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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından, Birleşime ara-
verilse de çoğunluğun olacağı muhtemel görülmedi
ğinden; 

22 Mayıs 1975 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15.33'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Siirt 

Rasim Hancıoğlu İdris Ankan 
Divan Üyesi 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

22 . 5 . 1975 Perşembe 

Teklifler 
1. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 26 

arkadaşının, 359 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu Kanununun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/399) (Millî Eğitim ve Plan 
komisyonlarına.) 

2. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 sa
yılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi (2/400) (Adalet Komis
yonuna). 

3. — Erzurum Milletvekili. Rıfkı Danışman'ın, 
Köy Posta, Telgraf, Telefon Tesisleri kanunu teklifi 
(2/401) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Plan komisyonlarına). 

Tezkere 
4. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın yasama 

dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/403) (Anayasa ve Adalet komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyona). 

C. Senatosundan dönen isler 
5. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 

Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı (M. Meclisi: 1/140; C. Senatosu: 
1/342) (Adalet Komisyonuna). 

6. — İstanbul MiUtevekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (M. Meclisi: 2/198; C. Senatosu: 
2/81) (Adalet Komisyonuna). 

Raporlar 
7. — 521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde ek

lenmesine dair kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişikliğe dair Millet Meclisi Plan Ko

misyonu raporu (M. Meclisi: 1/192; C. Senatosu: 
1/330) (M. Meclisi S. Sayısı: 115 ve 115'e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı: 445) (Dağıtma tarih : 22.5.1975) 
(GÜNDEME) 

8. — Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve 
işletmelerin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin ve köy 
tüzelkişiliğinin bir kısım borçlarının tahkiki hakkında 
kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu 
raporu (M. Meclisi: 1/171; C. Senatosu: 1/310 
M. Meclisi S. Sayısı : 98 ve 98'e 1 nci ek) (C. Sena
tosu S. Sayısı: 440) (Dağıtma tarihi: 22 .5 .1975) 
(GÜNDEME) 

Sözlü soru 
9. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın eski Genç

lik ve Spor Bakanı Zekâi Baloğlü'nun, Spor Akade
misinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan ve 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/195) 

Yazılı sorular 
10. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesine bağlı köylerin içmesu-
yu ihtiyacına, ilişkin Köy İşleri Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/562) 

11. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, Va
kıflar Genel Müdürlüğüne ait taşınmaz mallara iliş
kin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi. (7/563) 

12. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tahsi
sine ilişkin Kültür Bakanından .yazılı soru önergesi. 
(7/564) 

13. — Burdur Milletvekili Ali SanU'nm, 1971 -
1974 yılları arasında ihraç ve ithal edilen anason mik
tarına ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/565) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : İdris Arıkan (Siirt), ÎHıami Çetin) Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin- 80 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla- j 
çaktır, ışıklar yandığı zaman sayın üyelerin beyaz düğ- i 
melere basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

/ . — 14 . 7 . 1964 günlü ve 50 sayılı Kıbrıs'a 
gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık 
ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka 
giderleri hakkında kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 157) 

2. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında 
Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası 
ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan Ko
misyonları raporları (1/6) (S. Sayısı : 160) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kır allığı 
Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilen 
dirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Dü
zenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişle
ri ve Plan komisyonları raporları (1/64) (S. Sayı
sı : 161) (1) 

BAŞKAN — Dört adet açık oylama vardır. Gün
dem dışı konuşmalar devam ederken bu açık oylama
ların yapılmasını tasviplerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin 1 nci, 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü sırasında 
yer alan konuların açık oylamasına aidolan kupalar 
önce sıralar arasında dolaştırılacak sonra kürsü önü
ne bırkılarak oylamaya devam edilecektir. 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Çanakkale Milletvekili Hasan Sever'in, Ça
nakkale ili ve bazı ilçelerinde meydana gelen deprem 
hakkında gündem dışı konuşması ve İmar ve İskân 
Bakanı Nurettin Ok'un cevabı. 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Sayın Hasan 
Sever, Çanakkale ili ile bazı ilçelerinde büyük tahri
bat yapan depremle ilgili olarak gündem dışı söz ta
lep etmişsiniz. Buyurun efendim. 

HASAN SEVER (Çanakkale) — Sayın Başkanım, 
değerli milletvekilleri arkadaşlarım; hepinize saygılar 
sunarım. 

27 . 3. . 1975 Perşembe günü sabah 08,15'te Ça
nakkale ili; Gelibolu, Eceabat, Lapseki ilçe ve mer
kez köylerinde geniş hasar yapan depremle ilgili ola-

1 rak, Saym Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı 
Ecevit'in deprem felâketine mâruz kalan vatandaşla
rımıza parti, farkı gözetmeksizin «geçmiş olsun» di
lekleri ile ilgili olarak, 4 milletvekili deprem bölge-

(1) 157, 67, 160 ve 161 S. Sayılı basmayazılar 
20 . 5 . 1975 tarihli 78 nci Birleşim tutanağının so
nuna eklidir. 
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sine gittik. 29 . 3 . 1975 Cumartesi günü Gelibo
lu'dan tetkiklerimize başladık. Mahallin kaymakam, 
belediye başkanları ve parti farkı gözetmeksizin tüm 
parti başkanlarını ziyaret ederek, köyleri te
ker teker gezdik. Köylerin durumu bir bakım
dan şükredici bir manzara arz ediyor; deprem 
gündüz ve iyi bir günde olduğu için. Eğer bu şid
dette deprem daha başka kötü hava şartları içerisinde 
olsa idi, zarar ve can kaybı korkuç olacaktı. Bunu 
şükranla karşılyoruz. 

Depremden, kurulumuzun ayrı ayrı saptamasına 
göre, şimdilik Gelibolu ilçesi sınırları içerisinde top
lam 228 ev ağır, 467 ev hafifi ve orta; Lapseki il
çesinde 141 ev ağır, 57 ev orta ve hafif, Eceabat 
ilçesinde 26 ev ağır, 34 ev orta ve hafif hasar görmüş
lerdir. Köylere göre döküm, teker teker saptadığı
mıza göre, şöyledir : Gelibolu Merkez ilçesinde 10 
ev ağır, 87 ev orta ve hafif hasar; Yeniköy, 50 ev 
ağır, 32 ev hafif hasar görmüştür. Köyün, kurulu 
olduğu yerden aşağıda, deniz kıyısında sağlam ze
minli bir düzlüğe kurulması genel ve toplu istekler
dir. 1953 yılı depreminden sonra köyün bu düzlüğe 
nakledilmesi için gerekli tetkik raporları düzenlendiği 
halde, şimdiye kadar bu konu ile ilgili Bakanlık ve 
diğer yetkililer, maalesef hiç bir tedbir almamış, bu 
büyük felâketi âdeta beklemişlerdir. 

Pazarlı köyü; 30 ev ağır, 40 ev hafif hasar, ayrı
ca minare yıkık. Köyün, 12 km. uzaklığında Çanak
kale Boğazı kıyısında sağlam zeminli bir yere taşın
ması uygundur. Yine aynı şekilde 1953 yılında ve
rilen kesin bir raporun gereği olarak, bu iş de bugüne 
kadar yapılmamıştır. Ilgardere köyünde 17 ev ağır. 
90 ev hafif ve orta hasar görmüştür. Köy çevresinin, 
sağlam bir zemin aranarak burada yeniden iskân 
edilmesi gereklidir. Bayırköy; 36 ev ağır, 80 ev ha
fif hasar görmüş, okul, cami ve minaresi yıkıktır. 
Öncelikle bu kamu ihtiyaçları ele alınmalıdır. Bola-
yır; 10 ev ağır, 15 ev hafif hasarlı olup, ayrıca 
Fevzi Çakmak mahallesi - ki hasarın en büyük oldu
ğu mahalledir- topluca sağlam bir zemine iskân edil
melidir. Kavakköyde; 4 ev ağır, 13 ev orta ve hafif 
zarar görmüştür. Lapseki - Umubey bucağı en ağır 
hasar gören merkezdir; 100 ev ağır, 44 ev orta ve 
hafif zarar görmüştür .Tabaklar ve Yukarı mahal
lesinin kesin olarak Çanakkale yolu boyunca yerleş
tirilmesi sağlanmalıdır. Topluca iskân tek çözüm 
yoludur. 

Kangırlı köyü; 41 ev ağır, 13 ev hafif ve orta ha
sar görmüştür. Okul ve lojman oturulamaz durum

dadır. Köyün bulunduğu zeminin kayalık ve sağlam 
olması nedeni ile durum ayrıca düşündürücüdür, 

Eceabat ilçesi Yalova köyünde 4 ev ağır, 8 ev 
orta ve hafif hasar görmüştür. 

Kumköyünde 11 ev ağır, 19 ev orta ve hafif ha
sar görmüştür. Beşyol köyünde 2 ev hasar görmüş
tür. Küçük Anafartalar köyünde 8 ev ağır, 12 ev 
hafif hasar görmüşlerdir. 

Kırsal bölgelerdeki vatandaşların, şimdiden Dev
letten beklediği âcil yardım maalesef sağlanamamış
tır. İlk elini uzatan Kızılaydır. Kızılay o bölgeye 
810 çadır göndermiştir. Kızılayın elindeki olanak
larla halkın giyimi de kısmen giderilmiştir. 

îmar ve İskân Bakanlığı Âfet İşleri Genel Müdür
lüğünün şimdiye kadar bölgede bu kadar büyük çaplı 
olmasına rağmen, yaptıkları işler kesin sonuca bağ
lanamamış, hatta o kadar ki, umumî hayatı etkiler 
mahiyette rapor dahi düzenlenememiştir. 

BAŞKAN — Sayın Sever bir dakikanız kaldı 
efendim, cümlenizi bağlayınız. 

HASAN SEVER (Devamla) — Bu bölgenin da
ima büyük fay hattı üzerinde olması nedeniyle, ge
rekli köklü tedbirlerin alınmasını diliyoruz. 

Şimdiye kadar devlet babanın ihmalini Varto'da, 
diğer bölgelerde gördük. Bunların yanında yönetici
lerin, âdeta kanıksamışcasına meseleye eğilmelerini 
de kınıyoruz. 

Bizim candan dileğimiz. Sayın Bakanın Umurbey'e 
geldiği zaman vaat ettiği gibi, 29 Ekime kadar bu 
evlerin kendilerine teslim edilmeleridir. Ayrıca dev
let yönetiminde büyük bir noksanlığı da tespit etmiş 
oluyoruz. Bu da şu : Halka ev veriliyor, onun ev 
kadar büyük ihtiyacı olan samanlık veya ahır hiç bir 
zaman düşünülmüyor. Dolayısıyle evler yapılıyor, 
göstermelik olarak kalıyor, vatandaş âdeta bir direnç 
içerisinde bu Devletin yardımını itmiş oluyor. 

BAŞKAN — Sayın Sever, vaktiniz dolmuştur 
efendim, lütfen bağlayınız. 

HASAN SEVER (Devamla) — Bunun şimdiki 
yöneticiler tarafından ele alınmasını rica ederim. 

Sayın Bakanın Umurbey'e gelişine ben de bir 
milletvekili olarak bulundum. Vatandaşın ıstırabını 
azaltıcı sözler söylerken, orada dile getirmedim, ken
disinden teselli bekleyen vatandaş kitlesine hitaben 
yaptığı konuşmayı bir - iki yönü ile eleştirecektim, 
ama maalesef zaman dolmuş; espri de olsa, ıstırap 
içerisinde kıvranan vatandaşlara karşı; «Gördünüz 
ki Devleti şairler idare edemiyor, devleti ekonomistler 
ve teknik adamlar idare eder» sözünü, açıkçası kına
dım ve buradan da protesto ediyorum. 
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Hepinize sonsuz saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Sever.. 
Cevap vermek üzere buyurun sayın îmar ve İs

kân Bakanı Nurettin Ok. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Çankırı) —Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Hasan Sever tarafından Çanakkale ili ve 
dolaylarında vuku bulan deprem âfeti ile ilgili be
yanlarına cevap arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 25 Mart 1975 günü Ça
nakkale ili ve dolaylarında vücut bulmuş olan deprem 
afeti, daha önce de bu kürsüde belirtmiş olduğum 
üzere, bütün o bölgede yaşayan kişileri ve ayrıca bü
yük milletimizi; tahmin edersiniz ki büyük üzüntüye 
sevk etmiştir. 

Yurdumuzda âfetlerin ister deprem yönünden ol
sun, ister su baskını yönünden olsun, ister yangın 
yönünden olsun, memlekette yaratmış olduğu gerek 
ekonomik ve gerekse sosyal sıkıntıları, hepimiz, ayrı 
ayrı üzüntü içerisinde müşahede etmekteyiz. 

Bu cümleden olarak, Çanakkale'de vücut bulan 
deprem afetinin, o mahalde yaratmış olduğu sıkın
tıları bertaraf edici tedbirleri mahallinde izlemek üze- . 
re, icrayı bizzat vatandaşın içinde, vatandaşın huzu
runda halletmek amacına dönük bir Hükümet ola
rak, Çanakkale ili ve çevresinde bulunan bütün dep
reme uğramış köyleri ayrı ayrı gezmiş ve orada vatan
daşlarımızın dertlerini, şikâyetlerini bizzat müşahede 
etmek üzere üç gün Çanakkale dolaylarında dolaşmış 
bir arkadaşınızım. 

Daha önce Bakanlık çalışmaları cümlesinden, Afet 
İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir ekibimi, Çanak
kale ve civarında depremin yaratmış olduğu hasarları 
mahallinde tespit etmek amacıyle göndermiş bulunu
yordum. Onu takiben gelmiş olan heyet raporları 
elim'de olmak üzere, bizzat vatandaşın huzurunda me
seleleri tespit ve orada tescil etmek için 2,5 - 3 gün 
Çanakkale civarında dolaştım. 

Gelibolu, Yeniköy, Umurbey, Güneyli köylerini 
ayrı ayrı ziyaret ettim. Deprem afetinin bilhassa 
Umurbey'de yaratmış olduğu çok sı'kıntılı durumları, 
çadırda yaşayan vatandaşlarımla bizzat görüşmek üze
re, onlarla yaptığım ziyarette müşahede ettim. 

TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Umurbey'den 
sonra Varto'yu da ziyaret etmenizi bekliyoruz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI NURETTİN OK 
(Devamla) — İnşallah. 

Muhterem arkadaşlarım, heyet tespit raporlarının 
ifade etmiş olduğuna göre - ki Sayın Hasan Sever'in 
her halde tetkikatı noksan oldu - Umurbey, Yeniköy 
ve Güneyli ide genel hayata etkili olmuştur deprem. 
Buna dair rapor hazırlanmış bulunmaktadır. Ancak, 
Afetler Kanununa göre, hangi bölgede, hangi köyde 
afet genel hayata etkili ise, ancak o bölgelerde, o köy
lerde, o yörede bir ameliye yapmalk imkânımız var. 
Çanakkale'de ise, bazı köylerde münferit ve genel 
bayata etkili mahiyette görünemeyen birtakım izlenim
leri müşahede ettim. O sebeple, Ankara'ya döndüğüm
de, bu perspektiften meseleye bakmak üzere, bu mün
ferit köylerin dışında, genel hayata etkili olduğu tes
pit edilmiş bulunan köylerin dışında, bazı bölgelerde, 
ezcümle Gelibolu merkezinde ve Pazarlı, Bakırköy, 
Ilgardere gibi köylerde genel hayata etkili mahiyette 
bir tespit yapılması kanunen mümkün olmadığı ci
hetle, kanunî bir veçlhe verebilmek üzere, o bölgede 
depreme maruz kalmış vatandaşlarımızın tümünün 
ıstıraplarına çare bulmaik amacıyle afetin bölgesel 
olup olmadığını araştırmak üzere, tecrübeli bir yük
sek mühendisin başkanlığında bir ekibi on gün evvel 
Çanakkale'ye göndermiş bulunmaktayım. Orada bir 
menajer gibi bu meseleleri on Ngünden beri müşahede 
etmekte ve yapılacak işleri de bu arada tespit etmek
tedir. 

Giden heyetimiz, genel hayata etkili mahiyetin de 
dışında, Çanakkale ve yöresinde vücut bulan depre
mi, bölgesel mahiyette telâkki eder ise, o zaman umu
yorum ki, gerek saymış öldüğüm Umurbey, Yeniköy 
ve Güneyli mıntıkasında ve gerekse qnun dışında ge
nel hayata etkili mahiyette görülmeyen kesimlerde 
vatandaşlarımızın yıkılan evlerini yeniden yapmak, 
tamir ve ıslah isteyen konutlarını tamir ve ıslah et
mek cihetine gitmek imkânımız doğacaktır. Mesele
nin üzerine teşkilât olarak icracı bir gözlemle girmiş 
'bulunmaktayız. Oradan gelen heyet, hem bu raporla
rını tanzim etmiş olacak, hem de yapılacak işi tespit 
etmiş olacak. Umuyorum ki, 15 gün, bir ay içerisinde 
orada tamir kaibul eden evlerin tamirine, yeniden ya
pılması gereken evlerin yeniden yapılması ameliyesine 
geçebileceğiz. 

Arkadaşımın kinayesine de kısaca cevap vermek 
istedim. Bakanlıkta müşahede ettiğim bir noktayı za
man zaman dile getirmekteyim. Bizim Bakanlığımız 
son yıllardaki uygulamalarıyle âdeta bir araştırma 
'bakanlığı hüviyetinde görüldüğü için, «Öyle sözle, 
lafla meseleleri halledeceğimize, bizzat icra ile mese
leleri halledelim»1 şeklinde bir ifadede bulunulmuştur. 
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Bunun da bütün arkadaşlarım tarafından tasvip gö
receğini umuyorum. 

Meselelerin yalnız araştırıcı, yalnız geliştirici, yal
nız kontrol edici mahiyette değil, onun yanıbaşında 
depremin, selin, yangının vatandaşın ekonomik ve sos
yal hayatında yaratmış olduğu büyük sıkıntıları gide
recek somut, müşahhas, elle tutulur, gözle görülür ve 
vatandaşın derdine çare mahiyetinde telâkki edilir şe-
'Mlde düzenlenmesi gerektiği inancındayım. Bu yönlü 
çalışmalarımız sırasında, Bakanlığımın pek yakın bir 
zamanda, gerek evvelden beri kalmış olan işlerin 
hallinde, gerekse - Allah göstermesin - bundan böyle 
vücut bulacak afetlerde hazırlıklı bir davranış içeri
sinde bulunmasını temin için geceli gündüzlü çalışma
larımızı sürdürüyoruz. Eğer bu çalışmalarımız mem
leketimizi, milletimizi mutlu kılacak bir düzeye ula
şırsa, ondan da biz, ayrıca bu işte katkısı olan Hükü
met ve onun üyesi olarak, payımızı alacağız. 

Bu duygularla şükranlarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. (A. P. 

sıralarından, alkışlar.) 

2. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, gündemde bulunan İlkokul Öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığı ile ilgili kanun tasarısı
nın bir an evvel görüşülmesi hakkında gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Tufan Doğan Avşargü'in, «İl
kokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandı
ğı» hakkında gündem dışı konuşma talebi vardır, bu
yurun efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Meclis gündemimizin «Kanun tasarı ve teklifleriyle 
komisyonlardan gelen diğer işler» bölümünün birinci 
sırasında kayıtlı bulunan «ilkokul Öğretmenleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı 
Kanunun 11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması, 
Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaş
ma Sandığı kurulmasına dair Kanun tasarısı» hakkın
da temenni mahiyetinde birkaç cümle konuşmak üze
re huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisimizin 27.11.1971 
tarihinde 8 nci Birleşiminde görüşülerek kabul 
edilen ve sonra da Cumhuriyet Senatosunun 
25 . 1 2 . 1972 tarihinde yaptığı 24 ncü Birleşiminde 
tümü reddedilen bu tasarı, aradan 3 yıldan fazla bir 
zaman geçtiği halde Millet Meclisimizin gündeminde 
beklemektedir ve görüşülmemektedir. 

Ben bir konuyu merak ediyorum; acaba sayın 
Millî Eğitim bakanlarımız bugüne kadar bir kısım ko
nularda öncelik teklifi verdikleri halde acaba bu ko
nu daha mı az önemli ki, 300 000'den fazla millî 
eğitim mensubunu ilgilendiren bu konuyu bir an ön
ce Meclisin gündeminde de var iken, görüşüp kanun
laşmasını sağlamak gayesi ile bir çaba göstermemekte
dirler? 

