişkin kanun tasarısının ha
vale edildiği komisyonlardan seçilecek üçer üye
nin kat'ilmamjle kurulacak <oir geçici komisyon
da görüşülmesine dair tezkeresi (1/844, 3/1070) 

BAŞKAN — Efendim, bir de Millî (Savunma 
Balkanının Geçici Komisyon kurulmasına dair 
tezkeresi var, okutuyorum; sonra tasviplerinize 
arz edeceğim. 

Yüksek Başkan]ığa 
.Millet Meclisi Başkanlığı tarafından İçiş

leri, Gdimrük Tekel, Tarım, Bütçe Plân ve Millî 

(Savunma komisyonlarına havale edilmiş olan 
«Kıyı ve Karasularımızın korunması ve •güven
liğinin .sağlanması görevinin Türk Silâhlı Kuv
vetlerine devrine ilişkin kanun tasarısı»nm ulu
sal yararlar yönünden taşıdığı önem ve içinde 
Ibulunulan koşullar itibariyle biran önce ka
nunlaşmasının Bakanlar Kurulunca kararlaştı
rıldığı .gözönüne alınarak, havale edildiği ko
misyonlardan seçilecek 3'er lüycnin katılması 
ile kurulaealk bir Geçici Komisyonda görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

llhami Sanear 
ıMillî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Gündeme geçiyorum. 

IV - aöRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Millî Eğitim Temel 'kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/754) (S. 8ayısı : 893) (1) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Temci kanun ta
sarısı üzerinde dün kalınan yerden devam edi
yoruz. Tümü üzerinde yedi kişi konuşmuş ve 
kifayet önergesi verilmiştir. 

Kifayet önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz Millî Eğitim Temel 
Kanunu tasarısının tümü üzerindeki görüşme
lerin kâfi olduğu kanaatiyle kifayetini arz eder, 
saygdar sunarım. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

BAŞKAN — Millî Eğitim Temel Kanunu ta
sarısı hakkındaki kifayeti oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir... 

(1) 893 sıra sayılı basmayazı 28 . 5 . 1973 
'tarihU 116 ncı Birleşim tutanağının sonuna ek
lidir. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — (Ayağa kalka
rak) Sayın Başkan, çoğunluk yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, oylandı sonra kalk
tınız. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Hayır efendim, 
görmediniz, bakmadınız ki, çoğunluk yoktur 
dedik. 

BAŞKAN — Bakmayabilirim efendim... (C. 
H. P. sıralarından «Gürültüler») Maddelere ge
çiyoruz, tekrar engellemenizi yaparsınız... (O. 
H. P. sıralarından, «Olur mu?» sesleri, gürültü
ler; A. P. sıralarından, «Bravo Başkan» sesle
ri) Beyefendi, sizin engelleme yapıp yapmaya
cağınızı tahmin edemem. Samimiyetime inanın, 
görmedim. Başkan olarak Meclisi idare ediyo
rum, 450 tane milletvekilinin temsil kabiliyeti 
vardır, buna siz de dahilsiniz, görseydim oyla
maya geçmez, yoklamaya geçerdim. İnanmanızı 
rica ediyorum, ilk defa ben. bugün Başkanlık 
Divanını işgal ediyorum, itimat buyurunuz 
efendim. 

Maddelere geçiyoruz. Efendim, benden ev
vel kıymetli arkadaşların kabul ettiği ve sizin 
oylarınızla tasvip bulan usule göre; önerge ver
me müddeti bitmiştir. Şimdi üzerinde önerge 
bulunan maddeler hakkında görüşme açacağım, 
önerge bulunmayan maddeleri görüşmesiz oyla
rınıza arz edeceğim. 

9 -
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Önerge verilen maddeleri okutuyorum efen
dim. 

Millî Eğitim. Temel Kanunu tasarısı üzerin
de verilen önergeler. 

Madde 
No : 

1 
2 
4 
7 
8 

10 

11 
12 
13 
14 

1047-19 
20 
21 

24 

25 

29 
30 

34 

40,41,42, 
43,44 

45 

46 
47 

Önerge Sahibi 

48 
49 

50-51-55 

1. Mustafa Üstün dağ. 
1. Nuri Çelik Yazıcıoğlu. 
1. Hüseyin Yenipınar. 
1. Mustafa Üstündağ. 
1. Hüseyin Yenipınar. 
1. Nuri Çelik Yazıcıoğlu, 2. Mustafa 
Üstündağ. 
1. Mustafa Üstündağ. 
1. Nuri Çelik Yazıcıoğlu. 
1. Mustafa Üstündağ. 
1. Mustafa Üstündağ, 2. Nuri Çelik 
Yazıcıoğlu. 
1. Mustafa Üstündağ. 
1. Hüseyin Yenipınar. 
1. Nuri Çelik Yazıcıoğlu, 2. Mustafa 
Üstündağ. 
Hüstmcttin Başer, Musa Doğan, Mus
tafa Üstündağ. 
Hüsamettin Başer, Musa Doğan, Mus
tafa Üstündağ. 
Mustafa Üstündağ. 
Mustafa Üstündağ. 
Mustafa Üstündağ, Hüseyin Yenipı
nar. 
Hüsamettin Başer. 
Enver Akavo, Hüseyin, Yenipınar, 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Mustafa Üs
tündağ. 

Mustafa Üstündağ. 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Mustafa Üs
tündağ. 
Mustafa Üstündağ. 
1. Sabri Yahşi ve beş arkadaşı, 2. İb
rahim öıktem ve Mehmet Aslantürk, 
3. Zekiye Gülsen, 4. Nuri Çelik Yazı
cıoğlu, 5. İsmet Kapısız, 6. Mustafa 
Üstündağ. 
1. Mustafa Üstündağ. 
Mustafa Üstündağ. 
Mustafa Üstündağ. 

BAŞKAN — Önergeli maddeleri okuduk, 
şinnli sıra ile maddelere geçeceğiz. 

İ n c i maddeyi okutuyorum, madde hakkın
daki önergeleri bilâhara. okutacağım. 

Millî Eğitim Temel kanunu tasarısı 

1 — Kanunun kapsamı : 

Madde 1. — Bu kanun, Türk millî eğitimi
nin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, 
eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik 
mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve 
gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanın
daki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hü
kümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar. 

BAŞKAN —• Efendim, 1 ne i maddeyi okut
tum, madde üzerinde söz isteyen var mıdır 1.. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Mad
de hakkında önerge var mıdır? 

BAŞKAN 
dır efendim. 

Madde hakkında önerge var-

Müzakere açıyorum efendim. Söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. ön engel eri okutuyorum. 

iSaym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan. kanun tasarısının 1 nci 

maddesinin 2 nci satırındaki «öğretmenlik» ke
limesinden sonra «ve eğitim yöneticiliği» keli
melerinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
d imi . 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ 
MUZAFFER NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sa
yın Başkan, acaba ben yanılıyor muyum? Dün 
'komisyonu başka bir arkadaşım temsil etmişti. 
Evvelâ üzerinde önerge verilmemiş maddelerin 
oylanmasından sonra üzerinde önerge olanlar 
konuşulacak idi.. Sanıyorum bu yolda bir takrir 
takdim edilmiş ve muameleye konulmuştur. Ev
velâ üzerinde değişiklik önergesi verilmemiş 
bulunan maddeler müzakeresiz oylamaya su
nulacak, bilâhare bunlar bitirildikten sonra, 
önergeli maddeler üzerinde konuşulacak idi 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun böyle bir talebi 
olmadığı için sıra ile gitmeyi tercih ettik. Eğer 
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daha evvel böyle bir teamül varsa, bu teamüle 
uymakta fayda va/dır. 

Buyurun efendim. 
MUSTAFA FEVZİ GÖNGÜR (İstanbul) — 

iSaym Başkan, üzerinde önerge verilmeyen 
maddeler müzakcresiz okunu]") oya sunulacak
tır. 

BAŞKAN — Sonra önerge verilen maddele
re geçilecek, peki efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu bir 
Genel Kurul kararıdır. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
iSaym Başkan, müzakere usulü hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon üzerinde 
önerge verilen maddeleri geri istiyorsa, bu hu
susu oylayalım. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
NACİ ÇEREZCİ (Niğde) — Sayın Başkan, üze
rinde önerge verilen maddeleri ve önergeleri 
komisyona geri istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. .Ka
bul e'denler... Kailini etmeyenler.. Kabul edil
miştir. Hakkında önerge verilen maddeleri ko
misyona iade ediyorum. 

Üzerinde önerge verilmemiş olan maddeleri 
okutup oylarınıza arz edeceğim. 

3 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 
II. - Özel amaçlar : 
Madde 3. — Türk eğitim ve öğretim siste

mi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde 
'düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim 
'kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve 
aşağıda sıralanan temel ilkelere uygun olarak 
tespit edilir. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler.. 
Ka.bul edilmiştir. 

(O H. P. sıralarından Denizli Milletvekili 
Hüdai O rai, Kahraman Maraş Milletvekili İb
rahim Öztürk ve Çanakkale Milletvekili Musta
fa Çalıkoğlu ayağa kalktılar.) 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Çoğunluğumuz 
yoktur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 3 kişisiniz efendim. 
HÜDAİ ORAL (Denizli) — Hayır efendim. 

(Gürültüler). 
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1 BAŞKAN — 3 kişi efendim. Oyladığımda 
3 kişi idiniz. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — 5 kişiydik Sa
yın Başkan. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

DİVAN KÂTİBİ HÜSEYİN YENİPINAR 
(Tunceli) — Ayağa kalkanları tespit ediyorum, 

I ben görüyorum, sizi ikaz ediyorum, dinlemiyor
sunuz. 

BAŞKAN — Beyefendi Çalıkoğlu oturuyor
du. 

DİVAN KÂTİBİ HÜSEYİN YENİPINAR 
(Tunceli) — Ben görüyorum burada, siz gör
meyebilirsiniz, ben görüyorum, 5 kişi kalkıyor. 
(Gürültüler.) 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın 
Başkan, 5 kişi ayağa kalktık. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Birincisinde bir 
şey demedik, ama çoğunluğumuz yoktur. 

I BAŞKAN — Beyefendi bir dakika, bir da
kika. Lütfen dinler misiniz?.. Lütfen dinler mi
siniz?.. (Gürültüler.) Lütfen evvelâ dinleyin.-

DİVAN KÂTİBİ MUSTAFA ORHAN DAUT 
'(Manisa) — Ben de 3 kişi gördüm. 

BAŞKAN — Eğer insan Başkan olarak size 
bir defa samimiyetten bahsederse, 10 defa bah-

I setmez. Çalıkoğlu oturuyordu, 3 kişiydiniz. 
(O H. P. sıralarından gürültüler.) 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Ayakta duru
yoruz, devamlı ayakta duracağız. 

BAŞKAN —• Devam ediyorum, ondan sonra 
kalkın, devam ediyorum ondan sonra kalkın. 
5 saniye sonra hakkınız vardır. 

5 nei maddeyi okutuyorum. 
5 saniye sonra kalkarsınız, beşiniz] görürüm, 

hemen yoklama yaparım. (A. P. sıralarından 
«(Bravo» sesleri). 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Kalkmıştık. 
BAŞKAN — Tescil ediyorum, kalkmamış

tınız, 5 kişi yoktu. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Ayakta dinli
yorum, devamlı duruyorum. 

BAŞKAN — Tescil ediyorum, kalkmamış-
I tınız. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Devam edin, 
I devamlı ayakta duruyoruz. 

II — 
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BAŞKAN — 5 saniye sonra hakkınızı kul
lanın. 

5 nei maddeyi okutuyorum. 

İT - Ferdin ve toplumun ihtiyaç1!an : 

.Madde 5. — Millî eğilim hizmeti, Türk va
tandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk 
toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. 

BAŞKAN — -1 nei maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum... 

II. - YOKLAMA 

(Denizli Milletvekili Hüdai Oralı, Gazian
tep Milletvekili Şinasi Oo'lakoğhı, Bursa MuV 
letVckili Sadrettin Çanga, Çanakkale Millet
vekili Mustafa Çalıkoğlu ve Kahraman Maraş 
Milletvekili İbrahim Öztürk ayağa kalktılar.) 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Ekseriyet yok 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. Zapta Mgeçiyor, 
' 5 kişi Ika'lkmıştır yoklama yapıyoruz. Sayın 
Hüdai Oral, Sayın Şinasi Oola'koğlu, Sayın 
;Sadrettin Çanga, Sayın Mustafa Çalıkoğlu, 
ISayın İbrahim Öztürk. 

AHMET BULDANLT (Muğla) — Bir nok
tanın zapta geçmesini istiyorum. 

BAŞKAN •— Efendim, devanı ediyoruz, 
rica ederim, rica ediyorum efendim. 

AHMET BULDANDI (Muğla) — Sayın 
Başkan, Divan Kâtibi Divan masasına vura
maz, milletvekili değildir. 

BAŞKAN" — Rica ediyorum efendim, rica 
ediyorum. Divana ait bir husustur, söz ver
miyorum.. Söz vermiyorum efendim. 

Efendim şunu da arz edeyim ki, Divanda 
ıbir arkadaşın fevri kalkması Divanda bir ih
tilâf 'konusu değildir. Divan vazifesine de
vam etmektedir. Bu hususta .milletvekili ar
kadaşların kanaati Divanı ilzam etmez. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Ta
rafsız olması lâzım. 

BAŞKAN — Divan tarafsızdır efendim. 
Ad okunmak suretiyle yoklama yapacağız. 
ı (Yoklanı a y a pil di.) 
BAŞKAN — Yoklama sonrası gelenler?.. 

Lütfen isimlerini yazdırınız. 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) 

— Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yazdık efendim. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
ISayın Başkan, usul. bakımından bir şey arz ede
ceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Siz buyu
run, yoklama yapalım. 

MUSTAFA KEMAL YTLMAZ (Ankara) 
-— Söyleyeceğim yo|klama bakımındandır efen
dim. 

BAŞKAN — Rica ederim, buyurunuz. 
Yo'klama -belli olsun, sonra. 

HASAN TOSYATM (Kastamonu) — Çok 
mühim. 

BAŞKAN — Yoklamadan daha mühim bir 
şey yok. Sonuçlansın sonra. Rica ediyorum. 

Yoklamaya iştirak etmeyip de sonra gelen 
arkadaş var mı? (A. P. ve O. O. P. sıralarından 
«Encümenlerde üyeler var» sesleri.) 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) 
— Sayın Başkan, onu arz edecektim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) 

— Sayın Başkan, şimdiye kadar komisyon
larda çalışan arkadaşlar, imzalarını atmalk 
suretiyle Başkanlık Divanına cetveli gönde
riyor idi. Bu suretle yoklama, olduğu zaman en
cümenler dağılıyor, çalışma imkânı hâsıl olmu
yor. Şimdiye kadar usul ittihaz edilmişti, bu 
usulün devam ettirilmesini rica ediyorum. Aksi 
halde komisyonlar da aksıyor. 

BAŞKAN — Efendim, encümenlerde arka
daşlar varsa, bunların imzalarının getirilmesini 
bekleriz. Hangi encümenler toplantı halinde 
ise, yetkililer imzalarını getirsinler. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bunun 
bundan sonra da prensilbolması. 

BAŞKAN — Yoklama neticesi bitsin efen
dim, sonra... 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 
'Sayın Başkan, bir prensip kararı alırsanız, cet
velleri biz gönderelim. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Yoklama işlemi bitti mi acalba? 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan... 

— 12 
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BAŞKAN — Lütfen. 

SİNASİ ÇOLAKOĞLU (Gaziantep) _ Yok

lama. devanı ediyor mu Sayın Başkan? 

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

BAŞKAN — Okunmuş bulunan 5 nei mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 neı maddeyi okutuyorum. 

III. - Yöneltme : 
Madde 6. — Fertler, eğitimleri süresince, 

ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğ
rultusunda çeşitli programlara veya okullara 
yöneltilerek yet işti rili rle r. 

Millî eğitim sistemi, her bakımdan, İm yö
neltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. 

Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde reh
berlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve de
ğerlendirme metotlarından yararlanır. 

BAŞKAN — 6 neı maddeyi oylarınıza arz 
ödiyorum. Kabul edenlej-.. Kaibul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

9 ucu maddeyi okutuyorum. 
IV.- .Süreklilik : 
Madde 9. — Fertlerin genel ve meslekî eği

timlerinin hayat boyunca devam etmesi esas
tır. 

Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş 
alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yar
dımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğiti
mini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da 
'bir eğitim görevidir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

15 nci ma'ddeyi okutuyorum. 
XII. - Karma eğitim : 
Madde 15. — Okullarda kız ve erkek kar

ma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin tü
rüne, imkân ve zorunluluklara göre bâzı okul
lar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrenci
lere ayrılabilir. 

BAŞKAN — İlân ettik, devam etmiyor. Kat
mıyoruz; o arkadaşları. 

Efendim, çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
devam ediyoruz. (A. P. ve C. G. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — lb nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kaibul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Türk millî eğitim sisteminin genel yapısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

I. - Örgün ve yaygın eğitim : 
Madde 18. — Türk millî eğitim sistemi, ör

gün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki 
anabölümden kurulur. 

Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, temel eği
tim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumla
rını kapsar. 

Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya 
dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümü
nü kapsar. 

BAŞKAN — 18 nci maddeyi okunduğu şe
kilde oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
kabul edilmiştir. 

B) Temel eğitim 
I. - Kapsam : 
Madde 22. — Temel eğitim genel olarak 

7-14 yaşlarındaki çocukların eğitimini kapsar. 

BAŞKAN — 22 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

II. - Amaç ve görevler : 
Madde 23. — Temel eğitinin amaç ve gö

revleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve te
mel ilkelerine -uygun olarak, 

1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş ol
mak için gerekli temel bilgi ,beceri, davranış 
ve alışkanları kazandırmak; onu millî ahlâk 
anlayışına uygun olarak yetiştirmek; 

IV. —. GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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2. Her Türk çocuğuna ilgi, istidat ve kain- I 
liyetleri yönünden yetiştirmek hayata ve üst 
öğrenime hazırlamaktır. 

BAŞKAN — 23 ncü maddeyi okunan şek
liyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

C) Orta iöğretim 
I. - Kapsam : 
Madde 26. —•. Ortaöğretim, temel eğitime 

dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, 
meslekî ve teknik öğretim kurumlarının tümü
nü kapsar. 

BAŞKAN — 26 ncı maddeyi okunan şek
liyle oylarınıza arz ediyorum. Kaibul edenler... 
Kabul etmeyenler... Ka'bu] edilmiştir. 

II - Orta öğretimden yararlanma hakkı : 
Madde 27. — Temel eğitimini tamalayan I 

ve .orta öğretime girmeye hak kazanmış olan 
her öğrenci, orta öğretime devam etmek ve 
orta öğrettim imkânlarından ilgi, istidat ve 
kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına 
sahiptir. 

