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vekili İ. Ethem Kılıçjoğlu'na cevabı.
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1. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, ekmeklik buğdayın ofislerce fırın
la ^a tahsisine dair Ticaret Bakanından
özlü soru önergesi (6/4)
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2. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, Ankara veya İzmir Belediyesince
Göltas Şirketine teminat mektubu verilip
verilmediğine dair Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/7)
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6. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Çalışma Bakanlığı basın uzmanı
Gökhan Evliyaoğlu'na dair Çalışma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/11)
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7. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, Nusaybin ilçesi Mezrik Köyünün
jandarmalar tarafından usulsüz arandığı
na dair Başbakandan sorusu ve İçişleri Ba
kanı Mukadder Öztekin'in sözlü cevabı
(6/12)
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î. — GEÇEN TUTAÎ AK ÖZETİ
Giresun Milletvekili t. Eteni Kılıçoğlu, Diya
net İşletti. Başkanlağı,
Tokat Milletvekili Keyzullah Değerli, halen
görev başında bulunan 14 bin civarındaki vekil.
imamın durumu ve,
Burdur Milletvekilli Ali Sanlı da, yapılmak
ta olan küspe ihracının mahzurları konularında
gündem dışı biner demeçte 'bulundular.
Bursa Milletvekili Sadı-ettin Çanga'nın ve
fatına dair Başkanlık tezkeresi okundu ve mer
humun aziz hâtırası önünde bir dakikalık saygı
duruşunda bulunuldu.
Millet Meclisi tarafından Anayasa Mahke
mesi! yedelk üyeliğime seçilmiş olan üyenin emek
liye .'ayrılması nedeniyle boşalan üyeliğe yenisi
nin seçilmesine 'dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunu
larak gereğimin yapılacağı bildirildi.
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına,
Kayseri Milletvekili Mchmıct Altmışyıedioğlu ve
2 .arkadaşının, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele
için gerekli tedbirlerin saptanması lamaeıylc
Anayasanın 88 nei maddesi uyannea bir Meclisi
araştırması- açılmasına dair önergesi (10/4),
üz e ı 'indeki gö rü ş m;ele ri 11 t ama nıla nıııa sı ııdan
sonra, neddolundu.
Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un; Türki
ye'dre suçların önlenmesi bakımından (6/1) ve,
Kaçakçılığın önlenmesi için alman tedbirle
re (6/2) dair sözlü soru önergelerine İçişleri
Bakanı Mukadder Öztekln,

Türkiye'de su ihtiyacımın karşılanması için
•yapılan çalışmalara dair sözlü soru önergesine
(6/3) Köy İşleri Bakanı Orhan Kürümoğlu;
Adana Milletvekili Osman Çıtırcik'm, basın
da yeı* alan Devlet ormanlarının; nüfuzlu 'kişi
ler tarafından paylaşıldığı iddialarına dair söz
lü soru önergesine (6/5) Orman Bakanı İsa Iliımı. Bingöl ve,
Kars Milletvekili Hasan Yıldırım.'in, halen
hizmette bulunan hâkim ve savcılara dair sözlü
soru önergesine (6/6) de Adalet Bakanı Hayri
Mumcuoğlu -cevap verdiler.
Ankara 'Milletvekili Rauf Kandemir'in, ek
meklik buğdayın ofislerce fırınlara tahsisine da
ir Ticaret Bakanından (6/4),
Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, Anka
ra veya İzmir Belediyesince Göltaş Şirketine te
minat mektubu verilip verilmediğine dair Baş
bakandan (6/7),
Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'
ı.u; Doğu - Anadolu'da çekilen yem sıkıntısına
dair Tarım Bakanından (6/10) ve,
Adana Milletvekili Osman Çıtırık'm, Çalış
ma Bakanlığı Basın Uzmanı Gökhan Evliyaoğ
lu'na dair Çalışma Bakanından (6/11) sözlü so
ru önergeleri ilgili bakanlar,
Muş Milletvekili A. Hamdi Oelebl'nin; MuşBulanık karayoluna dair Bayındırlık Balkanın
dan ((V^) Ve,
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1973 yılında Doğu ve Güneydoğu illerine ku
raklık nedeniyle yapılacak: yardımlara dair Baş
bakandan (6/9) sözlü soru önergeleri ilgili ba
kan ve soru sahibi;
Mardin Milletvekili Nurettin Yılımız'ın, Nu
saybin ilçesi Mezrik Köyünün jandarmalar ta
rafından usulsüz arandığına dair 'Başbakandan'
(6/12) sözlü soru önergesi de, soru sahibi Ge
nel Kurulda hazır buluıımiadığından gelecek bir
leşime 'ertelendi.

23 . 1 . 1974
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23 . 1 .1974 Çarşamba günü saat 1'5,00'te
toplanılmak üzere Birleşimie saat 17,40'da son
verildi.
Başkan
BaşkaııvekiM
Kr.-ıul Ziya Öztilrk

Divan Üyesi
Kastamonu
Mehdi Keskin,

Divan Üyesi
Kayseri
Tufan Doğan Avsargil

II. — GELEN KÂĞITLAR
23 . 1 . 1974 Çarşamba
Teklif
1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan"
m, Cumhuriyetin 50 nei yılı Af Kanunu teklifi
(2/78) (Adalet Komisyonuna)
Tezkere
2. ~ Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemİr'
in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 'da
ir Başbakanlık ıljezkere^i (3/159) (Anayasa ve
Adalet komisyonlarııi'dan mürekkep Karıma Ko
misyona).

BİBİNÖİ OTURUM
Açılana sa-?..ti : 15.00
BAÇÜÎAN : Ba5kr.Q"::d]i Esmal Z»"_7a Ö-türk
DİVAN ÜYELEEî : Tufan D o r a Avsargil ( K a y ^ r i ) , Mohii Kcsk'jn (İSastaıaccra)

•BAŞKAN •— Millet Meelkinin 33 ııcü Bi Yeşimini açıyorum.
I l ı . — YOKLAMA
BAŞKAN — Otomatik
cihazla yukkıraa
yapılacaktır, sayın üyelerin isimlerine yazılı
plâka üzerindeki beyaz düğmelere 'basmasını
rica ediyorum efendim.

(Y o kla m a ya pildi.)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz yardır, görir:
melere başlıyoruz.
239 —
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI

1. — Dışişleri Bakanı Halûk
Bayülken'in,
önceki birleşimde Diyanet İşleri Başkanlığı ko
nusunda konuşan Giresun Milletvekili 1. Ethem
Kılıçoğl-u'na ce vabı.
BAŞKAN —• Dışişleri Balkanı Sayın Bav
ulken, bir gündem dışı konuşmaya cevaben söz
(istiyorsunuz, buyurunuz efendim.
DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAVUL
KEN — Sayım Balkan, sayın ımilletveıkille'ri;
Diyanet İşleri Başkamı Sayın Lütfi Doğam'm, ahiren Suudi Arabistan'a yapmış ol
duğu ziyaretle ilgili olarak basınımızda bâızı
haberler cıikmış ve bu haberlerin bâzı yankılar
hâsıl ettiği görülmüştür.
Değerli milletvekili arkadaşımız Sayım Et
hem Kılıçoğlu dün. günidelm dışı yapmış olduğu
bir görüşmede bunları dile getirmiştir. Müsaa
denizle gerçek durumu ve konuyu ölçüleri içeırisümde ve kısaca aydınlatmak istiyorum.
Diyanet İşleri Başkamı Sayın Lütfi Doğan,
diğer Müslüman ülkelerin diyanet işleri baş
kanları me'yanında Suudi Ar abis tam Kiralı
Fayml'm davetlisi olarak hac farizesini yerine
getirtmek üzere Suudi Arabistan'a gitmiştir.
Sayım Doğan hac farizesini ifa ettikten sonra,
Kıral Faysal tarafımdan diğer 50 davetli ile
birlikte 'kabul olunmuş, (bu itibarla kendisi Kı
ral Faysal ile özel ,bir görüşme yapmamış tır'.
Bâzı 'basın haberlerinde belirtildiğinin ak«iıme, Diyanet İşleri Başkanımıza,
Türkiye'ye
petrol sağlanması konusunda ne bir gizli gö
rev, ne bir müzakere, ne ide arabuluculuk gö
revi verilmiştir. Sadece, Kıral Faysal tarafın
dan ka'bulündıe ve diğer şahsiyetlerle görüşme
lerinde halen bütün dünyayı meişgul eden
•enerji krizi ve petrol 'mesel esinlim ülkcımizde
de em aktüel konu olduğundan ve petrol üre
ticisi dost ülkelerden geçirilen şu devrede an
layış beklendiğinden bahsetmesd Diyanet İşleri
Başkanımıza duyurulmuştur.
Yukarda imânız hususoın, Anayasamuzın
lâiklik ilkesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı
nın vazife ve salâhiyetlermji belirten hükmü ile.
çelişen bir tarafı olduğunu zannetmiyorum.
Zira, Diyanet İşleri Başkanından bir parti

KONUŞMALAR
veya ışahıs namıma herhangi bir menfaat veya
oıüfuz
sağlanması istenmiş değildir. Ancak,
.memleike'iiımizin halem çok önemli bir 'mesele
sinden konuşma sırasında bahsetmesi telkin ,
olunmuştur. Bizim gibi lâik birer Devlet olan
pokçok Batı Avrupa ve diğer ülkelerde de
resmî gör evi erin im dışında bilim, sanat, dil ve
basın dallarındaiki şahsiyetlerin çeşitli vesi
lelerle yaptıkları ziyaret ve temaslar sırasında
kemdi ülkelerimi ilgilendiren aktüel konular
ve önemli meseleler üzerinde konuşmalar yapmalan 'rnıilletleraraısı alanda bildiğiniz
gibi
olağan ve ışık sıık rastlanılan bir husustur. Sa
yın Doğam'm yaptığı temas da bu 'ölçüler içe
risindedir ve mesele bundan 'ibarettir.
Saygılarımla.
• BAŞKAN — Teşekkür ederiim Sayın Bayülkem.
2. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Gü- .
neş'in, üniversite ve yüksek okullara giremeyen
lise mezunlarına dair gündemi dışı demeci.
BAŞKAN —• Gündcım dışı söz isteyen sa-.
yırı üyelerini üç adedime bu Birleşimde sö!z ve'rRID irrikânvnı bulmuş oluyoruz.
Üniversite ve yüksek okullara
giremeyen
lise mezunları hakkımda Sayın Mustafa Güneş
gündem dışı söz istemişlerdir, 5 dakikayı geç
memek üzıere buyurun efendim.
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın
Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin say
gı değer üyeleri; _
'Türk toplumunun tümünü ilgilendiren bir
sorunu dile getirmek ve bu soruna Hükümet
çe bir çözüm bulunmasını araştırmak amacıyle yükseik huzurlarınızı işgal ettim.
Sayım milletvekilleri, 1973 - 1974 öğretim
yılının ilk yansı bitmek üzeredir. Ama, takdir
edeceğiniz gibi halen üniversite, akademi ve
yüksek okullara girmek isteyip, giremeyen da
ha 125 bin civarında lise ve dengi okul mezu
nu gene delikanlılarımız açıktadır.
Bu durum, Türk toplumu, anne, baba ve
kardeşlerimiz için büyük bir tasa kaynağı ol
maktadır. Ümidini, yavrusunun gelecekteki is
tikbaline bağlamış babalar, anneler, bu endişe
lerinden dolayı elbette ki,
haklıdırlar. Zira,