Ben teknik ayrıntıları, etraflı geniş bilgiyi tasarı 
görüşülmeye başladığı zaman arz edeceğim. Yalnız 
gündemin birinci sırasında bulunduğu için, sayın Mil
lî Eğitim Bakanını uyarmak istiyorum ve rica ediyo
rum, 300 000 mensubu bulunan millî eğitim men
supları adına rica ediyorum, köydeki, en ücra köyde
ki eğitimciden, Millî Eğitim Bakanlığının en üst dü
zeyindeki eğitimciye kadar bu iki aralığı kapsayan bü
tün öğretmenler, eğitim mensupları adına rica ediyo
rum; gündemin birinci maddesine gelmiş iken, tek
rar bir kısım ivedilik, öncelik teklifleriyle bu tasarının 
bir daha geriye atmadan, görüşülüp kanunlaşmasını 
ve buna yardımcı olmalarını rica ediyorum. 

Arz ettiğim gibi, bu sandıkla ilgili geniş bilgiyi ta
sarı görüşülmeye bağladığı zaman arz etmeye çalışaca
ğım. 

Sayın Bakandan tekrar rica ediyorum, bu konuya 
lütfen eğilsinler. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Avşargil. 

3. — Ankara Milletvekili Osman Ceran'ın, Anka
ra'nın bir ilçesinde belediye başkanı tarafından hak
sız olarak yıktırılan gecekondular hakkında gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Bütüner, Amasya Mil
letvekili, son günlerde Amasya ilimizdeki sel baskınla
rı nedeniyle alınması lâzım gelen tedbirler hakkında 
söz istemişler. 

Sayın Bütüner?.. Yoklar. 
Sayın Feriha Öztürk, Kırıkkale Belediye BaşKa-

nınm tutumu ve usulsüz yıkımları hakkında... 
OSMAN CERAN (Ankara) — Sayın Başkan, ben 

Feriha Hanımdan 2 - 3 gün evvel söz istemiştim aynı 
konuda. 

BAŞKAN — Aynı mevzuda mı efendim? 
OSMAN CERAN (Ankara) — Aynı konuda efen

dim. 
BAŞKAN — Sıra ona geldi zaten. 
Sayın Osman Ceran; Ankara ilçelerinden birinde 

belediye başkanının haksız yere 70 - 80 adet gecekon-



M. Meclisi B : 80 22 . 5 . 1975 O : 1 

du yıktırması hakkında, gündem dışı konuşmak üzere 
buyurun efendim. 

OSMAN CERAN (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; 

8 . 5 . 1975 günü Kırıkkale'de, Belediye Başkanı, 
keyfî olarak, şehrin sanki güzel görüntüsü varmış gi
bi, bir dere kovuğuna, Hazine arazisine kânunlu - ka
nunsuz usuller içinde yerleşmiş 78 tane evi, yağmu
run, yaşın altında bu hemşehrilerimin başına uçurmuş
tur. 

Bu binaların yapılış ölçüsünü yaşamış bir adamım. 
Kırıkkale Belediye Başkanlığına birkaç kez aday ol
dum. Bu binaları 1973 seçimlerinden, hatta 1969 be
lediye araseçiminden evvel, o günkü belediye, bu bi
naların yapımı için âdeta bu evleri yapanları teşvik 
etmiştir. Suyunu, kanalını, yolunu ayağına götürmüş
tür. Birçoklarının evlerine su bağlamış, elektrik bağla
mış; işte vesikaları buradadır. Kimisinin suyu vardır, 
yolu vardır, belediye ile ilgili, elektrik abonmanı Var
dır. Hâsılı, bu hemşehrilerimin başına bu evlerin yı
kılışı siyasî bir maksada matuftur. 

Bu Belediye Başkanı, 1973 seçimlerinden evvel bu 
suyu ve yolu, elektriği bu mahalle götürürken, 1973-
seçimlerinin neticelerinden memnun olmadığı için, o 
günden beri, bu evleri yıkmayı tasarlamıştır. 18 ay
dır Belediye başında bulunmasına rağmen, bir ay ev
velki, yahut 15 gün evvelki günü niçin seçmiştir bili-

/. — 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş < 
ve Görevleri hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 5 geçici Madde Eklen- •, 
meşine Dair Kanunun bir daha görüşülmek üzere ge
ri gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/404) 

BAŞKAN — Gündemimizdeki kanun tasarı ve ; 
tekliflerinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Başkanlığın sunuşları vardır. Cumhurbaşkanlığı i 
tezkerelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 Mayıs 1975 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

1011 - 8953 sayılı yazınız. 
«633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 

Görevlen Hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu Kanuna 5 geçici madde eklen
mesine dair» 29 Nisan 1975 tarih ve 1893 sayılı Ka
nun ; 

yor musunuz? 15 güne kadar «Milliyetçi Cephe Hü
kümeti» arkasında değildi. Bu «vleri yıkmak için 
siyasî bir iktidarı da arkasına âlffiâsı icap ediyordu. 
Siyasî iktidarı aldığının 15 nci günü yağmurun, yaşın 
altında, bu fakir ve fukaranın - fakir ve fukara ede
biyatı yapan partinin belediye başkanı - başlarına bu 
evlerini yıkmıştır. Bunun hakkında arkadaşlarım, bir 
milletvekili, ilgili bakanlığa telgraf çekmiş, halen bu 
işle ilgili bir müfettiş veya bir tahkikat amirinin Kı
rıkkale'ye gitmemiş olduğu müşahede edilmektedir. 

Sayın Bakandan bu mağdur olan 78 hanenin sa
hiplerinin uğradığı elîm vakıa hakkındaki tahkikat 
yaptırıp yaptırmadığını sormak isterim. 

Kırıkkale'miz, 1950'den beri, Kırıkkale'nin başına 
gelen belediye başkanlarının zihniyeti yüzünden, yı
kılan evlerden başka bir manzara arz etmemektedir. 
Adalet Partisinin belediyecilik zihniyetiyle yıllardır 
Kırıkkale'miz bir köy manzarası arz etmektedir. 78 
tane, bir dere kovuğuna, hem de Devletin arazisi üze
rine yerleşmiş bu hanelerin suçu diğerlerinden farklı 
değildi. Öyle ise bunların suçu bir siyasî suç olsa ge
rek. Siyasî maksatla, taraflı hareket eden bu Beledi
ye Başkanı hakkında, benim, hangi partinin hüküme
ti olursa olsun, Hükümetimin ilgileneceği ümidiyle he
pinizi saygı ile selâmlarım. (C. H. P. sıralarından, al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Ceran. 

a) 20'nci maddesinde görevleri belirtilen «Aday 
Tespit Kurulu» na Başkan yardımcılarının dahil edil
mesi uygun mütalaa edilmekle beraber (f) fıkrasında 
belirtildiği gibi «Her il çevresi müftüleri veya vekilleri 
ile vaizlerinin il'de toplanıp seçecekleri birer il temsil
cisinin» kurula katılmasının Devlete büyük malî külfet 
yüklemesi, 

b) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154'ncü 
maddesi gereğince, genel idare hizmetleri içinde yer 
alan (Diyanet işleri Başkanı) nın, 51 yıldır devam eden 
ve herhangi bir sakıncası da görülmeyen atama usu
lünün 21'nci madde (a) fıkrasıyle değiştirilerek, Aday 
Tespit Kurulunun seçeceği üç aday arasından seçil
mesi, 

c) Niteliklerden bahseden 22'nci maddede de, (İti
kadı, ibareti, tavır ve -hareketlerinin îslâm törelerine 
uygunluğu çevresinde bilinir olduğu) sekimde kabul 
edilen (ortak nitelik) in sadece Diyanet İşleri Başkanı 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

- - 264 — 
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ve diğer din görevlilerinde aranması ve Devlet Memur
lar* Kanununun 3€'ncı maddesinde sayılan diğer hiz
met sınıflarına (Teknik, sağlık, avukatlık v.b.) mensup 
memurlar için Devlet Memurları Kanununun aradığı 
genel niteliklerin mevcuriyeti yeterli sayılması gere
kirken Kanunda (ortak nitelik) olarak tanımlanan nite
liklerin, kuruluşun bütün görevlilerinde aranması ba
kımından uygun bulunmamış ve Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasanın 93'ncü maddesi gereğince bir daha görü
şülmek üzere geri gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'e, Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/406) 

BAŞKAN — 2 nci bir tezkere vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı ihsan 
Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar; Dışişleri Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

/. — Dışişleri Komisyonunda açık bulunan bir 
üyelik için seçim. 

BAŞKAN — Dışişleri Komisyonunda açık bulu
nan üyeliğe, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunca Ma
nisa Milletvekili Mustafa Ok aday gösterilmiştir. 

1. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ve 
üç arkadaşının, 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üni
versiteler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan komis
yonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) (1) 

(i) 86 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Görev ile yurt dışma gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı Ferid Melen e, Gümrük ve Tekel Ba
kanı Orhan Öztrak'ın vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/405) 

BAŞKAN — 3 ncü tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Millî Savunma 

Bakanı Ferid Melen'in dönüşüne kadar; Millî Savun
ma Bakanlığına, Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
Öztrak'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen'in, 
Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/73) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Seçilmiş bulunduğum Anayasa Komisyonu üyeli

ğinden istifa ediyorum. 
Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Giresun 
Nizamettin Erkmen 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Sayın Mustafa Ok'un Dışişleri Komisyonu üyeli

ğini tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Gündemimizdeki kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Danışma Kurulunun bir öncelik önergesi vardır. 
Okutuyorum. 

Danışma Kurulu önerisi No. : 43 
Gündemin Jcanun tasarı ve teklifleriyle, komisyon

lardan gelen diğer işler bölümünün 4 ncü sırasında 
yer alan, 86 sayılı, 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı 

VI. - SEÇİMLER 

VII. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Üniversiteler Kanununun 52 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifinin öncelikle görüşülmesi 
önerilmiştir. 

Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi 
Başkanvekili Görevlisi 

Memduh Ekşi Hüseyin Keçeli 
Adalet Partisi Grupu Millî Selâmet Partisi 

Başkanvekili Grupu Başkanvekili 
Oğuz Aygün Şevket Kazan 

Demokratik Parti Grupu 
Başkanvekili 
Özer Ölçmen 

BAŞKAN — Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ İSMET SFZ-

GİN (Aydın) — Burada efendim. 
BAŞKAN — Hükümet? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir) — Burada efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet, lüt
fen yerlerinizi alın efendim. 

Danışma Kurulunun önerisini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ve üç arka
daşının, ,20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan Komisyon
ları raporları üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza arz 
ediyorum. Raporun okunmamasını kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar.. Okunmasını arzu edenler... 
Rapor okunmayacaktır. 

Raporun tümü üzerinde D. P. Grupu adına Sa
yın Özer Ölçmen buyurun. 

D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Konya) 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz Sayın Cumalıoğlu ve arka
daşlarının kanun teklifi, aslında geç kalmış bir tek
liftir. Daha önce, hükümetler tarafından benimsene
rek getirilmesinde yarar olurdu kanaatindeyiz. 

Bu teklif ile liselere denk kabul edilen meslek ve 
sanat okullarını bitirenlerin, üniversite giriş imtihan
larına katılma hakkı doğmaktadır ki, zaten mantıken 
ve kanunen de bu hakkın mevcut olması gerekirdi. 

Bununla bir eşitlik sağlanmış ve fırsat eşitliği te
min edilmiş olacaktır. Bu bakımdan D. P. Grupu ola
rak teklifin lehinde oy kullanacağımızı beyan etmek 
isterim. 

Meslek okullarında ve sanat okullarında okuyan 
nice kabiliyetli gencimizin de, üniversite ve yükseköğ
renim yapma hakkındaki hakkını kullanma imkânını 
yaratacak olan bu teklif ile, birçok kabiliyetli genci
mizin üniversite sıralarında muvaffakiyetleri temin 
edilmiş olacaktır. 

Fakat, bu konuya müspet rey kullanacağımızı 
beirtirken; diğer bir konuya da, yetkililerin ve Hü
kümetin dikkatini çekmek istiyoruz. 

Bu yılki üniversite giriş imtihanlarına müracaat 
sayısının, 180 bin dolayında olduğunu gazetelerden 
öğrenmiş bulunuyoruz. Meslek ve sanat okulu mezu
nu gençlerimizin de, bu hakka kavuşmalarından son
ra bu rakam 200 bini aşacaktır. 

Devletimizin elindeki, yükseköğrenim için mevcut 
olan yerlerin sayısının 3 5 - 4 0 bin olduğu bilinirken; 
yine muhakkak 100 binin üzerinde lise veya dengi 
okul mezunu gencimizin, üniversite veya yüksek okul
lara girmek imkânından mahrum kalacağı açık bir 
şekilde ortadadır. 

Eğitim sistemimizin, bir «lise mezunu enflâsyonu» 
yaratır şekilden kurtarılması için, zaman zaman ikaz
larımız, uyarılarımız olmuştu. Bütün işbaşına gelen 
hükümetler de, programlarında bu meselenin önlene
ceğini ve meslekî eğitime ağırlık verileceğini beyan et
mişlerdi. 

Bilhassa son Hükümetin proramında meslekî eği
timin cazip hale getirileceği, meslekî orta öğretime ağır
lık verileceği belirtilmiş olmasına rağmen, bugüne ka
dar herhangi bir olumlu adımın atılmamış olmasını 
üzüntü ile karşılıyoruz. Gene üniversitelere girememiş 
100 bin civarında gencimiz açlık grevlerine başlaya
caklar, gene birtakım eylemlere girişme tahriklerine 
kapılacaklardır. 

Bu teklife müspet oy vereceğimizi arz ederken, 
Hükümetten de bu konuda ne düşündüğünü ve ne 
gibi tedbirler almak lüzumunu hisettiğini ve atılım
lara, girişimlere giriştiğini öğrenmek istiyoruz. 

Lise mezunlarını odacılık için imtihan sırasına giren 
insanlar olmaktan kurtarmanın zamanı gelmiştir. Artık 
banka memurları istiap haddini doldurmuştur ve lise 
mezunlarının banka memuru olarak görev yapma 
imkânları da ortadan kalkmıştır. 

Biz imam - hatip liselerinden, diğer meslek ve sa
nat liselerinden mezun olan birçok kabiliyetli gençleri
mizin üniversite giriş sınavlarına katılma imkânının 
yaratılmasını temin eden bu teklife müspet oy vere
ceğimizi söylerken, öte yandan da bu sorunun çözüm-
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lenmesi hususunda Hükümetin de ciddî olarak tedbir
ler alması gereğine işaret etmeyi bir vazife addediyo
ruz. 

Bu vesile ile Sayın Millî Eğitim Bakanının da bu 
konuda düşündüklerini Yüce Meclise arz etmesini dili
yoruz. 

Bundan evvelki hükümetlerin mektupla öğretim 
konusundaki girişimlerinin de ne safhada olduğunu 
kestirmek çok güç oluyor. Vakıa bir derde çare bu
lunmuş gibi bir görünüm içinde olsa dahi, birbirini 
tutmayan çelişkili gazete haberlerinden ötede, bu yeni 
teşebbüsün ne derece muvaffak olduğu hususunda ka
muoyunda bir kanaat belirlenmemiştir. Bu vesile ile 
belki bu uygulamanın da ne durumda olduğu konu
su ifade edilebilir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür eedrim Sayın Ölçmen. 
M. S. P. Grupu adına Sayın Hulusi Özkul, buyu

run efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET HULUSİ 
ÖZKUL (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52 nci mad
desini değiştiren, daha doğrusu maddeye vuzuh veren 
teklif üzerinde, Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
konuşmak üzere huzurunuzdayım. 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz konu millî 
eğitimimizin mühim bir derdine parmak basmakta, ka
nayan bir yarasını sarmaktadır. Bu konu, meslek li
sesi mezunlarının üniversiteye kabulü konusudur. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi Sayın Demirel 
Hükümetinin programında bu konu gayet vazıh bir 
şekilde ve kesinlikle yer almış bulunmaktadır. Mü
saade ederseniz o kısmı - ki, programın 9 ncu sayfa-
sındadır - aynen okuyacağım : 

«Yüksek öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak, lise
lerdeki birikimi önlemek ve meslek okullarına rağbeti 
arttırmak için, meslek okullarının ikinci döneminden 
mezun olanların üniversite ve yüksek okulların giriş 
imtihanlarına katılmaları ve imtihanda başarılı olan
ların lise mezunları gibi bütün üniversite ve yüksek 
okullara girebilmeleri sağlanacaktır.» 

Keza aynı konu, Sayın Ecevit Hükümetinin prog
ramında da aynı ağırlıkta yer almış bulunmaktadır. 
Müsaade ederseniz onu da - ki, programın 18 nci say
fasında yer almıştır - aynen okuyacağım : 

«Meslek okullarının orta kısımları öncelikle açı
lacak ve ortaöğretimdeki meslek okullarının ikinci dö

nem mezunlarının üniversite ve yüksek okul giriş im
tihanlarına girebilmeleri sağlanacaktır.» 

Muhterem arkadaşlar, bildiğiniz gibi uzun yıllar 
Millî Eğitim Bakanlığının memleketimiz gerçeklerine 
ve bizzat kendi koyduğu ve uyulmasını istediği eğitim 
ve öğretim prensiplerine zıt tutumu dolayısıyle meslek 
okullarının lise seviyesindeki ikinci devrelerini bitiren 
gençler üniversitelerimizin hiç bir şubesine kabul edil
miyorlardı. Hatta ne gariptir ki, meselâ bir lisenin mü
dürü veya lisenin herhangi bir öğretmeni, eğer mes
lek okulu menşeli ise, yetiştirdikleri öğrenciler üniver
siteler tarafından rahat rahat kabul edildikleri halde, 
öğretmenleri ve bu gençlerin diplomalarının altında 
imzası bulunan müdür, üniversiteler tarafından kabul 
edilmezdi. Bu gayri mantıkî tutum sebebiyle nice lise 
müdürlerinin ve meselâ öğretmen okulu müdürlerinin 
üniversiteye girebilmek, akademik kariyer yapabil
mek için başka liselerde okul dışından lise bitirme im
tihanlarına girdiklerim' biliyor ve acı hatıralar olarak 
saklıyoruz. 