BAŞKAN — 27 nci maddeyi oylarınıza arz 
'ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

ITT. — Amaç ve görevler : 
Madde 28. — Orta öğretimin amaç ve gö

revleri, Millî Eğitimin genel amaçlarına ve te
mel ilkelerine uygun olarajk, 

1. Bütün öğrencilere orta öğretim seviye
sinde asgarî ortak bir genel kültür vermek su
retiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını ta-

• nınıak, cüzüm yolları aramak ve yurdun ik
tisadî, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı
da bulunmak bilincini ve gücünü jkazandır-
mak, 

2. Öğrencileri, çeşitli program ve okul
larla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde 
ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem 
mesleğe hem de yüksek öğretime veya ha
yata ve iş alanlarına hazırlamaktır. 

Bu görevler yerine getirilirken öğrencile- j 
rin. istekleri ve kabiliyetleri ile toplum- ihti
yaçları arasında denge sağlanır. 

BAŞKAN —• 28 nci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme 
yenler... Kabul edilmiştir. 

VII - İmam hatip liseleri : 
Madde 32. — İmam hatip liseleri, imam

lık, hatiplik ve Kur'an jkursu öğreticiliği gibi | 

— 14 

29 . 5 . 1973 O : 1 

dinî hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli 
elemanları yetiştirmek üzere, Millî Eğitim 
Bakanlığınca açılan orta öğretim sistemi için
de, hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazır
layıcı programlar uygulayan Öğretim kurum
larıdır. 

BAŞKAN — 32 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

VIII - Güzel sanatlar eğitimi / 
Makide 33. — Güzel sanatlar alanlarında 

özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları 
küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere 
temel eğitim ve orta öğretim seviyesinde ayrı 
okullar açılabilir veya ayrı yetiştirme ted
birleri alınaibilir. Özellikleri dolayısiyle bun
ların Ikıırüluş, işleyiş ve yetiştirme ile ilgili 
esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 3)3 ncü maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

II - Amaç ve görevler : 
Madde 35. — Yüksek öğretimin amaç ve 

'görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve 
ıtemel ilkelerine uygun olarak, 

1. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri 
ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bi
lim politikasına ve toplumun yüksek seviyede 
ve çeşitli kademelerdeki insangüeü ihtiyaçları
na göre yetiştirmek; 

2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim 
yapmak; 

3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmajk 
üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel so
runları çözmek için bilimleri genişletip derin
leştirecek inceleme ve araştırmalarda bulun
mak ; 

Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve ge
lişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükü
met ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle 
öğretim ve araştırma konusu yaparak' sonuç
larını toplumun yararlanmasına sunmak ve 
Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırma
ları sonuelandırara|k düşüncelerini bildirmek; 

5. Araştırma ve incelemelerinin sonuçla
rını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini 
sağlayan her türlü yayandan yapmak; 

6. Türk toplumunun genel seviyesini yük
seltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim veri-
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leriııi sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın 
eğitim hizmetlerinde bulunmaktır. 

BAŞKAN — 35 nei maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmişti]'. 

III — Kuruluş : 
a)i Yüksek Öğretim Ikurumları : 
Madde oti. — Yüksek öğretim kurumları 

şunlardır : 
1. Üıniversite'l'er, 
2. Akademiler, 
3. Yüksek okullar. 
Yüksek öğretim kurumlarının amaçları ve 

açılış, kuruluş, işleyiş ve öğretim üye ve yar
dımcıları ile ilgili esasları, üniversiteler, aka
demiler ve yüfksek oklular kanunla rmda dü-
zenüenir. 

BAŞKAN — 36 nei maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ib) Yüksek öğretimin düzenlenmesi : 

Madde 37. — Yüksek öğretim, millî eğitim 
sistemi çerçevesinde1, öğrencileri lisans öncesi, 
lisans ve lisans üstü seviyelerinde yetiştiren 
bir bütünlük içinde düzenlenir. 

Bu bütünlük içinde çeşitli görevleri ye
rine getiren ve farklı seviyelerde öğretim ya
pan kuruluşlar bulunur. 

Parklı seviyeler ve kuruluşlar arasında 
öğrencilere kabiliyetlerine göre, yatay ve dikey 
geçiş yollan açık tutulur. 

BAŞKAN — .37 nei maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

V - Yüksejk öğretimin planlanması : 

Madde 39. — Yüksek öğretimde, öğretim 
elemanlarından, tesislerden ve öğrencinin za
manından en verimli bir şekilde yararlanmayı 
mümkün kılacak ve çeşitli bölgelerdeki yük
sek öğretim kurumlarının dengeli bir şekilde 
gelişmesini sağlayacak tedbirler alınır; yük
sejk öğretimin bütününü kapsayan ve orta öğ
retimle ilgisini sağlayan bir plânlama düzeni 
'kurulur. 

BAŞKAN — 39 ncu maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmeyen
ler... KaJbul edilmiştir. 
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BEŞİNCİ -KISIM 

Eğitim araç ve gereçleri 

I - Kapsam : 
Madde 52. — Eğitim araç ve gereçleri, eği

tim kurumlarında kullanılacak ders kitap
ları ile öğretmen ve öğrencilere kaynak ve 
yardımcı olacak basılı eğitim malzemesini, 
millî eğitimin genel amaçlarının gerçekleşme
sine yararlı olacak diğer eserleri ve eğitim 
araç ve gereçlerini kapsar. 

BAŞKAN — 52 nei maddeyi oylarınıza arz 
'ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

JI - Görev : 
Madde 53. — Millî Eğitim Bakanlığı, ken

disine bağlı eğitim kurumlarının eğitim araç 
ve gereçlerini, gelişen eğitim te|knolıojisine ve 
program ve metotlara uygun olara'k sağla
mak, geliştirmek, yenileştirmek, standartlaş
tırmak, kullanılma süresini ve telif haklarını 
ve ders kitabı fiyatlarını tespit etmek, paralı 
veya parasız olarak ilgililerin yararlanmasına 
sunmakla görevlidir. 

BAŞKAN — 53 ncü maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

III - Görevin yerine getirilmesi : 
Madde 54. — Millî Eğitim Bakanlığı eği

tim arae ve gereçlerini, 
1. Hazırlamak, ima<l etmek ve satınalanajk; 
2. Kişilere veya kuracağı komisyonlara 

veya yarışmalar düzenleyerek hazırlatmak; 
3. Özel kesimce hazırlananlar veya imal 

edilenler arasından seçmek veya tavsiye etmek 
suretiyle 52 nei' maddede belirtilen görevini 
yerine getirir. 

BAŞKAN — Efendim, oylayacağımız 54 ncü 
maddenin en son üçüncü fıkrasında «52», 
«53» olacajkmış. Sayın Komisyon bu görüşe iş
tirak ediyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADİNA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — İştirak ediyoruz 
'efendim, matbaa hatasıdır, tashih edilmesi ge-
re'kiyor. 

BAŞKAN — Tashihini yapıyoruz, bu tas
hih ile oylayacağız. 

Tashih edilmiş haliyle tekrar okutuyorum. 
('Mad.de 54 tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — 54 ncü maddeyi okunan şek- I 
liyle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler. . Kabul edilmiştir. 

ALTINCI KISIM 

Eğitim ve öğı etim alanındaki görev ve 
sorumluluk I 

I - Yürütme, gözetim ve denetim : • 

Madde 56. — Eğitim ve öğretim hizmeti
nin, bu kanun hükümlerine göre Devlet adına 
yürütülmesinden gözetim ve denetiminden I 
Millî Eğitim Balka ılığı sorumludur. 

BAŞKAN — 56 ncı maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

II - Yasaldık : 
Madde 57. — Askerî maksat! arkı açılacak 

okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı 
hiç bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz. 

BAŞKAN — 57 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

III - Okul açma yetkisi : 
Madde 58. — Türkiye'de hiçbir örgün eği

tim kurumu Millî Eğitim Bakanlığının izni ol
maksızın açılamaz. 

Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir ba
kanlık tarafından açılmış veya açılacak örgün 
eğitim kurumları (askerî liseler dahil) ile 
özel eğitim kurumlarının derecelerinin tayini 
Millî Eğitim Bakanlığına aittir. 

Askerî eğitim kurumlarının dereceleri Millî 
^Savunma Bakanlığı ile birlikte tespit edilir. 

Diğer balkanilıkîara bağlı orta öğretini ku
rumlarının program ve yönetmelikleri, ilgili 
bakanlıkla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
birlikte yapılır ve Millî Eğitim Bakanlığınca | 
onanır. I 

Yüksek okulların program ve yönetmelik-
»leri (Harb Okulları hariç), Millî Eğitim Ba
kanlığının görüşü alınmak şartryle, aidol-
duğu bakanlıjk tarafından hazırlanır ye Millî 
Eğitim Bakanlığınca incelenerek onanır. 

Diğer bakanlıklara bağlı orta ve yüksek de
receli okullar Millî Eğitim Bakanlığının gö
zetim ve denetimine tabidir. 

BAŞKAN — 58 nci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, | 
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IV - Yurt dışı eğitim : 

Madde 59. — Türk vatandaşlarının yurt
dışında eğitim, öğretim ve ihtisas görmeleri 
ile ilgili Devlet hizmetlıeriniıı düzenlenmesin
den (askerî öğrenciler hariç) Millî Eğitim 
Bakanlığı •sorumludur. 

BAŞKAN — 59 ucu maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 

ıSon hükümler 

I - Kenar başlıkları : 
Madde 60. — Bu [kanunun madde kenar 

başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin 
konusu ve maddeler arasındaki sıralama ve 
bağlantıyı göstermekte olup kanun metnine 
dahil değildir. 

BAŞKAN — 60 ncı maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul, edilmiştir. 

61 nci maddeyi okutuyorum. 
II - Kaldırılan hükümler : 
Madde 61. — 1340 tarih ve 439 sayılı Orta 

Tedrisat Muallimleri Kanununun 3 ncü mad
desi, 22 . 3 . 1926 tarih ve 189 sayılı 
Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 3 ve 4 ncü 
maddeleri, 6 . 6 . 1949 tarih ve 5429 sayılı 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 
okutturulacak ders kitaplarının seçilmesi, ba
sılması ve dağıtılması hajkkında Kanun, 
5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim ve 
Eğitim Kanununun 69 ucu umdesi ve diğer ka
nunların bu kanuna aykırı hüjkümleri, bu ka
nunun yayımı tarikinde, yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

62 nci maddeyi okutuyorum. 
III - Yönetmelikler : 
Madde '62. — Bu kanunda sözü geçen yö

netmelikler, Kanunda belirtilen genel amaç ve 
temel il|kelere uyıgun olarak Millî Eiğtim Ba
kanlığınca, kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren en geç, bir yıl içinde çıkarılır. 

BAŞKAN — 62 nci maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.., 
Kaibul edilmiştir. 
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Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte, yüksek öğrenim kurumların
da öğrenci bulunanlar hakkında 38 nci madde 
hükmü uygulanmaz, 

BAŞKAN — Geçici 1 nci maddeyi oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir)—Sayın, Başkan, Ko
misyon olarak önergeleri tetkik ettik. Maddele
rin Komisyondan geldiği şekilde görürşülme1-
sini arz ve talelbediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyondan mad
deler gelmiştir, onları da görüşeceğiz. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Millî Eğitim Temel jkanunu tasarısı 

I - Kanunun kapsamı : 
Madde 1. — Bu kanun, Türk millî eğitimi

nin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilke
ler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmen
lik mesleği, okul bina ve tesileri, eğitim araç 
ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim 
alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili te
mel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde 
kapsar. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakjkmda söz is
teyen milletvekili?.. Yok. 

Önergeler var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 

1 nci maddesinin ikinci satırındaki «Öğret
menlik» kelimesinden sonra «ve eğitim 
yöneticiliği» kelimelerinin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

BAŞKAN — Komisyon [katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz 
Sayın Başkan. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Öner
gem hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üstündağ. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 

Başkan, Değerli Milletvekilleri; 
Millî Eğitim Temel Kanunu tasarısının 1 nci 

maddesini hep beraber dinledik. 

Dünkü konuşmamda da artık eğitim yöneti
ciliğinin bir meslök olduğunu ayrıntılarıyla bu
rada belirlemeye çalışmıştım. Bu kanun tasarı
sında 20 nci aşırın bu döneminde hâlâ biz ülke
mizde eğitim yöneticiliğinin bir meslek olduğunu 
kabul etmeme yolunda bir yöntem içerisinde ta
sarı hazırlayıp buraya getirmişizdir. 

Bu kanun, «Türk Millî Eğitiminin düzen
lenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sis
teminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği» der, 
bunu bir meslek olarak kabul eder% Öğretmen
lik millî eğitimin en önemli unsurudur, bunu bi
liriz; ama artık bugün eğitim yöneticiliği öğret
menlik mesleğinin dışında bir meslek durumuna 
gelmiştir dünyada. 

«Batı ülkelerine dönük ülkeyiz» deriz. Batı 
ülkelerinde eğitim yöneticiliğinin okulları açıl
mıştır. eğitim yöneticisi yetiştirilir. Eğitim yö-
neticesine apayrı bir formasyon verilir. Eği
tim yöneticisinin fonksiyonları öğretmenliğin 
fonksiyonlarından farklıdır. Bir öğretmenin 
fonksiyonlarına ilâveten eğitim yöneticisi farklı 
fonksiyonlarla donatılmak mecburiyetindedir bu
gün. Eğer Türk eğitiminde okullarımızın başarı
lı olmasını istiyorsak, bir örgütü amaçlarına gö
türmekte etkin rol oynayacak olan yöneticiyi ye
tiştirmemiz gerekir; artık yöneticiliği bir mes
lek olarak tanımamız gerekir. 

Yine bu kanun tasarısını hazırlayıp gelen de
ğerli arkadaşlarıma, özellikle uzman arkadaşları
ma seslenmek isterim: Batıdan hangi eseri oku
dular da eğitim yöneticiliğini bir meslek olarak 
bulmadılar; bana bir tane kaynak gösterebilir
ler mi? Birçokları Amerika'da, Avrupa'nın çeşit
li ülkelerinde tahsil ettiler. Gerçekler böyle iken 
hepimiz eğitimle, eğitim yönetimi ile ilgili bir
çok konferanslarda artık «meslekte aslolan öğ
retmenliktir» sloganının çürümüş olduğunu, 
«meslekte aslolan öğretmenliktir» sloganının ya
nında antik bir de eğitim yöneticiliği olduğunu 
söyleriz. Ben bu kanun tasarısının hazırlanışın
da bulunan arkadaşlarımla birlikte pek çok eği
tim yönetimi seminerini birlikte taklip ettim. Bu
rada çeşitli defalar çeşitli fırsatlarla bu gerçek 
söylendi. Sırf bir katkıda bulunmak amacıyla 
eğitim yöneticiMğinin de, eğer bunun adına re
form tasarısı diyeceksek, ki kabul etmiyorum, 
dün Adalet Partili arkadaşlarımın da söylediği 
gibi biz bu tasarının katiyen bir reform tasarısı 
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olacağımı kabul etmiyoruz; reform aldatmacası 
tasarısı olacağını kabul ediyoruz; ama biraz bu 
lişi yaklaştırmak istiyorsak eğitim yöneticiliğimin 
'de eğitim sisteminde bir meslek olduğunu kabul 
edelim, gelin hep beraber bu tasarının başından 
sonuma kadar bunun bir meslek olduğu anlayı
şımı tasarıya yerleştirmeye çalışalım. 

(komisyon niçin bu kadar acele eder? Lütfet-
seler beraberce tekrar toplansak eğitim yönetici
liğinin fonksiyonlarının ne olduğunu bir anali
zini yapsak, bu meseleleri ortaya döküp saysak, 
eğitim yöneticiliğini bir meslek ola.ralk tanıma
yan eğitim sistemlerinin nasıl başarısızlığa uğ
rayacağımı ortaya koyarak bu tasarıya bu görü
şü monte etmeye çalışsak her halde bu hali ile bu 
tasarıya bir katkıda bulunmuş olacağız. 

Değerli arkadaşlarını, tasarıda bu görüşü ge
tirdiğimiz zaman kaybedeceğimiz hiçbir şey yok
tur ; ama kazanacağımız büyük şeyler vardır. 
Eğer tasarıya bu küçük gibi görülen eğitim yö
neticiliği görüşünü getirirsek tasarının reform 
denilebilecek noktasında gerçekten önemli bir 
katkıda bulunacağız. Bugüne kadar ülkemizde 
tanınmayan bir unsuru bir meslek haline getir-
mııiş olacağız, bütün eğitim müesseselerimizi ye
rinde sallayacağız. Biz öğretmenin yanında eği
tim yöneticisi de istiyoruz artık. Eğitim yönötii-
ciısinlin yOtiştıiriknesi gerekir diye talimat vermiş 
olacağız bültün sisteme. Bütün eğitim sistemi 
kendimi reorganize ederek ayrıca bir eğitim yö
neticisi yetiştirme yönüne gidecek, eğitim yöneti
cisi prograanlatrı hazırlamaya yönelecek, eğitim 
yönelticisinlin yetiştirilmesi noktasında eğiitian 
plânlaması, eğitim yönetimi ile ilgili yönetim 
kursları, imsan ilişkileri, liderlik gibi konular 
okullarımızda yer almaya başlayacak. Bu, gerek 
öğretmenlik meslek okullarında, gerek bumun 
üzerindeki yüksek tahsilde branşlar olarak ayrı
lacak ; eğitim yöneticisi tayininde Bakanlık ra
hatlayacak. Çünkü eğitim yöneticisi sahasında 
ihtisas yapmış kişiler elinde bulunacak ve bun
larım tayinine başlayacaktır. 

Bugün ülkemizde yalnız Ankara Üniversite
sine bağlı olan Eğitim Fakültesinde eğitim yöne
ticisi yetiştiren küçük bir kısım vardır. Hacet
tepe Üniversitesinin Eğitim Enstitüsünde de 
eğitim yöneticisi yetiştiren küçük çapta bir ça
lışma vardır. Buradan mezun olanlar eğitim yö-
yönetioisi yetiştiren küçük çapta bir çalışma 
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I vardır. Buradan mezun olanlar dahi yeterince 
değerlendirilmemektedir. Çünkü kanunlarımız 
buna göre değiştirilmediği için. Birçokları belki 
işsiz kalmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, yapılan araştırmalara 
ıgöre, okullarının başarılı olmasında öğretmenler
den ne istedikleri soruluyor; büyük çapta ge
rek Avrupa'da, gerek Amerika'da bu araştırma 
tekrar ediliyor. Bu araştırma somuteda getirilen 
buluşlar şunlar: Öğretmenler % 95, yani % 5 lik 
bir hata ile araştırma doğrulanıyor. Demek ki 
% 95 bir doğrulama ile öğretmenler kendilerine 
daha ziyade, lider imajına girmiş yöneticiler is
tiyorlar. Lider imajına girmiş yöneticiler nasıl 
olur? Eğer biz, hâlâ öğretmenlerim arasından 

I herhangi bir yetiştirmeye tâbi tutulmaksızın, 
politik sistemin etkileri ile, şunun ve bunun tav
siyeleri ile yönetici tâyin etmeye çalışırsak ve bu 
sistemi devam ettirirsek; bu araştırmanın yüzde 
yüz karşısında hareket etmeye devam edeceğiz 
demektir. 