290 —
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17 - 18 yaşlarında delikanlı olan yavrusuna iyi
bir tahsil yaptıracağı arzusuyla, yıllardan be
ri bugünü beklemiştir. Ne yazık ki, çocuğunun
da her hangi bir fakülte, akademi ve yüksele
okula girme olanağından yoksun olduğunu gö
rünce, elbette ki, Devlete, Devletin güvenliği
ni sağlamakla, işlerini görmekle yükümlü Hü
kümete ve kanun, yapıcıları olan, oy vererek
kendilerine vekil seçmiş oldukları Türk Par
lâmentosunun siz saygı değer üyelerine karşı
kırgınlık duyacak ve bir güvensizlik içerisine
girecektir.
Yüce Milletin isıe, kendilerini yöneten hu
kuk devletine karşı güvensizliği, elbette ki, hoş
bir' ortam yaratması şöyle dursun, yaratılması
istenilen düzenli bir ortamı yıkma.
tehlikesi
gösterir. Bu güvensizlikten de Devlete karşı
kin ve nefret doğar.
•Toplumumuzda böylesi bir kinin ve huzur
suzluğun
yaratılmaması için
Anayasamızın
50 nci maddesine uyarak, Türk
toplumunun
her bireyine, eğirimde fırsat eşitliği oluşumu
nu sağlamak mecburiyetindeyiz.
Anayasamı
zın 50 nci maddesi, «Halkın öğrenim ve eği
tim ihtiyaçlarını sağlamak, Devletin basta ge
len ödevlerindendir» der. Hatta, Anayasamı
zın aynı maddesinin diğer paragrafında ise,
«Devlet, maddî imkânlardan yoksun, başarılı
öğrencilerin en yüksek öğrenim
derecelerine
kaıdar çıkmalarını sağlamak amaeıyle burslar
ve başka yollarla geröken yardımları yapar.»
demektedir.
Bu oluşuma göre sayın milletvekilleri, li
selerimizi bitirmiş, diplomasını almış her öğ
rencimiz başarılı sayılmış demektir. Bu mad
de uyarınca, Millî Eğitim Bakanlığının bunlar
içeriğimde maddî
olanakları müsai d olanlara
•okumak istediği okulları temin etmek ve mad
dî imkânları normal olmayanlara da
okuya
bileceği bir okulu, yeteri kadar da maddî ola
nakları sağlaması Anayasal bir görevdir."
•İşte durumun böyle olması gerekirken, Mil
lî Eğitim Bakanlığı, Anayasamızın öngördüğü
bu hükmü yerine getirmemiş, gençlerimizin
lise ve dengi okul tahsillerimden sonra yapmak
istedikleri yüksek öğrenim olanakları tümüne
sağlanamadığı gibi, 360 - 370 puan alanlar da
hi bu seneki üniversite ve yüksek okullara gir
me olanaklarını bulamayarak yüz binin üae— 291
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rinde lise ve dengi okul mezunu, bu kış günün
de işsiz ve güçsüz bırakılıp sürüm sürüm sü
ründü r ülmekt edirle r.
Bu
nedenle de ülkemizde
kendiliğinden
gizli bir işsizlik sorunu yaratılmaktadır. Deli
kanlı gençlerimiz bu boş zamanlarını ya kah
vehanelerde, ya diskoteklerde
geçiniyor veya
500 - 600 lira gibi çok yetersiz bir ücretle ol
sun iş arıyorlar, Devlet dairelerinin kapılanını
aşındırıyorlar. Ne yazık ki, bu da ellerine geç
mediği için evlerine kin ve nefret
içerisinde
dönerek psikolojik
bunalım içerisine girmiş
oluyorlar.
İşte bu nedenledir ki, anneler, babalar ve
tüm toplum olarak huzursuzluk
geçiriyoruz.
Bu durumda olan gençlerimiz bir problem ol
maktan öte gidemiyorlar. Tümümüzü rahatsız
eden bu duruma bir yön vermek ve bu sosyal
dudumu çözmek zorundayız arkadaşlar. Aksi
takdirde gelecek yıllar için daha da sıkıntılı
günler geçirmek zorunda kalacağız. 1972-1973
öğretim yılında lise ve dengi
okullarımızdan
90 634 öğrencimiz mezun olmuştur.
Ayrıca, 1972 - 1973 öğretim yılında yine
hiçbir yüksek okula giremeyen 89 872 öğren
cimiz beklemiştir. Bunun yanında daha geçmiş
yıllardan da bekleyen ve fakülte değiştirmek
isteyen öğrencilerimizle
birlikte 1973 - 1974
öğretim yılı için üniversite ve yüksek okul sı
navlarına 170 000 civarında öğrenci katılmış
tır. Bu kadar öğrenciye karşılık üniversite,
akademi ve yüksek okullarımızın bu öğretim
yılı içerisinde alacakları öğrenci kontenjanla
rı 36 lr*n civarındadır. 170 bin öğrenciden an
cak 36 bini üniversite ve yüksek okullara gireb'ild'ikleırinc göre, gerideki 134 bin civarındaki
lise ve yüksek okul mezunu genç, yüksek öğ
renim görme olanaklarından yoksun, işsiz ve
güçsüz kalmaya terk edilmiştir.
Sayın Millî Eğitim Bakanı, bu acı manza
rayı ya görmemiş veya görmek istememiştir.
Yüksek huzurlarınızda Sayın Millî Eğitim Ba
kanına soruyorum:
1. — 1973 - 1974 öğretim yılı için üniversi
te ve diğer yüksek okul sınavlarına kaç öğren
ci katılmıştır?
2. — Katılan öğrencilerden kaçının yüksek
okul, üniversite veya akademilere girme imkâ
nı sağlanmıştır1?
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3. — Belirtilen üniversite ve yüksek okul
lara giremeyen öğren'cilerin sayısı kaçtır?
4. — Açıkta kalan öğrencilerin bu öğretim
yılında tümünün, veya hiç değilse 300 puan
almış olanlardan yukarısının her banıgi bir
rebihue olaüniversiteye veya yulcıek < dm la
naktarmm oluşturulma.sı için nt glbi arn.'dır,malaıP yapılmıştır?
Bakanlığınızca bu yönde
varsa ne
her hangi bir
çalışma var mıdır
yöndedir ve ne yönde geliştirilmiştlr ?
5. Şayet, okul ve üniversitelere giremeye
cekle rs e, bu kadar kalabalık 'bir kitlenin işsiz
güçsüz kalarak bir problem durumuna getiril•mem eleri için ne gibi tedbirler alınmıştır ve
alınması düşünülmüştürf
Sayın Millî Eğitim Bakanımızın bu soı uları
mı yüksek huzurlarınızda cevaplandı rinalarını
bekler, Yüce Meclisinizi saygıyle selâmlarım.
BALKAN