O zamanlar, daha doğrusu 1750 sayılı Üniversiteler 
Kanunu çıkıncaya kadar, bu garip ve sakat tutumu 
düzeltme işi, Millî Eğitim Bakanlığının salâhiyetleri 
cümlesinden idi. Millî Eğitim Bakanlığı bir taraftan 
bu sakat tutum içerisinde bulunur, diğer taraftan da 
meslekî ve teknik öğretimi cazip kılmak için boşa gi
den çabalar gösterirdi. Bakanlık uzun yıllar inatla 
devam ettirdiği tutumunu bir ölçüde değiştirdi. Öğret
menini üniversiteye girme bakımından öğrencisi sevi
yesinde görmeyen hatasını tamir etti, ancak meslekî 
ve teknik öğretim okullarının ve bu okulların lise 
seviyesindeki ikinci devrelerini bitiren gençlerin çile
leri henüz dolmadı. Bu gençler halen, «sizler üniversi
te tahsil için yeterli değilsiniz. Üniversiter tahsili 
beceremezsiniz» zımmî ithamının altında ezilmektedir
ler. Vaktaki üniversiteye giriş imtihana bağlandı, ma
demki üniversiteye kabul imtihanda başarmaya bağlı 
idi, lise seviyeli meslek okulu mezunları da bu imti
hanlara girip haklarını arama mücadelesine giriştiler. 
Bu masum istek bazı çevrelerde hüsnü kabul gördü. 
Neticede Erzurum Üniversitesiyle, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinin öncülüğü sayesinde, bir tarihten bu 
yana lise seviyesindeki meslek okulu mezunları da üni
versite giriş sınavına kabul edilmektedirler, ancak mes
lek okullarından mezun olan bu gençler, lise mezuhla-
rıyle beraber aynı şartlarla imtihan verdikleri, yeterli 
puanları da aldıkları halde bazı üniversitelerimize hiç 
kabul edilmemekte, bazılarına da şartlı olarak kabul 
edilmektedirler. Bu mühim konu, üniversite yetkili ku-
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ruUaruiHi takdirine bırakılmış bulunuyor ve yıllardan 
beri millî eğitimimizin kanayan yarası olarak devam 
ediyor. Mevcut durum, meslekî ve teknik öğretimin ha
lini ve istikbalini menfî yönde etkilemekte, eğitimimi
zin dar boğazlarda sıkışmasına sebep olmaktadır. Ay
rıca bugünkü durum, başta Anayasa ve Millî Eğitim 
Temel Kanunu olmak üzere, kanunlarımızın fırsat ve 
imkân eşitliği ilkesine de taban tabana zıt bulunmak
tadır. Şöyle ki, üniversitelerimiz bütün adayları aynı 
şartlarla sınava sokmakta, neticeye göre bir sırala
ma yapmakta, bu sıralamaya göre de öğrenci kabul et
mektedirler. Çok değişik imkânlarla yetişen, daha 
doğrusu imkânsızlıklarla yetişen gençlerimiz, bir ölçü
de insan müdahalesi olmaksızın değerlendirilmelerin
den memnundurlar. Kazanamayanlar durumlarına razı 
oluyor, neticeyi kabulleniyorlar. Burada münakaşa ko
nusu olan bir çok cihet var tabiatıyle, ama kabul et
mek gerekir ki, bugün bundan daha âdil bir sistem bu
lunamamıştır. Bu sebeple başaramayanlarla, yeterli ve 
gerekli puanı tutturamayanlarla ilgili bir sözümüz yok, 
ancak muvaffak olduğu, kazandığı halde, yeterli ve 
gerekli puanı tutturduğu halde, üniversitelerimize kabul 
edilmeyenler hakkında çok.sözümüz olacak bu konu
da bağrımız yanıktır. Zira kazandığı halde üniversite
lerimize kabul edilmeyenler, yeterli ve gerekli puanı 
tutturmalarına rağmen, bazı üniversitelerimize, özel
likle klâsik üniversitelerimize hiç alınmayanlar, ba
zılarına da şartlı olarak alınanlar, bu talihsiz genç
ler, lise seviyesindeki meslek okullarını bitirmiş olan 
gençlerdir. Aynı salonda, aynı şartlarla sınava giren, 
aynı soruları cevaplandıran iki gençten, meselâ bir 
fakülte için yeterli puanı tutturan iki adaydan birisi 
eğer meslek okulu mezunu ise, sırf meslek okulu me
zunu olduğu için sıradan çıkarılıyor. Kendisinden ev
velki ve kendisinden sonrakiler kabul edildiği halde, 
o kabul edilmiyor. Başarı listesinden ismi silinen gen
cin günahı; meslek okulu mezunu olmasıdır. Burada 
insanın aklına çeşitli sorular geliyor. Başarıları sanki 
cezalandırılan bu gençlerin hakları ne olacak; söz 
konusu haşsızlık bu adaletsizlik nasıl telâfi edilecek? 

Sayın milletvekilleri, bize öyle geliyor ki, bütün 
meslek okulu mezunları gençler şimdiye kadar veril
memiş haklarını helâl edecekler. Bir şartla ki, hiç de
ğilse bundan böyle başarıları artık değerlensin ve bu 
adaletsiz durum son bulsun. Evet bugünkü durum, 
imtihanı başardığı halde sırf meslekî veya teknik bir 
liseden mezun oldu diye bir gencin haşarısını geçer
siz saymak, «her ne kadar giriş imtihanını basardın 
ama sen üniversiteye lâyık değilsin, seni kabul ede

meyiz» demek haksızlıktır, adaletsizliktir, çağdışı bir 
kast sistemidir. 

İşte, müzakeresini yaptığımız konu bu konudur. 
Teklif Yüce Heyetinizin tasvibine mazhar olursa hem 
adaletsiz ve kanunsuz durumlar ortadan kalkacak hem 
de üzerinde olanca titizlikle durulan meslekî ve tek
nik öğretim itibar ve cazibe kazanacaktır. 

Yine bize öyle geliyor ki, meslekî ve teknik öğre
timi cazip kılma çabalarının önündeki en büyük en
gellerden biri meslek okulu mezunlarının meslekle
rinde inkişafına, ilerlemesine, onların akademik tahsil 
yapmalarına fırsat vermeyen Üniversiteler Kanununun 
52 nci maddesindeki müphem durumdur. Bu sebeple; 
meslekî ve teknik öğretimi cazip kılma, meslek okulu 
öğrencilerini mesleklerinde mahir birer eleman ola
rak yetiştirme çabaları ve bu yolda sarfedilen emek
ler, paralar gerekli ölçüde değerlendirilememiştir. 

Gençlerimizi kendi elimizle ittiğimiz aşağılık duy
gusunun girdabından kurtarmak, bugüne kadar devam 
edegelen haksızlığa son vermek için, kazananın üni
versitelere kabulüne imkân verecek yolu açmalıyız. 

Meslekî ve teknik öğretime ağırlık vermek gerek
tiği, memur zihniyeti ile adam yetiştirmenin istikbalini 
sadece devlet kapısına başlayan zihniyetin, memleketi
mizi, bilhassa yüksek öğretim konusunda dar boğaz
lara sürüklediği artık herkes tarafından söylenen 
bir gerçektir. Aynı seviyeye gelmiş millet evlatları ara
sında ayırım yapmanın millî bütünlüğe ne derece za
rarlı olacağından bahsetmeyi lüzumsuz addediyorum.. 
Meslek liselerini seçmekle isabetli karar vermiş ve ha
yata atılarak mesleğini muvaffakiyetle icra ederken, 
sırf, «sen üniversiter öğretim yapmaya yeterli değilsin» 
ithamına karşı çıkmak, seviyeli eleman olduğunu, baş
kasına olmasa bile kendi kendisine ispat etmek arzusu 
ile mesleğini terk eden, lise bitirme imtihanlarına gi
ren ve üniversitenin kapılarını zorlayan gençlerimizin 
sayıları az değildir. Halbuki malûmunuz olduğu üzere; 
millî menfaatler tam bunun aksinedir. Bu gençleri bu 
zor yola, zaman ve imkân israfına sebep olan yola 
iten amillerin başında, meslek okullarına reva gör
düğümüz adaletsizlik yatmaktadır. 

Meslek okulu mezunlarının akademik öğretime mü
sait yetişmediklerini iddia edecek olanlar varsa, bu 
gayri ilmî iddiaya ilmin verdiği cevabı veririz. Mü
him olan, anlayış ve kavrayış seviyesidir ve temel 
bilgidir. Unutmamak gerekir ki, aynı seviyeyi kazan
mak için aynı dersleri, aynı ölçüde okutmak şart de
ğildir. Liselerde fazla okunan bazı derslere mukabil, 
meslek* okullarında liselerde hiç okunmayan meslek 
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. dersleri vardır, hayata ve işe hazırlayan uygulama
lar vardır. 

Bütün bu dersler genci klasik liselerle, meslek lise
lerinde müşterek tutulan bir anlayış ve kavrayış sevi
yesine getirmektedir. Çabamız aynı seviyeyi iktisap et
miş, aynı şartlarla sınava girmiş ve başarmış olan mes
lek lisesi mezunlarına haklarını vermek, meslekî ve 
teknik öğretimi itibarlı ve cazip kılmaktan ibarettir. 

Bu sebeple, teklifi desteklediğimizi bildirir, Yüce 
Meclisi saygı 'ile selâmlarım. (M. S. P. sıralarından 
alkışlar). 

Teşekkür ederim Sayın Özkul. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın İsmet 

Büyükyaylacı, buyurun. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Grup adına ko
nuşacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
C. H. P. GRUPU ADINA İSMET BÜYÜKYAY

LACI (Konya) — Sayın Başkan, Yüksek Meclisin say
gıdeğer üyeleri, Sayın Cumalıoğlu ve üç arkadaşının 
1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52 nci mad
desine bir cümle eklenmesine dair vermiş oldukları 
kanun teklifinin Yüksek Mecliste görüşülürken gru-
pumuzun görüşlerini açıklamak üzere Yüksek Huzur
larınızı işgal etmiş bulunuyorum. Bu vesile ile hepi
nizi saygı ile selâmlarım. 

Sayın Cumalıoğlu ve arkadaşları teklifleriyle 1750 
sayılı Üniversiteler Kanununun 52 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasına «Lise ve dengi meslek liselerini bitirenler üni
versiteye girme hakkına sahiptir» cümlesinin konulma
sını istemektedirler. 

Sayın üyeler, eskiden öğretim kanunlarımıza 
göre, ortaokulu bitiren gençlerimiz ya onun üstü olan 
normal liselere giderler veya meslek okullarını tercih 
ederlerdi. Burada liselere bir nevi üniversiteye hazırla
ma kısmı olurdu. Meslek okulları ise meslek sahibi 
elemanların yetişmesine ve memleketimizin teknik ele
man ihtiyacınnı giderilmesini sağlarlardı. Örneğin Ma
liye Meslek Okulu, Tapu ve Kadastro Okulu, Devlet 
Demiryolları Okulu, Öğretmen Okulu ve İmam Hatip 
okulları gibi.. Bu meslekî okullardan mezun olanlar 
isterlerse bitirmiş oldukları öğrenim dalındaki mes
lekî hizmetlerini icra eder veya varsa aynı doğrultu
daki yüksek kısımlarına devam etmek suretiyle hem 
meslekî bilgilerini çoğaltır ve hem de yüksekokul me
zunu unvanını alırlardı. 

Yüksek Meclisin çok iyi bildiğine göre, teknik okul
lar, diğer klasik liselerden çok daha pahalıya mal 
olan bir okul dalıdır. Resmî bilgilere göre teknik okul

ların senelik masrafları normal liselere nazaran beş 
misli daha fazladır. Ama memleketin teknik elemana 
olan ihtiyacını gidermek bakımından bu masrafa gerek 
Devletimiz ve gerekse bütün dünya devletleri katlan
maktadırlar. 

Teknik elemanın kendisine has bilgilerine olan ih
tiyaç memleketimiz ve dünya açısından aynı ehem
miyeti muhafaza etmekte ve hatta bu ihtiyaç gün geç
tikçe ehemmiyetini daha da çok göstermektedir. Bu
gün Avrupa ülkeleri ve Libya gibi yabancı işçilere 
ihtiyacı olan ve işveren devletler ya kalifiye işçi veya 
teknik eleman istemektedirler. Hal böyle iken 14.6.1973 
tarihinde 1739 numara ile çıkan Millî Eğitim Temel 
Kanununda bazı değişiklikler yapılarak eski meslek 
okulları meslek liseleri şekline dönüştürülmüştür. 
Müfredat programları lise müfredatına göre ayarlan
mış ve adlarına da meslekî liseler denilmiştir. 

Anayasamızdaki fırsat eşitliği prensibi her vatan
daşa aynı muamelenin yapılacağı ve aynı haklardan 
yararlanacakları, lise ve meslek liselerini bitiren öğ
rencilerin de önü kapanmayarak istidat ve kabiliyet
lerine göre üniversiteye girebilmelerini amaçlamaktadır. 
Bunu sağlamak maksadıyle yukarıda zikri geçen Ka
nunun 28 nci maddesi aynen şu hükmü getirmiştir: 

«Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Millî Eğitimin 
genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak. 

Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgarî 
ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve 
toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve 
yurdun iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmasına kat
kıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, 

2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, 
istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda 
yükseköğretime veya hem mesleğe hem de yüksek
öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. 

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekle
ri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında den
ge sağlanır.» 

Yukarıda görüldüğü üzere, kanunun bu maddesi, 
toplum ihtiyaçlariyle denge sağlamak suretiyle her 
lise ve dengi meslek lisesi öğrencilerinin istidat ve 
kabiliyetlerine göre üniversiteye girebileceğini ve mes
leklerini icra etmek suretiyle hayata hazırlanabilece
ğini öngörmektedir. 

Sayın üyeler, 8 ve 9 ncu olarak toplanan Millî 
Eğitim Şûraları da aynı esasları kabul ederek, ilköğ
retimden sonra ortaöğretimi 2 devreye ayırmıştır. Bi
rinci devre, ortaöğretime girmek isteyen 1 2 - 1 4 yaş
ları arasındaki öğrencilerin eğitimi; 2 nci devre de, 
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17 ve 15 yaşları arasındaki öğrencilere verilen eğitimin 
tümüdür. Bu eğitimin üç temel görevi vardır : 

1. Yükseköğretime hazırlamak. 
2. Hem mesleğe hem de yükseköğretime hazırla

mak, 
3. Hayata ve mesleğe hazırlamak. 
Bu görevler, öğrencinin isteğine ve toplumun ihti

yacına göre ağırlık ve yoğunluk kazanır. 
İkinci devre ortaöğretimde, yükseköğretime hazır

layan çeşitli programlar arasında sınıflara göre yatay 
ve dikey geçiş imkânları sağlanacağı saptanmıştır. 

Sayın üyeler, burada dikkatimizi çeken önemli hu
sus, üniversiteye girişlerde toplum ihtiyacının düzenli 
bir şekilde yürütülmesidir. Bu hususa, Sayın Özer Ölç
men de değindiler ve bunun üzerinde durdular; ben 
de bir daha bunu okumadan geçemeyeceğim. 

Üniversiteye girişlerde, toplum ihtiyacının düzenli 
bir şekilde yürütülmesidir. Bu önemli sorunu kanun 
koyucu daha evvelden düşünerek maddede açık bir 
şekilde zikretmiştir. Bu sorunun iyi ayarlanması şartiy-
le, her gencin üniversiteye gitmesini can-ı gönülden 
arzu etmekteyiz. 

Grupumuz olarak teklife olumlu oy kullanacağımı
zı bildirir, hepinizi saygıyle selâmlarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Büyükyaylacı. 
Şahısları adına Sayın Şener Battal, buyurun. 
MUSTAFA CESUR (İsparta) — G r u p adına söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Grup adına mı istediniz efendim? 

Bundan sonra vereyim efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, grup 
adına söz isteyen varsa ben sarfınazar ediyorum, sıra
mı veriyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Mustafa Cesur Adalet Partisi 

Grupu adına. 
A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA CESUR (İs

parta) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 20.6.1973 
tarih ve 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair, Sayın İstanbul Mil
letvekili Fehmi Cumalıoğlu ve arkadaşlarının, kanun 
teklifi üzerindeki Adalet Partisi görüşlerini aksettir
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bu, aslında değiştirilmek istenen maddenin 1 nci 
fıkrasıdır ve aynen «üniversitelere giriş, insangücü 
planlaması, üniversite kapasiteleri, öğrencilerin ye
tenekleri ve yükseköğretim kurumunun önerileri dik
kate alınmak suretiyle üniversitelerarası kurulca dü

zenlenir» şeklinde olan maddenin değiştirilmesi iste
nilmektedir. 

Bütünüyle tetkik edildiğinde, kanunun, hukuk ve 
Anayasa prensiplerine uygun bir netice arz ettiği, lise, 
dengi meslek lisesi veya teknik lise mezunlarının üni
versitelere giriş fırsatının tanınmamasından, sadece 
meslek okulu mezunu olmaları dolayısıyle yüksektah-
sit fırsatlarının ellerinden alınmasından dolayı, farklı 
bir muamele, adaletsizlik ve eşitsizlik husule getirdiği, 
hiç bir fark gözetilmeksizin lise dengi, meslek lisesi ve
ya teknik lise mezunlarının mezun oldukları okul göz-
önünde tutulmaksızın sadece sınavda gösterecekleri ba
şarıya göre üniversiteye giriş imkânı sağlanacağı dü
şünülmüştür. 

Anayasamızın ikinci maddesi, Türk Devletinin sos
yal bir devlet olduğunu vazeder. Sosyal devlet, bütün 
vatandaşlarının ıstıraplarını, dertlerini en ince tefer-
ruatiyle görüp, bunlara en iyi tedbirler vazeden bir 
devlettir. 

Yine Anayasamızın 50 nci maddesinin 3 ncü fık
rası; «Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğ
rencilerin, en yüksek öğrenim derecelerine kadar çık
malarını sağlama amacıyle burslar ve başka yollarla 
gerekli yardımları yapar» demektedir.. 

Bu sebeplerle Hükümet Programında ve protoko
lünde bu ıstırabı gözönünde buulnduran Hükümet ka
nadını teşkil eden partiler ittifaka varmışlardır. Yük
sekokula meslek lisesi, sanat enstitüsü menşeli başa
rılı öğrencilerimizin de girmelerinin bütün imkânlarının 
sağlanacağı taahhüt edilmiştir. Bu taahhüt 4 partinin 
bir protokolle bir programda ittifaka varmaları sonu
cu husule gelmiş bir neticedir. 

Temel Eğitim Kanununda öğrencilerimizin eği
tim alanında geliştirilmeleri, ilgi, istidat ve kabiliyet
leri istikametinde sağlanacaktır. 

İstidat ve kabiliyet, zekâ ve başarının faktörü ola
rak bir ferdin, bir ebeveynin malı değildir; toplu
mun malıdır. Bunu devlet olarak, millet olarak kıymet
lendirmek ve sonuna kadar bunun kavgasını yapmak 
mecburiyetindeyiz. Nitekim, Anayasamız en yüksek 
öğrenim derecelerine kadar başarılı öğrencilerin çıkış
larım esas aldığına göre, bir kimsenin meslek okulu 
menşeli olması, bilhassa bunun Sayın Cumalıoğlu ta
rafından ele alınışı sebebi, tahminimize göre imam ha
tip okulları menşeli olanları da dikkate almak içindir. 
Ben de meslek okulu, Demiryolu Meslek Okulu men
şeli bir şahıs sıf atiyle bu ıstırabı senelerce yaşamı-
şımdır ve kesinlikle söylüyoruz ki, menşe hiç bir şey 
değiştirmez. Çalışan, başarılı olan, kabiliyetine güve-
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nen, heves duyan, sisteme bağlı olarak çalışan Tür
kiye'de en yüksek seviyede öğrenime hak kazanma
lıdır ve başarısı onun daimî teminatı haline sokulma
lıdır. 

Adalet Partisi olarak, taahhüdümüze sadıkız ve bü
tün meslek okulları, eğer noksanlıkları varsa tamam
latılmak suretiyle, eğitim eşitliğini sağlama amacıyle 
biz fırsat eşitliğini, kader eşitliğini bu suretle kabul 
etmek ve neticeye varmak istiyoruz. Aynı zamanda kal
kınma planı için lüzumlu olan yüksek seviyedeki 
eğitim, yetiştirme davamıza güçlü elemanlar, imam 
hatipten de gelir, diğer meslek okullarından da gelir, 
sanat enstitülerinden de gelir;"bu suretle daha büyük 
hizmet etmiş oluruz. 

Üniversitelerimiz bir anlayış içerisine girmektedir
ler ve girmişlerdir. Atatürk Üniversitesi ve Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi bilhassa, sanat entitüsü mezun
larını büyük bir tehalükle almaktadır. Bir merhale
dir bu. Bu suretle bu kanunla daha büyük bir an
layış çemberi içine girecek ve yarının büyük Türki-
yesini çalışan insanlara, kabiliyetli, zeki, becerikli 
insanlara tevdi etmek suretiyle tahakkuk ettirmiş ola
cağız. Bu görüşle teklifi destekliyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cesur. 
Sayın Şener Battal, şahsınız adına, buyurun. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 
îfade buyurulan grup görüşlerine tamamen katılı

yorum. Son derece faydalı bir kanun teklifidir. Ha
yırlı, uğurlu olması temennisiyle bu hususları arz 
etmiş oluyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Sayın Ahmet Arıkan. 
AHMET ARIKAN (Sivas) — Vazgeçtim efen

dim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Tosyalı. Buyurun efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
1750 sayılı ve 1973 tarihli Üniversiteler Kanunu

nun 52 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifini kabul etmekle, şu faydalar sağlanmaktadır : 

1. İmam hatip lisesi dahil, meslekî ve teknik lise 
mezunlarının, genel lise mezunlarıyle hiç bir ayrıma 
tabi tutulmaksızın, üniversiteye ve yükseköğrenim ku
ruluşlarına alınmasına imkân sağlanmış olacaktır. 
Böylece, teknik ve meslekî lise mezunları aleyhine, 
bugüne kadar devam etmiş olan aleyhte bir uygulama, 
haksız bir uygulama önlenmiş olacaktır. 