Değerli arkadaşlarım, öğretmenin yetiştiril
mesine inanırız da, niçin eğitim yöneticisinin ye
tiştirilmesine inanmayız? Meslekte aslolan öğret
menliktir deyip, en ufak bir eğitlim yöneticiliği 
formasyonu vermeden, öğretmenlerin arasından 
yönetici tâyin etmenin aksaklıklarını ve getire
ceği arızaları görmek mecburiyetindeyiz, bugün 
Türkiye'de. O bakımdan eğitim yöneticisini de 
bir meslek olarak, bu kanunun başından somuna 
kadar ekleme durumuna girersek; bu kanun ta
sarısında getirilmeyen, bırakılan büyük bir ek
sikliği taımaanlaımış olacağız. 

Şu gerçeği hep beraber kabul etmek zorunda
yız. Bütün insanlar, bütün davranışlarını çev
releriyle etkileşerek öğrenirler. Doğuştan en 
ufak davranış getirmezler. Bir kişi doğuştan öğ
retmen doğmaz. Bir kişi doğuştan eğitim yöneti
cisi veya politikacı doğmaz. Eğer bugün sizler; 
mühendis, doktor, öğretmen, üniversite hocası 
olmuşsanız; bütün kazandığınız davranışları 
okul sistemi içerisinde etkileşerek, aile sistemi 
içerisinde etkileşerek, toplum sistemi içerisinde 
etkileşerek kazanmışmızdır. Kısacası, iyi dediği
niz, kötü dediğiniz tüm davranışlar öğrenilerek 
kazanılır, doğuştan getirilmez. Öğretmenlik mes
leğinin formasyonu bütünü ile öğrenilerek kaza-
mılır. Okuldaki programlarla, okul çevresindeki 
yaşantılarla, bireyin onun etkileşimi ile bu for-

J ımasyon verilir. 
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Bütün Batı dünyasında, bütün ilerlemiş ül
kelerde eğitim yöneticiliği bir meslek durumuna 
getirilip, aynen öğretmenliğin öğretildiği giıbi 
bunun da öğretilmek istenildiği bir dönemde ya
şamaktayız. Niçin gözünü bu kadar gerçeklere 
kapar ve sayın Komisyon, eğitim yöneticiliğinin 
bir meslek olmadığı görüşünü savunur ve bu
nun buraya monte edilmesi meselesine engel olu
ruz. 

Değerli arkadaşlarım... 
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Anlaşıldı sa

yın ÜStündağ. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Mü

saade ederseniz, ben görüşlerimi yarınki nesle 
bırakmak, gelecekte okumak isteyen bilim adam
larına bırakmak üzere buraya kaydettirmek zo
rundayım. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Allah, Allah.. 
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Bizde mes-

lefcdaşız, anlarız. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Si

zin anlayıp, anlamadığınız.. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bir ke

lime ilâvesi için bir saat konuşulmaz ki.. 
BAŞKAN — Dışarıdan müdahale etmeyin, 

ıSaym hatip rica ediyorum. 
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Biz de en az 

sizin kadar biliriz. 
BAŞKAN —• Sayın. Kapısız, o zaman Baş

kanlık Divanına lüzum yok, lütfen karşılıklı ko
nuşmayın. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın hatip, benim söyleye
ceklerim var, lütfen dinleyin. 

Müomıelen izah için söz istediniz; madde üze
rinde görüşmeler yönüyle lütfen devam ediniz. 
Hatırlatıyorum, takdir sizin. 

•MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sa
yın Başkan, önergemi izah ediyorum. Belki de
ğerli arkadaşlarım müsaade ederlerse ikna ede
rim sayın Komisyonu. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmaya
lım, esas söylemek istediğinizi söyleyin sayın ha
tip. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Ta
mamen esas üzerindeyim sayın Başkanım, ko
nuşmama devam'ediyorum. 

Bıraktığım nokta şu idi değerli arkadaşla
rım: Hangi konuda, hangi meslekte olursa olsun, 
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kazandığımız formasyonun tümünü, okul çevre
sinde; programlarıyle, öğretmeniyle, ders araç 
ve gereçleriyle etkileşimde bulunarak kazanmak
tayız. Eğitim yöneticiliği ayrı bir meslek dalı ha
line gelmiştir. Okullarımızın başına bu meslek 
sahiplerinin tayin olunmasının eğitimimizin ge
lişmesi yönünde .büyük etkileri olacaktır. Bugün 
öğretmenlerin içinde bulunduğu durumu iyi 
analize ettiğimiz zaman, hangi okula giderseniz 
gidin, küçük veya büyük çapta didişmelere rast
larsınız. Asıl nedenini, henüz Türkiye'de bâzı 
araştırmalar yaparak, saptamış değiliz. Ama bâ
zı araştırmalarla bunu bulmaya ve değerlendir
meye çalışırsak, görürüz ki; yöneticinin gerekti
ği kadar lider rolünü oynayamadığından dola
yı, öğretmenler arasında, öğretmenle yönetici 
arasında, çatışmalar olmaktadır. 

Bunun dahası olmaktadır; yönetimini elinde 
bulunduran arkadaşlarımın çoğu; «meslekte as-
lolan öğretmernllüktir» esasından hareket ederek, 
çoğu (hepsi için demiyorum) yöneticilik for
masyonu olmadan belli makamlara getirildikle
ri için, kendi Statülerinin verdiği yöneticilik rol
lerini kullanajmayıp başkalarına kaptırdıkların
dan dolayı, Eğitim Bakanlığımız bugün belli bir 
çıkmazın içindedir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Değil, 
değil. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Eği
tim Bakanlığımızın içinde bulunduğu çıkmaz
dan kurtulmasını istiyorsak; okullardaki didiş
melerin çoğunun önlenmesini istiyorsak; eğitimi 
yöneticüliğinıi bir meslek olarak tanımak zorun
dayız. Okulu amaçlarına başarılı olarak götüre
cek kişi öğretmen değildir, yöneticidir. Yöneti
ci bütün imkânları öğretmen için hazırlayacak
tır. Öğretmerlier, bu imkânları en iyi şekilde kul
lanarak, okuloı, Anayasanın ve Plânlamamızın 
tâyin ettiği amaçlar yönünde götürecek ve ço-
cuklarıımızı yetiştireceklerdir. Yönetici, gerekli 
formasyona sahip değilse, insan ilişkilerinde, eği
tim yönetiminde, liderlikte, grup dinamiğinde 
gerekli belgelerle donatılmamışsa, öğretmen için 
gerekli imkânların hazırlanmasının şuuruna ge
rektiği kadar varamaz. Kişilerin kend^ kendini 
yetiştirmesi prensibinden hareket ediyor
sa şayet sayın Komisyon, o zaman bunu ge
nelleyelim; öğretmenlerin kendi kendini yetiş
tirmesinden hareket edip, bir öğretmenlik for-
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tmasyonu vermeyi bıraksak, bu kadar masraftan 
vazgeçsek ve 18-20 yaşındaki gençleri tuitup, iş
te bunlar kemdi kendilerini yetiştirir deyip, öğ
retmen olarak tâyin etsek!. Lise mezunlarının 
(hepsini, hiçbir şeye tâbi tutmadan öğretmıen ola
rak, sağlık memurlarının hepsini öğretmen ola
rak tâyin etmeye kalksak!.. Gerçi bu hatayı da 
yapmadık değil, zaman içinde bunu yaptık ve 
bunun zararlarını da acı acı çektik. Gerçi o yap
mamızın nedeni, yokluktan dolayı idi. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bağlayaca
ğım; ama tekrar önemle istirham ediyorum. Eği
tim yöneticiliği, artık belli bir disiplin dalı içe
risinde öğretilmektedir. Hayalî bâzı şeylere ka
pılmadan, Türkiye'de eğitim yöneticisinin yetiş
tirilmesini öngörmek meöburiyetiaıdeyiz. Bunun 
için de, eğitim yöneticiliğini bu tasarıda- bir 
meslek olaralk tanımak zorundayız. Eğer bu tasa
rıda öğretmen mesleğinin yanında, eğitim yöne
ticiliği mesleğini do bir meslek olarak tanırsak; 
bu tasarıya büyük katkıda bulunacağız. Şöyle 
bir katkıda bulunacağız;: 

İşte o zaman, bu bütün eğitim müesseselerini 
sarsacağız ve eğitim yöneticisi yetiştirme yönün
de zorlayacağız demektir. Buna zorlarsak, yeti
şen eğitim yöneticilerini okullarımıza tâyin et
meye ba-şlarsalk; o zaman eğitim şist/ mi kendi 
çevresindeki diğer süper sistemlerle olan ilişkile
rinde - yine de belki diyorum - değişiklikler yapa
bilir. Üretim artışı, gerek kalite, gerek nicelik 
yönünden değişebilir ve belki de bu tasarıya bi
zim küçük, tuz-ibiber kabilinden, bir reform nite
liği eklememiz nasip olur. 

Saygılar sunarım değerli arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstün-

dağ. 
Efendim, 1 nci madde hakkında önerge ver

miş bulunan Sayın Üstündağ konuşmuş bulunu
yor. Daha evvel okuttuğumuz bu önergeye Hü
kümet ve Kom'isyon iştirak etmemektedir. Öner
geyi bu haliyle tasviplerinize arz ediyorum. Ka-
hul edenler... Kabul etmeyenler.. Efendim, öner
geyi oya arz ediyorum. (C. H. P. sıralarından 
'gürültüler) 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon ' Karahisar) 
—• Tamam sayın Başkan, önerge kabul edilmiş
tir. 

İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Şurada 4 ki
şisiniz, bu durumda, nasıl kabul edildi, diyebi
lirsiniz?. 

BAŞKAN — Efendim, yasama organına bir 
enırivâM hali yok. Millî hâkimiyeti temsil edi
yoruz. Bu emrivaki yolk. Hatâ benden, bizzat 
Başkandan olabilir. 

Efendim, Sayın Üstündağ'm önergesini da-
Iha evvel okuduk ve biraz fazla Sayın Üstündağ 
konuştuğu için, anlaşılamayan bir durum oldu. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karalhisar) 
— Uyumasın herkes Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim. Ben bunun için 
önergeyi tekrar okutuyorum. 

(Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Efendim önergeyi okuttum. 
Bir dalha soruyorum; Komisyon katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, tasa
rının 43.ncü maddesinde; öğretmenliğin vasıf
ları, vazife ve görevleri sarahatle belirtilmiştir. 

BAŞKAN — Kısaca efendim, lütfen, katılı
yor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET İS
MET ANGI (Eskişehir) — Bu sebeple Ikatılmı-
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu
sunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet .katılmıyorlar. Önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... KaJbul et
meyenler... Önerge kabul edilnuemiştir. 

1 nci maddeyi okunan şekli ile oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kaibul etmeyen
ler... KaJbul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum; müzakere açaca
ğız. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Türfe Millî Eğitimimin (amıaçölan 

I - Genel amaçlar : 

Madde 2. — Türk Millî Eğitiminin genel 
amacı, Türk Milletinin Ibütün fertlerini, 

1. Atatürk inkılâplarına ve Anayasanın 
Ibaşlangıcında ifadesini bulan Türk milliyetçili
ğine bağılı; Türk Milletinin millî, aihlâkî, insanî, 
.manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, ko
ruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, .milletini 
seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan hakla-

20 — 
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rina ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilke
lere dayanan milllî demokratik, lâik, sosyal bir 
Ihukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine kar
şı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 
davranış haline .getirmiş yurttaşlar olarak ye
tiştirmek ; 

2. (Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu 'bakım
larından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir 
kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme 
ıgücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan 
'halklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer ve
ren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, 
yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 

3. tülgi, istidat ve (kabiliyetlerini geliştirerek 
ıgerekli bilgi, beceri, davranışlar ve (birlikte iş 
ıgförme .alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata 
Ihazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kıla
cak ve 'toplumun mutluluğuna katkıda buluna
cak bir meslek saihiibi olmalarını sağlamak; 

(Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının 
ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu ar
tırmak; iöte yandan millî birlik ve bütünlük 
içinde iktisadî, sosyal ve kültüreli kalkınmayı 
desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk 
Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seç
kin hir ortağı yapmaktır. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde mü
zakere açmadan evvel, verilen iki önergeyi, ay
kırılık derecesine göre, okutuyorum. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler). 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Maddenin müzakeresinden sonra okunabilir, 
ıSayın Başkan. 

BAŞKAN — Müzakereyi açıyorum; ama mü
zakere ile ilgilidir; önergeleri, söz vermeden 
evvel okutacağım, önergeler daha evvel veril
miştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Okunan önergeleri savunma konuşmalarının; 

5 dakika ile tahdit ©dilmesinin oylamaya su
nulmasını ; 

Saygı ile arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Bir önerge dalıa var, okutu
yorum. 

— 21 

29 . 5 ,1973 O : 1 

ıSayın Başkanlığa 
Değişikliği istenen maddeler hakkındaki mü

zakerelerin 10 dakika ile sınırlandırılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Diyarbakır Yozgat 
Nafiz Yıldırım İsmet Kapısız 

MUSTAFA ÜSİTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, okunan birinci önergenin ne sınırladı
ğını anlayamadık, bir daha okunmasını rica 
ediyorum. 

BIAŞKAN — Önergeyi tekrar okutuyorum. 
{Kastamonu Milletvekili Hasan Tosıyalı'nm, 

önergesi yeniden okundu). 
MUSTAFA ÜiSTÜNDAĞ (Konya) — Öner

genin aleyhinde söz istiyorum. 
HASAN POLAT (Kastamonu) — 10 daki

ka ile tahdidi hakkındaki önergeye katılıyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı diğer önergeye 
katılıyorlar. 

MUSTAFA Ü&TÜNDAĞ (Konya) — Ko
nuşmaktan vazgeçtim efendim. 

NURİ ÇELİK YAZICIO&LU (Çankırı) — 
Önergenin aleyhinde Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurunuz beyefendi. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

ıSayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Bugün birçok bakanlığımızın halen teşki

lât kanunu yoktur. 'Örneğin; Köy İşleri Bakan
lığı.. Hal böyle iken, Milllî Eğitim Balkanlığınm 
Teşkilât Kanunu dışında, bir de Temel Eğitim 
Kanunu çikarilmasının büyük anlamı vardır. 
Demek ki, bu konuda memleketin büyük rahat
sızlıkları var. Bu rahatsızlıklar, bu kanunun ge
liştirilmesiyle giderilemez sayın aradaşlarım. 

(Binaenaleyh, komisyonlarda tartışılmış, ilim 
adamları 'hazırlamış, ondan sonra da (bu tasarı 
Genel Kurulumuza gelmiştir. Genel Kurulda, 
milletin kürsüsünde, lütfedin, müsaade buyu
run, şu 'tasarıyı çok iyi eleştirelim. 

ıSayın arkadaşlarım, bir konuyu daha belirt
mek istiyorum. 

(Bâzı Ikonularda pek rijit hareketi .de bıra
kalım. Ortadan söylüyorum. Biraz önce arka
daşımın vermiş olduğu önerge, hangi partinin 
ilkesine aykırıdır, hangi partiyi rahatsız eder, 
kimi incitir sayın arkadaşlarım? Ne vardı bun
larda birlessek? Mademki, yasaları millet için 
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yapıyoruz, bu güzel memleketin refaha ulaş
ması için yapıyoruz, niçin her şeye, birimizin 
«ak» dediğine, öbürümüz «kara» diyoruz? Bu 
memleket böyle imi düzelecek? Böyle yapmaya
lım arkadaşlar. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Tosyalı diğer 

önergeye iştirak etmiştir. 
Öbür 'önertgeyi okutuyorum: 
'(Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız ile Di

yarbakır Milletvekili Nafiz Yıldırım'ın öner
gesi yeniden lökündü. 

'BAŞKAN — Efendim, Sayın İsmet Kapısız 
ile iSaym Nafiz Yıldırım'ın birlikte verdikleri 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

.2 nei mıadde hakkında, kabul ettiğiniz şeftali
de. müzakere 'açıyoruz. 

İkinci madde hakkında konuşmak isteyen
ler? 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
ıSöz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Tasarının 2 nci maddesi, Millî Eğitim genel 

'amaçlarını saptamaktadır. Önümüzde bulunan 
tasarıyı, lütfen incelerseniz, Hükümet teklifi 
olarak tasarı, «Türk Millî Eğitiminin geneli ama
cı ; Türk Milletinin 'bütün fertlerini; 

1. Atatürk ilkelerine,.» diye başlamıştır. 

Üyesi bulunduğum Millî Eğitim Komisyo
nunda ,ıbir arkadaşımızın verdiği bir önerge so
nucu büyük bir yanlışlık yapılmıştır: Buraya, 
«Atatürk İnkılâplarına» kavramı konulmuştur. 

iSaym arkadaşlarım, bâzı kavramlar çok iyi 
bilinmeli ve çok dikkatli kullanılmalıdır. 

Şimdi ,«Atatürk ilkeleri» nedir, «Atatürk 
İnkilâpları» nedir? 

Atatürk ilkeleri bir bütündür. Atatürk İn
kilâpları, Atatürk ilkelerinin bir parçasıdır. 
Örneğin; '«(Cumhuriyetçilik» bir Atatürk ilke
sidir. Milliyetçilik, lâiklik, devrimcilik, devlet
çilik ve halkçılık, Atatürk ilkeleridir. İnkılâp
çılık, yeni deyimi «devrimcilik», Atatürk ilke
lerinden bir tanesidir. Eğer Hükümet tasarısını 
benimsemez de, Komisyonun getirmiş olduğu 
hükmü kabul ederseniz; Atatürk ilkeleri, yani 
'örneğin «Cumhuriyetçilik» Türk gençlerine mil

lî eğitimin amacı olarak verilmeyecek demek
tir. Bundan bu anlam çıkar. Lâiklik, milliyetçi
lik, devletçilik, halkçılık verilmeyecek demek
tir. 

SEYM ÖZTÜRK (Eskişehir) — Bunlar 
Cumhuriyet Halk Partisinin ilkeleri. 

NURİ ÇELİK YAZICIO&LU (Devamla) — 
Efendim?.. Bir arkadaşımız Cumhuriyet Halk 
Partisinin ilkeleri diye bahsediyorlar. 

Cumhuriyet Halk Partisinin ilkeleri oluşu
nun sebebi, o zaman tek parti devrine rastlamış 
olmasındandır. Biz bunu Cumhuriyet Halk Par
tisinin umdeleri olarak gençliğe verecek deği
liz. Türk gencini cumhuriyetçi yapmayacak mı
yız arkadaşlar? Öteden beri üzerinde duruyo
ruz, Türk gencini .milliyetçi yapmayacak mıyız? 
(C. O. P. sıralarından gülüşmeler) 

iSaym arkadaşlar bu gülünecek bir konu de
ğil, ciddî bir konudur. 

Millî eğitimin amaçlarını bu denli daralttı
ğınız takdirde, konu buraya varır, sonuç bunu 
doğurur arkadaşlarım. Burada konuşan arkada
şınız Millî Eğitim Komisyonunda aynı şeyleri 
•Söylemiştir; bakanlığın temsilcileri aynı şeyi 
savunmuşlardır. Bunu getiren bakan da, o za
man filân partili bir bakan değildi, komisyonun 
Sayın Başkanı da bu konuları orada dinlemiş
lerdir. 