Teşekkür

ederim

Sayın Gü

neş.
Muhterem arkadaşlarını, bir hususu açık
lamak lüzumunu hissediyorum: Gündem dışı
konuşmalar, İçtüzüğümüzün G0 neı maddesinde
de açıkça belirtildiği üzere, ilgili bakanlardan
soru ısorma vasıtası yapılmaması gereken bir
müessese olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, söz
isteyen arkadaşlarımızın İçtüzüğümüzün tayin
ettiği 'beş dakikalık süreye sığacak şekilde ko
nuşmalarım hazırlamalarını rica ediyorum.
MİLLÎ EĞİTİ MBAKANI ORHAN DENGİZ
(Uşak) — Söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN —• ıSayıîi Bakan, Bakanlığınızla
ilgili bir başka gündem dışı konuşma daha
var, nica etsem ikisini birlikte cevaplandırma
nız mümkün müdür'?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Uşak) •— Peki efendim.
3. —• Hatay Milletvekili Mehmet Sönnıcz'in,
öğretmen tayinleri konusunda gündem dışı de
meci.
BAŞKAN — Sayın Mehmet Sönmez, son
günlerde hızla artan öğretmen tayinleri konu
sunda gündem dışı söz istiyorsunuz, buyurun.
MEHMET ıSÖNMEZ (Hatay) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri;
Ulusun kalkınmasında insanların eğitilip
yetiştirilmesinde en 'büyük etmen olan öğret
menlerden söz edeceğim.
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Ulu Önder Atatürk'ün büyük önem verdiği
eğitim, ordusu ve onun mensupları, bu büyük
insanın 'ölümü ile gerçekten öksüz kalmışlar
dır. Atanın sağlığında huzur içerisinde çalışan,
görev yapan erdemli 'öğretmenler 'topluluğu,
özellikle 1950 yılından bu yana devamlı itilmek
te, hor ıgörülmekte ve sürülmektedir. Nedir öğ
retmenin çilesi?'Niçin 'bunca zulüm yapılır öğ
retmene? Ne istenir öğretmenden?
•Sayın millet vekille tu;
Sanırım hiçbiriniz öğretmenin hakkını in
kâr .edemezsiniz. (Sizlerin bugüne kavuşmasın
da, demokrasinin yerleşmesinde yok mudur, öğ
retmenin katkısı? Cumhurbaşkanları, Başba
kanlar-, ordu .komutanları, 'diplomatlar, ulusun
'geleceğini hazırlayanlar, ulusun kaderini elle
rinde tutanlar, öğretmenin .şefkatini, yakınlığı
nı tadan siz dördüncü dönemin sayın milletve
killerinin, öğretmenlere yapılan bu zulümlere
dikkatinizi çekmek istiyorum.
Dünyanın her yerinde çileli bir meslektir öğ
retmenlik. 'Öğretmen olmadan bilmez bunu öğ
retmen olduktan sonra anlarlar. Biliyorlar di
ye, kimsesiz diye (gerçekten büyük fedakârlık
larla bu görevi yapan bu 'kişileri, devamlı hu
zursuz kılmak insafla bağdaşmaz.
İktidarlar, 'okuldan ve öğretmenin yakasın
dan ellerini çekmelidirler. 'İstiyorlar ki, .okul
kendi tüzük ve programlarının yapıldığı mües
sese, öğretmenler 'de 'bunları sağlayan beyin yı
kayıcı olsun. Öğretmen bir siyasî partinin üye
si, siyasî partilerin propagandisti olmadığı için,
kişilik sahibi, tarafsız ve erdemli <bu eğiticiler
partizan iktidarlarla anlaşamıyorlar. Öğretme
nin kendi istediği paralelde hareket etmediği
ni ıgören yöneticiler, bu kez de, öğretmeni mad
dî ve manevî yönden 'baskı altına almaya kalk
maktadırlar. Öğretmen 'bunun normalini kabul
lenme içtedir. Çllesidir bu onun. Buna alışıktır;
ama 1965'ten bu yana Adalet Partisinin ikti
dar olduğu 1971 yılına kadar öğretmenin çek
tiği ve öğretmene edilenler gerçekten yürekler
acısıdır. Hele 1971 'den günümüze kadar olan
Adalet Partisi ile Cumhuriyetçi Güven Parti
sinin iktidarı devrinde öğretmene ~ yapılanlar,
insaflı bir kişinin ve yöntemin yapacağı işler
değildir.
BA.ŞKAN — (Sayın Sönmez, ben size son
günlerde yapılan öğretmen tayinleri konusun
da gündem dışı söz verdim.
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MEHMET SÖNEZ (Devamla) — Bitiriyo
rum, efendim, 'bitiriyorum.
BAŞKAN — Ama efendim, rica ediyorum.
1965 yılma kadar geriye gidemezsinizki....
MEHMET ıSÖNMEZ" (Devamla) — Bağlıyo
rum eifendim.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.
MEHMET ıSÖNMEZ (Devamla) — 1973 Tür
kiye'sinde yüz bini aşkın öğretmen yediyüzdoksan
lira ile çalışmaktadır. Ne yapılır 790 lira ile1?
Ev (geçindirecek, çocuklarını, eşini giydirecek,
kendisi 'giyecek, ev «kirası verecek, mutfak kay
natacak, dolmuş parası verecek, medenî ihtiyaç
larını karşılayacak, basımı izleyecek ve .bunların
tümünü 790 lira ile yapacak! Olanaksızlıktan
söz eden Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi iktidarı, öğretmenin maaşımdan faz
la bir parayı, hattâ öğretmenin maaşının iki
katını yan ödeme .olarak sözüm ona kendisine
yakınlarına verebilmektedir. 33u bir raslautı de
ğildir. A. P. iktidarı, öğretmeni sindirmek için,
kasıtlı olarak öğretmeni maddî yoksulluk içine
itmektedir. Amaçları öğretmenleri dize getir
mektir.
Demokrasiye bağlı, Atatürk devrimlerine
bağlı, lâik Cumhuriyet esaslarına saygılı, hak
kın ve adaletin yanında olan öğretmenler bu
'baskıya asla boyun eğmeyeceklerdir. Şimdi de,
bunlar yetmiyormuş ıgiibl, iktidarsız bir iktida
rın öğretmen düşmanı Millî Eğitim Baıkanı )Sayın Orhan Dengiz, kapıdan çıkılmayacak bu
ıkış mevsiminde öğretmenleri dama taşı 'gibi oy
natmaktadır. Ekonomik kararlar olunca, «Gide
ceğim» diyen Talû 'Hükümeti, öğretmenleri sür
mek olanağını ise tereddüt etmeden kullanmak
tadır. Seçimlerden ıbu yana gün ıgeçmez ki, ga
zete haberi olarak yinmi öğretmenin, otuz öğ
retmenin, elli öğretmenin sürüldüğü yazılmasın.
Yirmi üç yıldır Ibaskı altında inleyen, ımaddî
yoksulluklar içerisinde (kıvranan öğretmen kit
lesi, ISaym Orhan Denigizin bir daha göremeye
ceği (Bakanlık devrinin acılarına da katlana
caktır.
Öğretmene yapılan baskının, zulmün ceva
bını 14 Ekimde halk vermiştir. Kar kalınlığının
ımetreyi aştığı, soğuktan dışarıya
çıkılmaya
cak kadar şiddetli kışın hüküm sürdüğü bir
mevsimde, öğretmenin
Türkiye'nin bir ucun
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dan öbür ucuna sürülmesi son bulsun artık.
(C. II. P. sıralarından «Bravo» sesleri.)
.Öğretmenleri yıldıracağını umanlar aldan
maktadırlar. 200 bini aşkın Atatürkçü, ulussever, ülkücü öğretmen bu akıl dışı, çağ dışı (bas
kılara boyun eğmeyecektir. Tarih de affetme
yecektir bunu. Öğretmenleri 'ezmek isteyen zih
niyetinizi, ıbunuıı temsilcisi olan Millî Eğitim
(Bakanı iSaym Orhan Dengiz'i Yüce Türk Ulusu
na şikâyet ediyorum. (G. H. P. sıralarından
«Bravo» sesleri.)
!BAŞKAN -— Sayın Sönmez, süreniz doldu
efendim.
MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Türk
'Milletinin temsilcisi olan ıSaym Dördüncü dö
nem .'milletvekillerinin öğretmenlere sahip çık
malarını arzuluyor, tümünüze saygılar sunuyoromıı. (C. II. P . sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar.)
4. — Milli Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in,
Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve Hatay
'Milletvekili Mehmet Sönmez'in gündem dışı ko
nulmalarına cevabı.
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.)
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Uşak) — Çok değerli Başkan, çok değerli -ar
kadaşlarım ;
Ben Ibir öğretmenim. Maalesef kaderimde,
19G5 yılından beri, burada .adını etmek isteme
diğim ve fakat adını etmeye mecbur okluğum
(bir partinin mensupları, daima bana çataıgelmişlerdir. ;()C. H. P. sıralarından «Vah vah» sesleri)
İTEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Aman
'efendim, değer misin ?
BAŞKAN — Efendim rica ediyorum; biraz
önce konuşan arkadaşımıza vâki sataşmaları hoş
•görmüyordunuz.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — Öğretmene en yakın olan insan,
öğretmen olan insandır. Öğretmene en yakın
olan, en dost olan insan, öğretmenlik tahsil et
miş ve çocuk okutmuş olan insandır. O takdir
de, bir öğretmen olarak Bakanlık vazifesi yap
tığım sırada, bir politikacıdan, kendi politikacı
lığımdan daha ötede ve politikacı bir dostumun,
bir arkadaşımın düşüncesinden daha ötede, öğ-
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retmenleri koruduğuma şüphesiz sizlerin içeri
sinde çok değerli arkadaşlarımdan şahidolanlar vardır, ama Allak en 'büyük şahittir. (A. P.
sıralarından «Bravo» sesleri,' alkışlar).
(Burada öğretmenleri müdafaa 'etmek için'
çıkan arkadaşlarımız, haddizatında bütün öğ
retmen kitlesini müdafaa için 'çıkmıyorlar. Bu
rada, öğretmenleri ibu kürsüden müdafaa etmek
için çıkan arıkadaşjlarıımız maalesef, öğretmen
lik vasıflarını yitirmiş olan insanların müda
faasını yapmak içim 'çıkmaktadırlar. (A. P. sı
ralarından /«Bravo» sesleri, alkışlar C. H. P. sı
ralarından «Sözünü '•geri al» sesleri, şiddetli
gürültüler).
iBıindokuzyüz... Evet evet. Alamam.. (Gürül
tüler).
'BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum.
Sayın Dengiz, bir dakikanızı rica ediyorum.
İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — On
lar Atatürkçüdür..
HASAN CERİT (Adana) — öğretmenlere
hakaret edemezsin.. Atatürk'e hakaret ediyor
sun !..
[BAŞKAN — Beyefendiler, rica ediyorum.
(O. H. P. sıralarından «Sözünü geri alsın» ses
leri.)
MUSTAFA GÜNEŞ '(Gaziantep) .— Onlar
Atatürkçüdür.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla.) — Ben .senden daha Atatürkçüyüm.
Ben senden daha çok Atatürkçüyüm. Atatürk
çülük inhisar altında değildir.
BAŞKAN — Sayın Dengiz.
HASAN CERİT (Adana) — Öğretmenlere
h akar e t edem ezs in.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — Öğretmene hakaret eden yok Iburada... Mugalâta yapma oradan..
BAŞKAN — Sayın Dengiz, rica ediyorum.
. MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Geri al
ması lâzım sözünü.
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum..
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Yalan
söylüyor...
İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Ko
nuşturmayacağız..
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, rica
ediyorum. Bize ıgörev yapma imkânı (bırakmı
yorsunuz.
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MEHMET SÖNMEZ (Hatay) - * Sayın Baş
kan, sözünü geri aldırırsınız, ondan sonra .gö
reve devam edersiniz. Yoksa konuşamaz.
BAŞKAN — Sizin emrinizle çalışmıyorum
efendim. Rica ediyorum efendim, yerinize otu
runuz. Yerinize oturunuz efendim.
MEHMET SÖNMEZ (Gaziantep) — Eğer
atılacak öğretmen varsa atsın.
ıBAŞKAN — Efendim, yerinize oturunuz
rica ediyorum. Bu şartlar altında nasıl görev
yapayım? (IC. H. P. .sıralarından gürültüler).
Rica ediyorum yerinize oturunuz. Bir dakika
efendim.
Sayın Dengiz. (O. H. P. sıralarından gürül
tüler) Efendim rica ediyorum, müsaade buyu
runuz.
MEHMET SÖNMEZ (Gaziantep) —Sözünü
geri aldırırsınız, sonra göreve devam edersiniz.
Bu şartlar altında konuşturmayız bu Bakanı.
BAŞKAN — Sizin emrinizle mi efendim!
(C. .H. P. sıralarından
'«Konuşturmayacağız»
sesleri, ıgürültüler) Rica ediyorum efendim..
Rica 'ediyorum efendim.
Sayın Dengiz, bir husus sortmak istiyorum..
(C. H. P. sıralarından (gürültüler) Rica ediyo
rum ibeyefendi. Rica ediyorum.
ıMEHMET SÖNMEZ (Gaziantep) — Eğer
atılacak öğretmen varsa atsın; .sürmesin, göre
vinden atsın.
[BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica
ediyorum. ı('ü. II. P. sıralarından anlaşılmayan
müdahaleler, ıgürültüler).
[Sayın Dengiz ,ıbir hususu öğrenmek: istiyo
rum. (O H. P. sıralarından 'gürültüler) Efen
dim rica ediyorum, müsaade (buyurunuz. Yani
bu şartlar altında Birleşime devam edemem be
yefendiler. Rica ediyorum.
Sayın Dengiz, bir hususu rica ediyorum. Ko
nuşmanızda ; «Iburaya öğretmenlerle ilgili ola
rak ıgelen arkadaşlarımız, daima iöğretmenlik
vasfını yitirmiş.
MEHMET SÖNMEZ (Gaziantep) — Kendisi
öyle..
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. «....
Yitirmiş öğretmenleri müdafaa için gelmişler
dir.» dediniz. Bu kürsüye ıgelen Ibütün arkadaş
ları mı kasdediyorsunuz, yoksa hu Birleşimde
konuşan arkadaşı mı kasdediyorsunuz? Bu hu
susu açıklayınız efendim. (C. H. P. sıraların-
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dan gürültüler) Bir dakika efendim. Rica edi
yorum efendim.
Evet efendim, ıbunu rica ediyorum
Saym
Dengiz.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ.
(Devamla) — 2GÜ .bin öğretmen vardır. 200 bin
öğretmenin içerisinde öğretmenlik
vasıflarını
muhafaza edememiş 5 - 10 öğretmen için bili: ün
öğretmen kitlesine- bir Bakanın bir
hâdiseyi
veya hâdiseleri reva gördüğünü 'burada ifade
etmek, insaf ile (bağdaşamaz. (C. H. P. sıraların
dan gürültüler.)
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — «Bir parti
nin mensupları» dediniz.
BAŞKAN -— iSayın Bakan, Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — Bir Bakanın.. (C. H. P. sıraların
dan şidetli gürültüler.)
BAŞKAN — Sayın Dengiz, rica ediyorum,
sizden ıbir hususu rıloa etmiştim; burada gündem
dışı konuşmalarda veya başka vesilelerle ko
nuşan arkadaşlarımızın tamamını mı kasdettlniz?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devaımla) — Sayın Başkanım arz ettim, bura
ya şimdi bir arkadaşımız geldi..
BAŞKAN — Ha, «ankadaşlarımız» dediniz
de, «ıgelen arkadaşlarımız» şeklinde bir -kolektif
beyan içerisinde ifade ettiniz.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — Maalesef dedim, 19G5'ten heri
böyle olagelmiştir, ama bugün de böyle oldu
dedim. Bundan açıık ibirşey olamaz. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler, anlaşılamayan müdaha
leler. )
BAŞKAN — Bugünü mü kasdediyorsunuz?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — Bugünü (kasdediyorum.
BAŞKAN —• Bugünkü konuşmaya hasren?.
Devam ediniz efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — Bugünü kasdediyorum,
bugün
misali işte..
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Oldun mu
mosmor ?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) —- Efendim, ne buyurdunuz?
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Oldun mu
mosmor ?
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BAŞKAN — Devam ediniz efendim görüş
menize.
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Aldınız mı
cevabınızı burada?
SADULLAH USUMİ (Balıkesir) — Öğret
men katilleri öğretmeni müdafaa ediyorlar.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, yok bu
tarzda /müzakere usulümüz. Aksi takdirde Mec
lis çalışamaz muhterem arkadaşlarım.
MİLLÎ EĞ-ÎTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — Değerli arkadaşlarını, 220 (bin
öğretmen bugün Türkiye'de en -büyük çoğun
luğu teşkil eden ve değerli hizmetleriyle, çok
değerli Devlet vazifesinin en mühim Millî Eği
tim vazifesinin hasında bulunmaktadırlar. Öğ
retmen kitlesi ,Türkiye'nin en uç noktasında, 15
evlik, 20 evlik yerlerde Ibütün feragat ve feda
kârlık içerisinde çalışmaktadır. Türk Öğretme
ni, Türk Milletinin hasmın üstünde hulunan
bir insandır, 'bulunması lâzımgelen bir insandır.
50 nci yıl.. (O. H. P. sıralarından gürültüler
«Biraz önce..» sesleri) Sen bilmezsin ıbenim ko
nuşmamı, anlayamazsın.
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmeyi
niz Sayın Dengiz.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — Anlayamazsın.. (A. P. ve C. H. P.
sıralarından gürültüler, karşılıklı müdahaleler).
BAŞKAN -—• Sayın Bakan, rica ediyorum.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — Çünkü senin içinde h endeki heye
can yoktur, anlayamazsın!.. (A. P. re C. H. P.
sıralarından şiddetli gürültüler.)
BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan,
rica •ediyorum..
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) •—• Sayın Başkan, 'beni öğretmen
düşmanı addeden kişilere, düşünen kişilere kar
şı burada aynı heyecanla, 1965 yılından beri ko
nuştuğum gibi (konuşmaya mecburum. Çok rica
ediyorum ıbenim sözümü kesmeyiniz.
BAŞKAN — Efendim konuşunuz, (konuşma
yınız diyen yok; söz hakkı sizin Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — 220 hin öğretmen Türkiye'nin en
uç noktasında, en ulvî vazife görmektedir. Bunu
inkâr etmek hiçbir Türk'ün haddi ve hakkı değildir.
Çünkü, ıbütün Türk Milleti bunu gözleriyle gör
mektedir. Köyün ucuna, köye kadar ilmî, irfanı,