2. Meslekî ve teknik lise mezunlarına, genel lise 
mezunları ile aynı hakla yüksektahsil yapma imkânı 
vermekle, Türkiyemizin tüm kalkınmasının ve bilhas
sa sanayi kalkınmamızın ihtiyacı olan meslekî ve tek
nik, temelinde meslekî, ve teknik lise mezunu eleman 
olan yüksek tahsilli elemanı, daha geniş kaynaklardan 
temin etmiş olacağız. 

Tetkikat yapıldığı takdirde, ilerlemiş, sanayi saha
sında ve diğer sahalarda ilerlemiş bütün diğer mem
leketlerin üniversitelerinde bulunan talebelerin ekseri
yeti, genel lise mezunu değil, meslekî ve teknik lise 
mezunlarıdır. Ancak bu sayede Türkiye'nin tüm sana
yi kalkınmasının ihtiyacı olan teknik yüksektahsil 
mezunu elemanı, daha geniş kaynaklardan temin etme 
imkânı sağlanmış olacaktır. Bu sebeple, bu teklifin 
Meclisimizce kabul edileceğine güvenerek, ben de 
reyimi müspet kullanacağım ve kanunun, bu maddesi
nin memleketimize çok hayır getireceğine inanıyorum. 
Hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Kanunun tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun teklifi 

Madde 1. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Üniversitelere giriş ve üniversite öğrenciliği : 
Madde 52. — Lise ve dengi meslek liselerini biti

renler üniversiteye girme hakkına sahiptir. Üniversite
lere giriş, insangücü planlaması, üniversitelerin kapa
siteleri, öğrencilerin yetenekleri, Yüksek Öğretim Ku
rulunun teklifleri dikkate alınarak Üniversitelerarası 
Kurulca, lise ve dengi meslek liselerini bitirenler ara
sında ayırım yapılmaksızın düzenlenir. 

Türlü bilim ve uzmanlık kollarında bir meslek ve 
diploma sahibi olmak için üniversite kurumlarından 
birinde, öğretim ve sınav yönetmelikleri uyarınca kesin 
kayıt işlemini tamamlayarak veya kaydını yeniyele-
rek öğrenim yapanlar üniversite öğrencileridir. . 

Yönetmelikleri uyarınca doktora veya uzmanlık 
çalışması yapanlara doktora veya uzmanlık öğrencisi 
denir. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?. Yok. 1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum. i 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde 
kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde, buyurunuz sayın Millî 
Eğitim Bakanı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM | 
(İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; 

Müzakeresi yapılan kanun teklifi, gerçekten bir 
çok ihtiyacı bünyesinde toplayan ve cevaplayan bir 
kanundur. Meseleyi, 1750 sayılı Üniversiteler Kamı- ı 
nunun 52 nci maddesinde mütalaa etmekliğimiz ge
rektiği kadar, 1739 sayılı Temel Eğitim Kanununun 
31 ve 32 nci maddeleri içinde de mütalaa etmekliği
miz gerekmektedir. ı 

1973 senesinin 24 Haziranında yürürlüğe giren 
Millî Eğitim Temel Kanununun 31 nci maddesini, ı 
«Yüksek Öğrenime Geçiş» başlığını taşıyan maddeyi 
müsaadenizle muhterem Heyetinize arz etmek isti
yorum: Ortaöğretimin yükseköğretime veya hem 
mesleğe, hem de yükseköğretime hazırlayan prog
ramlarını bitiren öğrencilere, yetiştirildikleri yönde, 
üniversitelere, akademilere ve yüksekokullara gir
mek için aday olma hakkı tanınır.» 

İkinci fıkra: «Hangi fakülte, akademi ve yüksek
okullara hangi programları bitirenlerin nasıl girecek
leri iligili kurumlarca kararlaştırılır. Giriş şartlarının 
tespitinde ve uygulamada Millî Eğitim Bakanlığı ile 
ilgili kurumlar arasında işbirliği yapılır.» I 

Son fıkra : «Giriş, yalnızca diplomadaki derece
lere ve notlara göre, ya merkezî müsabaka imtihan
ları sistemiyle, ya da her kurum tarafından münferit 
olarak düzenlenebilir.» demektedir. 

32 nci madde, «imam - Hatip liseleri» başlığını 
taşıyan maddedir. «İmam Hatip liseleri, imamlık, ha
tiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dinî hiz
metlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları" ye
tiştirmek üzere MiUÎ Eğitim Bakanlığınca açılan Or- | 
taöğretim sistemi içinde hem mesleğe, hem yüksek- j 

öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim 
kurumlarıdır.» 

Şimdi, Temel Eğiîirn Kanununun bu okuduğum 
32 nci maddesine göre, 1973 yılında Temel Eğitim 
Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, İmam Ha
tip okullarında okuyan öğrencilerimizin de tıpkı 
liselerde okuyan öğrenciler gibi, aynı tedrisata sahip 
olmaları keyfiyeti, 32 nci maddenin amir hükmü 
olarak mütalâa edilmiştir. 

Muhterem Heyetinizin bildiği gibi, 1739 sayılı Te
mel Eğitim Kanununun yürürlüğe girmesinden önce
ki safhada, İmam Hatip okullarını bitirmiş olan öğ
rencilerin, üniversite imtihanlarına girebilmesi için, 
önce lise muadeletini temin edecek altı dersten fark 
imtihanına girmesi keyfiyeti önerilmekteydi. Böyle
ce, İmam Hatip lisenini bitiren bir öğrencinin, fa
külteye devam edebilmesi keyfiyeti, yüksektahsile 
devam edebilmesi keyfiyeti, öncelikle bu altı ders 
farkın bir imtihan halinde verilmesini gerektiriyor
du. Ve uygulama böyle devam etmiştir. 

1973 yılında Temel Eğitim Kanunu yürürlüğe 
girdikten sonra, Millî Eğitim Bakanlığının Talim Ter
biye Dairesinde, 32 nci maddeye göre, İmam Hatip 
okullarında, diğer liselerde okutulan derslere eşit bir 
tedrisat sistemine sahip olması keyfiyeti planlanmış 
ve o tarihten bu yana da aynı sistem uygulanmakta
dır. Bu sistemin neticesinde, huzurunuzda pek büyük 
bir kelâmın içerisinde olmayacağım, tevazu ile 
ifade etmeye çalışayım ki, Temel Eğitim Kanunu
nun 32 nci maddesini vermiş olduğu amir müküm-
den hareket etmek suretiyle, İmam Hatip okullarının 
mevcut derslerine, meslekî derslerine ilaveten, lise
lerde okutulan ve ilse edebiyat dalında okutulan ders
lerin de inzimam etmesi sonunda, bu İmam Hatip li
selerinin bugün iktisap etmiş olduğu hüviyet, haliha
zırda ideal lise diye kabul edebileceğimiz bir hüvi
yettir. (M.S.P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, bu kanun teklifi, yüksek tahsile geçişte 
mevcut olan bir ayrıcalığı ortadan kaldırmak ve kök
te, menşedeki farklılıkları giderme, suretiyle, yüksek 
tahsil yapmak isteyen çocuklara yeni bir imkân ge
tirmek için bu denkliği temin edici 1750 sayılı Ka
nunun 52 nci maddesini değiştirmeye matuftur. 

Şimdi, bütün değerli arkadaşlarımın bilmiş oldu
ğu bir husus, ki maddede burada nazarı itibare alın
mıştır, kabul ettiğiniz 1 nci madde de deniliyor ki; 
«öğrencilerin yetenekleri, yükseköğretim Kurulu 
nun teklifleri dikkate alınarak, Üniversitelerararası 
Kurulca lise ve dengi meslek liselerini bitirenler ara-
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sından ayrım yapılmaksızın düzenlenir». Yapacağımız 
şey; Üniversitelerarası Kurul ve Yükseköğretim Ku
rulunu düzenleyen akademilerarası kurul, bir fark 
yapmaksızın, o potansiyelden eşit olarak, üniversi
teye akışı sağlamaya matuf oluyor. 

Bunları izah etmemin sebebi; Hükümet programı
mızın 9 ncu sayfasının 3 ncü pragrafında, «meslek 
okullarının ikinci döneminden mezun olanların, üni
versite ve yüksekokulların giriş imtihanlarına katıl
maları ve imtihanda başarılı olanların, lise mezun
ları gibi, bütün üniversite ve yüksekokullara girebil
meleri sağlanacaktır» ilkesini benimseyen bir hüviye
tin içinde olduğunu ifade etmek içindir. Grubları 
adına ve kişisel konuşmada bulunan arkadaşlarım 
konuşurken, tespit ettiğim kadarıyle, bütün grublar 
ve sayın Tosyalı'da şahsı adına yapmış olduğu ko
nuşmada, kanunun olumlu istikâmette değerlendirile
ceğini ve reylerin o istikamette verileceğini belirtmek
tedirler. 

Millî Eğitim Bakanı olarak meseleyi tetkik et
tiğimizde; 

1. — Temel Eğitim Kanununun 31 nci, 
2. — Temel Eğitim Kanununun 32 nci maddesi

nin hedef olarak ittihaz etmiş olduğu espriye, 
3. — Hükümet Programımızın 9 ncu maddesinin 

üçüncü bölümünde yer alan ilkeye, 
Uygunluğu nedeniyle; mesele, böylesine i>ir ka

nunun, Türkiyenin, eğitimimizin yararına olacağını 
belirtmek için söz aldım. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Kanunun tümü üzerinde başka söz isteyen?. Yok. 
Kanunun tümünü oyunuza arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

2. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumahoğlu' 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (1) 

BAŞKAN — Bir Danışma Kurulu önerisi daha 
var, okutuyorum. 

Danışma Kurulu önerisi : 
Gündemin, «Kanun tasarı ve teklifleriyle komis

yonlardan gelen diğer işler» bölümünün 7 nci sıra
sında yer alan 90 Sıra Sayılı, 14 . 6 . 1973 tarih ve 

(1) 90 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. 

I 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 25 nci 
I maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
I öncelikle görüşülmesi önerilmiştir. 
I Memduh Ekşi 
I Millet Meclisi Başkanı V. 
I C. H. P. Grupu görevlisi A. P. Grupu Başkanvekili 
I Hüseyin Keçeli Oğuz Aygün 

I M. S. P. Grupu Başkanvekili D. P. Grupu Başkanvekili 
I Şevket Kazan Özer Ölçmen 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon yerinde. 
I Danışma Kunilu önerisini oylarınıza sunuyorum. 
I Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Raporun okunup okunmaması hususunu oylarını-
I za arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden

ler... Okunmamasını kabul edenler... Rapor okunma-
I yacaktır. 
I Kanunun tümü üzrindeki konuşmalara geçiyoruz. 
I Söz isteyen?.. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Grup adına Sa-
I yın Başkan. 
I BAŞKAN — Sayın Ölçmen, buyurunuz efendim. 

D. P. GRUPU ADINA ÖZER ÖLÇMEN (Kon-
I ya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
I Görüşmekte olduğumuz, Sayın Cumalıoğlu'nun 
I kanun teklifi, Demokratik Parti Grupunun çok önem-
I le üzerinde durduğu konulardan birini kapsamakta

dır. Bu konu, Sayın Cumahoğlu ve arkadaşlarının 
I teklifi, Sayın Erim Hükümetleri zamanında tedrisat-
I tan çıkarılmış bulunan meslekî okulların orta kısım-
I lariyle ilgili bir kararı değiştirip yeniden bu okulların 
I tedrisata geçmelerini öngörmektedir. 

I Hatırlanacağı üzere, Sayın Erim Hükümetleri za-
I manında Sayın Şinasi Orel'in Millî Eğitim Baaknlığı 
I sırasında, meslek okullarının orta kısımlarının tedri-
I sattan kaldırılması, tedrisatının bırakılması şeklinde 
I bir Hükümet karan olmuş ve Parti Grupumuz, o za-
I man bu kararın karşısında olduğu ve bu kararla, sa

dece tedrisatta bulunan, fiilen tedrisatta bulunan 
imam - hatip okullarının orta kısımları olduğu için 
bu karara karşı çıkmış ve Meclis denetim yollarından 

I biri olan gensoru müessesesini kullanmış idi. 
I Geçen dönem Mecliste olan arkadaşlarımızın iyi 

hatırlayacağı üzere, Sayın Denizli Milletvekili Sami 
Arslan'ın verdiği önergeye Grupumuzun katılmasiyle 
Mecliste müzakeresi yapıldığı sırada, o zamanın Millî 
Eğitim Bakanı Sayın Şinasi Orel, bu kararın, 8 nci 
Millî Eğitim Şûrasında alınmış olan bir kararın so-

I nucu olduuğnu ve kendilerinin de yeni bir karar 
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ittihaz etmediklerini ve bunu uyguladıklarını ifade et
mişlerdi. Hatırlanacağı üzere, 8 nci Millî Eğitim 
Şûrası, Adalet Partisinin tek başına hükümet ettiği 
bir döneme rastlamaktadır. 

Bizim gensorumuz; bu yanlış karan önleme ve 
Millî Eğitim Bakanı ile Hükümeti denetleme mahi
yetinde olduğu halde, Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu o zaman bu kararın, Hükümet kararının doğru
luğu istikametinde konuşma yapmış, Adalet Partisi 
ise görüş belirtmeden, maalesef gensoru sırasında sa
lonu terk etmiş idi. Şimdi biz, eski görüşümüze di
ğer partilerin ve Yüce Meclisin rücu etmesini mem
nuniyetle karşılıyoruz. Geç de olsa bu kararın bu
gün Yüce Meclisin ve muhterem grupların değerli 
oylarıyle kanunlaşması hususunu sevinçle karşılıyo
ruz. 

Görüşümüz, bu uygulamanın sadece, demin de 
söylediğim gibi, fiilen imam - hatip okullarının orta 
kısımlarına raci olmasıyle ve orta kısmı olmayan, 
orta kısmında temel bilgiyi almamış ve sadece lise 
eğitimi ile ve normal bir ortaokulu bitirdikten sonra 
lise eğitimi ile imam - hatip liselerine geçen gençlerin 
11 - 15 yaşları arasında alabilecekleri ve kolaylıkla, 
daha kolaylıkla alabilecekleri bazı oigilerden noksan 
olarak ve eksik olarak bu liselere girmelerindeki sa
nınca bu suretle ortadan kalkmış olacaktır Bö.ylecb 
çocuklarını bu okulda eğitmek isteyen birçok vatan
daşımızın da isteğine cevap verilmiş olacaktır. 

Demokratik Parti Grupu olarak; daha evvel bu
nun mücadelesini yapmış bir grup olarak bu teklife 
bugün diğer grupların da katılmasından duyduğumuz 
sevinci belirtir, müspet oy vereceğimizi arz eder, say
gılar sunarız efendim. (D. P. ve M. S. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçmen. 
Tümü üzerinde Adalet Partisi Grupu adına Sayın 

Mustafa Cesur, buyurunuz efendim. 
A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA CESUR (İs

parta) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 
1739 sayılı Temel Eğitim Kanununun 25 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair sayın Fehmi Cumalıoğlu'nun 
teklifi hakkında grupumuzun görüşlerini aksettirmek 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bu teklif; münhasıran imam - hatip okullarının bi
rinci devresine imkân sağlamak için getirilmiş bulun
maktadır. Teklif edildiği üzere; hakikaten 4 senelik 
ikinci dönem okullar, din adamı yetiştirmede zarurî 
olan eğitimi sağlamadığı, bilhassa ortaokulu bitirdik
ten sonra din eğitimi için zarurî görülen eğitimi sağ-
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lama imkânı bulunamadığı ve daha evvel ilkokulu bi
tirince kolaylıkla intibak sağlanabileceğinden, gerekli 
tilâvet eğitimi ile din eğitimi meselelerine yöneltilme 
imkânı sağlanması önerilmektedir. 

Hakikaten öteden beri şikâyetimiz nedir? Güçlü 
din adamından mahrum olduğumuz iddia edilegelmiş-
tir. Eğer toplumumuz için her bakımdan yetişmiş, mü
kemmel din adamına ihtiyacı kabul ediyorsak, bun? 
bütün gücümüzle eğilmemiz ve bu toplumun manevî 
yapısında söz sahibi olacak, manevî mimarı buluna
cak bu şahısların güçlü yetiştirilmesi için bütün fe
dakârlıkları göstermek zaruretine inanıyoruz. / 

Biz Adalet Partisi olarak, münhasıran iktidarda 
tek parti halinde bulunduğumuz 1970'lerde, daha ev
vel toplanmış bulunan Sekizinci Millî Eğitim Şûrası
nın kararlarına paralel olarak durumu teemmül etmiş 
ve bir karara varmış bulunuyorduk. 15 Aralık 1970 
tarihli bu hususta din eğitimi ile ilgili istişarî toplan
tı kararını, zabıtlara geçmesi bakımından ve bir haki
katin kamuoyunda kesinlikle anlaşılması bakımından 
okuyorum: «Gerek Millî Eğitim Bakanımız Prof. 
Orhan Oğuz'un ve gerekse Talim Terbiye Dairesi Baş
kanı Zekâi Baloğlu'nun imam - hatip okullarının mes
lekî yönden bugünkü durumlarına nispetle daha ve
rimli hale getirilmesi hususundaki beyanları, toplantı
ya iştirak eden bütün temsilciler tarafından memnu
niyetle karşılanmıştır.» 

Şu halde, o zamanki iktidarın Millî Eğitim Ba
kam, daha verimli hale getirilmesini istemiştir ve bu, 
toplantıya iştirak edenlerin tamamı tarafından mem
nuniyetle karşılanmıştır. 

Şu halde, imam - hatip okullarının birinci devresi
nin kaldırılmasında Adalet Partisinin herhangi bir 
rolü, kararı, dahli olduğu hakkındaki iddialar yalan
dır. 

Ayrıca, kabul edilen diğer hususlar da şunlardır: 
«İmam - hatip okullarının gerek birinci devreleri ve 
gerekse ikinci devreleri, Sekizinci Millî Eğitim Şûrasın-
ca tespit olunan Türk eğitim sistemi içinde, meslekî 
nitelikleri muhafaza edilerek geliştirilme imkânı araş
tırılmalıdır.» Demek ki tereddi edilmesi, dumura uğ
ratılması değil, geliştirilmesi amaç edinilmiştir. 

«îmam - hatip okullarının 3 yıllık birinci devre 
mezunları, (ki mevcudiyeti burada kabul edilmiştir) 
imam - hatip okullarının ikinci devresine, diğer orta
öğretim kurumlarının 2 nci devrelerine gerekli şartlar
lar devam edebilmelidirler.» Şu halde, diğer okulla
ra geçiş imkânı dahi düşünülmüştür. 
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«İmam - hatip okullarının 3 yıllık birinci devresini 
bitirenlerden mesleğe hemen girmek isteyenler, bir 
yıllık meslek dersleri uygulamalı sınıfına devam et
meli ve bu sınıfı bitirenlere bugünkü 4 yıllık birinci 
devre mezunlarına, 633 sayılı _ve 657 sayılı kanunlarla 
tanınan haklar tanınmalıdır. İmam - hatip okulları
nın ikinci devresini bitirenler, hem mesleğe ve hem de 
yükseköğrenime hazırlayan diğer ortaöğretim kurum
larından mezun olanlar gibi mütalâa edilmelidir.» De
min kabul ettiğiniz, 1750 sayılı Kanunun 52 nci mad
desinin değiştirilmesine taallûk eden mesele, 15 Ara
lık 1970 tarihinde Adalet Partisi Millî Eğitim Baka
nı tarafından kabul edilmiş bir meseledir. Bunu bil
hassa belirtmek isteriz ve imam - hatip okullarını daha 
cazip hale sokabilmek için üniversiteye geçiş imkânı 
da o zamanlar düşünülmüştür. 

«îmam - hatip okullarının ikinci devrelerinde, yük
seköğretime hazırlayan ikinci devre ortaöğretimdeki 
ortak mecburî dersler aynen uygulanmalıdır.» Şu hal
de, daha kültürlü, daha münevver yetişmelerini sağ
layıcı esaslar da benimsenmiş bulunmaktadır. 

«İkinci devre imam - hatip okullarını bitirenler, 
kendi meslekleri ile ilgili yüksekokul ve fakültelere 
girebilecekleri gibi, ortak mecburî dersler bakımından 
yükseköğretime hazırlayan programlardan hangisine 
tabi tutulmuşlarsa, o programın yeni sistemi içinde 
sağladığı haklardan aynen faydalandırılmalıdır. 
tmam - hatip okullarının her iki devrelerinin meslek 
dersleri ile ilgili program ve müfredatının hazırlan
masında mütehassıs bir komisyonun fikri alınmalı
dır.» denilmiş, bu suretle imam - hatip okullarının 
toplum bünyesindeki önemi ve bunlardan yetişenlerin 
bilgili, münevver kimseler, topluma tesir edebilecek 
münevver kimseler olarak yetişmeleri o zamandan 
düşünülmüştür. 