'Sayın arkadaşlarım, bâzı konularda* filân 
partinin, falan şeyin denemez. Öyle ise, örne
ğin ; «Adalet Partisi olduğuna göre, Adalet Ba
kanlığı da var, biz bu Bakanlığın adını değiş
tirelim»1 denemez. Böyle küçük şeylerle uğraşıl
maz arkadaşlar. 

iSosyal adalet diyoruz; o halde Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidara gelince sosyal adalet kav
ramını yasalardan kazısın. Niye? Adalet Parti
sinin adı var bunun içinde; adalet sözcüğü ge
çiyor diye. Böyle basit düşünülmez arkadaşlar. 
Bir .millî eğitim temel yasası yapıyoruz. Bunun 
meyvaları, eğitimin meyvaları bugün görülmez, 
yıllar sonra gürülür. Hepiniz bu tecrübelerden 
geçmiş arkadaşlarsınız. 

Binaenaleyh, biraz daha soğukkanlı, biraz 
daha geniş görüşlü olalım ve hükümet tasarısı
nı benimseyelim. Hükümet tasarısı uzmanlar 
tarafından hazırlanmıştır. 

Biraz önce sayın arkadaşım Öztürk bana 
müdahale etti, «Halk Partisinin ilkeleri»' diye. 

22 — 
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Burada Yargıtay Teşkilât Kanununu görüştü
ğümüz zaman, «Yargıtay Başkanının konuşma
sını Yargıtay Daireler Başkanlarının denetimin
den geçirmeyelim» dediğim zaman aynen şöyle 
buyurmuşlardı : «Bu tasarı Yargıtayca hazır
lanmış, teknisyenlerin elinden geçmiş, hükü
metten .geçmiştir.» Aynı arkadaşıma buradan 
sesleniyorum; önümüzdeki tasarı da yine uz
manlar tarafından hazırlanmış ve uzmanlar 
kurulundan, Bakanlar Kurulundan geçmiş, o 
şekilde Yüce Meclise sunulmuştur. Eğer ölçü'ler 
değişmiyorsa saygı gösterelim; tekniğe saygı 
gösterelim, uzmanlığa saygı duyalım; bunu fi
lân parti, falan parti 'konusu yapmayalım. Ata
türk ilkeleri olarak benimseyelim!, çocuklarımı
za Atatürk ilkelerini verelim. Çocuklarımız 
cumhuriyetçi olsunlar, çocuklaririruız milliyetçi 
olsunlar, çocuklarımız halkçı olsunlar, devrimci, 
devletçi olsunlar, lâik olsunlar. 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Ata
türk ilkeleri de bunları ifade ediyor. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Atatürk ilkeleri bunu ifade eder; ancak Ata
türk inkılâpları bunu ifade etmez, ilkelerin bir 
parçasıdır sayın hocam. 

ISaygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Başka söz isteyen saynı ü^e?.. Yok. 
Bir önerge var 'okutuyorum. 

M. M. Başkanlığına 
Millî Eğitim Temel Kanunu tasarısının 

2 nci maddesinin (Hükümet teklifinin) benim
senmesini saygı ile öneririm. 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim ? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komis'yon katıl
mıyor. 

Önergeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

2 nci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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İkinci Bölüm 

Türk Millî Eğitimlinin temle! ilkeleri 

I - Genellik ve eşitlik : 
Madde 4. —• Eğitim kurumları dil, ırk, cin

siyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese 
açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye 
veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında konuş
mak isteyen arkadaşlarımız?.. Ydk. 

Önerge var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Millî Eğitim Temel Kanunu tasarısının 4 ncü 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
öneriyorum. Saygılarımla* 

Tunceli 
Hüseyin Yenipmar 

Madde 4. — Eğitim kurumları dil, ırk, mez
hep, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin her
kese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, 
zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi okuttum... 
MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Mad

denin aynı değil mi? 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Mez

hep kelimesini ilâve etmiş. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yenipmar. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Sa
fın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Madde metnine ilâveyi, Anayasaya paralel
liği sağlamak bakımından getirdim. Anayasa
mız 12 nci maddesi; «Herkes, dil, ırk, cinsiyet, 
siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezlıep ayı
rımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir.» de
mektedir. Çıkarılan kanunların Anayasaya uy
gunluğu prensibinden hareketle, Anayasa ile 
bu madde metni arasında bir paralellik o'lsun 
diye; «eğitim kurumları dil, ırk, mezhep - ki 
Anayasanın 12 nci maddesinde vardır - cinsi
yet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açık
tır.»1 şeklinde bir değişiklikle geldik, 

Tahmin ediyorum bunda bir sakınca yoktur; 
Anayasanın ruhuna da uygundur. Bu bakım
dan önerime iltifat buyurulmasını saygı ile arz 
ederim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Yenipınar'ıh 
önergesine Hükümet ve Komisyon katılıyor 
mu? 
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PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Efendim, Anayasadaki mezhep 
kelimesinin mevcudiyeti ki, kanunlar karşısın
da eşitliği belirtmek için konmuş bir kısınir 
dır. Buradaki din kelimesinin içerisinde zaten 
mezhep kavramı vardır. Bu bakımdan ayrıca 
belirtilmesine lüzum yoktur. Onun için katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Efendini, önergeye Hükümet 
ve Komisyon katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

4 ncü maddeyi okunan haliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmliştir. 

IV - Eğitim hakkı : 
Madde 7. — Temel eğitim görmek her Türk 

vatandaşının hakkıdır. 
Temel eğitim kurumlarından sonraki eğitim 

kurumilarından vatandaşlar ilgi, istidat ve ka
biliyetleri ölçüsünde yararlanırlar. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Önerge var, önergeyi okutuyorum. 
ıSaym Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 7 nci 
maddesinin sonuna «Fırsat ve imkân eşitliği 
sağlanamayan bölgelerdeki vatandaşlar için 
özel tedbirler alınır» cümlesinin eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Komisyona ve Hükümete sora
lım, ondan sonra size söz vereyimı. 

Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor
lar mı? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Katılmıyoruz. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) —. iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun .Sayın Üstündağ. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — ,Slaym 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Tasarının 7 nci maddesinde; «Temel eğitim 
görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. 

Temel eğitim kurumlarından sonraki eğitim 
kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve .ka
biliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.» denilmek
tedir. 

Bu, bildiğiniz gibi, Anayasaniiizda da., bun
dan evvelki kanunlarda da vardı; ama ülke
mizde olanları ve bugüne kadar meydana gelen, 
eğitim sisteminde meydana gelen dengesizlikle
ri hep beraber biliyoruz. Dün de burada verdi
ğim küçük, bir cümilelik misâli tekrar arz edi
yorum; Ege bölgesinden gelen gençlerin Doğu
lu öğrencilerden % 200 daha şanslı olduklarını 
belirtiyor araştırma, üniversitelere girişte. 

Biidiğiniz gibi, şimdi temel eğitimden sonra 
orta öğretimi başlayacak. Orta öğretime de bir 
yöneltme olacak. Temel eğitimden mezun olan 
çocukları, gerçekleşirse, gerçe'kleceğine inanmı
yorum, ama gerçekleşebilirse, mesleğe veya or
ta öğretime yöneltecek temel eğitim. Böylece, 
kabiliyetleri olan, istidatları olan çocuklarımı
zı orta öğretime doğru yönelteceğiz; o kabili
yetli istidatlar yeterince öğretim, eğitim fır
satı bularak üniversiteye ve daha üst tahsille
re gidecekler. Bu suretle memleketimizin ge
lecekteki beyin gücünü, istidatlı ve kabiliyetli 
öğrencilerden çıkarmış olacağız. Bu bir mille
tin gücünü gösterecek. Fakir çocuğu olmasına 
rağmen, eğer varlıklıların çocuğundan daha'ka
biliyetli ise, o, doktor, avukat, mühendis ola
bilecek. Asıl espri bu; ama bugüne kadar Tür
kiye'nin içinde bulunduğu sosyal, politik ve 
ekonomik koşullar, yoksul bölgeler çocukları
nın, varlıklı bölgelerin çocuklarına kıyasla şans
larının çok düşük olduğunu araştırmalar göste
riyor. Onun için bu maddenin sonuna özellikle 
bir cümlelik bir öneri getirdim. Önerim şu; «Te
mel eğitim kurumlarından sonraki eğitim ku
rumlarından vatandaşlar bilgi, istidat ve kabili
yetleri ölçüsünde yararlanırlar.» dedikten son
ra, «Fırsat ve imkân eşitliği sağlanamayan böl
gelerdeki vatandaşlar için özel tedbirler alınır.» 
dedim. 

Değerli arkadaşlarım, samimiyetle. bu fırsat 
ve imkân eşitliklerini sağlamaya yöneticilerin; 
yönetimde bulunan Hükümetlerin çalışacakları
na ve yerine getireceklerine inanmak istiyorum; 
ama, içinde bulunduğumuz sosyal ve ekonomik 
koşullar, dün gösterdiği gibi bugün, yarın da 
gösterecektir ki, istesek de bu imkân ve fırsat 
eşitliklerini Türkiye düzeyinde rahatça sağlaya-
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mayacağız. Biraz evvel, bir iaraştırmanın so
nundan size arz ettiğim gibi, Ege bölgesindeki 
gençler, Doğulu öğrencilerden % 200 fazla şans
la üniversite kapısına geldiklerine göre, yarın 
da bu tecelli edecek. Temel eğitimden ortaöğ
retime geçişteki yöneltmede, yine öğretmensiz 
okulların -çocuklarının yöneltimi farklı olacak, 
hele ortaöğretimden üniversiteye geçişteki, yö
nelmede çocuklarımızın öğretmen durumuna, 
bölgenin ekonomik durumuna göre geçişleri 
çok farklı olacak; birçok bölgemizdeki yoksul 
köylünün, fakir köylünün çocukları, bizim ço
cuklarımızdan çok daha kabiliyetli olsalar bile, 
öğretmenleri bulunmayan okulda okudukları 
için, doğru dürüst beslenemedikleri için, belli 
varlıklı bölgelerdeki varlıklı çocuklarının gös
terdikleri başarıyı gösteremediklerinden yüksek 
okullara giremeyeceklerdir. Böylece de, belki 
bizim çocuklarımızdan çok daha büyük istidat 
ve kabiliyetlere sahibolan, belki yarının Ata-
türkleri olacak olan o çocuklardan yüksek öğ
retimimiz mahrum, kaldığı için, kısacası bu ha
zineleri eğitim ortamında, yüksek eğitim orta
mında, ortaöğretim ortamında işleyemediğimiz 
için, bunlardan bu millet mahrum kalacaktır. 

Gerek eğitimde, gerekse sosyal pisikolojide 
prensiptir; dünyanın en kıymetli hazinesi in
sandır. En değerli kabiliyet, yokluktan veya
hut onun önüne fırsatı1 götüremediğimizden do
layı işlenememişse, herhalde bu suç, o işlene
meyen kişinin değil, o fırsatı, o imkânı ona gö-
türemeyen yönetimindir. İşte bu aksaklığın gi
derilmesi için bu maddenin sonunda (hemen on
dan sonraki maddede de var) «Eğitimde herke
se fırsat ve imkân eşitliği sağlanır.» der. Bunu, 
bile bile, özellikle oraya getirmek istiyorum. 
Hükümetler kendini görevli saysınlar. Eğer 
Doğuda imkân ve fırsat eşitliğini (bu madde
nin demesine rağmen) sağlayamazlarsa, özel 
tedbirler alsınlar; «Temel eğitimden, ortaöğre
time geçişte; ortaöğretimden yüksek öğretime 
geçişte» diye bu cümleyi buraya eklemeye 
gayret etsinler. 

Eğer değerli arkadaşlarım iltifat buyurur
larsa, bunun buraya eklenmesinde, oyları ile 
yardımcı olurlarsa, hepimizin çeşitli yerlerde, 
her zaman savunduğumuz bir ilkeye hizmet et
miş oluruz. Parlâmentonun dışına çıkar çıkmaz, 
hangi partiden olursak olalım, memleketin bü
yük kitlesi, köylü ve halk olduğu için, hepimiz 
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fakirin ve kimsesizin yanında yer almaktayız; 
ama lâfla yer almanın yanında, müsaade edin 
de icraatla, kanunla bugün burada yer alalım. 
Ben adım gibi biliyorum, bu kanunun tatbika
tına başlandıktan sonra fırsat ve imkân eşitli
ği Türkiye düzeyinde sağlanamayacak. Fırsat 
ve imkân eşitliğini sağlayamadığınız bölgeler
de, doğu bölgesinde veya o yolların henüz git
mediği, altyapı yatırımlarının henüz gitmediği 
köylerde, henüz beş dershaneli "okulunuzu 
doğru dürüst açamadığınız köylerde, okulsuz 
köylerde fırsat ve imkân eşitliği için ne yön
de, nasıl kendimizi görevli hissedeceğiz, hü
kümetler olarak? Bugünkü durum devam ede
cek, yine Ankaıra'daki ilkokul aile orta okulu 
birleştireceğiz, değişik hiçbir şey olmadan, 
bunun adına sekiz yıllık okul diyeceğiz, bütün 
imkârulıarı buraya yığacağız; bizim çocuklar 
bütün bu imkânlardan faydalanacaklar, yürü
yecekler; ama Ermenek'in, Bozkır'ın, Hadim'in 
filan dağındaki köyler, yine bütün imkânlar
dan mahrum veya doğunun filân dağındaki köy
ler bütün imkânlardan (mahranı olacak. Bizim 
çocuklardan çok daha kaibiliyetli olmalarına 
rağmen, onılar, doktor, lavukat olma imkân
larını asla elde ©demeyecekler; aıma onlardan 
daha kabiliyetsiz olmalarına rağmen, bizim 
çocuklar, bunları elde edecekler. 

Burada bunu süs haline getirmek istemiyor
sak getirdiğim önerinin ciddî bir esprisi var. 
«Bu vatandaşlar için özel tedbirler alınır» di
yorum, özel tedbirler alınır. Eğer yapamaz
sak, aşağıdaki, «Eğintimde herkese fırsat ve 
imkân eşitliği sağlanır» meselesi, çok genel 
bir lâf olur. Bugüne kadar her yerde, her ka
nunda kullanılmış bir cümledir bu; ama bu
güne kadar yaptığımız icraatta, bunu yapa
madığımızı tüm parti kanatlarındaki arkadaşla
rımız hak olarak teslim ederler. Gelin bu 
maddenin arkasına bu cümleyi koyalım. Bu 
cümle hükümetlere bir görev verecektir. O 
zaman, milletvekilleri olarak bizler, çıkaca
ğız, eğer Ege bölgesindeki gençler, Doğuda
ki gençlere kıyasla üniversiteye girifte % 200 
şanslı duruma geliyortasa «ıSliz Doğu bölgesi
nin imkân ve fırsatını Ege'deki kadar vermi
yorsunuz. Sayın Hükümet, buraya özel ted
birler istiyoruz.» diyebileceğiz; kanunun bu 
maddesine göre, maddenin burasmdaki kısmına 
göre. 
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Değerli arkadaşlarım, gerçekten, samimi
yetle bu tasarı ile halk çocuklarıma, büyük 
kitlenin çocuklarına, eğitim kapılarını belli 
fırsat ve imkân eşitliği içerisinde açmak isti
yorsak, bundan kaçmayalım. İki gün evvel 
bâzı köyleri dolaşarak geldim. Dolaştığım 12 
'köyün 3'ünde, üniversitede okuyan tek öğren
ci yok. 3 köyden üniversiteye intikal eden tek 
löğrenci yok; bu köylerin nüfusları 1 ÛOOı'den 
iaşağı değil. Durum bu ilken ve «Eğitimde her
kese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır» ibaresi 
bugüne kadar birçok yasalarda ifade edilmesi
nle rağmen, bunun sağlanamadığını bildiğilmiz 
halde, bu maddenin sonuna bu cümlenin ek
lenmesinde tereddüt etmez, iltifat buyurursa
nız memnun olurum ve gerçekten halka, yoksul 
kalan, eğitimsiz kalan birçok istidat ve kabi
liyetlere hizmet etmiş oluruz, yardım etmiş 
iOİuruz. Bu bizi bahtiyar kılar. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederüm, 
PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 

İSMET ANG-I (Eskişehir) — Söz istemiştim 
Bayın Başkam. 

BAŞKAN — Yalnız, biz «madde hakkında 
Söz isteyen var ımı?;» derken komisyon söz iste
memişti ; önerge hakkında önerge sahibi konuş
tu, (komisyona »da söz veremiyeceğim. 

Komisyonun ve Hükümetin fikrini sordum; 
önergeye iştirak etmiyorlar; önergeyi oyluyo
rum. 

iSayım Üstündağ'ın önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

7 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.,. Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

8 nei maddeyi okutuyorum. 
V - Fırsat ve imkân eşitliği- : 
Madde 8. — Eğitiimde kadın, erkek herkese 

fırsat ve imkân eşitliği sağlanır. 
Maddî imkânlardan yoksun başarılı öğren

cilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar 
'öğrenim görmelerini sağlamak amacıyle parasız 
yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli 
yardımlar yapılır. 

özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocuk
ları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. 

BAŞKAN — 8 moi madde üzerinde müza
kere açıyoruz. Söz isteyen arkadaşlar?.. 

Buyurunuz Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu. 
NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 

ıSaym Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Görüşmekte olduğumuz madde çok önemli 

bir maddedir, özel eğitim konusu, dünyanın 
birçok ülkelerinde çözümlenmiştir. Özel eği
time muhtaç çocuğu bfiz bilim dilinde bâzı bö
lümlere ayırırız: Bedenî arızası olanlar, ruhî 
arızası olanlar ve sosyal arızası olanlar diye. 

Bedenî arızası olanlar körlerdir, sağırlardır 
veya diğer bedenî arızası olanlar bu bölüme 
girer, organ eksikliği olanlardır. Bunlara or
topedik çocuklar da diyebiliriz; meselâ, okula 
gidecek kadar yürüyemeyen çocuklar. 

Ruhsal arızası olan çocuklarımız, zekâ ge
riliğine sahip olan çocuklardır; söz buraya gel
mişken ifade edeyim, üstün zekâlı çocuklar da 
ayrıca bir problemdim; onlar da özel eğitime 
muhtaçtır. 

Sosyal arızası olan çocuklar; anasını veya 
baJbasunı kaybedenler; hem. anasını, hem dıe ba
basını kaybedenler ki, bunlara yıkılmış aileler 
diyoruz; hem anasını, hem babasını kaybeden 
çocuklardır. Bunlar da büyük problemlerdir. 
Türkiye'de bugün, bu bölüme giren çocuklar 
6972 sayılı Yasa hükümleri gereğince illerde ku
rulmuş birlikler eliyle kurulan yetiştirime yurt
larında eğitilirler. Birçok illerin özel idareleri 
bu türlü eğitim kurumlarını kurmaya yeterli 
olmadığı iiçin (yetiştirme yurtlarını) bu illerim: 
çocukları çeşitli bölgelere dağıtılır. Örneğin: 

Çankırı Özel İdare bütçesi kendi memurla
rının maaşlarını bile vermeye yeterli değildir. 
Bu ilin çocukları ya Yozgat'a, yahut da Anka
ra'nın Kızılcahamam'ına gönderilir ve sıra bek
lerler. Geçen sene bir hemşehrim müracaat et
ti, Kızılcahamam'ım 2 OOO nci sıradan daha ge
rideydi. 