M. Meclisi

B : 33

bilgiyi ygörîgüyii götüren Türk öğretmenidir.
Her zaman söylediğimiz ıgibi, ifade
ettiğimiz
ıgibi, şevtkle ve heyecanla ifade •ediyorum k i ;
Atatürk'ün arzuladığı Büyük Türkiye'yi yarat
ma çabasında 'önde ıgiden insan Türk öğretmeni
olmuştur ve olmaiktadır. (A. P. sıralarından
ı«Bravo» sesleri, alkışlar) Türk öğretmeni kim
senin inhisarında değildir, bele pollitiikacııların hiç
inhisarında değildir. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) Olmamıştır ve (olmayacaktır.
OSMAN ÇITIRIK ı(Adana) — (Sürdükleriniz Türk 'öğretmeni değil 'mi?
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum beye
fendi. ISürmeık ne demek? Yurt dışına sürülür
vatandaş. Rica ediyorum efendim.
Buyurunuz iSayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — Devlet vazifesinde çalışan bir
(kimse, ister 'öğretmen olsun, ister memur olsun,
vazifesinin ısınırları dışına çıkalbilmektedir. Bu,
öğretmen için veya ibir momur için cidden üzünıtülü ibir durumdur. Gönlümüz, Bakanlık maka
mında (Oturan bütün Bakanlığın igönlü, hangi
bakanlık: makamında oturulursa oturulsun hap
sinin igönlü, maiyetinde Ibulunan, çalışanı insan
ların, vazifelilerin hiçbir zaman hatalı ve sınır
larının dışında iş yapmaması isteğidir. Bun
dan tabiî birşey olamaz.
Öğretmenin bir yerden ibir yere atılması,
gönderilmesi, vazife yerinin •değiştirilmesi, yal
nız ve yalnız (kanunlara, yönetmeliklere aykırı
hareket etmesi neticesinde olmaktadır.
ISAİDULLAH USUMİ ((Balıkesir) — Asli.
iMİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — İzah edoceğim.
iSon .günlerde yeni çıkan (bir gazete var. Bu
ıgazetede daima Millî Eğitim Bakanının, Orhan
Dengiz'in, (ıbeûıki bendem önceki hakanlar için
de yazıyordu, o zaman okumuyordum.) bakan
ların öğretmenleri bir yerden ibir yere sürdüğü
ifade edilmektedir. Açık konuşuyorum; (bugün
220 bin öğretmenin içerisinden bir tek öğret
men, ben tahkik etmeden, ibir mahkeme kararı
olmadan, işten ol çektirmeye istinadeden ibir
tetkik ve tahkik olmadan, bir müdürler encü
meninin kararı olmadan ibir yerden (bir yere
verildiğini ispat ederse, ikna ederse, '(O H. P.
sıralarından anlaşılamayan müdahaleler, gürül
tüler) şu anda milletvekilliğinden istifa et
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meye hazırım. (O II. P. sıralarından şiddetli
gürültüler '«İstifa ot öyle ise» «Hazır ol» ses
leri)/
MUSTAFA GÜNEŞ ((Gaziantep) — Hazır
ol, Danıştay ıkararı var.
BAŞKAN — İSayın Güneş..
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — Var mı içinde? ı(C. H. P. sırala
rından şidetli 'gürültüler) var mı içinizde?
DOĞAN ARAiSLI (Kars) — Dinleyiciler lo
casında var.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
('Devamla) — Çünkü, öğreıtımenin başında bek
çi olan benim, siz değilsiniz. (C. II. P. sırala
rından 'gürültüler, «Olamıyorsun, sahip değil
sin» sesleri) O arkadaş değildir, o arkadaş
değildir... (O H. P. sıralarından şiddetli gürül
tüler.)
BİR MİLLETVEKİLİ — Haslbel
tesadüf
oraya igclmok, oraya lâyık olmak, demek değil
dir.
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, rica
ediyorum. Bir Bakanın hir ıgöreve lâyık olup ol
madığı sizin şahsî (görüşünüze (bağlı değil 'efen
dim. Rica ediyorum, (beyefendi rica ediyorum;
Ibu tarzda beyanlara yol açmayınız.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla.) — Geçen \gım Yeni Ortam Gazetesin
de bir Danıştay kararının heııim tarafımdan tat
bik edilmediği yazılmıştır.
DOĞAN ^ARAiSLI (Kars) — Dinleyici loca
sında A^ar.
BAŞKAN — İSayın Araslı, rica 'ediyorum
efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — iSiz de dinlerseniz ondan evvel
daha iyi edersiniz ıbeyeifendi.
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Yak ki
ibirşıey sende, çok boş gelmişsin; hiç. hazırlanma
mışsın.
BAŞKAN — iSayın Övet, Sayın Övet rica
ediyorum.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — Acele etme, gerisi var acele etme.
MUıSTAlFA GÜNEŞ ((Gaziantep) — Danış
tay (kararını değil, ıkendi kararını tatbik ediyor
sun.
BAŞKAN — iSayın Güneş, size ikinci ikazım
oluyor efendim; disiplin cezası uygularım.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — Danıştay Kararını tatbik etme
diğim yazılmıştır. Danıştay kararlarından tat
bik edilmeyen bir .tek karar mevcut 'değildir.
Danıştay kararı geldikten sonra vazifeye iade
edilmiştir.
Gazetede bahsedilen öğretmen arkadaşımız,
kendi isteği üzerine Adan a'ya naklini^ istemiş
tir. Adana'ya- nakli yapılmıştır. Adan a'ya nakli
yapıldıktan sonra, Ibıı arkadaşımızın, isteği ile
nakledildiği yere gitmediği anlaşılmıştır. Git
mediği anlaşılınca müstafi addedilmiştir. Ken
disi Danıstaya müracaat etmiştir, «Ben müstafi
addedildim.» diye. Dosyalardan çıkardmn ezberimdedir; -çünkü en tıassas olduğum nokta
budur, onun için biliyorum. «Ben müstafi adde
dildim, edilmenıcun lâzımı..» Danıstaya gitmiş,
Danıştay'dan cevazı istihdam kararı almış. .Mü
dürler encümeni, derhal Bakanlık karar vermiş
ve bu kararı kendisine telbliğ 'etmiştir. Ancak
adresi bulunamamış, (bulunamayınca da geri
gelmiştir. Bu sırada Sıkıyönetim tarafından tu
tuklanmış ve (Sıkıyönetim Mahkemeleri tarafın
dan 5 yıl 6 aya mahkûm edilmiştir. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 5 yıl 6 aya
mahkûm edildikten sonra.. (A. P. ve C. II. P. sı
ralarından karşılıklı lâf atmalar, gürültüler.)
Cezası kesinleşmemiştir. (C. II. P. sıraların
dan gürültüler.)
BAŞKAN — Sayın Güneş.. Sayın Güneş,
size bir «Uyarma» cezası veriyorum efendim.
[Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — Cezası kesinleşmemiştir. «Ben
Danıştay Kararı aldığım halde bana tebliğ edil
medi» diye Bakanlığı mahkemeye vermiştir. Ba
his konusu olan budur. Halbuki, daha önceden
alınmış bulunan Danıştay Kararı, kendisine bir
sene önce tebliğ edilmek istenmiş; fakat adre
si bilinemediği için yapılamamıştır; çünkü o ta
rihte tutuklu olduğu öğrenilemcimişti.
öğre
nilmiş olsaydı, muhakkak ki cezaevinde de tebli
gat yapılabilirdi vazifeye iade edilmiş okluğu
için.
Şimdi, bundan çıkan netice nedir? Bundan
çıkan netice şudur k i ; maalesef, gazetelere inti
kal ıebmiş hulunan bilgiler yanlış intikal ettiril
mektedir. İntikal ettirilmelerinde de bir kasıt
olduğu artık aşikârdır.
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Çok değerli arkadaşlarım, hukuk devleti an
layışı içerisinde çalışan ve çalışması lâzımgelen
bakanların kendi maiyetinde bulunan kişilerin
hukuklarını koruması kadar taibiî bir şey ola
maz. Sonunda içendi 'vicdanî ve hukukî mesu
liyetine mı üne er olacak bir hâdiseyi savsaklama
sı mümkün değildir.
.Şimdi, bir tarihte benim hakkımda bu tür
lü gensorular, sözlü sorular sorulmuştu. Bu tür
lü öğretmenlerin, kendilerine ceza verilen öğ
retmenlerin, nakil cezası verilen öğretmenlerin
neler yaptığı bana sorulduğu zaman .söyleme
miştim. 'Söylemekte mazurum. ıBir Millî Eğitim
Bakanının, bir öğretmen suçlu da olsa öğret
menlerin suçlarını ıbıı kürsüden
söylememesi
icabeder. Günkü 220 bin öğretmen 6 milyon ço
cuk okutmaktadır. G milyon çocuğun 12 milyon
anası bahası vardır. Ana - 'babalarının okula
gönderdikleri zaman çocuklarının kimler elinde
olduğunu inanarak, güvenerek bilmesi ve ço
cuklarını iyi ellere testim ettiğine inanması lâ
zımdır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar).
Şu veya bu suçu işlemiş ıbulıman bir tek öğ
retmenin dahi burada ifade edilmiş olması 12
milyon ana - babanın vicdanını, düşüncesini, öğ
retmen hakkındaki kanaatini, müspet kanaatini
rencide eder düşüncesi ile söyleyemiyorum, söy
lemek istemiyorum değerli arkadaşlarım. (A. P.
sıralarından «Bravo» sesleri.)
İHSAN ATAÖV (Antalya)
saade etmez..