Bugün kabul ettiğimiz kanun, 1750 sayılı değişik
lik Kanunu, imam - hatip okullarını daha cazip hale 
getirecektir. Bu tasarıda bilgi, istidat ve kabiliyet 
esası, daha ilkokul sıralarında din adamı yetişmek iş
tiyakı içinde olanlar, bunu benimsedikleri takdirde, 
ileride yatay ve dikey geçişler de sağlanacaktır; sağ
landığı takdirde imam-hatip okullarını hem cazip 
hale, hem de memlekete daha faydalı hale sokma 
imkânlarını bulacağız. 4 senelik din eğitimi kâfi gel
mediği, bu suretle 3 senelik daha ağır şartlar altın
da... Çünkü hem ortaokulun dersleri verilecek, hem 
de din eğitimi, bilhassa tilâvet esasları öğretilecek, bu 
suretle ruhen mesleğini sevmiş insan olarak din ada
mı yetiştirilecek; bundan toplumumuz kazanacaktır. 

Bu emin adımlar muvacehesinde teklife olumlu 
oy vereceğimizi saygılarımla arz ederim. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cesur. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Ali Acar, 

buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA ALt ACAR (Samsun) 
— Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'nun, 1739 
sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 25 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi üzerinde 
Millî Selâmet Partisi Grupumuzun görüş ve temen
nilerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Sayın milletvekilleri, asıl konuşmama girmeden 
evvel bir hususu hemen kaydetmek isterim ki, benden 
önce burada fikirlerini ifade buyuran çok kıymetli 
sözcüler sadece imam - hatip okulları meselesi üzerin
de durmak suretiyle imam - hatip okullarının memle
ketimiz üzerindeki "müeessiriyetine ve onun önemine 
işaret etmiş oldular. Böylece ben, huzurlarınızda ken
dilerine şükretmekle, teşekkür etmekle sözlerime başlı
yorum. 

İ Sayın milletvekilleri, üzerinde söz açtığımız ka
nun, Millî Eğitimin Temel Kanunu, yani memleke
timizin temelini, esasını teşkil eden temel bir kanun
dur. Şu halde, temeller ne ölçüde sağlam olursa eser
ler de: o temeller üzerine inşa edilecek olan binalar 
da o Ölçüde sağlam ve mukavim olacaklardır. 

Mübarek memleketimizi maddede ve mânada imar 
edecek olan insan unsurunu içine alan millî eğitim 
gibi bir anadavamızın temelini meydana getiren bu 
kanun acaba noksansız ve kusursuz olarak mı çıkartıl
mıştır? Hemen şunu ifade etmem icap eder ki, bütün 
iyiniyet ve gayretlere rağmen tatbikatındaki arazlar 
ve illet kendisini göstermiştir ve onun için de, biraz 
evvel sorduğum suale kendim cevap vererek diyorum 
ki, bu kanun tam ve mükemmel olarak değil, malul 
olarak çıkmıştır. Çünkü bütün memleket sathında ya
şayan vatandaşlarımızın evlâtlarını eğitmek ve öğ
retmek gibi çok ulvî bir vazifeyi planlamış ve prog-
ramlaştırlmış olan Temel Eğitim Kanunu meslek dal
larında okumak isteyen gençlerin ve öğrencilerin önü
ne muayyen bir kanal getirmek suretiyle, «Sen falan
ca meslek dalına gitmek istesen dahi, ancak muayyen 
bir müddet şu genel eğitimi yaptıktan sonra gidecek
sin» şeklinde bir zorlama, bir engel getirmek sure
tiyle aslında insan hak ve adalet ölçülerine uygun 
olmayan bir sistemi vaz etmiştir. 
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İşte, üzerinde hassasiyet gösterilmesi ve telâfisi 
icabeden husus budur. Bu, sadece imam - hatip okul
larının birinci devrelerini açtırmak maksadı ile değil, 
bütün meslek okullarımızın birinci devrelerinin ve 
memleketimizin muhtaç olduğu meslek dallarındaki 
kalifiye elemanların tam ve kâmil mânâda yetiştiri-
lebilmesi için hazırlanmış ve teklif olarak getirilmiş
tir. (M.S.P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, haddizatında bir kanun ki, 
hem memleketin esası olan insanı eline alacak ma
hiyette ve temeli olduğunu ifade edecek ve hem de 
birtakım illiyetlerle malul olacak. İşte ben şu anda 
onları anamaddeler halinde sizlere arz ve ifade et
mek istiyorum. 

Birinci nokta şudur arkadaşlar: İnsan hak ve 
hürriyetleri ölçüsünden, bu kanunun tatbikatı müm
kün değildir. Şöyle ki; Falan veya filan meslek dal
larında gelişmek ve eğitim görmek arzusunda bulu
nan bir gencin karşısına siz, temel eğitimin birinci 
kademesi olarak ifade edilen 5 yıllık ilköğretimden 
sonra, «sen 3 yıl daha temel eğitimin ikinci kademe
sinde genel öğretim yapacaksın, ondan sonra mes
lek lisesine, meslek okuluna gireceksin» diye bir en
gel, bir set koyarsanız, bu en azından o gencin ira
desine, o gencin arzusuna, o gencin velisinin irade
sine bir ambargo koymak olarak tabir edilmek gerek. 

İkincisi : Memleketimizdeki meslek okullarının 
cazip hale getirilmesinde bütün gruplarımız ve bü
tün vatandaşlarımız müttefiktir. Meslek okullarımı
zın cazip hale getirilebilmesi keyfiyeti, onun yolla
rını daraltmakla değil, onun yollarına engel koymak
la değil; ona giden yollardaki engelleri kaldırmak ve 
onun girişini kolaylaştırmaktan geçse gerek. Şu hal
de asıl olan, meslek okullarının senesini azaltacağız, 
genel öğretimden sonra sınıflamaya tabi tutacağız 
edası ve esprisi içerisinde temel eğitimin ikinci kade
mesi olarak ifade edilen 3 yıllık ortaokul tekabülün-
deki senelerde okuttuktan sonra bir öğrenciyi veya 
bir genci, meslek liselerine sevk etmek en azından 
meslek okullarını cazip halden çıkartıp, onları atıl 
hale sevk etmek demek olur. Böyle yapıldığı takdir
de, yani ifade etmek istediğim husus odur ki, bu 
birinci devreleri açıldığı takdirde meslek okulları
nın, genel ortaöğretimin kapılarındaki yığınaklar ve 
zorlamalar azalacak, en az, asgariden ortaöğretim 
sisteminde bir dengeleşme meydana gelecektir. Onun 
da neticesi; Üniversite kapılarımızdaki zorlamaları 
azaltacaktır. 

. Üçüncü husus: Kalifiye eleman olarak yetiştir
me bakımından bu kanunun tatbikatı daha evvelki 
şekli ile mümkün değildir. O da şudur: Memleketi
mizin başına gelenler ve çekmiş olduğu sıkıntılar, 
mesleğinde ehil olmayan insanların işbaşında bulun
muş olmasından dolayıdır, Eğer biz mesleğinin ba
şında ehil elemanları yetiştirmeyi; onu yetiştiren mü
esseselerin zamanım azaltmakta görüyor ve buluyor
sak, o yanlış bir zihniyet olur, sakil bir zihniyet 
olur. Bilâkis bir sanatkârı, bir teknik elemanı, bir 
meslek erbabını yetiştirebilmek için ne kadar fazla 
üzerinde hassasiyet gösterilir ve durulursa, o kadar 
müsmir netice alınacağı hakikatinden hareketle di
yoruz ki, meslek okullarının ikinci devrelerini lise 
haline getirdikten sonra, birinci devrelerini ortaöğ
retimden alırsanız; köye gönderdiğiniz sanat okulu 
mezunundan, sanatkârdan faydalanamazsınız, köye 
göndereceğiniz öğretmen okulu mezunundan fayda
lanamazsınız, köye göndereceğiniz İmam - Hatip oku
lu mezunundan faydalanamazsınız. Bu ise, memleke
timizin temelini alâkadar eden ve topyekûn kalkın
masını içerisine alan bir husustur. 

Dördüncü konu ise, bazı alışkanlıkların muay
yen devrelerdû alınması ve gençlerimize verilmesi key
fiyetidir. Muhterem arkadaşlar, bu başlığımızı ifade 
ederken bir atasözünü hatırlatmadan geçemiyeceğim 
muhterem heyetinize: «Ağaç yaşken eğilir» (C.G.P. 
sıralarından alkışlar) Siz eğer bir genci muayyen bir 
devrede elinize alıp onu sanatkâr mı yapacaksınız, 
sanat dalında; sağlıkçı mı yapacaksınız, sağlık da
lında; imarn ve hatip mi yapacaksınız, o dalda eli
nize alıp yoğurmadıkça, oldurmadıkça, onun 
kemikleri yumuşakken muayyen istikâmetler verme
dikçe, muayyen bir devreden sonra artık o elinizde 
eğilen, verdiğimiz istikamete giden değil; sizin kar
şınıza dikilip birtakım anarşik hadiseleri çıkartan 
insan olarak tecelli eder. 

Bunun misalini de sanat enstitülerimizden ver
mek istiyorum. Sanat okullarımıza, temel eğitimin 
birinci kademesi olan beş senesini; ikinci kademesi 
olan üç senesini bitirdikten sonra bir genci sanat oku
lumuza teslim ettikten sonra, üç yıl gibi kısa bir müd
det içerisinde o gencimizden demirciliğin bütün im
kânlarını, şartlarını, bütün meselelerini, bütün prob
lemlerini öğrenmiş ve öğretilmiş olarak takdim ede
mezsiniz cemiyetimize. Cemiyetimizde sanatkâr mı, 
yoksa genel kültür almış bir genç mi olduğu belli ol
mayan (çok affedersiniz) kuş mu, deve mi, misalinde 
olduğu gibi, ne olduğu belli olmayan birtakım genç-
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Ieri salıvermiş olursunuz ki; bu da memleketimizin 
ekonomisinde en büyük çıban başı olarak tecelli et
mektedir. 

Bu misalime bir de başka sahadan örnek vermek 
istiyorum. İmam - Hatip okullarının vazifesi; mem
leketimizin münevver ve dinin ahkâmını bütün tefer
ruatı ile milletimizin gönlüne, kalbine aktaran ve 
onun dinî hizmetlerini yürüten elemanları, İmam ve 
Hatipleri yetiştirmektir. 

Muhterem arkadaşlar, İmamlığın ve hatipliğin 
kendisinde bulunması zorunlu olan, şart olan birta
kım meseleleri vardır. Onlardan bir tanesi; bir insan 
İmam ve hatip olabilmek için evvelemirde Kur'an-ı 
Kerimi bütün ahkâmı iJle, bütün edvarı ile, bütün 
kaideleri ile öğrenmeli, okumalıdır. 

Bir insan eğer Kur'an-ı Kerimi tam manasıyîe, 
tecviti ve usulü ile okuyamıyorsa, üniversite mezunu 
dahi olsa, Ezheri de bitirmiş olsa, birkaç tane Do
ğudan, Batıdan üniversite de bitirmiş olsa, o insan 
mihrapta fatihayı, Zammı Sureyi doğru olarak oku
yamıyorsa, o insanın imamlık yapabilmesine imkân 
ve ihtimal yoktur. İmamlığın baş şartı budur, öbür 
şartlar bunları tamamlayıcı mahiyettedir. 

Bir imamda aranan bu vasfın hareket noktası da; 
gencin katılaştığı, dondurulduğu ve muayyen duy
gularının birtakım teşekkülâtım yaptıktan sonraki 
15 inci, 16 ncı yaş devreleri değil; anatomi uzman
larının dahi ifade ettiği 1 2 - 1 3 yaş devreleridir. Eğer 
bir çocuğu siz imam ve hatip yapmak ister ve mem
leketimizdeki gerçek kalkınmanın temeli olan köyde, 
imamınızı münevver olarak bulunduramazsanız, ne 
yaparsanız yapın bu memleketi kalkındırmanın imkâ
nını bulamazsınız. Bunun da yolu gelir, Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesindeki ek
lenecek bu fıkranın meslek okullarının birinci devre
lerini açması keyfiyetine bağlanır. 

Arkadaşlar, tatbikattan gelen bir arkadaşınız ola
rak gördüm ve fiilen ıstırabını yaşadım. Ortaokul 
mezunlarından İmam - Hatip okulu ikinci devreleri
ne gençlerin alınması mevzubahis iken, gençlerden 
aldık, ortaokul mezunlarından gelen hevesli gençleri
miz bir heves neticesi geldiler, bütün gayrete, faali
yete, kurslara rağmen bir türlü, o fatihayı okumak 
için dilini alıştırmanın imkânını göremdik. 

Şu halde, bunun alışkanlığının o devreden itibaren . 
değil, daha küçük yaşlardan itibaren geldiğini tat
bikatçı olarak gördük. Anatomi uzmanlarının verdik
leri bilgiye göre, insanoğlunun hançeresi muayyen 
bir yaş devresinde gelişmektedir. O yaş devresini aş-

tiktan sonra donan o boğazda, başka birtakım alış
kanlıkları vermenin imkânı yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, buna ilâveten, belki köye 
göndereceğiniz bir sanatkârda, bir sağlık memurun
da, bir öğretmende, belki diye başladım ve fakat en 
azından onlarda da muayyen vasıflar aramak mec
buriyetindesiniz, ama bir imamda arayacağınız' daha 
başka vasıflar vardır. Bir imam, evvelemirde men
subu olduğu ve vazifesini yapmış olduğu dinin bütün 
vecibelerini, bütün vazifelerini, bihakkın tatbik etmek 
mecburiyetindedir. Tatbik etmediği takdirde, snene-
lerdir. bu memlekette; «İmamın dediğini tut, gittiği 
yoldan gitme» yanlış felsefesini, maalesef İmam -
Hatip okulları gibi bağrımız ve göz nurumuz olan 
bir müessese üzerinde de tahakkuk ettirecek nokta
ya getiririz ki, bu bizim Millî Eğitimimiz bakımın
dan ve milletimiz bakımından çok kötü bir talih ola
rak tecelli eder. Onun için bir gence siz, 16 - 17 ya
şından itibaren birtakım yaşayışları, birtakım amel
leri taklit ettirmeye kalkışırsanız isyanlarla karşıla
şırsınız. Ancak, onu küçük yaştan itibaren aldıktan 
sonra aşılamış olursanız, daha kolaylıkla neticeye 
varmış olursunuz. 

Muhterem milletvekilleri, bütün bu izahlarımın 
anasını ve esasını teşkil eden hadise şudur: Millî 
Eğitim Temel Kanununun 25 nci maddesine ilâve 
edilecek olan bu fıkra ile, meslek okullarımızın bi
rinci devreleri açılmasıyle topyekûn Türkiyenin 
maddede ve manada kalkınması ve medenî alemde 
tarihindeki şerefli yerini tekrar alabilmesi ve nüfusu
muzun c/c_ 72 si gibi büyük bir ekseriyetinin yaşadığı 
köylerimizin ve köylülerimizin dertlerinin halledilmesi 
meselesine bağlıdır ve dayalıdır; Çünkü, öğretmen 
köye meslek okullarından gitmektedir; çünkü, İmam 
ve Hatip köye meslek okulundan gitmektedir; çünkü, 
ebe, köye meslek okullarından gitmektedir; çünkü, 
köye birtakım zanaat kurslarının idarecileri sanat 
mekteplerinden, meslek liselerinden gitmektedir. 

Eğer siz köye gönderdiğiniz öğretmeni, köye gön
derdiğiniz imamı, köye gönderdiğiniz ebeyi, köye 
gönderdiğiniz sanatkârı ve zanatkârı mükemmel ma- . 
nada yetiştirmeden gönderseniz, orada köylünün pra
tik birtakım tecrübeleri karşısında bocalamalar ge- -
çirecek ve muvaffakiyet yerine, âdemi muvaffakiyeti 
görmek suretiyle bir eğitim sahası bomboş bırakıl
mış olacaktır. Bütün bunun yolu da, eğitim süresini 
kısaltmakla değil, uzatmakta, yani yine Millî Eği
tim Temel Kanununda ifadesini bulduğu şekilde, te
mel eğitimin içerisinde yine temel eğitim bulunacak, 
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genel öğretim bulunacak ve fakat meslek eğitimleri
nin de birinci bölümlerinin açılmasını sağlamış ola
caktır. 

Baştan beri izah ve arz etmeye çalıştığım sebep
ler ve durumlar muvacehesinde, bu teklife grupumu-
zun müspet oy vereceğini arz ve ifade eder, hepinize 
saygılar ve hürmetler sunarım. (M. S. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Acar. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ce

mil Erhan, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA CEMİL ERHAN (Ağ
rı) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; İs
tanbul Milletvekili Sayın Fehmi Cumalıoğlu'nun, 
14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Temel Eğitim Yasa
sı üzerinde, Temel Eğitim Kanununun 25 nci madde
si üzerindeki değişiklik teklifini görüşmek üzere Cum
huriyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini belirtmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Grupum adı
na saygılar sunarım. 

1739 sayılı Temel Eğitim Yasasının 25 nci madde
si, temel eğitim kurumlariyle ilgili olarak; eğitim sis
temimizi; süratle, gelişen Türk toplumunun ihtiyaç
larına, bireylerin ilgi ve yeteneklerine, bilim ve tek
nolojideki yeniliklere cevap verecek, bireyler arasın
da imkân ye fırsat eşitliğini ve bölgeler arasındaki 
dengeli kalkınmayr ve sosyal adaleti gerçekleştirecek 
ve gencin iş hayatına hazırlanmasını sağlayacak şe
kilde düzenleme durumundadır. 

Fırsat eşitliği yönünden, kırsal bölge çocuklarının 
eğitim olanaklarını artırmak, okulsuz köylerin mecbu
rî öğrenim çağındaki çocuklarının eğitim ihtiyaçları
nın nasıl ve hangi yollarla karşılanacağı konusunu in
celeyerek, bir sonuca ulaştırmak, temel eğitimin var
mak istediği anahedeftir. 

Temel eğitim, bugünkü 5 yıllık ilkokul ile, 3 yıl
lık ortaokulu içine alarak, Millî Eğitim sistemimizin 
7 - 1 4 mecburî öğrenim çağını kapsayan alt kade
mesini teşkil etmektedir. Mecburî öğrenim çağı, 222 
sayılı îlköğretim ve Eğitim Kanununa göre, çocuğun 
6 yaşını bitirdiği yılın Eylül ayında başlandığına ve 
14 yaşını bitirip, 15 yaşına girdiği yılın öğretim yılı 
sonunda bittiğine göre, ortaokul da yaş grupu olarak 
mecburî öğretim çağı içerisine girmektedir. 

Uzun dönemli kalkınma stratejisinde, ortaokul 
kademesi için 1995 yılında çağ nüfusunun % 75'inin 
okullaşması için ileri bir sosyal hedef öngörülmüş
tür. Temel eğitimin amacı, her Türk çocuğunu haya
ta ve üst öğrenime hazırlamak olduğuna göre, ilkokul 

ve ortaokul ister ayrı okullar halinde olsun, ister bir-. 
likte olsun, isterse meslek okullarının birinci devre
si halinde bulunsun, ortaokul kademesinde çocukları 
üst öğrenime hazırlayacak temel dersler ile birlikte, 
onların hayata ve iş alanlarına yönelmelerine yardım 
edecek daha çok uygulamalı dersler yer verilecektir. 