Şimdi, Devlet bunu ele alınca burada bâzı 
lihtiyaçlar doğuyor. ıSon bölümde, sosyal arı
zası olan çocukların eğitiminde bir hüküm daha 
getirmek gerekiyor: Bunu özel idarelerden 
kurtarmalı ve Devletçe eğitim kurumları açıl
malıdır. 

Ayrıcıa, Körler Okulunu bitken çocuklar, 
Sağırlar Okulunu bitiren çocuklar, iş Kanunun
da hüküm bulunmasına rağmen, Devlet daire
lerinde iş sahibi olamıyorlar. Buraya ayrı bir 
hüküm daha gerekli. Öncelikle bu insanlara 
ekmek verilmelidir. 

26 — 



M. Meclisi B : 117 29 . 5 . 1973 0 : 1 

Geçen sene bir Kayserili, bir de Kurşuninin 
çocuk geldi. Birisi İlahiyat Fakültesini bitirmiş 
birisi de Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini bi
tirmiş. Çocuklar iş istemişler. Başbakan Yardım
cısına kadar gitmişler (12 Mart Muhtırasından 
sonra), Başbakan Yaradımcısı, «Mümkün değil» 
demiş. Biz, sağlamlara iş bulamıyoruz... Kör 
olan çocukların ikisi birden geldiler dediler ki; 
«Beyefendi, biz rahatlıkla dilenebilirdik: Bi
zi okullara aldınız; giyinmesini, yemesini, ko
nuşmasını öğrettiniz. Neden bu hakkımıza 'en
gel oldunuz?» 

Çocuk vaizlik istiyor, İlahiyat Fakültesi me-
'zunu. Kör olduğu için, vaizlik verilmiyor Dev
let tarafından: «Gözü olduğu halde birçok şey
leri ters görenlere vaizlik veriliyor da, bana 
niçin verilmesin?» diyor. Dil ve Tarih Coğraf
ya Fakültesinden mezun çocuk kendisine iş 
bulmuş. «Millî Kütüphaneye beni verin» di
yor, «Görenler için yazılmış kitapları, görme
yenlerin yararlanacağı şekilde tercüme edeyim. 
Braille Alfabesine (biliyorsunuz noktalı alfa
bedir) çevireyim» diyor; ama iş verilmiyor. 

O halde burada bir eksiklik var; Ibiraz son
ra önerge de sunacağım; «Bu kurumların me
zunlarına Devlet dairelerinde öncelikle iş veri
lir» hükmünü getirelim sayın arkadaşlarım. 
Bu sosyal bir hizmettir, el uzatalım. Bari, lüt
fen şu konuda partizanlık yapmayalım. 

iSaygılar sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, başkaca söz isteyen 
yok. Önerge var, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Millî Eğitim Temel Kanun tasarısının 8 nci 

maddesinin son fıkrasmun. aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini öneriyorum. Saygılarımla. 

Tunceli 
Hüseyin Yenipınar 

Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocuk
larla ana dilleri Türkçe olmayan çocukları ye
tiştirmek için özel tedbirler alınır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA MEHMET 
İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
anadilleri Türkçe olmayan blir eğitim sistemi 
mevcut olmadığı cihetle böyle bir talebe işti
rak edemiyoruz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DEN
GİZ (Uşak) — Efendim, .maddede zaten var; 
«özel eğitim» kelimesinin içerisinde mündemiç
tir. Bu bakımdan ayrıca o kelimeyi kullanma
ya lüzum yoktur, katılmıyoruz. 

HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — S ö z 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurumuz efendim. Kısa ol
masını rica edeyim, lütfen. 

HÜSEYİN YENİPINAR (TunceM) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Şimdi, 8 nci maddede fakir çocukların yetiş
tirilmesi; özel eğitime muhtaç çocuklar, korun
maya muhtaç çocuklar diye tasrih edilmiş. De
min eğitimci arkadaşım özel eğitlime muhtaç 
çocukları gayet güzel bir şekilde izah ettiler. 
Sayın Bakanım, Türkçe bilmeyen çocukları 
özeıl eğitimin içine dâhil ettiler. Ben bugüınıe 
kadar özel eğitim sahasında çalışan bir arka
daşınız olarak, Türkçe bilmeyen çocukların 
özellikle bir okulda yetiştirildiklerini görme
dim. Sayın Bakan örnek bir okul gösterirler-
se ımemnun olurum. 

Ancak, özel eğitime muhtaç çocuklar; kör
ler, sağırlar, geri zekâlılar, üstün zekâlılardır; 
bunlara ailt sınıflar ve okullar da vardır. Ama, 
bir de diğer şeyi kabul edeceksiniz: 25 senelik 
bir eğitimci olarak, Doğu ve Güney - Doğu böl-
geslmde öğretmenlik yapan bir arkadaşınız ola
rak söylüyorum ki, Türkçe bilmeyen bölge
lerde okul öncesi olsun, okul sıralarında ol
sun milyonlarca çocuk vardır; bunların özel 
olarak yetiştirilmesi için tedbirler almak göre
vimizdir. 

Bu balomdan, 8 nci maddenin son fıkrasın
da «özel eğitime ve korunımaya muhtaç çocuk
lar ile Türkçe bilmeyen çocuklar için özel ted
birler alınır» diye bir değişiklik önergesi ver
dim. Bir gerçeği yansıttık. Buna iltifat buy-
rulmasmı arz ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Komis
yon ve Hükümet katılmıyor; önerge sahibi de 
tmüemelen önergesini izah etmiş bulunmakta
dır. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edlme-
•miştir. 
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8 ncıi maddeyi okunan şekliyle oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
8 nci madde kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
VII - Atatürk inkılâpları ve Türk milliyet

çiliği : 
Madde 10. — Eğittim matemimizin her de

rece ve türü ile ilgili ders programlarının hazır
lanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faa
liyetlerinde Atatürk inkılâpları ve Anayasanın 
•başlangıcında ifadesini bulmuş olan Türk mil
liyetçiliği temel olarak alınır. Millî ahlâk ve 
millî kültürün bozulup yozlaşmadan fcendimize 
has şekli ile, evrensel kültür içinde korunup 
gd'iştirilm'esine önem verilir. 

Millî birlik ve bütünlüğün temel unsurların
dan biri olarak Türk dilinin, eğitimin her ka
demesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılı
ğa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağ
daş eğitim ve bilim dilli halinde zenginleşmesi
ne çalışılır ve bu maksatla Millî Eğitim Bakan
lığınca gereken tedbirler alınır. 

BAŞKAN — 10 ncu madde hakkında söz iste
yen?.. 

Buyurunuz Sayın Dolun. İçtüzük gereğince 
'bu maddeyle ilgili konuşunuz lütfen efendim. 

HÜSEYİN DOLUN (İstaribul) — Gayet ta
biî. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Dünkü konuşmamda insanlığın temel yapısını 

ören öğretme a'erimizin Türk milliyetçiliği hak
kındaki düşüncelerini, Türk yavrularına vermesi 
gereken eğitilir kalın çizgilerle arza çalışmıştım. 
Türk öğretmeni, Büyük Başöğretmen Atatürk' 
ten aldığı ilhamın ışığı altında... 
•••• İSMET SEZGİN (Aydın) — Hah şöyle! Ata
türk de. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Değerli 
arkadaşım İsmet Sezgin «Atatürk de» iliyor. Biz 
Atatürk'ü, Başöğretmen Atatürk'ten öğrenmiş 
hu ulusun öğretmenleriyiz. Başkasından Atatürk
çülüğü öğrenmeye hem niyetimiz yok, hem de ih
tiyacımın yok. 

Mustafa Kemal Atatürk, (hasa basa da söyle
yeceğim) «Mustafa Kemal Atatürk» demekten çe
kinenler varsa, kuşkularını kendilerinde arasın
la?: 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanım izin 
lütfetsinler, dünkü zabıtlarla ilişki kuracağım... 

BAŞKAN — Efendini, cevap vermeyin; mad
de hakkındaki konuşmanıza devam edin. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Sayın 
Başkanım, Türk milliyetçiliği, Türk milletinin 
ulusal eğitimi hakkında bir madde... Bu maddede 
'bugün Sultanahmet Camiinin dibinde Türk yav
rularının girdiği diskotek yuvalarının varlığından 
gayet tabiî bahsedeceğim; gayet tabiî, bugün ero
in ve esrar yuvalarında çürüyen gençlikten bah
sedeceğim. Bunlardan bahsedeceğim; çünkü iliş
ki kurmam gerekecek. 

Bugün ulu>al varlığımızın, hugün gerçekten 
Türk 'milliyetçiliğinin zayıflamasının bâzı neden
leri vardır; bunların nedenleri nedir, "onu arza 
çalışacağım. 

Yüce Parlâmentonun üyeliği sıfatına kadar 
yükselmiş hir insanın, dün sarf ettiği sözleri za
bıtlardan. okuyorum; 

«Sakarya Milletvekili Sayın Güngör Hun -
Öğretmenler bir bök bilmiyor.. » 

Zabıt... Bu ulusun temsilcisi, «öğretmenler Ibir 
bok ibilmiyor.» derse; hu söz öğretmene ulaştırı
lacakta. 

Başka bir temsilci : 

«Ben sizi, Kızıldere'de ölen anarşist Ertan ile 
Kızılay'da kol kola gezerken gördüm.» Bu sözle
ri söyleyen kişi; yavru babası olan ve hu ulusun 
temsilciliği sıfatına kadar yükselmiş bir insan. 
Tâbirimi hoş karşılasınlar, sadece ve sadece na
muslu insanla/'; söyledikleri sözleri ispat etmekle 
yükümlü olduklarını müdriktirler. Cumhuriyet 
Hak Partisinin, Kızıldere ola.ylarıyle... (A. P. sı
ralarından. itirazlar.) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Ayıp bir 
şey, devamlı oraya götürüyorsunuz. Ne hale ge
tirdiniz burayı? 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Çünkü bu 
bir eğitim konusudur... 

BAŞKAN — Sayın hatip, dinler misiniz be
ni: 10 ncu maddede görüşünüz... 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Sayın Baş
kanım; 10 ncu madde, «Türk milliyetçiliği» di-
yo.\ 

BAŞKAN — Bir dakika, ben de konuşuyo
rum: Akademik kariyere mensup bir hoca olarak 
veya bir politikacı olarak; ne sıfatla konuşursanız 
konuşun, 10 ncu maddenin dışına çıkamazsınız, 
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rica ediyorum. İstediğiniz kadar konuşun; fakat 
10 ncu madden'n dışına çıkmayın. 

Devam ediniz. 
HÜSEYİN DOLUN (Devamla.) — Sayın Baş

kanım, yarın bir öğretmen, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde geqen konuşmaları, tarih kitaplarında 
Türk çocuğum götürecek. Bu eğitimle ilgili me
seleyi işlerken... 

BAŞKAN — Onu öğretmene bırakın sayın ha
tip. Lütfen kürsüden madde hakkında konuşun; 
onu da kıymet1 i, aziz öğretmenlerimize bırakın. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Bu zabıt
lardan bu sözlerin... 

BAŞKAN — Onların tercümanı olmayın; lüt
fen maddeye geçin, sözünüzü keserim. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — Keserim efendim, rica ediyorum 
maddeye geçin 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, sözümü kesebilirsiniz; ama bu memle
kette öğretmenlik hızımı kesemezsiniz. Benim siz
den istirhamım; «Türk öğretmeni bir bok bilmi
yor,» diyen bu sözler 'bu zabıttan çıkarılsın. (A 
P. sıralarından, «Ne alâkası var» sesleri, itiraz-
laı\) 

Bu zabıttan bu terim çıkmazsa, Türk öğretme
nine çocuğunuzu teslim etmeyiniz. 

BAŞKAN — Rica ederim, 'dışarıdan müdahale 
etmeyiniz sayı i üyeler. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Hem «bir 
bok bilmediğini» iddia edeceksin, hem götürüp ço
cuğunu teslim edeceksin ve eğitim bekleyeceksin. 
Olman öyle'şey... 

MEHMET YARDIMCI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, madde üzerinde mi konuşuyor, zaptı sa
bık hakkında mı? 

• HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Zaptı sa
bık... 10 ncu madde... Muhterem hocam, lütfen 
dinleyelim. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bir dakika; kastı 
mahsusla devam ediniz; ben izin veriyorum, de
vam ediniz, Kastınıza devam ediniz, izin veriyo
rum; zabıtlara geçsin. İzin veriyorum, buyurun 
konuşun... 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın Baş
kan, siz Tüzüğün üstünde misiniz? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, ko
nuşsun sayın hatip. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Sayın Baş
kanım, geleceğin mutlu Türkiye'sini yaratacak 
'kuşaklar bu zabıtları görmeyecek midir? «Demek 
ki ,benim geçmişteki öğretmenlerim bir bok bil
miyormuş,» diye ıbir ifadeyi bir temsilcinin ağzın
dan sildirmedığiniz sürece biz TDU mevzuun üze
rinde duracağız, <bir. 

İkincisi, Kızıldere olayları iddiası; eğer Kı
zılay Meydanı ada, eğer her hangi 'bir yerde bu tip 
bir insan tanıyorsam insanlık haysiyetimden, aile 
kavramımdan yoksun olayım; aksi takdirde aynı 
kavramı kendilerine iade ediyorum. 

Bu ulusun bir temsilcisi olarak, demokratik 
düzene yüzde yüz inanmış bir insan olarak, hat
tâ demokrasiyi namusundan da üstün tutan bir 
insan olarak, hiç kimseyle ilişkisi bulunmayan bir 
insan olarak; vğer, siz Adalet Partisi mensupları; 
önüne gelene bu tür çamur vurmaya elverişli bir 
sanat sahibi k mseler iseniz, bu sanatınız size mü
barek olsun; 'buyurun. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Sayın Baş
kan, 'yerimden usul hakkında mâruzâtta bulun
mak istiyorum 

BAŞKAN — Buyuran. 
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — 12 sene

dir Parlâmentodayım. Hiç bir Başkan -bugüne 
kadar (zatı â^nizin Ibiraz evvel; «Hatip kasti 
mahsusta bunu yapıyor; ben de kasten kendisine 
söz veriyorum.» şeklinde zapta (bir beyanınız geç
ti) böyle bir beyanda bulunmadı. Siz Tüzüğün üs
tünde değilsiniz. Evvelâ Tüzüğe sizin uymanız 
lâzım. Bu beyanınızı tavzih edin. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Evvelâ bu 
zabıtları tavzih etmek lâzım. 

BAŞKAN — Efendim, Başkan olarak görü
şüm bu merkezde olduğu için bu şekilde zapta 
geçirdim. Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Buldanlı. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Mevzuu müzakere madde cidden, Türk eği
timinin yarınlarımı eline alacak olan gençliğin; 
Türk istiklâlinin, istikbalinin, Türk vatanının, 
hürriyetinin devamının temini bakımından 
hürriyetçi, demokratik nizama inanmış, mil
liyetçi birer genç olarak yetişmesi lâzımdır ve 
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bu lâzimeye inanan Bakanlık getirdiği şıı mad
de ile dört başı mamur bir ifade kullanmakta
dır. 

Evvelâ maddenin 1 nci fıkrasındaki «Ata
türk inkılâpları» fıkrasunı gayet beğenmekte
yim. Zira, inkilâpları devrim mânasına alma
dığımdan; devirmenin emri hazırı «Devrim» 
kelimesini beğenmediğim için bu «Inkilâplar» 
kelimesini getiren Bakanlığa, bu zihniyetinden 
dolayı teşekkür ederim. 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Onu 
Komisyon yaptı. 

AHjMET BULDANLI (Devamla) — Sayın 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı tasrih edi
yor, «Bunu Bakanlık değil, Komisyon yaptıı» 
diyor. Bu maddeyi getiren, rey veren bütün 
üyeleri de canı gönülden tebrik ediyorum. 

Kendilerine, yarınlarımızı idare 'etsinler 
diye emanet ettiğimiz gençliği; Atatürk mil
liyetçisi, vatanperver, Türk vatanı uğruna ca
nını feda etmekten çekinmeyen birer insan 
olarak yetiştirme durumunda olan öğretmen
lerimize de teşekkür borçluyuz. 

Bir arkadaşımızın burada beyan ettiği gibi, 
hiçbir Adalet Partili, vatanperver öğretmen
lerimize ne bühtan eder, ne hakaret eder, ne 
de onların karşısında olur. Bizleri irfanlarıy-
le, idrakleriyle, bilgileriyle tenvir edip bu
raya gönderen öğretmenlerimize ancak teşek
kür borçluyuz Yoksa; milliyetçi, vatanperver, 
hürriyetçi, demokratik nizam taraftarı hiçbir 
öğretmenin karşısında değiliz. Ama velâkin; 
bir rejim uğruna, bir doktrin uğruna öğretmen
liği bırakıp parti kuran ve bugün altı yediyüz 
tanesi örfi idare mahkemesinde hesap veren 
öğretmenleri de öğretmen olarak kabul etmiyo
ruz. (A. P. ve C. Cr. P. sıralarından ı«Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Yoksa, 80 bin öğretmenin vatanperverliğin
den, ahlâkî salâbetinden, düşüncelerinden şüp
he etmiyoruz. Bir A. P..'li üye eğer herhangi 
bir öğretmen hakkında böyle bir hitapta bu
lunmuşsa (Bulunamaz, bulunmamıştır) ancak 
ithamı); tahmin ediyorum yalnızca; Kızıldere-
deki anarşistlerle beraber bulunan; Diyarba
kır'da halkı isyana teşvik eden; Adana'da Tür
kiye işçi Partisini kurmaya önderlik eden; 
Muğla'da köylülü teşvik edip tütün mitingi 
yaptıran, zeytin mitingi yaptıran, halkı halka 

düşüren, imanlı insanlara, «Hain» diyen, «Sa
tılmış;» diyen, «Komprador» diyen, «Bu düzeni 
devireceğiz» diyen siyasî partilerin önüne ge
çen; Milas'ta - madde ve yer ismi zikrediyo
rum - Sayın Ecevit geldiği vakit cadde üze
rinde tak kurup karşılayan öğretmenlere râ-
cidir. Böyle öğretmeni, ben öğretmen olarak 
kabul etmiyorum. 

INURl ÇELtK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Demirel'i karşılarsa öğretmen olur. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Benim 
genel başkanımı veya beni karşılayamayacağı 
gibi, hiçbir siyasî parti genel başkanını karşı
layamaz. Öğretmen, önce bir Devlet memuru
dur; Devlet memurunun bağlı olduğu bir sta
tü vardır; politikaya karışamaz,, siyasete gire
mez, hele hele hiçbir hal ve şekil altında, hiç
bir güç altında; Türk öğretmeni millî duygu-

| dan, millî şuurdan aykırı olamaz, aykırı düşü
nemez. 

•MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — 'Saym 
Turhan Bilgin; sayım Başkanı, lütfedip ikaz 
etmez, misiniz. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — işte, Sa
yın Üstündağ, bu benim düşüncem, sizin düşün
cenizin alternatifidir. Siz, benim tam aksimi 
söylüyorsunuz... 