Asaletin mü-

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — Bunların ne olması lâzımgeldiği:ni, ne 'olduğunu hepiniz benden daha iyi 'bilir
siniz.
METİN T-ÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan
nedir acaba?
OSMAN AYKUL (Burdur) — Bütün öğret
menleri töhmet altında bırakamazsınız.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, böyle
bir şey yok. •
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — Hiçlbir öğretmeni töhmet altında
ıbırakmıyorum.
BAŞKAN — Efendim cevap vermeyiniz, rica
ediyorum.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI OBHAN DENGİZ
(Devamla) — A s ı l öğretmenleri töhmet altında
hırakan, buraya 'gelmiş bulunan arkadaşlarıımdır, konuşan arkadaşımdır, burada 'konuşan ar
kadaşımdır.
BAŞKAN" — !Saym ıBakan, bir dakikanızı rica
ediyorum.
.Konuşmalarımızın tavanı 20 dakikadır. Bir
dakikanız kaldı, .tamamlayınız.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devamla) — Sayın Balkan, öbür arkadaşımın
konuşması da var.
BAŞKAN — Tavanı 20 dakika efendim, ta
mamlayınız lütfen.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ
(Devanda) — Çoik iSayın Başkanım, burada gün
dem dışı konuşan iki arkadaşıma cevap arz et
mek için çıkmış bulunuyorum. O bakımdan zan
nediyorum ki, iki arkadaşıma da cevap vermek
hakkımın sınırı içerisinde muhafaza edeceğim.
BAŞKAN — Tamamlamaya
dim.

çalışınız

efen

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI OPJIAN DENGİZ
(Devamla) — Çok değerli arkadaşlarım, öğret
menler, maddî ve manevî balomdan en yüksek
seviyede, Devletin imkânları nispetinde en yük
sek seviyede ibulunan kimselerdir. Personel Ka
nununun tetkiki yapıldığı zaman, öğretmenlerin
başlangıç maaşı ve son 'kademesinin çoğunun
birinci dereceye kadar çıkmış bulunduğunu da
ifade etmek isterim. Bu yaz aylarında Millî Eği
tim Bakanlığı personelinin yarısı öğretmenle
rin intibakı üzerinde çalışmışlardır. İntibak hak
kında çıkan kanun kuvvetindeki kararname ve
ona istinadeden kararnamelerle 286 bin öğret
menin intibakı, dosyaları birer birer elden geçi
rilmek suretiyle yapılmıştır. Personel Kanunu
çıktıktan sonra öğretmenlerin maaş bakımından
mağduriyetlerini düzenleyen hu ikaramamelerle
öğretmenlerimizin hepsi haklarını tam mânası
ile almıştır. İtiraz edilen dosyaların adedi, 286
bin 'dosyadan 2 ibin tanedir. Bunlar da gözden
geçirilmektedir.

O

Öğretmenlerimiz vazifelerini Atatürk doğ
rultusunda, Atatürk'ün düşünceleri ve ifadeleri
doğrultusunda ve 'Türkiye Cumhuriyetimizi en
aşağı noktadan en yüksok noktaya okuttuğu
ıgeoçlerle daha yüksek bir seviyeye ulaştırmak
gayreti içerisinde bulunmaktadırlar. Bir veya
.iki ikisi için yapılmış olan tasarrufların, 220.bin
öğretmen kitlesinin hicimrisini alâkadar etmedi
ğini .yalnız bû 'tasarrufların kendi şahısları ile
ilgili bulunduğunu ve şahıslardan gelen netice
lere bağlı bulunduğunu ifade etmek isterim ve
ibıitün öğretmenlerimi tenzih etmek isterim.
Çok değerli arkadaşlarım, bir diğer arkada
şım, üniversiteye giremeyen öğrenciler hakkında
bir konuşma yaptılar.
Türkiye'nin en mühim meselelerinden birisi,
lise seviyesindeki okullarımızı bitirip de üniver
siteye giremeyen öğrenciler meselesidir. 1964-1065'
yılından beri üniversiteye giremeyen öğrencile
rimizin adedi maalesef gittikçe çoğalmaktadır.
Aslında gazetelerde yazılan rakamlar iuvversiteye imtihana giren öğrencilerin adedini ver
mektedir. İmtihana giren öğrenciler her yıl o
sene lise ve lise seviyesinden mezun olan öğren
ciler olduğu gibi, geçen yıllardan liselerden me
zun olan öğrenciler, halen üniversitede ve yük
sek okullarımızda okuyan öğrenciler ve halen
herhangi bir bakanlıkta veya vazifede, özel ve
resmî vazifede çalışan kişilerden meydana gel
mektedir. Bu sene liselerimizden mezun olan öğ
rencilerin adedi, Haziran
devresinde 30 bin,
buna ilâveten Eylül devresinde de 15 bin olmak
üzere 45 bindir. Verilen imtihana girenler için
verilen rakam 145 bindir. Demek oluyor ki geri
kalan yüzbin öğrenci geçen yıllardan veya halen
imtihana girme hakkını muhafaza eden kişiler
den ibarettir.
Bütün buna rağmen, bu sözlerim, arkadaşı
mızın burada iddia ettiği dâvayı
zayıflatmak
için söylenmiş sözler değildir. Ortada bir prob
lem vardır. Bu problem üniversitelerimize, yük
sek okullarımıza giremeyen öğroncilerin adetle
rinin gittikçe çoğalması problemidir.

Geçen yazda Meclislerimiz bir Üniversiteler
Kanunu, bir de Temel Eğitim Kanunu çıkardı. Bn
'Öğretmenlerin maddî ve mânevi mağduriyet
kanunun içerisinde, yüksek okullarımıza bundan
lerine gidildiği ifade edilen, Bakanlıkça gidildiği
böyle nasıl öğrenci alınacağına ve bundan böyle
söylenen sözler katiyen doğru değildir. Bunları
dışarıda kalan öğrencilerimizin üniversite ve yükkülliyen reddederim.
i sek okullarımıza nasıl gireceğine dair maddeler
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vardır. Bunu inceleyecek ve karara bağlayacak
komisyon da Üniversitelerarası Kurul ve Yüksek
Öğretim Kuruludur. Yüksek öğretim
Kurulu
yeni teşekkül etmiştir ve iki defa toplantı yap
mıştır. İki defa yaptığı bu toplantıda Yüksek
Öğretim Kurulu, gelecek yıllarda üniversitelere
bu öğrencilerden daha çok almak, taniıammı al
mak imkânlarını araştırmış ve bir komisyon kur
muştur. Bu komisyon çalışmalarını yapmaktadır.
Bu toplantıda üzerinde en çok durduğum nokta
bu idi. Komisyon kurulmuş ve 7 Şubatta yapıla
cak kurula raporunu getirecektir ve önümüzde
ki yılda öğrencilerimizin çoğunu, mümkün oldu
ğu kadar tamamını almanın yolları bulunmuş
olacaktır. Pek tabiîdir ki, bu, yüksek huzurunuz
da bakanlığımız tarafından arz ve ifade edile
cektir.
Bunun yapılabilmesi için, memleketimizin her
yerinde önlisans yüksek okullarının açılması dü
şünülmektedir. önlisans yüksek okulları veya
fakültelerin birinci devresini teşkil edecek olan
bu okullar açıldığı takdirde - ki, bu şimdiye ka
dar mevcut değildi, Ege Üniversitesi bunu aç
mıştı - bu çocuklarımızın hiç olmazsa iki senelik
bir tahsil yapmaları ve bunlardan başarılı olan
larının daha üst seviyede tahsil yapmaları
mümkün hale gelecektir. Dolayısiyle, lise ve den
gi okullarımızdan mezun olan gençlerimiz yıl
larca bcklemevecek ve hiç olmazsa bir yüksek
tahsil yapma imkânına kavuşmuş olacaklardır.
Bütün bunlar, program içerisindedir, çalışma
programı içerisindedir, bir kurul tarafından in
celenmektedir ve raporu tanzim edilmektedir.
Arkadaşım burada, «Bu sene kaç kişi okulla
ra girdi, kaç kişi dışarıda kaldı?» diye bir sual
sordular. Sordukları bu soruya
cevabımı arz
ediyorum.
Yüksek okul, akademi ve fakültelere kayıt
olanların miktarını yuvarlak rakam olarak veri
yorum. Üniversitelere bu sene 16 bin öğrenci,
akademilere 6 bin öğrenci ve yüksek okullara da
15 bin öğrenci kayıt olmuştur. Böylece 38 bin
öğrenci üniversite, yüksek okul ve akademileri
mize kayıt olmuş bulunmaktadır.
Bir akademilerarası kurulda,
akademilerin
kontenjanlarını geçen yıla nazaran yüzde 20 nis
petinde artırmalarını ısrarla rica ettim. Akademi
başkanları bu toplantıda karar aldılar ve daha
çok öğrenci kayıt etmek imkânını buldular.
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Bunun yanında, yüksek okul ve üniversitele
rimizin gece öğrenimi yapma konusunda da tet
kikler yapılmaktadır. Şüphesiz,
gece öğretimi
her yüksek okul ve fakülte için mevzubahis de
ğildir. Dersane imkânı bulunan ve öğretim üye
si imkânı bulunan yerlerde gece öğretimi yapıl
ması mümkün olacaktır. Böylece de kapasite ar
tışı gayet taibiî olarak günden güne fazlalaşmış
olacnktır.
«Adalet Partisi ile Cumhuriyetçi Güven Partisin ; n kurmuş olduğu Koalisyon
Hükümeti»
tâbiri kullanıldığı için söylüyorum; bizim vazife
miz 14 Ekim seçimlerinden sonra bitmiştir, ama
Anayasaya göre bu vazifeyi daha önce nasıl yap
mış isek o şekilde yapmaya devam ediyoruz. Bu
günlerde vazifemiz hitam bulacaktır.
Bizden
sonra gelecek hükümetlerin önünde bu meseleler
önemli olarak duracaktır.
Bakan olarak ve bir milletvekili olarak şunu
arz ediyorum ki, öğretmenlerin, politikanın dı
şında, mutlak ve mutlak mânada 'öğretmelik va
sıflarını cami olarak görevlerini yerine getirme
ye - Türk Temel Eğitim Kanununda bir öğret
menin vasfı yazılıdır - tam mânasivle yerine .getir
meye, bizden sonra ıgeleeek hükümetler de mu
hakkak yardım edecektir. Bu yardımlar, ne ka
dar yüksek seviyede olursa - olacağından emin
olarak ifade edivorum - öğretmenlerimiz o ka
dar huzur içerisinde çalışmaya ve memleketimi
ze büyük hizmetler yapmaya devam edecekler
dir.
50 nci yıl Türkiye'sinin yegâne ve hakikî
mim arı öğretmenlerdir.
Hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (A. P. sıra
larından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan.
Sayın Şevket Kazan, bu vurunuz efendim.
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Baş
kan, bir hususu açıklamama, müsaade buyurur
musunuz?
A . P . SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — içtüzüğe göre bir defa daha konuşamaz
Sayın Başkan.
BAŞKAN — içtüzüğü sizden öğrenecek de
ğilim efendim, rica ederim. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.)
Savın Sönmez, buvurunuz.
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Baş
kan, burada bana sataşıldı, ona cevap vermek
istiyorum.
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BAŞKAN — Hangi gerekçe ile?
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — «Buraya
gelen arkadaşlar, öğretin enlikten
atılanlardır,
(atılan öğretmenleri savunuyorlar» denildi. Bunu
açıklamak istiyorum.
BAŞKAN — «öğretmenlik vasfını yitirmiş
arkadaşlarımızı savunuyorlar» dediler.
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Anlaya
madım efendim.
BAŞKAN — Sizin beyanınızda bahsettiğiniz
hâdiseler, sayın Bakanın cevapladığı hâdisele
rin dışında kalan mıdır efendim? (C. H. P. sıra
larından gürültüler.)BAŞKAN — Efendim gürültü etmeyin, mü
dahalelerinize lüzum yok efendim.
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Bana sata
şıldığı için söz istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, ben size bir sual sor
dum, cevabını rica ediyorum.
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Sualimizi
anlayamadım efendim.
BAŞKAN -— Efendim, sayın Bakan sizin için
«öğretmenlik vasfını yitirmiş
arkadaşlarımızı
savunuyorlar» diye ifade ettiler. Bunu, sataşma
telâkki ediyor ve söz istiyorsunuz.
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Evet,
BAŞKAN — Ban de simden tekrar soruyo
rum ve diyoritim ki, gönid'em dışı konuşmanız
d a dile getirdiğiniz hadiseler, Sayın Balkanın
öraıdk verdiği olaylarım Açıkude midir, dışında
imidir ?