Temel eğitimin amaç ve görevleri, millî eğitimin 
temel amaçlarına ve ilkelerine uygun olarak, her Türk 
çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel 
bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıklarını kazandır
mak, onu millî ahlâk anlayışına uygun olarak yetiş
tirmek; ikinci olarak, her Türk çocuğunu ilgi, istidat 
ve kabiliyetleri yönünde yetiştirerek, hayata ve üst 
öğrenime hazırlamaktır. Bağımsız okul açılması ola
nağı bulunmayan küçük ve dağınık yerleşme birimle
rindeki çocuklarımızı temel eğitime kavuşturmak ama
cı ile 222 sayılı Yasanın 6 nci ve 9 ncu maddeleriyle, 
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Yasasının 25 nci mad
desinin hükümlerine göre açılmış kurumlardır. Te
mel eğitim kurumlarının birinci ve ikinci kademeleri 
bağımsız okullar halinde kurulabileceği gibi, imkân 
ve şartlara göre birlikte de kurulabilir. Temel eği
timi, nüfusa az ve dağınık olan yerlerde; köyler grup-
laştırılarak merkezî durumda olan köylerde, temel 
eğitim bölge okulları ile meslekî ya da teknik orta
okullar ve bunlara bağlı pansiyonlar ve gruplaştır-
manın mümkün olmadığı yerlerde temel eğitimin ya
tılı bölge okulları ve meslekî ve teknik ortaokullar 
kurulmak suretiyle gerçekleşti. 

Sayın milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak biz, Millî Eğitim Temel Yasası üzerinde değişik
likler yapılmasını öngörmekteyiz. Hükümette bulun
duğumuz dönemde Millî Eğitim Bakanımız yasada
ki gerekli değişiklik hazırlıklarını yapmıştı. Bu deği
şiklik teklifini muhalefet olarak getireceğiz Mevcut 
değişiklik teklifi olmadan da, mevcut yasaya göre bu 
teklifte istenen amaç gerçekleştirilmektedir. Örneğin; 
imam - hatip okullarının orta kısımları, Hükümet et
tiğimiz dönemde açılmış bulunmaktadır. Bu teklif o 
günlerde imam - hatip okullarınnı orta kısımlarının 
açılmaması endişesi ile verilmişti; bu endişe altında 
görüşmeler yapılmıştı. Şu anda, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak, Milli Eğitim Temel Yasası üzerinde 
bölük pörçük bu nevi girişimlerin durdurulmasının 
yararlı olacağına inanıyoruz. Bu amaçla, mevcut uy
gulamada aksaklığı düzeltmeyecek bu tür çalışmanın 
da faydalı olacağına inanmıyoruz. 

Toplumumuzun gelişen koşulları içerisinde, Millî 
Eğitim Temel Yasasının kendi bütünlüğü içerisinde 
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gerekli değişiklikler yapılmalıdır ve bir bütünlük için
de ele alınmalıdır. Bu nedenlerle, yukarda da bahis 
ettiğim gibi, yeni bir öneri ile geleceğimiz için olum
lu oy veremeyeceğimizi arz eder, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına saygılar sunarım. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Erhan. 
Şahısları adına söz isteyen sayın üyeleri okuyo

rum: Sayın Hasan Tosyalı, Sayın Şener Battal, Sa
yın Yasin Hatiboğlu. 

Sayın Hasan Tosyalı, buyurun efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş

kanım, değerli arkadaşlarım; 
Türk Milletini yüceltmek, millî bakımdan, sanayi 

bakımından kalkındırmak ve topyekûn Türkiye'nin 
kalkınmasını sağlamak için millî eğitimimize hakika
ten iyi bir yön vermemiz lâzımdır. Mesele şudur: Ge
nel liselerimiz (orta tedrisatı teşkil eden) ortaokula da
yalı bir eğitim yapmaktadır. Türkiye'nin hakikî ihti
yacı olan teknik sahada, sanat sahasında ve bilhassa 
iman ve din sahasında yetiştirilmesi, kalkındırılması 
için meslekî ve dinî teknik okulların da, ortaokula 
mı dayalı olması lâzım, yoksa ilkokula mı dayalı ol
ması lâzım, yani imam - hatip okulu, imam - hatip 
lisesi, sanat enstitüsü, ilkokuldan da talebe alsın mı, 
yoksa ortaokul mezunu mu olsun? Mesele bu. 

Bizim görüşümüz, teknik, meslekî, dinî sahadaki 
liselerimiz ilkokullara dayalı olmalıdır. Yeni getiri
len teklif bunu sağlamaktadır. 1973 senesinde bu usu
lün kaldırılmış olması, memleketimize zarar vermiş
tir. Çünkü, bilhassa geri kalmış bölgelerimizdeki, dağ 
ve orman köylerimizdeki çocuklarımız; sanat, teknik 
ve imam - hatip okullarının lise kısmına gidemez ol
du. Teknik, meslekî ve dinî sahada, (değerli bir ar
kadaşım söyledi; «ağaç yeşilken eğilir» dedi) körpe 
dimağların kabul edileceği bir yaşta sanatı, tekniği 
ve dinî duyguları, bu eğitime tabiî kılarsak fayda sağ
larız. Aksi takdirde hiçbir fayda sağlanmamış oldu
ğunu iki üç senelik tecrübe ile görmüş bulunuyo
ruz. 

Sevgili arkadaşlarım, bu getirilen teklifle imam -
hatip okulları dahil, liseleri dahil, teknik, meslekî li
selerin ilkokula dayalı olması sayılamayacak kadar 
fayda sağlamaktadır. En mühim faydalardan birisi de, 
ortöğretim mezunu olan kişiler, genel liselerden me
zun olan kişiler sanat sahibi olmadığı için, teknik bil
giye sahip olmadığı için, millî ve dinî duygulara sa
hip olmadığı için yavrularımızın, bir kısmı yolunu 
sapıtıyor, öz vatanını yıkmaya çalışıyor. (M. S. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Dünyanın hiçbir memleketinde, ne Fransa'sında, ne 
İtalya'sında, ne İngiltere'sinde, ne Almanya'sında, 
medenî bölgelerde bir üniversite mezunu veya bir 
üniversite talebesi (lise mezunu) kendi öz vatanını, 
millî varlığını, milletinin, vatanının, Anayasasının ona 
sağladığı hürriyetleri çiğneye çiğneye vatanlarını yık
maya yönelmemişlerdir. Bizde millî duygusu, dinî 
duygusu, bileğinde altın bilezik demek olan bir sana
tı ve tekniği olmadığından dolayı boş kafa, gayet ko
layca, komün istlerce, anarşistlerce, aşırı solcularca 
yıkanabiliyor ve memleketi yıkmak için sokağa salı
veriliyor. 

İşte muhterem arkadaşlarım, memlekete sahip ola
bilmenin yolu da meslekî, dinî ve teknik liselere ilokul 
mezunu talebeyi göndermemizdir. Demin bir arkada
şım söyledi, tekrar ediyorum: «Ağaç yaş iken eğilir.» 

Bu maddeyle getirdiğimiz ikinci bir büyük iyilik 
daha var. O da, geri kalmış, şimdiye kadar fakir bı
rakılmış bölgelerimizde, dağ ve orman köylerimizde
ki çocuklarımızı, daha yaygın, sosyal adalete, eğitim 
adaletine, imkân ve fırsat eşitliğine imkân verecek şe-. 
kilde, o bölgelerdeki köy grupları arasında, ilkokul te
mel eğitimini, orman ve dağlık bölgelerdeki fakir ço
cuklarımızın da, köy çocuklarımızın da okumasına 
imkân verecek şekilde, yatılı bölge okulları, temel 
eğitimin ilk ve ortaokulları açılmasına imkân veren 
hükmü getirmiş olması, en fazla sevindirici bir husus
tur. Yıllardan beri memleketimizdeki eğitim adalet
sizliğini giderici bir husustur. Bundan dolayı bu mad
deyi olduğu gibi kabul etmemizde büyük fayda var
dır. Yüce Meclisimiz bu maddeyi kabul etmekle, mil
letimizin çok fakir, çok geri kalmış bölgelerindeki 
vatan çocuklarını, ailelerini de memnun etmiş olacak
tır. 

Bu bakımdan maddeye olumlu oy verilmesini di
liyorum. Kabul edileceğine inancım tamdır. Memle
ketimize hayırlı olmasını Allah'tan dilerim. 

Saygılar sunarım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Müzakeresini yapmış olduğumuz kanun, gerçek
ten, itina ile hazırlanmış olan bir kanun teklifidir. 

Millî eğitim, bir milletin bekasını ve devletin 
ömürlülüğünü sağlayan anapolitikanın kalbidir. Bu 
itibarla, Millî Eğitim Bakanlığında vâki olan kanun 
tekliflerinin fevkalâde derin çalışmaların sonucu oldu-
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ğunda şüphemiz yoktur. O itibarla, değerli arkadaşla
rımızın bu kanun teklifini hazırlarken, zarif bir anla
yışın içerisinde, ince bir çalışmanın sonucunda böyle 
bir kanun teklifini hazırladıklarından şüphe etmemek
teyim. 

Meseleyi dikkatle tetkik ettiğimiz zaman, Temel 
Eğitim Kanununun 25 nci maddesine bir 3 ncü fıkra 
ilâvesini istemektedir. 3 ncü fıkrayı tetkik ettiğimiz 
zaman, bizden istenilen hususun, bu kanunla getiril
mek istenilen hususun, eğitimimizde 1956 yılından bu 
yana devam eden ve her Hükümet devresinde eğitim 
şûralarında alınan bir karar münasebetiyle, her yıl 
peyderpey tasfiye edilen bir görüşün yeniden hâkim 
kılınmasını taşıyan bir intibaı da bünyesinde getiri
yor. Oysaki, kanun teklifini hazırlayan arkadaşları
mızla konuştuğumuz zaman, durumu kendilerine açık
lığı ile anlattım; Yüce Heyetinize de arz ediyorum. 

îstenilen husus şudur: Her türlü meslek, her tür-
tü sanat okulunun ilköğretime dayalı olması isten
mektedir. Oysaki, yapılan bilimsel araştırmaları, 
ilkokulu bitiren bir çocuğun, kendi iradesiyle, kendi 
ihtiyarı ile, hangi meslek dalında başarılı olabileceği 
konusunda serbest, sıhhatli bir seçmeye sahip olma
dığı keyfiyeti, çocuk eğitimiyle ilgilenen her arkada
şımızın tespit etmiş olduğu bir husustur. Onun için
dir ki, 1956 yılından bu yana, bütün eğitim şûrala
rında, meslek okullarının orta eğitime dayatılması 
keyfiyeti prensip olarak benimsenmiştir ve o tarihten 
bu yana da, muhterem milletvekili arkadaşlarımın da 
hatır buyuracakları gibi, ortaokula dayalı olmayan, 
ilkokula dayah meslek okullarının tedricen, belli bir 
program dahilinde tasfiye edilmesi keyfiyeti öngörül
müştür. Bunun sonucundadır ki; (bir tek örnek vere
yim) Ziraat ortaokulu, meslek okulu kaldırılmıştır, 
onun yerine orta tedrisata dayah ziraat lisesi devam 
ettirilmiştir. 

Simdi, o itibarla, millî eğitimde 1956'lardan bu 
yana bir tasfiyenin sonucunda vardırılan bir husu
sun, zannetmiyorum ki, kanun teklifinde bulunan de
ğerli arkadaşlarımız tarafından ihya edilmesi keyfi
yeti düşünülmüş olsun. 

Öyle anlıyorum ki, meseleyi iki bölümde mütalaa 
etmeye mecburuz. Bu meslek okullarının içerisinden 
bir tanesi, halihazırda orta tedrisata -dayalı olan 
imam - hatip - okullarıdır. 

Oysaki, tetkikatımızda yine; imam - hatip okulla
rında bir taraftan normal liselerde verilen derslerin 
yanında; meslekleriyle ilgili derslerin verilmesi bir 
arada mütalâa edildiğinde, meslek derslerinin orta 

tedrisata dayatılan bir sistemin içerisinde verilmesi 
hususunun yanlışlığı anlaşılmaktadır. 

O itibarla, imam - hatip okullarının orta tedrisata 
dayatılmayıp, ilkokullara dayatılması keyfiyetinin 
mutlak surette gerçekleştirilmesi doğrudur. 

Bu itibarla değerli arkadaşlarım, kanun teklifinde 
bir önerge lütfederler muhterem Başkanlığa verirler
se ve muhterem heyetiniz de kabul buyurursa, mes
lek okullarının içerisinden sadece imam - hatip oku
lunu, ilkokula dayatmak suretiyle tedrisatını devam 
ettirmesi keyfiyetinin uygun olabileceğini arz ediyo
rum. Değerli arkadaşlarım bu yolda bir önerge ve
rirlerse, fevkalâde bir yolu tespit etmenin huzuruna 
birlikte varmış olacağız. 

Ama, aynen muhafaza ettiğimiz takdirde, konuş
mamın içerisinde belirttiğim gibi, Millî Eğitimin 
1956'lardan bu yana tespit ettiği ve son çocuk eğiti
mi üzerinde yapılan tetkiklerde; çocuk ve çocuk eği
timi, çocukta mesleğini tercih etme, çocukta hangi 
öğrenime gideceği hususundaki seçmede yapılan araş^ 
tırmalarla, ilkokuldan sonra bir çocuğun mesleğini 
sıhhatli olarak tespit edemediği, ebeveyninin tazyiki 
ile o okula zorlandığı hususu tespit edilmiştir. 

Onun için, modern millî eğitim politikasını benim
seyen bütün ülkelerde, meslek okullarının orta tedri
sata dayatılması keyfiyeti bütünüyle kabul edilmiş bir 
anlayıştır. 

Eğer bundan anlaşılmak istenen husus; ilkokulu bi
tirmiş olan çocukların da bir meslek sahibi olması 
keyfiyeti düşünülüyorsa, bu mesele tamamıyle ayrı 
bir konudur. 

Pek muhterem heyetinizin bildiği gibi, Türkiye'de 
eğitim iki kısımda devam etmektedir: 

1. Yaygın eğitim. 
2. Örgün eğitim. 
Birisi diploma verir, birisi sertifika verir. 
Eğer bir sertifikanın verilmesi keyfiyeti mütalâa 

ediliyorsa, o zaten uygulamada vardır; ama bir dip -: 
loma keyfiyeti mütalaa ediliyorsa, o orta tedrisata 
dayatılmahdır. 

Bu itibarla, sayın kanun teklifi sahibi arkadaşla
rımızdan eğer kabul buyururlarsa; imam - hatip 
okullarının, ilkokula dayatılmak suretiyle tedrisatı
nın yapılması keyfiyeti doğru ve uygun bir anlayış
tır. Verilen dersler de bunun icabıdır. Zorunluluğu
nu bünyesinde getirmektedir. 

Bunu Yüce Heyetinize arz etmek ve kanun tekli
finde bulunan değerli arkadaşlarımdan rica etmek için 
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söz aldım. Saygılar sunarım efendim (M. S. P. A. P., 
C. G. P., D. P. sıralarından alkışlar.) 

Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz Sayın Bakana bir soru iletmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORHAN YILMAZ (Giresun) — Sayın Bakan din 

eğitimi dışındaki meslekî ve teknik eğitimlerin, dün
yada ortaokullara dayalı olduğunu belirttiler" ve bu
nun da uygunluğunu benimsiyorlar. 

Acaba din eğitimine gelince; neden ortaöğretime 
dayalı olmasını değil de, ilköğretime dayalı olmasını 
benimsiyorlar? 

Bu konuda tatmin edici bilgi verirlerse memnun 
olurum. . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 
Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Arz edeyim efendim. 

Efendim, tetkikatımızda bu konuda yapılan araş
tırmalardan edindiğimiz bilgilere göre; muhterem he
yetinizin bildiği gibi, tedrisat sistemimizin içerisinde
ki kitapların bir kısmı, yalnız ve yalnız hafızaya hita-
betmektedir; bir kısmı da zekâ ile birlikte amelî, pra
tik çalışmaya hitabetmektedir. 

İmam - hatip okullarında verilen dersler, Temel 
Eğitim Kanununun 31 nci ve 32 nci maddelerindeki 
uygulamanın sonucunda, bir tarafta lise okullarında 
okutulan derslerle birlikte, pratik zekâya hitabeder. 
Yani fikir üretmeye müteallik olan, sadece düşünce
yi geliştiren dersler olarak imam - hatip okullarına 
ders olarak verilmiş; bir kısmı sadece hafızaya, belle
meye hitabeden dersler halinde yerlerini muhafaza 
etmişlerdir. 

Tedrisatta tetkikatta, hemen aşağı - yukarı Ta
lim - Terbiye Dairesinin yapmış olduğu tetkiklerin 
neticesinde, şahsen bugüne kadar bu konuda yazılmış 
olanları da okuyan bir arkadaşınız olarak - Okuya
bildiğim nispette söylüyorum - tespit ettiğimiz husus 
şudur: 

Orta tedrisatı, ortaokulu bitirmiş olan bir çocu
ğun Kur'anı hafızasına ezber olarak intikal ettirme-
sindeki zaman ile ilkokulu bitirmiş olan bir çocuğun 
Kur'anı Kerimi hafızasına naklettirmesi hususunda 
zaman bakımından, ilkokulu bitirenin daha çok kısa 
sürede bunu hıfzettiği mütalaa edilmektedir. 

O itibarla bir taraftan liselerde matematik, fizik, 
kimya, biyoloji, tarih, edebiyat dersleri okunurken; 

onun yanında meslek okulunun gereği olarak okutu
lan derslerin de aynı zaman süreci içerisinde sağlam 
ve sıhhatli öğrenilmesinde yapılan araştırmalar 
imam - hatip okullarının ilkokullara dayatılması key-
fiyatında yapılan çalışmaların sonucunda bir zarureti 
ortaya koymaktadır. Benim araştırmam budur, aldı
ğım bilgiler budur. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakana bir sorum var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakanımız başlangıçta meseleyi 
objektif olarak pedragojik ölçüler içerisinde ortaya 
koydular ve dediler ki: «Bir öğrencinin ancak mes
lekî eğitimi alabilmesi için, muayyen bir yaş seviye
sindeki öğrenimi normal olarak seçme kabiliyetine 
sahibolabilmesi için muayyen bir yaş seviyesinde ol
ması lâzımdır.» Hafıza konusundaki mütalaasına iş
tirak ediyorum. Yani bir çocuğun hafıza gelişmesi 
ilkokuldaki yıllarda, ortaokuldaki yıllara nispetle 
daha fazladır. Ancak, çocuğun iradesine, yani çocu
ğun seçme hakkına burada tecavüz etmiş oluyoruz. 
Acaba, imam - hatip okullarına vermeye çalıştığı
mız çocuklar muayyen bir seviyeden sonra, ortaokul 
seviyesinden sonra bu okula gitmek isteyecek midir, 
istemeyecek midir? Yani bir kısım Orta Çağdaki eği
timcilerin düşündüğü gibi, «Çocuk beyni boş bir kâ
ğıttır. Onun üzerine ne yazılırsa kalır» fikri, artık ge
çerliliğini yitirmiştir. 

BAŞKAN — Yalnız, su.al şekline getirin efen
dim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Ya
ni bugün çocuğun seçme hakkı vardır. Sayın Baka-. 
nın çocuğun seçme hakkına müdahale edilip edilme
yeceği konusundaki düşüncesi nedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Arz edeyim efendim, değerli arkadaşı
ma arzı cevapta bulunayım. 

UNESCO'nun son yapmış olduğu bir ilmî araş
tırmaya göre; çocukta zekânın en büyük aşamasını 
6 ilâ 11 yaş arasında yaptığını; çocukta hafızanın en 
büyük aşamasını 12 yaşından itibaren yaptığı görül
mektedir. Şimdi bu hafızaya hitabeden keyfiyeti, eli
mizde UNESCO'nun yapmış olduğu bir araştırmanın 
neticesinde tespit etmiş bulunmaktayım. O itibarla 
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sîzlere arz ettiğim hususlar kendi kişisel görüşlerim 
değil, UNESCO'nun son vâki millî eğitim politika
sında yapmış olduğu araştırmaların sonucudur. 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 

(Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 
ZEKÎYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, bu konuda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sizden evvel söz almış olanlar var 
efendim. 

Sayın Şener Battal?... 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Baş

kan, sarfınazar ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Yasin Hatiboğlu?... 
YASİN HATİBOĞLU (Çorum) — Muhterem 

Başkan, sarfınazar ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Hüseyin Erçelik, buyurun efendim. 
HÜSEYİN ERÇELÎK (Denizli) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Bu konuda, 1957 1958, 1959 yıllarında, Yeni is
tanbul Gazetesinde pek çok makaleler yazmıştım, 
tam, yüzde yüz bu konuydu. 

Türkiye'de o zaman sanat okullarının ilk kısım
ları birden üçe kadar ilkokuldan alıyordu, iki sene 
de son okutuyordu, beş yıldı. Tabiî biliyorsunuz, he
pimiz biliyoruz, şimdi altı seneye çıktı, teknik lise 
haline geldi. Bir de bunlara paralel olarak imam - ha
tip okulları vardı. Onlar da ilkokuldan itibaren alı
yorlardı. 