NURİ ÇELTK YAZIGIOĞLU (Çankırı) — 
Buldanlı Türkçe konuşmuyor mu?.. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. Madde hakkında devam ediniz Sayın Bul
danlı, karşılıklı konuşmayın. Sayın Üstündağ, 
lütfen.. Siz de söz istemişsiniz, bundan sonra 
siz konuşacaksınız efendim. 

AHMET BULDANLI (Devamla) —~ Şimdi, 
Salyın Başkan, ıbir arkadaşımız, «Buldanlı Türk
çe konuşmuyor» diyor. 

ÎBAŞKAN — Rica ederim karşılıklı konuş
mayın, madde hakkında söyleyeceğinizi söyle
yin* 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Nite
kim T>u madde de (aşağısını okusanız) mlütesel-
silen 'bir ifade ıgetiriyor ve diyor ki, «Konuşu
lan dilde..» Yani Türkçe, şurada kelâm öttiği-
ımıiz şekilde; ama, «nesiller arasındaki irtibatı 
'bozacak, dünkü Farafoi'yi Nedim'i Puzûli'yi, Ko-
çilbey'i okuyamayacak derecede nesilleri -ayıran 
dil ıhiçibir şekilde konuşulmayacak» diyor: İşftoe 

I Atatürk milleti için (bunu demiştir. AtaJttürk 
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milliyetçisi, nesilleri irtibatlandıran bir 'köprü
dür. Atatürk 'milliyetçiliği, dünü bugünden ayı
ran değil; Türk millî tarilh şuurunu yaratan 
bir idealdir. Türk tarihini 1'924'de (başlatan zith-
niyeltin karşısındayız: İşte Atatürk milliyetçi
liği 'budur. Türk tarilhi 3000 yıllık bir maziye 
sahiptir. 3 0Û0 yılımdan 'beri bu vatan toprağı 
üzerinde 'emek vermiş, kan akıtmış nesilleri de 
biz hatırlayacağız burada. 

tşte tedvin edilen bu madde, öğretmenlere 
bu vazifeyi veriyor. «Türk .milliyetçiliğini aşı
layınız» diyor: Lenin'ei, Mao'cu, Kastro'cu 
gençler değil; Ziya Gökalp gilbi düşünen.. De
min Iburada arkadaşımız şark - garp tefrik ede
rek, «Şark çocukları imkânlardan faydalana
mıyor; Batılı, Egeli çocuklar daha çok muvaf
fak oluyor» dediler. 

MUSTAFA 'ÜSTÜNDAĞ i (Konya) — Yalan 
mı?.. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Ya
lan. İspat edeyim yalan olduğunu. Ziya 'Gökalp 
Diyarbakırlıdır. Marifetname müellifi Hakkı 
femail bey, Erzurumlu'dur, ve bugün içimizde 
fikir arlamı, ilim adamı olan Meclis Başkanı
mız şarklıdır, kendisi ilmî kifayetten mahrum 
mudur 1. 

Elimde istatistik yok ama, üniversiteleri-
imizden yüzlerce iisim söyleyebilirim. 

îşite muhterem üyeler, sabrınızı suiistimal 
etmeyeyim; 'bu ımaddıe ile üniversitelerimdze, ilk
okuldan üniversiteye kadar bütün ekollerimize, 
bütün kadamelere vazife tevdi ediyorum: Tür
kiye'de Atatürk İnkilâplarmi'; yani, İslah edici, 
(tanzim edici, düzenleyici mânadaki inkılâpları 
kalbul ettireceğiz herkese; ama devirmeyeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın (Bul damlı bir dakikanız 
var, lütfen toparlayınız. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Yapa
cağız, yükselteceğiz, ihya edeceğiz sonuna kadar. 
Türk gençlerine Türk milliyetçiliğini vereceğizi: 
Türk gübi düşünecek, Türk ıgilbi ağlayacak... 

NURİ ÇELİK YAZ1GIOĞLU (Çankırı) — 
Ağlamaz, ağlamaz. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Kıbrıs' 
ta, Kerkük'te, Yunanistan'da vatandaşlarımız 
.inleyerek ağlar, ölürken; Vietnamlı ilcin ağla
mayacağız. İşte, bu madde bunun için getirili-
yo?. 

Teşekkür ederini. (A. P. sıralarından alkış
lar) 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Üstündağ. Yal
nız bir şeyi hatırlatmak istiyorum; biliyorsunuz, 
konuşmalar 10 dakika ile sıniirlandınlmıiştı. Ona 
göre konuşmanızı rica ediyorum, teşekkür ede
rim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım j 

Bu konuda önergem de olduğu için, önerge
mi genel görüşmemle birlikte kapsamaya çalışa
cağıma ' 

Maalesef, ilk defa 'bu madde üzerinde biraz, 
tasarımın hudutları dışına çıkmaya başladık. 
Onun için benden evvelki konuşan arkadaşları
ma, konuşmalarım arasında mecburen cevap 
vermeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bu madde üzerinde 
verdiğim öneride, Hükümet teklifinin kabul 
edilmesini; Millî Eğitim Komisyonu ve Plân Ko
misyonunun kabul ettiği tekliften vazgeçilme
sini önerdim. önerimdeki neden şu: Hükümet 
teklifinin ikinci paragrafı şöyle bir satırla . (ta
mamlanıyor; «....Türk dilinim, çağdaş eğitim, 
bilim ve sanat dili halinde gelişip, zenginleşmesi
ne çalışılır» diyor. Bu kavramı, bu cümleyi Ko
misyonlar şu hale getirmişler: «Millî birlik ve 
bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak 
Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellik
leri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğre
tilmesine önem verilir. Çağdaş eğitim ve bilimi 
dili halinde zengimletilmesime çalışılır ve bu mak
satla Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbir
ler alınır» 

Değerli arkadaşlarım, buradaki bir kavrama 
dikkatinizi çekerim1: «Türk dilinin, eğitimin her 
kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılı
ğa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir» 
denmekitediı*. 

'«Aşırılığa kaçılmadan» kavramının kriter
leri nelerdir? Aşırılığa kaçılıp kaçılmamasını 
kim tayin edecektir, hangi kriterleri nerede or
taya koyacaksınız? 

'O bakımdan; bunları hiç birimiz koyaımaya-
eağiimıza göre, dilin canlı bir varlık olduğunu 
düşünmek mecburiyetimde olduğumuza göre; 
canlı olan Türk dili gelişen koşullar içerisinde, 
gelişen ihtiyaçlara göre gelişmek mecburiyetin
de olduğuna göre, bugün yaratılan bir keliımta-
yi belki birçoklarımız aşırılıkla damgalayacak; 
ama yarın hepimiz kullanacağız. 
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Ben, dil üzerindeki gelişmeleri tenkit eden 
'arkadaşları şok gördüm. Buna «İçtenlikle» inan
mıyorum diyor. Halbuki; «İçıtenlikle» kelimesi 
son zamanlarda dilimize girmiş yeni bir kelime. 
Efendim, bunlara ne oluyor, bunlar ne gidiyor 
ve dil üzerinde konuşuyor, «özgürlüklerimizi kı-
sıtlıyoır» diyor.. Halbuki «özgürlük» yeni ^bir ke
lime. Dil üzerinde çok basit tenkitler yaparken 
yeni kelimeleri kullanan arkadaşlarıma birçok 
sohbetlerde (üniversitede veya dışardaki soh
betlerde) rastlamışsınızdır. Haaıttâ ben öğret-
ımeriken, bir ara Konya'da Sayın bir Millî Eği
tim Bakanı, konferansında dil üzerinde çok de
ğerli görüşlerinin yanında bâzı şeylere değinir
ken, bâzı gelişmişleri 'tenkit ederken, «Kıvanç» 
kelimesini kullanıyorlardı. «Kıvanç» kelimesini 
kullanıyorlardı; yeni terimlerin bâzılarına hü
cum 'ediyorlardı. Bu, «kıvanç, içtenlik, özgür
lük» kelimeleri de bir zamanlar yeni ele alındığı 
vakit aynı şekilde 'tenkide uğramış kelimelerdi. 

CBu (bakımdan, eğer Sayın Komisyon iltifat 
huyurursa, bu maddenin, Hükümetin (teklif et
tiği şekilde geçmeşinde yarar vardır. Aksi (tak
dirde, bu maddeyi Komisyonlardan geıçen şek
liyle kalbul ederseniz, ya bu maddenin işlemezli-
ğini şimdiden kalbul 'edeceğiz veya bu (maddeyi 
işıler ihale getirmek istiyorsak; dilimize gelen her 
yeniliğe bir aşırılık damgası vurmayacağız. Bu 
şekilde damgalayanlar çıkabilir; ama (buna bir 
kriter koyamazsınız, 'koyamadığınız .müddetçe, 
nerdeyse «Türk dilinin (gelişmesini durduraca
ğız» der gibi bir reform tasarısının bir maddesi 
geliyor karşımıza. 

•Güzel buyurmuşlar; «Dil; bir milletin mil
let olma hasletini veren en önemli unsurlardan 
ibirisidir» öyle bir unsurdur ki, bir milletin kül
türünü meydana getiren öğelerin arasındaki ile
tişimi sağlar. (A. P. sıralarından, «öge ne de
mek?» seisleri,) 

BAŞKAN —• Efendim., hatibe lütfen müda-
halo etmeyiniz.. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Ba
na itiraz eden aırkadaşlarımıa çok teşekkür ede
rim lef endim. Çünkü dalha bugünden bana, pe
şinen hak vermiş oluyorlar. 

(Müsaade ederseniz, arkadaşlarıma ('özür 
dileyerek) kısa bir tavsiyede bulunayım. Üni
versitede (okunan bütün kitaplarda «öge» keli
mesini her yerde, her satırda Ibulursumuz. Ço
cuklarımız hunlan 'okuyorlar. 
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İtiraz; eden arkadaşlarımın 'önlerine yarın 
115 - "20 tane kitabı getireyim, koyayım; «öge» 
kelimesini okusunlar. (A. P. sıralarından gürül
tüler) Eğer buna karşıysanız Türk dilinin geliş
mesine karşısınız; huna da karşıyız; A. P. sıra
larından «.anlayamadık» sesleri, gürültüler) bu
na da karşılyız. C. H. P. (sıralarından alkışlar 
«Bravo» sesleri) 

FUAT AZMtOĞLU (Kütahya) — Konuştu
ğunuz cümlenizi anneniz anlıyor mu?. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, konuştuğum bütün kelime
leri burada tekrar açıklayıp öğretme niyetinde 
değilim. Anna, kusura bakmazsanız prensibi tek
rar vazediyorum1: Bütün diller, yaşayan diller 
camlıdırlar. Türk dili yaşıyor, ölü bir dil değil
dir Türk dili. Lâtince değil bizim konuştuğu
muz, 'Türk diil. Bırakın dil gelişsin. 

Yemi ibir öneri de getirmiyorum, «Hükümet 
tasarısının aynen kabulü» bu konuda bize daha 
yararlı olur diyoırum. Birimiz, «öge kelimesi ne
dir» diye itiraz ederken, yine aynı Adalet Par
tisi sıralarında (oturan diğer arkadaşlarım «öge» 
kelimesini anlarla, 'bilirler ve hattâ kullanmış 
olurlar ve rahatça anlaşırlar. 

Değerli arkadaşlarım, «öge» kelimesini an
lamayanlar zaibıtlara yazdırsınlar, onlara sonra, 
«,Sge kelimesinin açıklamasını göndereyim. 
(A. P. sıralarından gürültüler)' 

BAŞıKAN —• Efendim müdahale etmeyin.-
Buyurunuz sayın hatip. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, bu madde üzerinde yapılan 
görüşmeler sırasında bâzı şeylere değinildi. Dün
kü konuşmam sırasında da belirledim, her mes
lekte ufak tefek kötülükler cıfkar arkadaşlar : 
Doktorluk mesleğini arayın, bulursunuz; mü
hendisliği arayın, bulursunuz; avukatlığı ara
yın, bulursunuz; politikacılığı arayın, bulursu
nuz. öğretmenlik mesleğinde de bâzan yanlış 
'hareketler yapmış olanlar bulunabilir, öğret-
inıen mesleği üzerinde asıl tabanını ve nedenini 
ıbilimeden bâzı 'misallerle 'buraya gelerek, bu 
kürsüden öğretmen mesleğine ve öğretmene 
Saldırmayı bırakalım. Öğretmen mesleğine siz 
saldırmaya devam ettiğiniz müddetçe.. Türkiye'
nin.... 

ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Biz sal
dırmadık. 



M. Meclisi B : 117 

MUSTAFA FEVZİ GÜNGÖR (İstanbul) — 
Biz saldırmadık. (A. P. sıralarından »gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Sayın hatip, konuşmanızı mad
deyle inhisar ettireceğiniz gilbi, lütfen bir şaftısın 
konuşmasını (bütün tüme.. Lütfen rica ediyorum. 
(A. P. sıralarından gürültüler.) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Öğ
retmen 'bizimle beraberdir, biz de onunla bera-
beriZi 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Ba
kın 'değerli arkadaşlarım, nasıl saldırıyorlar? 
(A. P. sıralarından «Biz saldırmadık» sesleri.) 
İzalh edeyim; nasıl saldırıyorlar öğretmene ? 

BAŞKAN — Kimse isaldırmamiiştır Sayın ha
itip, kimise saldırmamıştır 'Sayın Iha/tip. Lütfen 
maddeye inhisar etltirin konuşmanızı. (A. P. sı
ralarından gürültüler) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ; («Devamla) — Türk 
öğretmeninin yeterince milliyetçi olduğuna inan
mak mecburiyetindeyiz hepimiz. 

AHMET BULDANDI (Muğla) — Takip edi
len demi?.. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sa
yın Ecevit geliyorken tak kurarak karşıladı di
ye buradan hitabötmeye kalkarsanız, Türk öğ
retmenini kırarsınız. 

BAŞKAN —• Efendim, Sayın hatip... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
öğretmeni kırarsınız. (A. P. sıralarından (gürül
tüler.) 

öğretmeni kırarsınız. Sayın Genel Başkan 
Demire! de bir yere gittiği zaman, memleketin 
'bir partisinin genel (başkanı igeldi diye, Türk 
•öğretmeni o toplantıya katılır, dinler, aydınlan
maya çalışır. Bu sizce suç değildir, bizce de de-
ğildii'. Bülent... 

MEHMET KAZOVA (Ttokat) — öğretmen 
için bu ama. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Dikkat edin arkadaşlar, dikkat edin. 

MEHMET KAZOVA (Tokat) — Öğretmenli
ği bilen için... 

BAŞKAN — Madde hakkımda konuşun sa
yın hatip. 10 dakika dolmuştur, lütfen toplarla-
ym: 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ^ (Devamla) — 
Madde hakkında konuşuyorum. O zaman, öner
gem üzerinde söz alır, gelir konuşurum. 

— 33 

29 . 5 . 1973 O : 1 

Değerli arkadaşlarını, sözümü dinlemeden 
hareket ettiğiniz için yanılıyorsunuz. Demek is
tiyorum ki, bu mıemlcketin politik sisteminin 
içerisinde rol oynayan partiler, partilerin genel 
başkanları memleket düzeyine çıktıkları zaman 
o memleketin vatandaşı durumunda olan öğret
men bu genel başkanları bir kenarda da olsa 
dinlemek isterler, 'gelirler. Bu suç değildir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Arabaya, bi
nerek mi?.. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Arbaya binerek g'Cİir köyden, eğer köyden ge
lecekse. Başka' imkânı yoktur, yaya gelecek 
'durumu yoktur. Biz sayın... 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Çocuğu 
kim okutacak? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Pazar günü olmuştur; çocuğunu terketmez Türk 
öğretmeni. Nasılki Türk öğretmeni, Sayın Demi-
rel'i dinlemek üzere geldiği zaman, biz bunu 
bir malhzur olarak görmezsek; Sayın Ecevit'i 
dinlemeye geldiği zaman da mahzur olarak gör
meyiz. Rahatsız olmaya başlamayın. 

Türkiye büyük çapta değişmektedir, deği
şecektir; karşılayacaklardır ve önümüzdeki se
çimler çok şey gösterecektir değerli arkadaşla
rım. Bir konuya daha değinmek isterim: 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) _ «Kar
şılar» dediniz.. 

AHMET BULDANDI (Muğla) — Bu suç
tur, bu suçtur. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, müddetiniz 
(bitiyor, lütfen toparlayınız. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ((Devamla) — 
«Karşılar» demedim değerli arkadaşlarım, din
lemeye gelir dedim. Lütfen iyi dinleyin. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Za
bıtlarda var. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ '(Devamla) — 
Köyden arabaya binerek ıgelir dedim, bunu kar
şılama sayabilirsiniz. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Bir 
öğretmen bir partinin genel başkanını' karşıla
yamaz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, yine benden evvel konu
şan Sayın Buldanlı, (Dikkatli konuşmanız lâ
zım Sayın Buldanlı) tütüncülerin yaptığı ku
rultaydan, zeytincilerin yaptığı çalışmalardan, 
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üreticilerim yaptığı -kurultaylardan burada san
ki anarşist hareketlermiş gibi bahsettiler. 

(AHMET BULDANLI (Muğla) — Miting, 
nıdting. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
(Değerli arkadaşlarım, ısizler ve bizler haklarınıı-
zı savunurken yer yer sesimizi yükseltiriz, top
lantılar yaparız; ama bu ımemleketin ekseriye-
tini .teşkil öden köylüler, işçiler veya üreticiler 
Ibir kurultay yaparlar, örfî idarenin izni dahi
linde otururlar, .meselelerini anlatırlarsa bu, 
anarşist hareket mi olur? Yapmayın bunları. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Kurultay 
değil o. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Yapmayın bunları. Sizin saldırdığınız şeyleri 
biliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağı ne alâkası var 
bu kanuşnıanın madde ile?... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Örfî İdare izni ile resmî toplantı -olmuş ve konu
şulmuştur. 

BAŞKAN — Müddetiniz de bitmiştir. Ben 
müsamaha ediyorum, lütfen .toparlayın. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ -(Devamla) — 
Sayın Başkan, ayrıca önergem üzerinde söz al
mayacağını. Hemen sözümü topluyorum. M'üsa-
'm'ahanıza teşekkür ederim. '(A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

(BAŞKAN — Teşekkür edenin. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Beni anlamanızı iliştirdiaım ediyorum değerli 
Adalet Partili arkadaşlarım. 

FUAT AZMİOĞLU ..(Kütahya,) — ..«(Saldır
mak» kelimesi Türkçe kelime midir?.. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Ben aslında, madde üzerinde konuşulurken 'böy
le meselelere •girilmesini istemeyen bir arkadaşı
nızım. Bir üyeyi uyarıyorum bu konuda, bu ne
vi şeylere girmesinler. Bunun ne partilerine, ne 
şahıslarına yararları olmaz, bunların ne için 
yapıldığını psikolojik olarak 'bilirimi. Bildiğim 
için do bu meyi şeylere girilmemesini bir te
menni 'd arak öneriyorum. 