MEHMET

SÖNMEZ

(Hatay) — Dışında

dır.
BAŞKAN — O takdirde sı'ize söz ver'eceğim
eJıenıdıim. l^tiınalnat buyurun.
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Teşekkür
'öderim efendim.
5. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın,
7 - 10 Ekim tarihleri arasında Kocaeli mıntıka
sında meydana gelen sel âfeti hakkında gündem
dışı demeci ve İmar ve İskân Bakanı Mehmet
Nebil Oktay'ın cevabı.
BAŞKAN — Sayın Şevikot Kazan, Kocaeli'
bölgesindeki seil âfeti dollayısÜıyil'e gündem dışı
söz istenmişsiniz.
Beş dakikayı
efendimi.

aşmıaımalk üzere

buyurunuz
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ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Pök muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarımı;
Malûmunuz olduğu üzere, 7 Ekim üle 10
Ekim tarihleri arasında Koeaıeli^nıde bir sel âfe
ti vücuda gelmiştir. Bu sel âfeti dolayıs'iylic,
başta Sayın Başbakan oillmaık üzıerıe Kocaeli
bö'lgesi ziyanıdt edilmiş ve dlgilüÛere, sel afetze
delerimle gerdklıi yardımın yapılması, konusunda
talıilmat vemlımıiştir.
Aradan bir hayli zıaıman geçti; seçildikten
hemen sonra biz çalışımalarımızı ortaya koy
duk. İlık önele Kocaclli Valiilsıinli ziyaret etmıek
suretiyle, sel afetzedelerime nje gibi yardım
yapıldığını öğrenmek isltıeidıük. Kendileri bize'
vemnıiş oldukları beyamatltia dediler 'ki, «Sel âfe%'i üzerine İmar ve İskân Bakanlığı Âfet İşleri
Geneli Müdürliüğıünoe 200 bin liralık âcil nakd.î yardım gömderıillimıiştir.» Bunun üzerine biz
İl İmar Müdürlüğünle müracaat eitıtıllk ve bu yar
dımım nasıl dağıtıldığını öğrenilmek istedik;
mümkünsıe zararın da bilançosu hakkında bize
filkir veımıeleııind rica eıtltilk. Kemidüleri bize
'dediler ki, «90 ev tamamı'em yıikılımıştır, 100> ev
ağır hasar1 görmüştür, öturulaimaz halıe geılimiştir. Âfet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
gömderdllımdş ollsan 200 bin İ r a paranın bir kıs
mını dağıttık, bir kışımı duruyor.»
Simidi biz düşündük; 90 hâne yıkılmış, 100
hâne ağır hasar gördüğümden içindekiler dışarı
ya çıkarılmış; hanede 5 kişi hesabıyla, ikliyüz
hanede aşağı - yuikarı 1 Q0O vatandaşımız dışa
rıda kalmış durumda. Haıme başınla 1 000 lira
yardım yapılsa, bu 200 bin liranın taımanıt/n bitıımeai icap ederdi. Bu dıüşüncıeylıe bu defa Kocaelıi'nim, daha doğrusu İzimütSn selden ağır
hasar görmüş mahallelerini, kahvcilierıini doCıaştık ve her bir mıaıhallleniin selden en fazla, zarar1
görenini bulduk ve feenddleriıne nie derecıede yar
dım yapıldığını sorduk. Şimdi bunlardan, si
ze iki tıanıe örmek arz ediyorum.: İzmiilfiin Ye
nimahalle semtimde Emin Samsa adında bir va
tandaş ; bu vatandaşın eşi sekle boğulmuş; üç
tane çocuğu var, hailen şu anda bir komşunun
himayesinde kendisi değirmende yatıp kail kimakitadır. öte ya.nıdan yine İzmit'te, Mehmet
Ali Paşa semtinde Memiş Güllap kimli bir kar
ıl eşimiz, bu da 7 nüfuslu; evi yıkılmış vaziyet
te, bu da sefil ve perişan, açıkta kalmış durum
da. Bu misalletd çoğaltabilirim şu anda, dosya-
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ıda var; faika.t örnek olsun diye ilki tane arz
leıtmıdkle ilktıilfa ediyorum.
En fazla hasara uğrayan böügellerin, en faz
la mıağıclur olaın Ikişi'leıüne; kendilerine yapılan
yardımım ne okluğu sorulduğu zıaıman verdikle
ri cevap aynen şudur ve bu cevap sadece iki
'kişinin değil, sel âfettıindem zarar görenlerin
hemıen hemııen ittifaikla vendiiikleri bir cevaptır
kardeşlerini. Şöyle kıl; sel âfetinden sionra 3
ilâ 10 gün arasında bir yiyeceık yandıımı yapıl
mış. Buna ilâve olaralk efeikıi birtakıim giyim eş
yası kcındilerıine verilmiş; ama % lü'mına verilımiş, % 90'ınına veıilnııeınıiş. Buna paralel ola
rak da her laillleye bir, yani 9 Iküşiye bir, 3 kişiiye
'bir, 5 kişiye biir battaniye verilmiş; yapılan
yandıım bu. Bunun dışında hiç kimseye nakdî
yandım yapıülmalmış. İşlte manzara o günden
bugüne bu durulmdadır.
İmar ve İslkân Balkanılığının (bilhassa, Âfet
İşlerıi Genel Miklıür'lüğüınjün) ilgililerine yapmış
olduğumuz müracaatta, «Buınlana acaba neden
nalkldî yardım yapılmamıştır?» diye bir sual
tevcih eıttiğimiz zaman bize dediler İd «n-afelî
yardım yapimıamıza imkân yoktur». Niçin imkân
yoktur? «Efendilini, mevzuat müsait değildir»
dediler.
Halbuki bilz, bu konuda çikariLimış olan 7269
sayılı Kanuna baktığımız zam'an, 6 ncı maddeısıinde, İmar ve İslkân Bakanlığının (eğer tak
dir halkJkmı mağdur oılan valtandaşlar lebinde
Ikullanırsa) nakdî yardım yapabileceğine dair
ibir kaydın da mevcut olduğunu görüyoruz.
7269 sayılı Kanunda, Vatandaşa natkdî yardım
yapılabileceğine dair bir hüküm olduğu halde
nedense, o bölgenin afetzede vatandaşlarına, haIkikaiten yapılması lâzıimgelen bu nakdî yandım
maalesef yapılmamıştır kardeşlerim.
BAŞKAN — Sayın Kazan, süreniz doldu,
tamıamiiayınız lütfen efcındiım.
ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Son ola.
rak, 1970 yılında yine Kocaeli hık* heyelan âfe
ti geçiriyor ve 31 ev bu heyelan âfetinde yıkı
lıyor; 'aradan iki saııe geçmiş, İmar ve İskân
Bakanlığına bağlı İl İmal Müdüıilüğü, evleri
yııkılan vatandaşlara ibir belge gönderiyor ve
onlara bu belgede, «eviniz yıkıldı; (konusu da
âfet) şimdii sizlere, Hazineye ait arsallardan
kura il.s bir arsa veıilecektir; fakat nakdî yar
dım yapılmayacaktır» deniliyor. D/iikkat" buyu
run, «Nakdî yardım yapı/lımayacaktır» diyor.
— 301
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Şinııdi böyle ifade edilmesine rağmen, «Niçin
yapılmayacak?» sorusuna da orada sanki 775
sayılı Yasaya göre cevap verilmiş. 775 sayılı'
Yasa, Gecekondular Kanunu. 7269 sayılı Yasa
nın 23 ncü maddesinde şu ifade kullanılmakta
dır. : «Eğer vatandaşlar t e n d i inşaatlarını ken
dileri yapacaklarsa omlara:, Hazine arsaların
dan kura ile bir arsa verilir. Gerekirse teknik
yardım yapılır. Borçlandırılmak suretiyle malze
me yardımı da yapılabilir, hattâ nakdî yardım
da da bulunulabilir.»
7269 sayılı Kanundaki bu sara.hata rağmen,
775 sayılı. Kanunun bu özel hâdiseye neden
tatıbi'k edildiğini bir türlü anlayamadık.' Şu an
da bu bölgedeki kardeşlerimiz halen daha ıstı
rap içerisindedirler.
Yüce Meclisin ıttılaına arz eder; dinlediği
nizden dolayı sizlere ve söz imkânı sağladığın
dan dolayı ıSayııı Başkanımıza teşekkür ederim
(M. S. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan.
Cevap vermek üzere İmar ve İskân Bakanı
Sayın Ne'bil Oktay, buyurunuz •efendim.
İMAR VE İSKÂN BAKANI MEHMET NİEBİL OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, değerli
arkadaşlarım ;
Arkadaşım Şevket Kazan'a, sözlerime baş
larken teşekkür ederimi; bizi bir hayli tenvir et
tiler. Arzı cevap etmeye çalışacağım.
Efendim., 5 . 10 . 1973 günü Kocaeli'de vukubulan sel felâketini müteakip derhal olaya el
konmuş, Bakanlığım Müsteşarıyla, Âfet İşleri
Genel Müdürü olayları yakından takip etmek
ve gerekli tedbirleri mahallinde almak üzere
vazifelendiril mislerdir.
Değerli arkadaşım bir hususu, zannediyorum
ki karıştırıyorlar. Afetzede vatandaşların, ha
sar gören veya yıkılan 'konutlarını eski hale ge
tirmek başka şeydir, âcil yardım başka şeydir.
Şimdi değerli arkadaşım diyorlar ki, «imar
ve İskân Bakanlığı, Kocaeli'nde vukulbulan sel
afetzedelerine sadece,SCÖ bin liralık bir yar
dım yapmıştır.» Bu 2GÜ bin liralık: yard:m, âcil
yard.aıdır. Kamu tesislerinin noksanlıklarını
ikmal etmek ve oradaki hayatı normale dönüştürnıcJk için -verilen âcil yardımdır. Bu âcil
yai'd'm, 15 günlük için verilir, 15 günde sarf
edilir, •mevzuat budur. Âcil yardiıüidır ve Tür
kiye'de bir yıl içerisinde vükulbulmuş sel felâ-
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yardımdır bu İ