Esasen Türkiye'de bir siyasî damagoji, bir kara 
bulut gibi esip gitmektedir. 450 milletvekili, 180 tane 
senatöre sorsam şimdi, «Çocuklarınızdan veyahut da 
akrabalarınızdan imam - hatip okullarına, sanat ensti
tülerine veyahut da köy enstitülerine veyahut da zi
raat okullarına giden bir tane var mı?» desem... (A. 

' P. ve M. S. P. sıralarından «Var, var» sesleri, gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Erçelik, Sayın Erçelik, mevzuu 
dağıtmayın efendim, çok rica ederim. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Hiç olacağı
nı tahmin etmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erçelik lütfen madde üzerin-
da konuşun efendim. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, ko
nuşmasın mı? 

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Efendim, sa
nat enstitüsüne giden bir öğrenci, henüz kıkırdak ha
lindedir vücudu, 11 yaşında başlayan bir çocuk boy
nunu eğecektir tezgâhın üzerine ve 8 saat orada eğe 
sallayacaktır. 

FİKRİ PEHLİVANLI (Ankara) — Zorla gön-
dermiyoruz ki canım. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim. 

HÜSEYİN ERÇELÎK (Devamla) — Partinize atı
nızdan, bilmem kısrağınızdan karıştırmadım hiç. Mü
saade buyurun konuşayım, ilmî konuşuyorum. (A. P. 
ve M. S. P. sıralarından gülüşmeler.) 

Arkadaşlarım, tezgâhın başında zabtürabt olarak 
dur diye 11 yaşından 18 yaşına kadar bir çocuğu 
zabtetmenın; sonucunda hayatta sanattan kırgınlık, 
sanattan üzgünlük, sanattan bıkkınlık diye bir psikoz 
içine giriyor çocuk. Bu nedenledir ki, sanat okulları
nı bitiren bütün çocuklarımız zabıt kâtibi olarak dak
tilonun başındadır. Henüz sanatta, fabrikalarda mem
leketin teknik kısmında çalışan çok az öğrencileri
miz vardır, mezun olunca hepsi de memuriyet iste
mektedirler. Bu memuriyet isteminin yegâne sebebi, 
buna yegâne etkin, çocuğu 11 yaşında zabtürabta al
mak, onu bir disiplin altına almaktır. Aynı zamanda 
çocuğun yeme içme durumu, gıda durumu, yeterli 
olmadığından, fazla beslenme göstermediğinden, kam
burluklar, verem gibi kötü hastalıklar gelmektedir; Tür
kiye'de hatta ve hatta neslin küçülmesine, neslin sıs
ka, çelimsiz, beceriksiz kalmasına sebep olmaktadır. 
Psikolojik ve aynı zamanda fizyolojik durumdur ar
kadaşlarım. Burada ben siyaset miyaset yapmıyorum, 
siz yine devam ediniz o siyasetinize. 

Arkadaşlarım, imam - hatip okulları meselesine 
.gelince; sene 1963. Denizli'nin Acıpayam kazasına, 
Sayın Sami Aslan'ın memleketine gittim. Hacı ar
kadaşlarım beni de Cuma namazına götürdüler. Ta
biî inanmazlar ve Adalet Partililer böyle şeylere, git
tik beraber oturduk... 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — İnanmayanlar 
sizin içinizde, A. P.'liler inanır. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin. 
HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, Cuma namazında vaiz hutbeye çıktı. 
Genç bir vaiz. güzel giyinmiş, traş olmuş, dişleri pı
rıl pırıl, kıravatını takmış, gurur duydum. Minbere 
çıktı gayet güzel konuşuyor. Kirli, pis değil; hakikî 
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durumu meydanda, tertemiz, yüzü nasıl temizse ka
fasının içini de öyle temiz gördüm. 

Dinliyoruz. Konu şu idi: Çocuklarımızın okutul
ması. «Çocuklarımıza okuturken ihane etmemiz lâ
zımdır» dedi hemen cümlenin başında. Şimdi bura
dan ne çıkıyor? İhane «hiyanet» demektir, vatan ha
inliği demektir. «Hıy» Arapçadan gelir. «İane de
mesi lâzımdı. Küçük bir nüans oluyor... 

Onun için; imam - hatip okullarımızdan ehliyetli, 
pedagojik formasyona sahip, meslekî kültürü güçlü, 
kuvvetli öğretmenlere de ihtiyaç olduğu kanaatine var
dım. 

Burada şu çıkıyor ortaya: Eğer çocuğumuzu da
ha küçücük yaştan Arapça'nın içerisine sokarsak, - gü
zel kabul ediyoruz, zannetmeyin ki itiraz eden var -
henüz kendi öztürkçesinin anlamlarını iyi bilmeden 
yabancı lisanın içerisine kendisini atıyor, ummanda 
köksüz bir yosun gibi bir oraya, bir buraya çarpı
yor. Hadise bu. 

Onun için, eğer Yüce Meclisimiz karar verir bu 
25 nci maddeyi «İlkokula dayalı» olarak alırsa, sa
nat enstitülerindeki arz ettiğim sakınca da, imam - ha
tip okullarındaki sakınca da önümüze gelecek. Eğer 
üçüncü sınıftan başlarsa kendi dilinin gramerini öğ
renecek. Zaten lisan şöyle tarif edilir; «Kendi dar 
çerçevesini kırıp aydın ufuklara doğru açılan bir pen
ceredir^» denir. 

Bu bakımdan çocuğun zekâsını açmak için biraz 
daha yaş haddi olduğu kanaat ve inancı ile bu sa
vunmamı yapıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN —• Teşekkür ederim Sayın Erçelik. 
Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler bit

miştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel 
Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın

da kanun teklifi 
Madde 1. — 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı 

Millî Eğitim Temel Kanununun 25 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 25. — Temel Eğitim kurumlarının birin
ci ve ikinci kademeleri bağımsız okullar halinde ku
rulabileceği gibi, imkân ve şartlara göre birlikte ku
rulur. 

Belli bir programa ağırlık veren meslek liseleri, 
teknik liseler, temel eğitimin beş yıllık birinci kade
mesine dayalı olarak kurulur ve iki devrelidir. Birinci 
devre sonunda temel eğitim diploması (ortaokul dip
loması) verilir. 

Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde köyler grup-
laştırılarak, merkezî durumda olan köylerde temel 
eğitim bölge okulları ile meslekî veya teknik 
ortaokullar ve bunlara bağlı pansiyonlar ve gruplaş-
tırmanın mümkün olmadığı yerlerde temel eğitim ya
tılı bölge okulları ve meslekî ve teknik ortaokullar 
kurulur. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz isteyen? 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Şahsım adına Sa

yın Başkan... 
BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Dengiz, buyuru

nuz efendim. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Çok Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Kanun teklifinin birinci maddesinde «Belli bir 

programa ağırlık yeren meslek liseleri, teknik liseler, 
temel eğitimin beş yıllık birinci kademesine dayalı 
olarak kurulur ve iki devrelidir.» diye bir ifade var
dır, 

Biraz evvel Sayın Bakan konuşurken, genel ola
rak, bu maddenin değiştirilmesi suretiyle daha iyi 
bir metin hazırlanması ve böylece imam - hatip okul
larının birinci devrelerinin açılmasının mümkün ola
cağını, ifade buyurdular. 

Bendeniz^de aynı konuya temas etmek suretiyle 
bir noktayı açıklamak istiyorum: 1973 yılının Tem
muz ayında çıkardığımız Temel Eğitim Kanunu, mil
lî eğitimi bir istikamete koymuş bulunmaktadır. Bu 
istikamet şudur: İlk okul beş sınıf ve sekiz sınıf ola
rak mütalâa edilecek; sekiz sınıflı okullarımız tah
minen 7 000 yerde çalışma yapacak ve bu okullar 
«Temel Eğitim Okulları» olarak anılacak. Bu temel 
eğitim okullarının üstüne de diğer lise seviyesinde 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, bir-
şey arz edeceğim: Son konuşan sayın hatip; Adalet 
Partisi Grupuna, dinî inançları rencide eder tarzda 
sataşmada bulundu. Müsaade ederseniz kendisine gru-
pum adına cevap vermek istiyorum.... 

BAŞKAN — Zabıtları tetkikten sonra cevap ve
receğim efendim. 

Birinci maddeyi okutuyorum efendim: 
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okullar bina edilecek ve böylece temel eğitimi bitir- i 
miş olan öğrenciler kabiliyetlerine göre yukarı okul
lara devam imkânını bulacak. Sistem budur. Bu ka
biliyetler şüphesiz bir rehberlikle temin edilecek ve 
çocuklar çok yakından tetkik edilmek, araştırılmak 
suretiyle de kendi kabiliyeti istikametinde öğrenim 
yapmak imkânını bulacaktır. Bu esas bütün meslek I 
okullarına, klâsik ortaokul ve liselere şamil olarak 
düşünülmüştür. Bu düşünce 1956 yılından beri de
vam eden bir araştırmanın, bir tekamülün neticesi
dir. Ancak, bu kanun çıktıktan sonra veya çıkma- I 
dan evvel şu tespit edilmiştir ki; bazı meslek okul
larında muayyen yaşlarda bazı bilgileri edinmek im
kânı mevcuttur. Hafızaya istinat eden bilgiler, ancak 
ve ancak küçük yaşlarda çocuğa verilebilir. Bunun I 
ötesindeki yaşlarda daha ziyade muhakeme yoluyle 
veyahut da çocuğun diğer kabiliyet inkişafları yoluy
le kendindeki bulunan imkânlara yeni imkânlar kat- I 
mak suretiyle yetiştirilebilirler. Öyleyse imam - ha- J 
tip okullannnı orta kısımlarının bu yaşa uygun bu- I 
lunması dolayısıyle meslek okulları veya lise adı ve- j 
rilen okulların altında, ilkokulun üstünde bir orta 
dereceli okulda «İmam - hatip okulu» şeklinde bir I 
okul meydana getirmenin ve muhafaza etmenin doğ- 1 
ru olduğu akla yakın, tecrübeye de uygun gelmekte- I 
dir. Bunun sebebi doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim' I 
in öğrenilmesi meselesidir. Bütün arkadaşlarımız şu- I 
nu gayet iyi bilirler ki, hafıza küçük yaşlarda daha j 
kuvvetlidir ve Kur'an-ı Kerim'i - biraz önce konuşan I 
sayın arkadaşımın ifade ettiği gibi - yanlış telâffuz- I 
lar yerine bu yaşlarda doğru telâffuzları temin etmek I 
imkânını bulabilir. Hatta bugün bizim bile bazı keli- I 
meleri yanlış kullandığımız olmaktadır. Bilhassa genç I 
nesiller Arapça kökten gelmiş olan kelimelerde ko- I 
nuşma hatası yapmaktadırlar. Spikerler de bunu ga- I 
yet açık olarak görmekteyiz. Bütün bunlar dilimizin I 
Arapçaya dayanan köklerini tam manasiyle okullar- j 
da öğretemememizden ileri gelmektedir. Öyleyse, 1 
imam - hatip okullarının orta kısmından, değil de li- I 
seden başlayan çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'i tam di- I 
liyle ve lehçesiyle okuyamamak gibi bir duruma dü
şecekler, îslâm Dinine olan saygımız dil bozukluğun- I 
dan ötürü bir başka istikamete götürmemiz mümkün 
hale gelecektir ki; bunu önlemek ancak Kur'an-ı Ke- 1 
rim'i ortaokul sınıflarının birinci sınıfından başlatmak 
suretiyle mümkündür, daha doğru olur. 

Ben bu izahatımdan sonra şunu arz etmek istiyo
rum Yüksek Heyetinize: Bu maddenin içerisindeki I 
ifade tarzı bütün meslek okullarına raci 

i bir ifade tarzıdır; bu yanlıştır. Bunu yalnız 
imam - hatip okulları olarak tasrih etmek suretiyle 
bir takrirle değiştirmek şarttır. Bunun ötesindeki er
kek sanat okullarının, kız sanat okullarının, ziraat 
okullarının veya buna benzer diğer birtakım meslek 
okullarının bunun içerisine girmesi katiyen doğru de
ğildir. 

Biraz önce biraz kısa geçtiğim ifademle anlatma
ya çalıştım, doğru olmayışı çocuğun mesleğini seçme 
meselesidir. Ama bir sual sorulabilir; «İmam - hatip 

I okuluna 12 yaşındaki çocuğu anası babası gönderi
yor; onu imam olmaya mahkûm etmiyor musunuz» 
gibi bir sual sorulabilir. O takdirde bunun cevabı ga
yet açıktır. İmam - hatip okuluna giden çocukları-

I mız, varlıklı kimselerin çocukları değildir. Din bilgi
sine bağlı olan, dine bağlı olan yurttaşlarımız çocuk-

I larını bu bilgiyi almak maksadıyle göndermektedir
ler. Nitekim, bu yıla kadar imam - hatip okulların-

j dan mezun olan çocukların 30 000 aşkın olmasına 
I rağmen, bunlardan imamlık yapanların miktarı ancak 
1 2 - 3 bin kadardır. Öyleyse bir köylü, bir kasabalı 
I veya bir şehirli imam - hatip okullarına çocuklarını 
I muhakkak imam olsun diye göndermiyor. Bunlar 
t meslek okullarıdır. Öğretmen okullarına giden çocuk-
j larımız da böyledir. Belki bu kadar nispetsizlik yok-
j tur; ama onlardan mezun olanlar da isterse çalışıyor-
I lar, isterse çalışmıyorlar. Bu bir okuma şevkidir, bir 
I istikamet şevkidir. 
I Onun için, burada yapılacak bir şey vardır; 
I imam - hatip okulunun orta kısmını bitiren bir ço

cuğu, daha yukarı meslek okullarına veya klasik li-
I selere sevk edecek bir formülün, Millî Eğitim Bakan-
I lığı tarafından bulunması meselesidir. Orada, imam -
I hatip okulunda okuyan çocuk, bazı maharetlerini, is-
I tikametlerini gösterebilir ve bu tespit edilebilir reh-
I berler tarafından. 
I BAŞKAN — Sayın Dengiz, vaktiniz dolmuştur 

efendim, lütfen bağlayın. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Hay hay efen-
I dim, bağlayayım. 

Bu tespit yapıldıktan sonra, çocuğu, sanat okulu-
I nun filan kısmına, ziraat okulunun filan kısmına, 

ötekinin filanına pekâlâ sevk etmek mümkün olabi
lir, 

Zaten çocuklarımızın hepsi, 1 2 - 1 4 yaş arasında 
ebeveyninin vesayeti, altında bulunmaktadır. Hattâ, 
2 0 - 2 5 yaşındaki çocuklarımızın bile, bugün bizim 

I elimizden kurtulması, bizim istikametimizden kurtul-
I ması kolay olmamaktadır. O takdirde, bu kadar kü-
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çük çocuklarımızı pekâlâ bu okullarda hiç olmazsa 
Kur'an-ı; hiç olmazsa değil, bu mesleğin esasını teş
kil eden Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde öğrenmek 
için buna göre tertibetmek zaruretine ben de iştirak 
ediyorum ve ifade ediyorum. 

Çok teşekkür ederim. (A. P. ve M. S. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dengiz. 
Sayın Yasin Hatiboğlu, Millî Selâmet Partisi Gru-

pu adına buyurun efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA YASİN HATİBOĞ
LU (Çorum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; 

Üzerinde müzakere yapılan mevzuu fazla tahlile 
girecek değilim. 

İmam - hatip okulları olsun mu olmasın mı, öğ
renci hangi şartlarla gider, hangi şartlarla gitmez 
meselesi kapanmıştır. Bugün, imam - hatip okulları 
bir vakıadır artık. «Var mıdır, yok mudur; olsun mu, 
olmasın mı?» müzakere ve münakaşası, bence za
man israfının sebebi olabilir. O halde, imam - ha
tip okulları bu değişiklikle ne kazanıyor? Asıl bu me
sele üzerinde durmak lâzım. 

İmam - hatip okullarını, ilkokullara dayamadağı-
nız takdirde iki husus meydana çıkacaktır. 

Birisi, ya ortaokuldan sonra imam - hatip okulu
nun lise kısmına giden olmayacağı için dolaylı bir 
kapatmadır; yahut, ortaokuldan sonra lise kısmına 
giden bulunacaktır; ama milletinizin mensubolduğu 
dinin arzu ettiği vasıfta din adamı yetiştirme imkânı' 
olmayacaktır. 

Birisinde müesseseleri kapatma, yok etme; diğerin
de Yüce İslâm Dininin lâyik olduğu mertebede tanı
tılması engellenmiş olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; ben fazla zamanınızı al
mamak için, Sayın Erçelik arkadaşımızın bir suali 
vardı; o sualin bir benzerini de ben sormak istiyo
rum: 

Arkadaşımız, ziraat okullarında, sanat okulların
da öğrencisi olan var mı, cevap alabilir miyim?» di
ye kendi kendine bir sual sormak istediler; onu 
değiştirerek biz soralım: İmam - hatip okuluna gitme 
çağında iken, ilkokulu henüz bitirmeden, içinizde İn
gilizce kursu alan çocuğu olan var mıdır, yok mu
dur? 

Muhterem kardeşlerim, Arapça eğer çocuğun di
mağını zorlayan bir yabancı lisan olarak görülüyor 
ise; bugün bir vakıadır ki, birçok çevreler çocukları 
yatkınlaşsın diye ilkokul ortalarında hususî olarak 
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lisan kurslarına tabi tutmaktadırlar. Mülkiyenin ha
riciye bölümünü kazanır da inşallah hariciyeci olur 
hevesiyle, daha ilkokulun 2 nci 3 ncü sınıfında kurs
lara tabi tutulmaktadır. Hani ilmî yönden kabule 
şayan olmayan bir husustu? Esas burada, imam - ha
tip okullarına giren çocukların Arapçayı genç yaşla
rında kavrayamayacağı noktasından hareket doğ
ru olamaz. Esasen maksat, dimağın alıştırılması, han
çerinin alıştırılması, kemiklerin, kıkırdakların teşek
külü esnas.ında bu alışkanlığı temin etmektir. 

Bir husus daha var. Sayın Erçelik, zannederim 
bundan önceki kanunun kabulünde salonda bulun
muyorlardı herhalde ki, bir sual daha sordu, yahut 
sual demiyelim de bir beyanda bulundular. «Efendim, 
imam - hatip okullarına öğrenciler babaları ve ana-̂  
lan tarafından zorlanmaktadırlar.» buyurdular. De
ğil... Bakınız, biraz önce biz bir kanun kabul ettik. 
İmam - hatip okulunu bitiren çocuklarımız bundan 
sonra, Devlet liselerini bitiren çocuklarımız gibi, ka
biliyetlerine, kültürlerine, tutturdukları puanlara gö
re istedikleri fakülteleri seçecekler. O halde, imam -: 
hatip okulunu bitirmiş olan bir öğrenci için «Sen 
mutlaka Yüksek İslâm Enstitüsüne gideceksin.» «Mut
laka İlâhiyet Fakültesini bitireceksin.», «Mutlaka fa-. 
lan yerde imamlık, vaizlik, müftülük yapacaksın.» 
diye bir mecburiyet yok. Zira Türkiye'de... 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Yol o, yol. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — 1 000 kişiden 3 kişi ka-: 

zanır. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin, rica ederim. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım, tabiî daha doğru yol olamaz da onun 
için yol bu. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Doğrusu var, doğrusu 
var. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım; tabiî iki nokta arasındaki doğru yol 
bir tanedir ve doğru yol da aslında bir tanedir. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Çok yol var. 
YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Dolambaç

lıdır da, birisi en kestirmesidir. 

BAŞKAN — Cevap vermeyin, devam edin efen-. 
dim. 

YASİN HATİBOĞLU (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; demek oluyor ki, 12 yaşındaki çocuğun 
imam - hatip okuluna gönderilmesi, ananın babanın 
baskısı ile değil, yahut baskı o anda varsa bile, 
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biran için bunu kabul etseniz bile; çocuk imam - ha
tip okulunu, bitirdikten sonra lise mezununun gidebil
diği bütün üniversitelerin fakültelerine gidebilecek, bu 
bakımdan endişesi duyulan - eğer bir endişe duyma
dan mütevellit idiyse o konuşma - husus varit olma
yacaktır. 