ıŞu tasarının ürerinde bildiklerimiz kadar, 
tasarının metnine sadık kalarak münakaşa ya
palım. Yapacağımız kadar değişiklikler yapma
ya gayret edelim ve bakalım neticıesi ne olur, 
.görelim. 
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I Sözümü tekrar şöyle bitireyim değerli arka
daşlarım: önergem üzerinde konııışmayaıcağım. 
önerge verdim ve bu madde üzerinde Hükü
met teklifinin kabul edilmesini, .komisyonlardan 
geçen teklifin durdurulmasını istirham ediyo
rum1. Çünkü o kavramın kriterleri verilmediğin-

I den, herkes kendine göre ayrı bir değerlendir
me yaptığından, yöneticilerin başına çok iş çıkar 
değerli arkadaşlarım. Millî Eğitim Bakanlığı 
yapan arkadaşım elerde girer ve gerçekten Türk 
dilinin önüne baraj koymuş oluruz. Yaşayan, 

I igeliişen Türk dilinin gelişmesi istemeyerek en-
| ıgellenmiş olur. İsteyerek demiyorum, istemeye-
I rek enigellilemiş oluruz. 
I Teşekkür ederim ,saygılar sunarım. 
I . BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

-MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
I (Uşak) —.,Söz istiyorum. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
I Söz istiyioruım 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Bir hususu 
açıklamak istiyorum. 

I BAŞKAN —• Sayın Bakan buyurunuz. Sayın 
Hun,SayınBakan konuşsun, sonra açıklarsı
nız; 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
I Sayın Bakandan sonra söz istiyorum'. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
I i (Uşak) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
I Sayın Hüseyin Dolun arkadaşım dün: «Sayın 

Bakanın bulunmayışını terikid ediyorum;» di-
I ye ibir konuşma yapmış. Millî Eğitim Bakanlığı 
• çiok geniş teşkilâta sahip bir Bakanlıktır. Ken

dileri de bunu gayet iyi bilirler. Temel Eğitim 
I kanun tasarısının da çok çok önemli bir kanun 

tasarısı olduğunu, biliyorum. Benim burada hu-
I bulunmamam dolayısıyle. bâzı arkadaşlarım, Sa

yın Hüseyin Dolun da dâhil olmak üzere, kanuna 
elıeımmiyet vermediğimizi ifade etmiş, onun iıçin bu-

I hımmadığımız söylenmiş. Bu, şüphesiz şahsî ol
duğu kadar katiyen iltifata mazhar olmayacak 
ve kanaatimce değer de verilmeyecek !bir müta-

I lâa tarzıdır: 
I Bir bakanın mesuliyeti yalnız bu kürsüde de-
I ğil, memleketin her tarafında ve her müessese 

ile beraber bulunduğu zaman caridir. Bende-
I niz de mühim bir yazife görmek için, yine bu iş

leri ileriki yıllarda daha iyi nasıl yürütebiliriz 
| diye bir araştırma ve konuşma yapmak için bir 

34 — 



M. Meclisi B : 117 29 . 5 , 1973 O : 1 

toplantıya ıgitmlştim, Bulgun süratle "buraya gel
dim. Sayın Hüseyin Dolun bir defa daha çıkıp 
da, bu kanunu değersiz bir kanun olarak ifade 
etmesin diye sureti mahsusa da arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, burada 10 neu mad-
de. münasebetiyle dil konusuna temas edildi. 
Arkadaşım yanılıyor, arzu ettiği husus mıetinde 
mevcuttur. Biraz daha genişletilmiş ve biraz 
daha tahkim edilerek metinde mevcut hale ge-
tiriimiştii'. 
• Millî Birlik ve bütünlüğün temel unsurların

dan biri olarak, Türk dilinin eğitimin her ka
demesinde özelliklerinin 'bozulmamasını isteriz. 
Özellikleri bozulsun, ister misiniz? Bunu kim is
ter, kim razı olur? Çünkü, dil, bir memleketin 
temelini teşkil eden, milletin temielini teşkil 
eden, birliğin, temellini teşkil eden bir unsurdur, 
hunun bozulmasını ister - misiniz ? İstemezsiniz 
ve aşırılığa kaçılmadan, aşırılığı destekleyebilir 
imisiniz? Her yerde okluğu gibi dilde de destek
leyemezsiniz. Yoksa, aşırılığı dilde destekliyor
sunuz mu diyeyim ? Bu mümkün değil. Böyle 
ıbir düşüncenin içinde 'olamazsınız, 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) ^ Aşırı
lığı kim destekliyor 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Haiyır, kalbul etmiyorsunuz da.. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Aşırı 
"olduğunu kim söyleyecek, aşırı olmadığını kim 
söyleyecek ? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
{Devamla) — Arz edeceğim, o da var ıecfendim. 

'öğretilmesine önem verilir, bu şekilde öğre
tilmesinin çağdaş eğitim ve bilim halinde zen
ginleşmesine çalışılır, zenginleşme vardır ve 
doğrudur ve bu maksatla Millî Eğitim Bakan
lığınca gereken tedbirler alınır. Çün kü, Devle
tin bir parçasının vazifesini gören Millî Eğitini 
Bakanlığıdır. 

Siz burada bir hususu söylemek istediniz; 
fakat söyleyemediniz, onu ben söyleyeceğim; 

«Türk Dil Kurumunun yaptığı dili kullanı
nız, kullandırınız» diyorsunuz veya herhaaıigi bir 
kimsenin oturduğu yerden icadettiği kelimeleri. 
kullanmaya mecbursunuz diyorsunuz, diyecek
siniz veya demek istiyorsunuz. Okul kitapların
da bu kelimeler yer alsın elemek istiyorsunuz, 
olmaz. 

Türkiye'de bir Millî Eğitim Bakanlığı var
dır, Devlet kuruluşunun bir parçasıdır, Bakan-
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lığın bir Talim Terbiye Heyeti vardır. Bütün 
bu kitaplar Talim Terbiye Heyetinin süzgecin
den geçer. İşte geçerken, bundan böyle bu mad
denin muhtevasına uygun olarak geçecektir. 
Bunun dışında geçmeyecektir. 

Arkadaşınım, bir misal vereceğim. 1965 yı
lında Erzurum'a gittim. Erzurum'da 300 kadar 
öğretmen bir şatonda toplandı ve kendileriyle 
konuşuyordum, «Herkes istediğini söyleyebilir» 
dedim ve 27 arkadaş konuştu. Aldığım notlar 
»içerisinde de 30 - 312 tane problem vardı. Öğret
men arkadaşlardan birinin konuşmasını dikkatle 
takibettim, konuşmasını anlamak mümkün de
ğildi. 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Cin'eedir 
herhalde o." 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — öğretmenin konuşması bittikten 
sonra, «Samimî olarak bu konuşmayı kaç kişi 
anlamıştır, kaç kişi anlamamıştır» diye sual sor
dum; 60 öğretmenin anladığı, 240 öğretmenin 
anlamadığı anlaşıldı. Şimdi bu bir misaldir, öğ
retmen anlamıyor 

Bir misâl daha vereceğim. 
HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Bakan da 

öğretmeni anlamıyor. 
•GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sen de anla-

muyorsun sahtekâr. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Şimdi onu da anlatacağım, öğ
retmeni kimin anlamadığını da söyleyeceğim.. 

BAŞKAN — Hüseyin bey, siz o kadar ko
nuştunuz ki herkes dinledi, lütfen müdahale et
meyin efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
i(Deıvamla) — Muhterem arkadaşilaır, simidi bir 
misâl daha vereceğim. Millî Eğitim Bakanlığının 
yüksek mevkiinde bulunan bir arkadaşımız, (ya-
aıi nereden nelere gidiyor bu dil meselesi, onu 
ifade etmek istiyorum, fikriyatının bozuk oldu
ğunu söylemek için arz etmiyorum) 1966 yılında 
Ibana bir rapor verdi, 43 sah'ife idi. Raporu dik
katle okudum, anlamak mümkün değildi. Âdeta 
yanına, kelimelerin karşısına tercümesini ya
parak okumak lâzım geliyordu. Bu rapor arşi-
vimdedir. Bu ardaşımla birkaç ay sonra karşı
laştım, bir toplantıda meselelerini anlatmasını 
rica ettim. Bana, şu bizim konuştuğumuz dil il e. 
konuştu, meseleleri bu şekilde anlattı. «Bir tarih-
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<te bana 'böyle bir rapor vermiştin, onun dili böy
le idi. Şimdi ise ne1 güzel konuşuyorsun, onu an
lam aidi m, seni anlıyorum. Sen her zaman yazı di
lini biüyle yazar, konuşmıa dilini böyle ani yapar
sın» dedim,. «Evet böyle yaparım» dedi. Olmaz 
'böyle şey arkadaşım. Evet, yazı dilinin bir ede-
Ibir vardır, 'bir insicamı vardır, bir düzıgünlüğü, 
bir güzelliği vardır, bir itinası vardır; ama 
konuşma dilinde de bir öğretmenin aynı Özelli
ği-, aynı değeri göstermesi lâzım gelir. Bu bir, 
diğer konu. 

Şimdi bu arkadaşım geçen senede bana bir 
rapor dallıa verdi, raporu konuşma diline ait bir 
ırfoprdu. 5 sene, 7 sene sonra ulaştığı yeni mer
imle... 

HÜSEYİN DOLUN (İstan/bul) — Muallim 
mi, öğretmen mi?.ı 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Devamla) — Acafba bu arkadaşım pişman mı 
•oldu da verdi, yoksa benim üzerinde hassasiyet
le durduğum için mi verdi1? Niçin verdi ise ver
di; ama bu seferki rapor konuşma dili ile yazıl
mıştı. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Milleti dil 
(bakımından muhtelif safihalar geçirmiştir. Bu 
safhalar, Orta Asya'daki ilk Türkçe kelimıelıer-
le, ondan sonra Karamamoğullarıfaın meşhur 
Türkçe dili ile bilâhara değişmiş, dilimizin içeri
sine Parsça ve Arapça girmiş. Bugün kimse Di
van Edclbiyatı tarzındaki bir şiir yazılmasını, 
Tanzimat Devrindeki şiirler ,gilbi, yazılar gibi, 
nesirler gibi yazılmasını beklemiyor. Bugünkü 
dile ıgeilmisiz, ama bu dile ıgelirken zorlamadan 
gelmişiz talbiî sdyri ile gelmişiz, zorlamak müm
kün değildir. Ruslar, 'Türkistan'daki Türklerin 
yaşlılarından gençleri ayırmak için ve onlara 
milliyetlerini tamamiyle unutturmak için yep
yeni bir dil öğrettiklerini ve çocuklarla baba
lar, anneler ve nineler arasında artık dil bağı
nın koptuğunu bilmiyor musunuz? Milletleri öl
dürmek için bundan başka çare var mıdır ? 

Böyle süratle dil gelişmesi olmaz, uydurma 
dil gelişmesi olmaz, bunun üzerinde hassasiyet
le durulularıdır. Türk Milleti şu veya bu şekil
de bir bölünmeye götürülürken dil bakımından 
katiyen bölünmemelidir, böldürülm.eme.lidir. Bun
da Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
hepsi beraiber olmalıdır ve 'buna karşı çıkmalı-
cîn' 
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| Çok değerli arkadaşlarım, bir noktada çok 
heyecanlıyım; Atatürk konusunda, Atatürk'ün 
Nutkunu yeni dile çevirmek, Atatürk'ü küçült
mek demektir. Atatürk'ün Nutku yeni dile çev
rilip okunamaz. O heyecanı onda duymak* mümı* 
kün değildir, ama bu yapılmıştır. Yapılaibilir, 
'•bu, okullara tavsiye edilemez. Atatürklün Türk 
Gençliğine hitaıbesini kendi ifadesinden duymak 
ile o 'Türkiçeden duymak arasımda büyük fark 
ve büyük heyecan vardır. Bunu bilmemiz ve 
unutmamamız lâzımdır. Fuzulî'nin bir şiirini 
Türkçeye çevirip Fuzûli'nin şiirinin heyecanı 
içerisinde okuyamaz, dinleyemezsiniz. Bu, bu
dur. Bunun münakaşası .da olmaımalıdır. Bir 
dernek vardır, bir heyet vardır. Atatürk tara
fından kurulmuştur, ken'dine ösagü bir çalışma 
tarzı vardır, çalışır, yapar, eder, okuyanlar 
okur okumayanlar okumaz... 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Özgü. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 

(Devamla) — özıgü kelimesini kullandığım için 
arkadaşım bana bakıyor. Gayet tabiî kullanırım. 
Zaman içinde Nkull amaç aksın, bir tanesini, iki 
tanesini senede bir defa kullanabiliriz; ama 
bana bin tanesini birden kullan diyemezsin. Ben 
öğrencilere, «10 bin tanesini birden öğrenecek
siniz» diyemem. Böyle şey olmaz ben onun müna
kaşasını yapıyorum, «özellik» kelimesi en çok 
sevdiğim bir kelimedir ve zevkle kullanırım; 
ama «özellik» kelimesi ortaya çıkalı herhalde 
20 sene oldu da** onun için belki kullanmaya ahş-
mışızdır. Hiçlbir şeyi zorlamakla halletmek müm
kün değildir. Bilhassa onu ifade etmek istiyo
rum., 

Şimdi gelelim öğretmen konusuna. 
Çok değerli arkadaşlarım; öğretmenler ve 

öğretmen şahsiyeti çok istismar edilmiş bir konu 
olarak ortadadır. Türkiye'de buıgün 2120 000 
öğretmen vardır. 2'20 000 öğretmenin 1160 OOO'i 
ilkokul öğretmenidir. İlkokul öğretmenlerinden 
'90 OOO'i köylerde vazife görmektedirler. 40 000 
köyde 90 0O0 öğretmenimiz vardır. Türk öğret-

' menini politikanın âleti haline getirmeye gay-
ı ret 'etmek, onu politika saflarına çekmek, haki

katen hicran verici bir hâdisedir. Çok rica edi
yorum, Türk öğretmenini kendi kendine bırakı
nız; mesleğine eğilsin, mesleğinin gelişmıesime 
^gayret etsin. 

18 yaşındaki genç kızımız, 18 yaşındaki genç 
I evlâdımız köye gidiyor. Bu köye giden ve okul-
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dan yeni mezun olup tecrübesi olmayan çocu
ğumuzu, iyi bir öğretmen olmak için yetiştir
mekten başka, hiç birimizin başka bir düşünıcesi 
olmamalıdır. Köye giden müfettiş, ona yalnız ve 
yalnız öğretmenliği Öğretmelidir. Başka şeyi 
öğretmeye hakkı yoktur ve 18 yaşındaki genç 
kızımızla, 'öğretmenimiz eğer bozuluyorsa, bo
zuyorsa, onu ilköğretim müfettişleri bozuyor 
diye alenen söyleyebilirim. vo 'bunun münaka
şasını yapa/bilirim. Çünkü, o buna doğruyu gös
termezse o eğri yola. gider. Gençtir, çünkü köy
de ona eğrilik aşılayacak kimse yoktur ve köy
lünün eğrilik aşılaması mümkün değildir. 

öyle ise, onu murakabe eden, ona sicil âmi
ri durumunda bulunan ilköğretim müfettişinin 
ıona doğru yolu gösterme mecburiyeti vardır. Bu, 
.en mühim konulardan birisidir. Tabiî bunun ya
nında öğretmen okullarından çıkan öğretmeni 
de, herhangi bir tesirin altında kalmayacak bir 
şekilde beton gibi yetiştirmeye de mecburuz. 
O da bir başka konudur. 

O takdirde, burada; öğretmen şöyledir, Öğ
retmen böyledir münakaşası yerine, öğretmeni 
öğretmenlikten uzaklaştıran hâdiseleri tahlil 
etmek vo omunla mücadele etmek için ne yapmak 
lâzım gelirse, onu burada tedvin etmek vo yap
mak, onlara yaırdımıcı olmak, bizim en büyük 
vazifelerimizden birisi olmalıdır. Çünkü öğret
men, melmleketin temelini teşkil edecek gençle
rimizi yetiştirecektir. 

Çok sayın arkadaşlarını, diğer maddelerde 
sırası' gelince bâzı mütalâalar dalha arz edebili
r im; fakat bu öğretmen konusunda çok hassas 
bulunmamızda fayda vardır. 

Dil meselesini de bu şekilde arz etmiş bulu
nuyorum. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN —• Sayın Bakanın konuşması bit
sin, ondan sonra beyefendi. 

Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(üevamla) — Bu konuda, bu maddedeki mâru
zâtım bu kadardır. 

Çok teşekkür ederim efendim. (A. P. sırala
rından alkışlar). 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Bir mese
le ile ilgili sual sorabilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sonra efendim, daha söz iste
yenler var. Sayın öünigör Huın ve ondan sonra 
da Sayın Nuri ÇeMfc Yazıcıoğlu söz istemişler
dir. 

Buyurun Sayın Hun, 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin saygı değer üyeleri; * 

Dün, Temel Eğitim Kanunu ile ilgili müza
kere .anında, C. H. P. li sayın üyesi Hüseyin 
Dolun'un; baştan sona kadar öğretmeni tah
rik eden, öğretmenin gençleri yetiştiıme husu
sundaki anarşi kokan telkinlerini, buradan bü
yük protestolarla hep beraber dinledik. Bu pro
testolar .meyanında benim kendilerine söyledi
ğim ve teeddübettiğim bir ifade içinde muh
terem Türk öğretmenine, beni yetiştirmiş Türk 
öğretmenine, nasıl bir ifade içinde bilmiyorum 
zabıtlara .geçti, böyle bir beyanımın yanlış ola
rak zabıtlara .geçtiği inancını paylaşmaktayım. 
Türk öğretmenini, her zaman saygı ile, hürmet
le ve kendi ıgörev sınırları içinde gördüğü hiz
metleri ile ,takdir etmemek .mümkün değildir. 

Yalnız, bir hususu samimiyetle ifade temek 
istiyorum. Dün burada anarşiyi, yıkıcı öğret
meni âdeta teşvik eden Sayın Hüseyin Dolun 
ve onun zihniyetinde; uçak kaçıran, idam edil
miş Deniz Gezmişler için heykel dikilecek diyen 
ve ondan sonra daha öğretmen dâvaları bu 
memlekette ıhalledilmezse, Adapazarı Şehir Ku
lübünde yemekli bir öğretmen topluluğunda; 
(«Öğretmen meseleleri halledilmediği zaman, 
daha Türkiye çok Deniz Gezmişler yetiştirecek» 
diyen öğretmenlerin fikirlerine katılmak ve bu 
kabil öğretmenlere ve başta Hüseyin Dolun gibi 
fikir sahiplerine bu ifadede bulunmak, tahmin 
ediyorum istismara imkân verilmemesi gereken 
bir husustu. Ben böyle bir beyanda bulundu
ğumu tahmin etmiyorum; ama zabıtlara nasıl 
ıgeçtiğini .de bilemiyorum şu an. Ben eğer böyle 
bir beyanda bulunmuş isem, muhterem Türk öğ
retmenine asla ve kat 'a böyle bir beyanım ol
mamıştır. Hüseyin Dolun ve onun zihniyetinde
ki anarşist, yıkıcı, memleketi kızıl .komünistlere 
peşkeş çeken, Türk Devletini yıkmak isteyenlere 
karşı söylemişimdir. 

Saygılar sunarım. (A. P, sıralarından «Bra
vo» sesleri ve alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelik Yazıcı
oğlu. 
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HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sataşma vardır, söz işitiyorum. «Hüseyin 
Dolun ve onun gibi komünistlere» diyerek, bir 
ifade kullandıHar. Sataşma vardır, söz istiyorum. 