Şimdi gelelim diğer meseleye : Bu âcil yar
dımdan sonra derhal hak sahipliği çalışmaları
na, hasar tespiti çalışmalarına başlanmış; 7289
sayılı Kanunun 28 nci maddesine göre, iki ay
içerisinde yapılması gereken hak sahibi çalış
maları ve borçlandırma muameleleri iki aydan
çok daka kısa bir zamanda bitirilmiştir. Esasen,
7269 sayılı Kanunun 28 nci maddecine pröre iki
ay beklemek meelhuriycti vardır. Hak sahipliği
çalışması bittikten sonra, 18 . 12 . 1973 tari
hinde, yani sel felâketinin vükubulduğu tarihi
talebeden gürden 2 ay 13 gün sonra bütün hak
sahipleri tespit edilerek bir prorama ıbağl anmış
ve 1 658 OfiO lirabik bir program tanzim edil
miş, 18 . 12 . 1.973'te onayımdan geçmiştir. Bu
ti ı6ı58 ÖDÜ lira hak sahiplerine şu şekilde dağı
tılacaktır : İlçe merkezlerinde evleri hasar >gören veya yıkılan hak sahiplerine 18 biri er lira,
köy1 erde evleri yıkılmış veya hasar görmüş hak
.sahiplerine de 15'er bin lira.
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6. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in,
öğretmenlerin tayini konusunda yaptığı gündem
dışı konuşmaya cevap veren Millî Eğitim Bakanı
Orhan I) en giz'in kendisine sataştığı
iddiasıyle
yaptığı konuşma
BAŞKAN — Sayın Sönmez, şimdi size söz vereıc•••ğim. Yabıız şunu rica ediyorum : S'ize verece
ğim söz sınırlıdır; gündem dışı yaptığınız ko
nuşmada, «Öğretmenlik vasfını yitimi emiş öğ
retmenleri savunduğunuzu» dile getireeeksiniz
ve yeni bir sataşmaya meydan vermeyeceksi
niz.
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Peki efen
dimi.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sönmez.

MEHMET (SÖNMEZ (Hatay) — Sayın Baş
kan, '.sayın (milletvekilleri;
Az önce yaptığım gündem dışı konuşmada,
«Yasa dışı .sürülen ve sürülmeleri için hakların
da hiçlbir hulukî gere'kçc bulunmayan; hakka,
hukuka, adalete, bağlı öğretmenleri»' savunmuş
tum,, Oysa ki, Sayın Bakan verdikleri cevapta,
'Bu itibarla, hakikat arkadaşımın dedi.ğl se
«Öğretmenlik nite'iki erini yitirmiş kişileri sa
k i d e değildir. Çalışmalar en kısa zamanda biti
vunduğumuzu»
söylediler. Bu sözlerinden ötü
rilmiş; teşkilâtlım m en üst kademesinden en alt
rü kendilerine üzüntülerimi bildiririm.
kademesine kadar büyük bir ciddiyetle çabşdmıs; vatandaşın iştirakiyle ve yaralarıyle fev
Biz bu kürsüden hiçbir zaman için, öğret
kalâde bir hassasiyet içmişinde ilgilenil mistir
menlik niteliklerini yitiren kişileri ne savun
ve bu itg' devam edecektir; arkadaşım müsterh
duk, ne savunacağız, Yüce eğitim ordusu içinde
oİF>,bili'1e:', Bana bu mevzu bir saat kadar evvel
de, öğretmenlik niteliğini yitiren büyük bir kit
Ir-kf":' verildi; eğer arkadaşım daha ayrıntılı1
lenin bulunduğuna asla in a inmiyoruz. (C, H. P.
'bilgi isterlerse, kendilerine ayrın + ılı bilgileri
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
kapsayan bir dosyayı hazırlatıp takdim etmeye
Yine Sayın Bakan, yaptığım konuşma ile
h azırum.
I ilgili olarak verdiği cevapta, «Bir tek yaşa dışı
eylem bulsunlar, milletvekilliğinden istifa ede
Yüce Meclisin saygı değer üyelerine saygılar
sunarım.
[ ceğim»1 dediler. Saym milletvekili arkadaşlarım,
ben bu dâvanın yılmaz savunucusuyıv/n.,.
PAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
BAŞKAN — Saym Sönmez, lütfen...
kan.
MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Ve yasa
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Baş
dışı bir örnek mutlaka getireceğim. Bakarım
kan, eğer imkân va'-sa, bir noktanın aydınlan
verdiği sözü yerine getirmesini istiyorum.
ması için soru sormak istiyorum.
(O H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
ÎMAP VE İSKÂN BAKANI MEHMET NE- j lar)
BİL OKTAY (Siirt) — K;ze dosyasını takdim I
iS.ıyın 'Bakan bir örnek istiyor. Ben Sayın
edeyim, tetkik ediniz efendim.
j Bakana örnek de vereceğim.
Kendileri birtakım basını suçladılar, dediler
BAŞKAN — Sayın Kazan, böyle bir usulü
ki; «Kasıtlı basın»1
müz yoktur. Gründem d^ı konuşmabarda soru
BAŞKAN — Bayın Sönmez, ne örneği vere
müessesesi çalışmıyor. Saym Bakan ile uzun
uzadıya görüşebilirsiniz.
| ceksiniz ?
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MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Sürülen
öğretmenlerle ilgili efendim,
BAŞKAN -— Efendim, rica etsem; bir defa
bu, «İSürgün» kelimesini kullanmasanız... Çün
kü, vatan bir 'bütündür. (C. \H! P. sıralarından
«atama, ataıma» sesleri) Evet.
(Sonra şunu rica ediyorum Sayın Sönmez :
Vereceğiniz örneklerin aslında, gündem dışı
konuşmanızda Ibelirtilnıesi gerekirdi. Kıfeaca
örnek olarak veriniz efendim.
BOĞAN ARASLI (Karls) «'Sürgün» değil,
«Hava değişimi meselesi» diyebilirsiniz.,
'BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Araslı,
tâbirlerinizi kendinize saMaymız efendim.
MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Sayın
Bakan, «Yalnız bir gazeteden örnek almadığını
ve bunun yarattığı tahrikçi havanın sonucu bir
'konuşma yaptığımızı»' dile getirdiler.
Ben, 17 Ocak 1974 tarihli Cumhuriyet Gaze
tesinden aldım, ı«jl7 öğretmenin gerekçesiz, yasa'
dışı sürüldüğünü» yazıyorlar. Bunları isterler
se 'ben kendilerine takdim edeceğim. Öyle sanı
yorum, kendileri de her halde bana, «Bu öğretaııenlerin yasa dışı nu, yo,ksa yasa içi >mi sürül
düklerini» her halde açıklayacaklarıdır.
HÜSEYİN ıSUAT .SUNGUR (Bursa) —
Cumhuriyet Gazetesi makbul bir gazete değil
dir, (C. H. P. sıralarından «Yuh sana» sesleri
gürültüler) 1 "
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum...
MEHMET SÖNMEZ (Devamla) — Sayın
milletvekilleri, Sayın 'Millî Eğitim Bakanı «1965
ten bu yana kendisine devamlı birtakım sorular
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yöneltildiğini ve ithamlar altında bulundurul
duğunu» iddia ettiler.
Öyle sanıyorum ki, 1965 yılından ibu yana
itham altında bulunan bir kişi olsalar ıdahi, kal
kıp benim, birtakım ha'ksız işlemlerinden ötürü,
ı(.bir- gündem dışı konuşuna ile) lyıırada .bu ma
sum kitlenin dertlerini dile getirmem, elbetteki
/beni ve çok değerli sayın milletvekillerini itham
altında bulundurmayı gerekltirmez.
Yine «Bugüne kadar, Bakanlıkları devresi
içerisinde, öğretmen kitlesinin haklarını savun
duklarını»1 söylediler. Ben de soruyorum sayın
arkadaşlar : Haklarını savunidular da, 10 000
öğretmen neden Almanya'da işçi olarak çalışı
yor? (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Eğer bu 10 '000 öğretmenin hakları sa
vunulmuş olsaydı, elbette'ki İbu AÖ 000 öğretımen
Almanya'ya işçi olarak çalışmaya gitmezdi.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yarından son
ra hepsini geri getirirsiniz.
.MEHMET .SÖNMEZ (Devamla) — Getirece
ğiz, elbette geri getireceğiz.
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim.
MEHÎMET .SÖNMEZ (Devamla) — Sayın
Bakana, yaptığı konuşmaldan ötürü, tekrar
üzüntülerimi bildirir, size saygılarımı sunarını.
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür
mez.
«Muhterem arkadaşlarım,

ederim

Sayın Sön

gündeme .geçiyo

ruz.

V. — (SORULAR VE CEVAPLAR
A)

SÖZLÜ SORULAR

VE

CEVAPLARI

1. — Ankara Milletvekili Rauf
Kandemir'in,
ekmeklik buğdayın
ofislerce fırınlara tahsisine
dair Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi
(6/4)

2. — Kars Milletvekili
Hasan
Yıldırım'ın,
Ankara veya İzmir Belediyesince Gölta§ Şirke
tine 'teminat mektubu verilip verilmediğine da
ir Başbakandan sözlü soru önefgesi (6/7)

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı veya Ti
caret Bakanı adına cevaba yetkili bir başka Sa
yın Balkan?... Yok.

BAŞKAN — Sayın Başbakan veya Sayın
Başbakan adına sözlü soruyu cevaplandıracak
görevli Bakan?... Yok.

Soru ertelenmiştir.

Soru ertelenmiştir.
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3. — Muş Milletvekili A. Hamdı Çelebi'nin,
Muş - Bulanık karayoluna dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/8)
BAŞKAN — Sayın
Yok.
- Soru ertelenmiştir.

Bayındırlık

Bakam?...

4. — Muş Milletvekili A. Hamdı Çelebi'nin,
1973 yılında Doğu ve Güneydoğu illerine ku
raklık nedeniyle yapılacak yardımlara -dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/9)
BAŞKAN — Sayın Başbakan yoklar. Sözlü
soru ertelenmiştir.
5. •— Bingöl Milletvekili
Hasan delâlettin
Ezman'ın, Doğu - Anadolu'da çekilen yem sı
kıntısına dair Tarım Bakanından
sözlü soru
önergesi (6/10)
BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı?... Yok.
Soru ertelenmiştir.
6. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın,
Çalışma Bakanlığı basın uzmanı Gökhan Evliyaoğlu'na dair Çalışma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/11)
BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı?... Yok.
Soru ertelenmiştir.
7. — Mardin Milletvekili
Nurettin
Yılmaz'ın, Nusaybin ilçesi Mezrik \Köyünün jandar
malar tarafından usulsüz arandığına dair Baş
bakandan sorusu ve İçişleri Bakanı
Mukadder
Öztekin'in sözlü cevabı. (6/12)
•BAŞKAN — Sayın Başbakan adına Sayın
İçişleri Bakanı bu soruyu cevaplandırmak üze
re hazır bulunuyorsunuz.
'Mardin Milletvekili Sayın Nurettin Yılmaz
'burada... Sözlü soruyu okutacağım.
Sayın Yılmaz, size bir hususu hatırlatmak
istiyorum.
Siz bu konuyu, sözlü soru konusu yaptıktan
sonra, gündem dışı bir konuşma ile de kürsüye
'getirmiş idiniz.
NURETTİN 'YILMAZ .(Mardin) — Hayır
efendim, o tamamen .ayrı bir (konu idi.
BAŞKAN — Değil, aynı idi,
»konuşmanızı hatırlıyorum.

Gündem dışı
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NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Buraya
yanlış geçmiş efendim. Daha evvel usulsüz ara
malar hakkında gündem dışı konuşmuştum.
Şimdi iso, iki kişinin öldürülmesi ve yedi kişi
nin do yaralanması hakkında ve Nusaybin ha
diseleri ile ilgili bir sözlü soru vermiş bulunu
yorum,
(BAŞKAN — Aslında, soru önergeniz böyle
de olsa muamele 'görecek de; ben soru önerge
sine konu yapılan hususların gündem dışı ko
nuşmaya konu yapılmaması lâzımgeldiğini be
lirtmek için söyledim efendim.
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Evet Sa
yın Başkanım, gündeme yanlış ıgeçmıiş.
BAŞKAN — Soru önergenizi okutuyorum
efen'dim.
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından
sözlü olanak cevaplandırılmasında aracılığınızı
rica ederim.
Saygılarımla.
12 . 1 . 1974
Mardin Milletvekili
Nurettin Yılmaz
Soru :
29 . 1 2 . 1973 tarihinde kaçakçı izinin Nu
saybin ilçesi Mezrik (Çilesiz) köyüne kadar
girdiği iddiası ile Bağvert Seyyar Jandarma
Tabur Komutanı Üsteğmen komutasındaki 80
jandarma eri ile birlikte köye ba'skm yaptığı,
köy erkeklerinin tamamım dışarıya, çıkarttığı
ve bir meydanda toplattığı ve bundan sonra
köye girip sadece kadın YO çocukların bulundu
ğu evleri usulsüz ve kadınlara [hakaret edercesi
ne arama yapması üzerine, köy erlk-eklerinin bu
şekilde gayriinsanî ve gaiyri'kanunî aramayı
yapına malar mı istemeleri üzerine; jandarma
üsteğmeni ile köy sakinleri arasında ağız mü
nakaşası neticesinde, Tabur Komutanı Üsteğme
nin mahiyetindeki erlerine halka ateş emri ver
diği ve İm gaddarca yapılan tarama atışı neti
cesinde iki kişinin öldüğü ve yedi kişinin yara
landığı halberi 'doğru mudur?
1. Adı geçen fail üsteğmen hakkında ne
gibi adlî ve idarî tahkikat yapıldığı?
2. Hükümetçe ve yetkili mercilerce bu nevi
münakaşalarda zaibıtaya halkın üzerine usul
süz ve kanunsuz olarak ateş ötme yetkisinin
mevcudolup olmadığını ?
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BAŞKAN —• Sayın Bakan buyurunuz efen
dini; Başbakan adına soruyu cevaplandırdınız.
BAŞBAKAN ADİNA İÇİŞLERİ BAKANI
MUKADDER ÖZTEKİN (C. Senatosu Adana
Üyesi) —• Sayın 'Başkan, Millet Meclisinin değerli
üyeleri;
Mardin Milletvekili Sayın Nurettin Yılmaz'in,
29 . 12 . 1973 günü Mardin ili Nusaybin ilçesinin
Çilesiz (Mczrik) köyünde cereyan eden olay hak
kında, Sayın Başbakana yönelttiği, 1 2 . 1 . 1974
günlü sözlü soru önergesini, Sayın Başbakan adı
na cevaplandırmak üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum.
1. Olay lıafkikmda mahallinden aldığımız bilgi
lere göre; 29 . 12 . ı973 günü Mardin ili Nusay
bin ilçesi Çilesiz köyünde arama yapmak isteyen
görevli Jandarma Üsteğmeni komutasındaki müf
rezeye, köy halkından bâzı kişilerin engel olmak
istemeleri üzerine, görevli jandarma erleriyle* bu
kişiler arasında çıkan eaîtısmada, köy halkından
7 kişi ile 6 jandarma eri yaralanmış, halktan ya
ralanan 7 kişiden birisi (kaldırıldığı hastanede
sonradan ölmüştür.
Olaya Nusaybin Cumhuriyet Savcılığınca elkonulmuş, 15 . 1 . 1974 günü Nusaybin Sorgu
Yargıe'lığmca yapılan ilk 'sorguları sonunda, müf
reze komutanı Jandarma Üsteğmeni ile 12 jan
darma eri tutuklanmıştır.
Anayasamızın 132 nci maddesi uyarınca yargı
organlarınca el konulan bu olay hakkında daha
ayrıntılı 'bilgi vermeme imkân 'bulunmadığım takdirleriniz'e arz ederim.
2. Olayı idarî yönden incelemek üzere ma
halline Ibir jandarma müfettiş generali de gön
dermiş 'bulunmaktayız. Bu inceleme de henüz so
nuçlanmamıştır. Neticesini, - Bakanlığa not bı
raktım, benim vazifem (bittiği zaman - soruyu tev
cih eden arkadaşa da özel surette 'bildirecekler.
3. Jandarmanın silâh kullanma yetkisi ka
nunla düzenlenmiştir. Hiçbir merciin jandarma
ya usullü veya usulsüz silâh kullanma emri ver
ine salâhiyeti yoktur. Sözü edilen olayda silâh
'kullanmanın yetki içi olup olmadığı olaya el ko
yan yargı organlarınca ortaya çıkarılacaktır.
Olaydan duyduğum üzüntüyü 'belirtir, sözleri
me son verirken hepinizi saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — 'TeşeMdir ederim Sayın Bakan.
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Söz istiyorunl.
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BAŞKAN — Efendim, yargıya intikal .eden
ibu olay hakkında...
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — İçişle
riyle ilgili efendim.
BAŞKAN — İçişleriyle ilgili değil efendim,.
yargıya intikal etmiş, bu hadise yargıya intikal
etmiş. Sayın Bakanın cebaviyle de bu açıklığa
kavuştu.
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — İçişleriyle
ilgili olduğunu iddia ediyorum. Jandarma usul
süz olarak bâzı tasarruflarda bulundu.
BAŞKAN — Efendim, jandarmanın bu fiili
yargıya intikal ötmemiş mi? Etmiş. Anayasanı iz,
takdir edersiniz, buna mâni.
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın
Başkan, biz yargı üzerinde her hangi bir konuşma
yapacak değiliz. İdarenin, İçişleri Bakanlığının
Güneydoğudaki indi...
BAŞKAN — Efendim, onu zaten gündem dı
şı konuşmanızda dile getirdiniz.
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Usulsüz
aramalar olduğunu...
BAŞKAN — Yaptınız efendim. Bu hâdise de
yargıya intikal etmiş. Lütfediniz, ısrar etmeyi
niz. Sö'Z veremeyeceğim efendim.
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Oya 'ko
nulmasını rica ediyorum.
BAŞKAN — Yok, (böyle bir usul -de yok efen
dim.
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — İçtüzükte
bu hususta sarahat var.
BAŞKAN — Yok beyefendi; -maddesini söy-*
ler misiniz,
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — 70 nci
nıaddc.
BAŞKAN — 70 nci madde sataşmayla ilgili
efendim.
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — 94 ncü
•madde.
BAŞKAN — Buyurun 94 ncü maddeyi okuyu
nuz.
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — «Sözlü
sorusu üzerine aldığı cevabın kendi bilgisine uy
gun olup olmadığı hakkında soru sahibi beş daki-,
ikayı ıgeememek üzere Meclis kürsüsünde görüşünü
açıklayabilir.»
BAŞKAN — Efendim, o maddeyi biliyorum;
ama bu hâdise yargıya intikal etmiş.
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NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Beyefen
di, Hüküm ot 'bize cevap vermiş tir. Biz...
BAŞKAN — Alılıyorum efendim, aslında bu
meselenin yargıya intikal • •ettiğini ıbiz bilseydik,
'bunu gündeme ide almazdık. Gündeme almamamız
gerekir Mi.
NURETTİN YILMAZ '(Mardin) — Sayın
Başkan, öyleyse bu hususta Hükümet, adına cevai})in verilmemesi lâzımdı.
BAŞKAN — Bakan o ölçü içerisinde verdi ce
vabını efendim.
NURETTİN YILMAZ
(Mardin) — Saym
Başkan, Ibiz de o ölçü içinde konuşacağız.
BAŞKAN — Rica ederim, Genel Kurulu işgal
•etmeyiniz.
Muhterem arkadaşlarım, gündemimizde...
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Genel Ku
rula 'sunulmasını rica ediyorum.
BAŞKAN — Eferidim, tamam... Rica ütüyo
rum, 'sunulmaz efendim; yok 'böyle bir usulümüz.
NURETTİN YILMAZ (Mardin) —.Efendim,
yargıylo ilgisi -olmayan bir hususu konuşmak is
liyoruz.
BAŞKAN — Efendim, gündem dışı konuş
manızda bu meiseleye enine boyuna temas et
tiniz ve buraya, bu soruyu bir hadise üzerinıe
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getirdiniz. Sayın Bakan bu hadisenin yargı or
ganına intikal ettiğini ifade ettiler. Bunu siz
de kabul ettiğinize göre artık
direnmeyiniz,
rica ediyorum..
iNURETlTİN YILMAZ
(Mardin) — Beye
fendi, idareyle ilgili hususlar üzerinde görüşle
rimizi açık! ayac:a ğız.
BAiŞKIAN — Efendim
olmuyor; o zaman
sorunuzun dışına çıkıyor. Rica ediyorum.
(Muhterem arkadaşlarım,
gündemimizde
başkaca görüşeceğimiz "bii' husus yok. Yeni İç
tüzüğümüze göre, 'birleşimierin
kapatılmasın
dan önce Başkanlığın gelecek birleşimde gö
rüşülecek hususları Genel Kurula arz etmesi
gerekiyor. Gelecek birleşim için sizlere -bugün
den arz edebileceğimiz hor hangi bir husus da
yok.
Bu
itibarla,
birleşimin
yarma
değil,
29 . 1 . 1974 gününe talik edilmesi hususunu
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etimeyenler... Kabul edilmiştir.
Kabulünüz gereğince 29 . 1 . 1974 Salı gü
nü saat 15,00'te toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum.
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
.SUNUŞLARI
1. — MilletVeikillerinin andiemesi
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
o
'J

' SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME YE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

5. — Bingöl Milletvekili Hasarı öelâlettinı
Ezman'm, Doğu - Anadolu'da çekilen yem sı
kıntısına dair Tarım
Bakanından sözlü soru
önergesi (6/10)
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SÖZLÜ SORULAR
1. —• Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, Ekmeklik buğdayın o fişlerce fırınlara tah
sisine dair Ticaret Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/4)
2. — Kars Milletvekili Hasan Yıldı rım'ın,
Ankara veya İzmir Belediyesince Göltas Şirke
tine teminat mektubu verilip verilmediğine
dair Barbakandan sözlü soru önergesi. (6/7)
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3. — Muş Milletvekili A. Haindi Çelebinin,
Muş - .Bulanık karayoluna dair
Bayındır hık
Bakanından sözlü soru önergesi (6/8)
4. — Muş Milletvekili A. Hamdi Çelebi'nin,
1973 yılında Doğu ve Güneydoğu illerine ku
raklık nedeniyle yapılacak yardımlara dair
Başba'kandan sözlü soru önergesi (6/9)
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6. —• Adana Milletvekili Osman Çıtırık'm,
Çalışma Bakanlığı basın uzmanı Gökhan Evliyaoğlu'na dair Çalışma Bakanından sözlü soru
önergesi (6/11)
7. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, Nusaybin ilçesi Mezrik Köyünün jandarma
lar tarafından usulsüz arandığına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/12)
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