MUSTAFA ÜSTÜNlDAÖ (Konya.) — Bu 
Mecliste komünist yoktur. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, zabıtların aynen okunmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim bir dakika. Sayın Ya-
zıcıoğluna söz vereceğim ve zabıtları okuyaca
ğım. 

Buyurun Sayın Yazıcıoğlu. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
ıSayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Bugün bir ,kae kez huzurunuza çıktım, yine 
tekrar ediyorum; çok önemli bir kanun tasarısı 
görüşülüyor. Lütfen teknik konulara değinelim, 
vansa bir fikrimiz söyleyelim. Bu birbirimizi 
[hırpalamaktan hiç bir şey kazanmayız, iki ta
rafta kaybeder arkadaşlar. 

Şimdi, dillin ıgeliışip zenginleşmesine - iben 
teknik taraflara değineceğim - hiç kimse engel 
olamaz sayın arkadaşlarım. Size aile ocağın
dan bir örnek vereceğim. 

Ben köylü çocuğuyum. Biz çorbaya da aş 
deriz; tarhana aşı deniz, çorba yiyeceğim deriz. 
Evde böyle söyleriz. Geçenlerde evde, canım 
tarlhana çorbası istiyor, çorba yiyeceğim dedim. 
6 yaşındaki kızım, (okula gitmiyor, öğretmen 
(bozmadı daha) «baba çorba yenmez, içilir, özür 
dilerim» dedi. Buyurun arkadaşlar, mecburlsu-
nuz kendimizi yenilemeye. Uzay diyor, televiz
yon izliyor, teknik gelişmiş, mecbursunuz.. 

ISayın Bakan burada (bâzı öztürkçe şeyler 
söyledi. Mecburuz, söyleee'fcsiniz. Hepimiz bu 
noktaya geleceğiz arkadaşlar. Kimse bunu en
gellemeyecek; ama, ibir arkadaşımın .burada de
diği gıilbi, artık ne çok geriye gidilecektir ve 
ide uyduruk dediğirıiz şeyler zaten kullanılmaz. 
Tutarsa kullanılır. 

Balkınız, hocamız buradalar. Kendileri bev
liye müteıhasısısı, profesörü. Zeyli dudî-d averî 
mi diyoruz, kör bağırisak mı diyoruz Sayın Ho
c a m ! Kör bağırîsak diyoruz. Artık buna dil dön
müyor canım. Şiir okur gibi; «Zeyli dudî-i ave-
ri..» Artık arkadaşlar, «dili» demiyoruz, «ke
narı, diyoruz; «zaviye» demiyoruz, «açı» diyo
ruz, «mesaha» demiyoruz, «yüzölçümü» diyoruz. 
Muasır dememiş tasarı ıbile, Sayın Bakan dahi 
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demediler ,aramızda birkaç kuşak farkı var, 
ISayın Bakan burada «çağdaş» dediler. Sayın 
Dcmirel'in buradaki bir konuşmasında «ıgelecek 
kuşaklar» dediğini ben okudum ve kıvanç duy
dum. Ne var bunda arkadaşlar, ne var?. 

Sonra beyefendiler, Türk Milleti konuksever
dir, bu konuya değinmek istemiyordum, mec
bur ettiniz. Filanı karşılamak suç, falanı kar
şılamak ayıp değil. 1968 yılında Sayın Demi-
rel'i Atatürk Öğretmen Okulunda ben bütün 
öğrencilerimle karşıladım ve 47 kişilik millî 
halk türküleri ekibime millî giysileri giydirdim 
ve kendi huzurlarında konser verdim. Heyecan
landılar... 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — O za
man Başbakandım. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Evet Barbakandınız; ama tutum değişebilirdi, 
başka türlü de hareket edilebilirdi, usulen de 
karşılanabilirdi. Bunları yapmayalım arkadaş
lar. Falan devlet büyüğü gelmiş, filân partinin 
lideri falan yere ıgelmiş, dinlemek ister bir in
san. Çoğu meraktan gelir, korkmayın, çoğu sev
diğinden gelmez, ne biçim adammış, diye gelen
ler de vardır, etmeyin, üzülmeyin, daha korka
cak kadar değil bu işler ,o noktaya varmamış
tır, heyecanlanmayın o kadar birden bire, bu 
kadar feverana kapılmayın. 

(Sonra arkadaşlar bu millet o kadar konuk
severdir ki, iki tavuğu varsa birini evine ge
len misafirine keser arkadaşlar, bunları burada 
ele alıp da; filânı karşılamış, falanı hoşlamış 
diye yadırgamayalım. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Haniya tek
nik konuşacaktın?. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Birisi söyledi oradan, oradan lâf attılar da onun 
için cevap verdim. 

Şimdi arkadaşlar geliyorum, gençlik Fuzu-
li'yi de anlayacak... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Hani 
teknik konuşacaktın, hani fakir söyleyecektin? 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Söylüyorum beyefendi, konuşturmuyorsun, ce
vabını alacaksın mecburen. 

'BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efen-. 
dim, rica ediyorum. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Siz fikir istemiyorsunuz ki, mecbur ediyorsu-
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nuz, cevabını akacaksın, müdahalelerle beni kor
kutamazsın, sen sataştıkça 'ben burada daha iyi 
konuşurum. Bunu bilesin. 

BAŞKAN — Sayın hatip, madde dışına 
çıkmayınız lütfen. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
ISayın arkadaşlarım, gençlik Fuzûli'yi anlaya
cak, .Baki'yi anlayacak, Nedim'i anlayacak, 
Karacaoğlan'ı da anlayacak, Aşık Veysel'i de 
anlayacak; ama Bâki'nin; Beni candan usandır
dı, cefadan yar usanmaz mı».. 

AHMET TOPALOĞLU (Adana) — Bâki'
nin değil, Fuzuli'nindir o. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Evet, Fuzuli'ııin bu şiirini okuduğu zaman genç
lik bunun kalılbım çıkaracak; cefa ne demektir, 
can ne demektir ,usanmak zaten Türkecdir; Fu
zuli çok Türkçe yazmıştır esasen çağına göre,, 
o çağın en Türkçe -kullanan insanıdır, öğretmen 
(bunları anlatacak. 

Atatürk'ün nutkunu da öğrenecektir. Sayın 
Bakan burada Atatürk'ün çevrilen nutkunun 
anlaşılamadığını ifade ettiler; bâzı noktalarına 
katılırım; ama gençlik şimdi Samsun'a çıktığım 
zaman manzarayı umumiyeyi anlamaz arkadaş
lar. 

(A. P. sıralarından «nasıl anlamaz* ses
leri). 

RAŞKİAN —• Müdaihale etmeyelim efendim 
lütfen. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Bunun ortası bulunacak arkadaşlar. Ne saray
lının diline göre, ne de arkadaşlarımın buyur
duğu gibi çok aşırı giden, uyduruk denen şey
lere gidilmeyecek. Köy kahvesinde anlaşılan 
dile çevrilmesinden yana olmalıyız. Bunlar böy
le kalıp ıgibi kalmamalı. Çağdaş!aşmalıyız, ye
ni yeni buluşlara uymalıyız. Zaten yazmış ora
ya, ne diyor? Bilim dili, çağdaş eğitim dili ve 
bir kavram dalha çıktı, sanat dili. Meselâ resim 
sanatında bâzı yenilikler var, okuyoruz; «kübi
zmi» falan, buna benzer yenilikler girecek, bun
ları atamayız, bunlar zaten sınırlarımızı zorla-
yac'aklar. Biz gençliğin kafalarını, kötü ideolo
jilerin gelmesinden korumaya çalışmalıyız. Bu
nun yolu şunları gerçek şekliyle çıkarmak, hal
kın ihtiyaçlarına göre çıkarmak, ölçü ne ise o 
ölçjüye göre çıkarmak, kendimiz iktidara geldi
ğimiz zaman, «Ben Halk Partiliyim nasıl uygu

larım; ben Adalet Partiliyim, bu iş ııa'sıl işime 
yarar, falanın hakkından nasıl gelirim», şeklin-' 
de değil, memleketin ihtiyaçlarına göre bunlar 
düşünülsün; çabamız bu, uğraşımız İbu. 

Arkadaşlar, yapmayın ,biraz önce bir çok 
öneriler verdik, hiç birine iltifat etmiyorsu
nuz, '[bunlardan hiç birisi de doğru değil mi? 
Hepsi mi yanlış? 

Bu takdirde ne oluyor? Siz o tarafa asılı
yorsunuz, biz o tarafa asılıyoruz, böylece bu 
işler yavaşlıyor. Bu Yüce Meclise de iyi bakıl
mıyor arkadaşlar. İyi dinliyorsunuz.. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Nasıl ba
kılıyor ? 

NURİ CELİ KYAZICIOĞLU (Devamla) — 
Şimdi sayın arkadaşlarım.. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın hatip, vakti
niz dolmak üzere lütfen konuşmanızı bitiriniz. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Teknik ko
nuşuyor arkadaşımız Sayın Başkanım bırakı
nız konuşsun. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Eğer anlıyaibilıi yo lisanız ıbunıın teknik taraf
ları var Sayın Çakmak, ,ben buraya övgü için 
çıkmadım. 

Şimdi s-ayııı arkadaşlarım, çağdaş eğitim 
millîlik özelliğini taşımakla birlikte, çağdaş 
tekniği ve çağdaş ilmi de kapsamına alır. Dil 
ancak bu ölçüde gelişecektir. Ne kadar ileri 
atılsak bunu frenlemek mümkün olmayacak
tır. Edeıhiyat dili ayrıdır, sanat dili (ki edebi
yat ta bir sanattır) ayrıdır. Müzik, ayrı kav
ramlar, ayrı terimler dilidir. Ama, fizik, ma
tematik bilimler ,artık bunlar uluslararasıdır. 
Dışarıdaki bir dilin, bir kavramın Türkiye'ye 
ıgirmösini engelleyemeyiz. Her hangi bir buluş 
girecektir; atom girmiştir, bunun yerine Türk
çe başka bir kavram bulabiliyor musunuz? Mo
lekül yerine başka bir kavram bulabildik mi 
arkadaşlar? Mümkün olsa da bulsak ve yerine 
koysak ve daha iyi anlasak; ama mecburuz ora-
dakini biz de bu şekilde anlamaya. Modern ma
tematik çıkmış, bir çok arkadaşlar komisyon
larda yakındılar, bakıyorsunuz çocuklarımızla 
aramızda büyük uçurum olmuş. Bir arkadaşı
mız bu sene Millî Eğitim Komisyonunda mo
dern matematik kalksın ,dedi. Ben anlamıyo
rum, çocuğumuzla aramızda uçurumlar var, mo
dern matematik kalksın, deniyor.. 

— 39 — 
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Ben de anlamıyorum arkadaşlar, öğretmen 
(olduğum halde. Biz de klasik mantık, klasik ma
tematik okuduk. Benim kızıım lise ikide modern 
matematik okuyor, bir okuyorsun felsefe te
rimleri, mantı|k terimleri gibi almışlar, temel 
-cümle eliyor, yan cümle diyor, anlatıyor.. Yani 
arkadaşlar, ,biz anlamıyoruz diye ıbu kalkmaz. 
Yapmayalım bunları, meöburen çağdaşlaşacağız. 

Sayın Çakmak, teknik konuşuyorum her
halde değil mi? 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın hatip. 

Başka süz isteyen yok, önergeleri okutuyo
rum . 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanım tasarısının 10 ncu 

maddesinin Hükümetin getirdiği şekliyle kabu
lünü arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Üstündağ 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim Temel kanun tasarısının 10 

ncu maddesinin Hükümetten geldiği şekilde 
kabulünü saygryle öneririm. 

•Çankırı 
Nuri Çelik Yazıeıoğlu 

BAŞKAN — Efendim, her iki önerige aynı
dır, birlikte muamele görecektir, önergeleri oy
larınıza arz Gidiyorum. Komisyon ve Hükümet. 

II. — YOKLAMA 

NURİ ÇELİK YAZICIO&LU (Çankırı) — 
Çoğunluk yoktur Sayın Başkan, yoklama istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Hüseyin Dolun, Sayın Yazıeı
oğlu, Sayın Mutlu, Sayın Üstündağ, Sayın Bu
dak ayağa kalkarak ekseriyet olmadığını be
yan ediyorlar, yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Efendim, sonradan gelen sa

yın üyelerle mevcudumuzun 210'u bulduğu an
laşılmıştır. 

30 Mayıs Çarşamba günü saat 15,00 "te topla
nılmak üzere Birleşıilmi kapatıyorum. 

Kapanımla ıSaattd : 19,15 

»o<* 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

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 neü 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 . 1971) 

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 maddesinin (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 »ci maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve içişleri, 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, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 3'er üye seçi
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 Eeformu kanunu ta
sarısı ve Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm, 
Tarım ve Toprak Reformu, Edirne Milletvekili 
llhami Ertem'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/G90) (S. Sayısı : 869) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1973) 

X 5. — Üniversiteler kanunu tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/622) 
(S. Sayısı : 889) (Dağıtma tarihi : 2 1 . 5 .1973) 

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

24 . 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) Açık oya sunulacak i§leri gösterir. 
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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'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

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 kamun teiklifi 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 . 1972 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. — 7126 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 İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 136 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. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
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 Tevfikoğhı 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. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekilli Suna Tural ile Sinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'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. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 113 neü 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 istanbul Üyesi Rifat Öz-
türkçine'nin, 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 k a n - k o 
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 tadili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

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 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27.12.1972) 

17. — Burdur Milletvekili Mehmet özj>ey' 
in, Türk Ceza Kanununun 455 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 . 1 9 7 2 ve 27 .12 .1972 

21. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı 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. — îçel . 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 îçel 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 tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — Ankara Milletvekili Suna Tura! ve Si
nop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki 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'nm, 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. — istanbul 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 köjni, 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'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
309 hanede kayıtlı Enver özelin 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'ın 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 
Rifat Öztürkç'ine'nin, Toptancı halleri kanun 
tcikliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici 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 Aydın 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 Osmaın-
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 değişdikliğe dair M. Meclisi Adalet Komis
yonu rapoTU (M. Meclisi : 3/159; C. Senatosu : 
2/320) (M. Meclisi S. Sayısı : 78, 78'e 1 nci ek 
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 Adaİet Komisyonu raporu 
(1/520) (M. Meclisi S. Sayısı : 694, 694'e 1 nci 
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 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 133 ve 133'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihler] : 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 Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Mil
let Meclisince benimsenmeyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon rapora ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (Mılleit 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) 

43. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ile 
Ankara Milletvekili Suna Tural'ın Hâkimlerin 
de memurlar gibi milletvekilliğine adaylıklarını 
koyabilmek için 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 17 nci maddesinin tadiline dair ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 No. lu 
Geçici Komisyon raporu. (2/441) (S. Sayısı : 
891) (Dağıtma tarihi : 25 , 5 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım önadım' 
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka

nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (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 İhsan 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 İçişleri ve Plân 
komisyonlarından seçilen 7'ser 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 Oeak-
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 İçişleri 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 
İçişleri, 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 Deli veli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri 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 Milletvekili 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, İstanbul Milletvekili Kâzım Öze-
ke'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, 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 nçumaddeleri-
ıni 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; 
L/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 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı celâl ler
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, 
ilO'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 sayıb Kanunla eklenen ek geçici 
5 nci maddenin 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) 

L4. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plân komisyonları raporları (2/197) 
(ıS. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1 . 1 2 .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) 
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16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri lıakkmda kanun tasarısı 
ve içişleri 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'nın 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'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

20. — 1076 sayılı Yedek -Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 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 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın

da kanun tasarısı ve İçişleri, 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 kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve P]ân 
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 ilân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve içişleri 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 içişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

20. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve içişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

27. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Kotnisyonu 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 'de 
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 . 12 . 1972) 

29. — Kastamonu iline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin ören' 
in ölüm eezasma 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 nei ek ve 349'a 2 nei 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1.2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

32. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11'de 
nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu Fikriye'den doğma 
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 . 1 2 . 1972) 

33. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Aîioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu -
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351'e 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri t 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 
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34. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi Büyük-
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-
dal'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 .1971, 1 .2 .1972 ve 27 .12 .1972) 

35. — Bartın ilçesinin Esenyurt köyü ha
ne 47, Oilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
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 : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

36. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (.S. Sayısı : 511 ve 511'e 1 noi 
ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

37. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
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-

j rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad-
l de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
I Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor-
I lan (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 ve 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 
içişleri, 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 ncd 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 Demire! 
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 tarîhi : 
23 . 2 . 1973) 

47. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi 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 İne-
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 Komisyon 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 esM 
«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 MiMıetvekiili Şükrü Akkan'un, 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, Ercan 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 hakkını-



— 1 0 -

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 
îlmruluş 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. — Muratıoğlu Mehmet Kaçmaz'a vatanî 
hizmet teftihinden aylık (bağlanması hakkımda 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (.1/432) (S. Sayısı : 864) (Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1973) 

X 57, — Türkiye Cumhuriyetti Hükümetti ille 
Bolanda Krallık Hükümeti anaisındıa Hava Ulaş-
tıırması Anılaşımıasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırana, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/678) (IS. Sayısı : 865) (Dağıtma torihi : 
30 . 3 . 1973) 

58. — Yabancı memleketlerde Türk asıllı ve 
yalbaneı uyruklu öğretmenlere sosyal yardım 
yapılması hakkındaki 168 sayılı kanunun 5 inci 
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 ihdası 
hakkında 26 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun b-ulunduğuoıa 
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 cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/988) S. Sa
yısı : 875) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1973) 

61. — İstanbul Esentepîe Emekli Subayevleri 
35 blok B - 16'da oturan Rahmi Kızı Pembe Fai-
ze'den doğma Rami İslâm Bey Mahallesi nüfu
suna kayıtlı 1931 doğumlu Zahide Aynur Pak-
soy'un affına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/668) ((S. Sayısı : 874) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 4 . 1973) 

X 62. — Sayılarla müşterek bahis «Spor - Lo-
to» tertibi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Orhan 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 maddderinin 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 Türikmen ve 6' 
arkadaşının 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-



- H İ 1 — 

yonlarmdan 5'er üyeden kurulu 107 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/790) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 882) (Dağıtana tarihi : 16 . 5 . 1973) 

67. — Ege Üniversitesi kuruluş kadrolarına 
ait 695 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/787) (Millet Meclisi S. Sayısı : 884) (Da
ğıtma tarihi : 16 . 5 . 1973) 

68. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuru
luş Kadroları 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) (ıS. 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 kaâdınlmasına 
dair kanun tasarısı ve İçişleri, MiMî Savunana 
ve Plân komisyonlarından 5'er üyeden, kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/798) (SI Sayısı : 
888) (D-ağıtma tarihi : 22 . 5 . 1973) 

71. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve seç
men Kütükleri hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin 1 nci bendinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile C. Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki Kanunun 
7 nci maddesinin 1 nci bendinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve İçişleri, Adalet ve Ana
yasa komisyonlarından 5'er üyeden kurulu 104 
No. lu Geçici Komisyon raporu (1/253, 2/102) 
(S. Sayısı : 890) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1973 

(Millet Meclisi 117 nci Birleşim) 