Grupum adına hepinizi hürmetle selâmlıyor, bu 
Kanunun milletimize, camiaya hayırlı olmasını te
menni ediyorum. 

25 yaşına giren imam - hatip okulları, yeni kanu
nî temele kavuşuyor. Bu büyük bir sevinç kaynağıdır. 
25 yaşına girmiş bu müesseseyi, bugüne kadar zama
nın vekili siyasî tercihini kullanacak, yahut zamanın 
bazı kuruluşları siyasî tercihini kullanacak, kendi gö
rüşünü kullanacak, «Kapattım» diyecek kapanacak, 
«Açtım» diyecek açacak. Olmaz öyle müessese. îşte 
bu sıkıntıları hisseden imam - hatip okullarının bu
günkü sevinçleri taşkındır, aşkındır ve bundan dola
yı da Yüce Meclise öyle zannediyorum ki, minnet
tardırlar. Ben de teşekkür ve minnetlerimi arz ede
rim. Hürmetlerimle. (M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hatiboğlu. 
MUSTAFA CESUR (İsparta) — Grup adına Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Grup adına Sayın Cesur, buyurun 

efendim. 
A. P. GRUPU ADİNA MUSTAFA CESUR (İs

parta) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 
1739 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin değiştiril

mesine taalluk eden te'klifin, 1 nci maddesi üzerinde 
görüşlerini serdeden Denizli Milletvekili Sayın Hüse
yin Erçelik, her halde Anayasanın 19 ncu maddesinin 
4 ncü fıkrasından habersizdir. 

4 ncü fıkra, «"Din eğitim ve öğrenimi yalnız eğitim 
değil, öğrenim olarak da ve eğitim olarak da «ancak 
kişilerin kendi isteğine ve küçüklerin de kanunî tem
silcilerinin isteğine bağlıdır» demiş bulunmaktadır. Şu 
halde, küçüklerin din eğitimine şevkini kendi ihtiyar
larına bırakma durumunu Anayasa kabul etmemiş ve 
yol göstermiştir. Kanunî temsilcileri bu hususta ışık 
tutacaktır. Şu halde, Anayasanın kabul ettiği bir haik-
;kı, ana babadan almaya kimsenin yetkisi bulunmasa 
gerek. Halbuki tatbikatımızda, bilhassa dil bakımın
dan endişelerine bir çok misal vardır ki, bunlar isa
betsiz bir görüşün içinde olduklarını ispatlamaya kâ
fidir. 

Galatasaray Lisesine ilkokulu bitirdikten sonra, 
hem de bir senesini hazırlık sınıfı olarak gidensiniz 
ve ortaokul bütün derslerde, bilhassa fen derslerinde, 

edebiyat grupu dersleri hariç olmaik üzere, Fransızca 
öğretilir. Resmî ve özel kolejlerin tatbikatında, 3 - 4 
yaşlarından başlatılmak üzere İngilizce, Almanca gibi 
lisanlara yöneltme vardır ve burada nihayet ilkokulu 
bitirdiği zaman, basit bir şekilde konuşma imkânına 
sahip olacak hale getirilir. Bunlar Türkçenin kaybı 
değildir. Uygulamada Türk dili ve Türk edebiyatı üze
rinde, basiretli tatbikat yapılır, Türk kültürü verilir 
ve bunlar liseyi bilindikleri zaman, hakikaten Türk 
kültürüne de vakıf olarak yetişirler. Binaenaleyh bu
rada endişe edilecek bir husus yoktur. 

wŞikâyet ediyoruz : «Din adamlarımız islenilen va
sıfta yetişmiyor.» Biz bunun yetişmesini temin için 
yapıyoruz. Deniliyor ki, 4 sene kâfi gelmemektedir. 
Hakikaten fıkıh okunacak, Arapça, Farsça okunacak, 
diğer islânıî esaslar öğretilecek, lisenin diğer prog
ramları da tatbik edilecek, fen dersleri de verilecek. 
ıBu ağır yükün altından kalkması için çocuğun çok 
sıkıntılara -katlandığı muhakkak. İşte hem yükünü ha
fifletme, hem sevgisini arttırma ve daha önce tilâvet 
gibi, Kur'an-ı Kerîm'i ezberleme gibi imkânları sağ
layacaksınız. Biliyorsunuz, çocuk yaşta hafızanın gü
cü başkadır. Muayyen bir yaştan sonra münhasıran 
ezbere dayanan dersleri veremezsiniz. Eğitimde, bu 
tespit edilen bir husustur. 

O halde, bir değişiklik önergesi verilmiş bulunul
maktadır. Münhasıran tmam - Hatip okullarında, 
ilkokula dayalı olarak bir din adamı yetiştirme esası 
kabul edilmiş olacaktır ve bu suretle diğer dallarda 
beslenen endişeler de ortadan kalkmış olacak ve Te
mel Eğitim Kanununun diğer okullara, -sanat enstitü
lerine, meslek liselerine taallûk eden mahzurlar da 
izale edilmiş olacaktır ve bu suretle de güçlü din ada
mının toplumumuza büyük faydalarını gözetenler 
için de en güzel cevap bu suretle bulunmuş olacak
tır... 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan^ Sayın Ce-
sur'un bu görüşlerine tam karşı olan «muhalefet şerhi» 
bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Grup adına konuşuyor efendim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, Sayın Ce

sur Komisyon üyesidir, «Muhalefet şerhi» vardır ve 
bu görüşlerinin de tam karşıtıdır. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Sanlı. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayın Başkan, Sayın Sanlı'nın, yanıl
dığı bir hususla karşı karşıya bulunduğumuz kanısın
dayız; çünkü Bütçe Plan Komisyonu raporu müzakere 
edilmektedir, Eğitim Komisyonu raporu değil efen
dim. 
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BAŞKAN — Rapor, Plan Karma Komisyonunun 
raporudur efendim. 

ALt SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, Millî Eği
tim Komisyonu üyesidir Sayın Cesur, bu görüşlerinin 
tam karşıtı olan «Muhalefet şerhi»1 vermiştir Komis
yonda. Şimdi onu tekzip eden bir konuşma yapıyor 
ve en azından Grup Sözcüsü değişik konuşuyor. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, konuştuğumuz Plan 
Karma Komisyonunun raporudur, o rapor üzerinde 
müzakere yapıyoruz. 

MUSTAFA CESUR (Devamla) — Efendim, ben 
ilmî organizasyona değer verilmesini reddeden bir gö
rüşe sahip değilim, ilmî organizasyon asıldır. İlmî 
organizasyonun bütün meslek dallarında tatbikini 
savunmuşum, ama din eğitiminde bunun zaruretine 
inanıyorum. Hakikaten, yetiştirilmemiş bir din adamı
nın faydasından çok zararı olacağına kaniyim. O hal
de, güçlü yetişmelerini temin için dört senelik birinci 
devreye üç senelik te ikinci devreyi eklemek suretiyle 
yedi senelik, hem Kur'an-ı Kerîm'in esaslarını öğret
me ile birlikte fıkıh, kelâm gibi kaideleri de belletmek 
suretiyle güçlü bir din adamı yetiştirmeyi şahsen be
nimsediğim gibi, Grupumuz olarak da müdafaa et
mekteyiz. 

Biz, imam - hatip okullarının her iki devresi ile 
bu memlekete çok büyük hizmetlerde bulunduğuna ve 
bulunacağına kaniyiz. Bunun için güçlü din adamı ye
tiştirme davasının savunucusuyuz, öncüsüyüz. 

Bu yüzden, Sayın Erçelik'in görüşleri yanlıştır. 
Çocuklarımızın kanunî temsilcisi bulunan babalarına, 
analarına Anayasamız bu hakkı vermiştir, bunu kal
dıran bir zihniyeti de kabul edemeyiz, Anayasa açıktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. ve M. S. P. sı
ralarından alkışlar.) 

N BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cesur. 
Şahsı adına Sayın Zekiye Gülsen, buyurunuz efen

dim. 
ZEKİYE GÜLSEN (Çanakkale) — Sayın Başkan, 

ço'k değerli arkadaşlarım; benden evvelki arkadaşla
rım konuya etraflıca değindiler. Ama, izin verirseniz 
ben de ömrünü çocuğa harcamış bir kişi olarak, bu 
konuda bir iki kelime söylemek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, dünün çocuğu ile bugü
nün çocuğu farklıdır. Hayat, bütün dünyada süratle 
değişmekte, bu değişen hayat içinde çocuğun gelişi
minde de bir hız var. Evvelâ bunu dikkate alalım. 

Binaenaleyh, hızlı hayat gelişimi içinde, hızlı bü
yüyen, hızlı gelişen çocuğun meslek seçiminde de el-
betteki bir öncelik kabul edilmelidir artık. Gerçi pe- | 

dagojide bir meslek seçimi yaşı vardır, ama artık 
- tekrar ediyorum - hızlı gelişen dünyanın yaşamında 
çocuğun da hızlı bir tercih hakkı başlamaktadır. Bi
naenaleyh, hele hele çok ulvî bir mesleğin sahibi ola
rak yetişmek isteyen çocuğu, daha erken yaşta ele 
almakta fayda umuyorum. Soruyorum size muhterem 
arkadaşlarım : Niçin konservatuvar baleye alacağı 
çocuğu, dokuz yaşından sonra almıyor? (M. S. P. ve' 
A. P. sıralarından «Bravo»- sesleri, alkışlar) . 

Bana söyleyebilir misiniz, şan yapacak, operaya 
yetişecek insanları niçin liseden sonra ele almıyor? 
Çünkü bunlar ayrı konulardır. 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Bunları baleli mi yapa
caksınız? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, çok rica 
ederim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Müsaade eder
seniz, ne yapacağımı izah edeyim sevgili arkadaşım: 

Sevgili arkadaşlarım, ben şunu veya bunu yapma
nın iddiasında değilim. Sadece konuşuyorum, siz de 
gelin konuşun sevgili arkadaşım. (A. P. ve M. S. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Binaenaleyh, 
kaldı ki, bir iddia oldu. Ben buna fevkalâde üzüldüm. 
Soruyor, «Çocuğunu aranızda hanginiz gönderiyor?» 
diye soruyor. Ben çocuğumun enstitüden mezun ettim. 
Mektepleri analara, babalara göre ayırmıyor, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin kanunları; kabiliyetlerine 
göre, imkânlarına göre ayırıyor. 

Hepimiz sırası geldi mi seçim meydanlarında «Ben 
köylü çocuğuyum» der övünürüz; ondan sonra da eği
tim eşitsizliğinden söz ederiz. 

Sevgili arkadaşlarım; geliniz bunları bir tarafa ata
lım. Mademki, imam - hatip okulları 1951 yılından 
beri icra-ı tedrisat yapmaktadır; öyleyse, mükemmele, 
daha mükemmele doğru el ele götürelim. Bu lâzım 
mıdır? Öldüğü zaman «Aman kim kuran okuyacak 
anamıza,, babamıza?»1 diye, kur'an okuyacak adam 
arıyoruz. Rica ederim. 

Şimdi, arkadaşlar, geliniz bu konuyu bir politik 
mesele, bir parti, bilmem ne anlayışı çerçevesinden 
çıkaralım. Müslümanız elhamdülillah, bunun şart
larına uymağa mecburuz. (A. P. ve M. S. P. sırala
rından «BraVo» sesleri, alkışlar) 

Öğreteceğiz bunu çocuklarımıza; iyi bilen öğret
menlerle kabiliyetli çocuklara öğretelim. Köylerden, 
oradan buradan tuttuğumuz ve iki günlük kurs yap
tırdığımız insanlara, «Ku'an kursu öğretmeni» deyip, 
çeşitli sıkıntılara düşmektense, küçücükten aldığımız 
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bu çocuklarımızın kabiliyetli olanlarını bu yolda yü
rütelim. Hepsini demiyorum,, kabiliyetli olanları için 
bunu söylüyorum. İmam hatip okulunun orta kısmı
nı bitiren çocuğumuz liseye devam edebiliyor mu? 
Var mı bir mani?. Yok. İmam hatip lisesini bitiren 
çocuğumuz üniversiteye devam edebiliyor mu? Ede
biliyor. Var mı mani?. Yok. Öyleyse, niçin kiraz edi
yoruz? 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Kaç kişi kaza
nıyor?. Kazanan yok ki. 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Kazanacak 
tarzda yetiş... Programlarını daha iyi, öğretmenlerini 
daha güçlü, okul binalarını daha muntazam yapalım, 
sizlerle 'beraberim; ama, «bu yanlıştır» demeyelim. 
Yanlış değil, doğrudur arkadaşlar; size, bütün ömrü
mü çocuğa harcamış bir insanın tecrübesi, samimiyeti 
ile söylüyorum, doğrudur. Bakınız size bir misal ve
receğim arkadaşlar. Bir zamanlar askerî okullara ilk
okuldan çocuk veriyorduk. Onun selâm çakışında bir 
başkalık varidi, yirmi yaşına geldiği zaman; tekrar edi
yorum, yirmi yaşına geldiği zaman, selâm ça'kışında 
bir başkalık vardı. 

Binaenaleyh, bu gibi şeyler çocuğa küçük yaşta 
verilirse, özüne daha iyi işler, ondan sonra, tercihini 
çocuk yapsın. Eğer bir kısıtlama olsa idi, çocuk imam 
hatip o'kulu orta kısmından sonra başka yere geceme-
se idi; imam hatip lisesini bitirdikten sonra üniversite
ye gidemeseydi, ben de sizlerle beraberdim. Mademki 
bir tercihli defs şeklindedir,, bu olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Gülsen, lütfen bağlayınız cüm
lenizi efendim. 

ZEKİYE GÜLSEN (Devamla) — Hay hay efen
dim, hay hay. 

Arkadaşlarım, Kur'anın okunuşu, tıpkı müzik gi
bi, bir artikülasyon etiğimini gerektirir; hançerisi eği
tilmemiş bir insan, iyi bir din adamı olsa bile, Kur'anı 
iyi kıraat edemez, bundan ötürü de, karşısındakine nü
fus edemez. Din adamı, bir nevi, kişilik adamıdır. Biz 
din adamı yetiştirirken, bunu, onun kafasına sadece 
dinî bilgileri doldurmak manasına anlamıyorum, almı
yorum. Nüfuz gücü olan, karşısındakine seslenebilen, 
karşısındakini etkileyebilen, karşısındaki eğriyi, doğru 
yapmasını bilebilen bir kişi olarak yetişmesini istiyo
rum. 

O balkımdan, bunda farklılığı kabul edelim. Ma
demki ufku açıktır, geliniz bunu huzur ile kabul ede
lim. En ufak bir şeyi yoktur; ama daha iyi yetişmek 
için, daha iyi hocalar, daha iyi programlar, daha iyi 
okullar yapalım. Bunda sizinle beraberim. İlkokuldan 

sonra bu çocukların bu okullara devamında hiç bir 
mahzur yoktur. Bu mahzuru düşünen arkadaşlarımız, 
eğer kendilerini birazcık daha yumuşak hissedebil!der
se, eminim ki, onlar da bunun çok katı bir geliş ol
madığına inanacaklardır. 

Hepinizi saygıyle, hürmetle selâmlıyorum aziz ar
kadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gülsen. 
1 nci madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Madde üzerinde değiştirge önergesi vardır, okutu

yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 1 nci madde

sinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Adana 
Mehmet Hulusi Özkul 

Adıyaman 
Abdurrahman Unsal 

Amasya 
H. Cahit Koçkar 

Kocaeli 
Şevket Kazan 

Yozgat 
Ömer Lütfİ Zararsız 

Gaziantep 
Mehmet Bozgeyik 

«Teklif edilen fıkra : 
Belli bir programa ağırlık veren imam hatip lise

leri, temel eğitimin 5 yıllık birinci kademesine dayalı 
olarak kurulur ve iki devrelidir. Birinci devre sonun
da temel eğitim diploması, ortaokul diploması veri
lir.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Uygun mütalâa ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Uygun mütalâa ediyoruz. 

BAŞKAN — Uygun mütalâa ediyor Komisyon. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
OSMAN Ç1TIRIK (Adana) — Çoğunluk yok 

efendim. 
BAŞKAN — Kabul edenler... (C. H. P. sıraların

dan «Hayır efendim»1 sesleri) Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. (C. H. P. sıralarından ayağa kalk
malar ve «Yoklama istiyoruz efendim» sesleri) 

10 kişi ayağa kalkmadı ve oylama bitti efndim. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) oylama bitti efen
dim, oylama bitti. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

«-288 -
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Madde 2. — 
KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Çoğunluk 

yok. 
BAŞKAN — Kalkın 10 kişi, kalksın 10 kişi ayağa, 

10 kişi kalkmadığı için 1 nci maddeyi kabul ettik. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Hayır, kabul et
meden, siz daha oylamadan ayağa kalktım ve çoğun
luk yok dedim. 

BAŞKAN — 2 nci madde... 
(C. H. P. sıralarından «10 kişi kalktık» sesleri) 
Bir dakika, tespit edelim efendim, tespit edelim. 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Yoklama isti
yoruz Sayın Başkanım, Yüce Başkanım yoklama isti
yoruz. 

BAŞKAN — 1 nci madde oylandı; 2 nci maddeye 
geçerken 10 kişi ayağa kalktı; 10 kişinin ayağa kalk
ması üzerine yoklama yapılacaktır. (C. H. P. şırala
rından gürültüler «Hayır» sesleri, gürültüler) 

OSMAN ÇITIRIK (Adana) — Oylanmadan, «ço
ğunluk yok»' dedik. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Yoklama isti
yoruz Sayın Başkan. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — 2 nci maddeyi okuttuktan sonra ya
pacaksınız efendim, 2 nci maddeyi okuttuktan sonra. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen ol
madı ve 2 nci maddeyi oylamaya geçtiğimiz zaman 
tespit ediyoruz efendim; isimleri tespit ediyoruz. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Ali Sanlı, söz istiyorsunuz 2 nci 
madde üzerinde; fakat yoklamadan sonra efendim, ne
ticeyi sizle bildireceğim. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

Efendim, bir dakikanızı rica edeceğim, 2 nci mad
de üzerinde söz isteyen vardır; konuştuktan sonra oy
lamaya geçerken... 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Başka
nım, yoklama istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ali Sanlı. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Yoklama is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Yoklamayı yapacağız efendim, ya
pacağız, tespit ettikten sonra. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Müsaade eder 
misiniz efendim? 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Müsaade bu
yurun eefndim. 

Milletvekili olarak konuşuyorum, kabul etmezsi
niz; ama hiç olmazsa zabıtlara geçmesine imkân ve
rin. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Maddenin 

oylamasına geçtiğiniz sırada, arkadaşlarımız «Çoğun
luk yoktur» dediler. Çoğunluğun bulunmadığını iste
yen sayı, İçtüzüğümüzün sayısına uygun mudur, de
ğil midir? Başkan olarak evvelâ bu cihete bakmanız 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Tespit ettim efendim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Hayır efen

dim. 
BAŞKAN — Tespit ettim ve ifade ettim. 
ORHAN ÜRETMEN (Balıkesir) — Sayın Baş

kan, «Kabul etmeyenler» demeden, «Kabul edilmiş
tir» dediniz efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Efendim, tes
pit etmeden, «Kabul edenler... Etmeyenler» dediniz. 
Bu konuyu tespit etmediniz. Yani burada madde ka
bul edilmemiştir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. Zaptı oku
duktan sonra... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — «Kabul eden
ler...»1 dediniz; «Kabul etmeyenler...» demeden, «Ka
bul edilmiştir» dediniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim. Burada önergeyi oy
ladık. (C. H. P. sıralarından «1 nci maddeyi oyladı
nız» sesleri) Maddeyi oylamadık; fakat önergeyi oyla
dık. Önerge kabul edildi. Önerge ile beraber maddeyi 
oylarken... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Oylama ya
pılmadan yoklama yapılmasını istedik, zapta bakiniz 
göreceksiniz. 

BAŞKAN — Tamam efendim, zapta bakaca
ğım, ondan sonra da sizin iddianızı... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — İkinci mad
de hakkındaki müzakereye devam edemezsiniz. (Gü
rültüler.) 

Sayın Başkan, zaptı lütfen getirtiniz. Önerge de 
kabul edilmemiştir. «Kabul etmeyenler...» demeden 
«Kabul edilmiştir» buyurdunuz. Bu, mümkün değil
dir. (C. H. P. ile A. P. sıraları arasında gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, onu söyledim. 
(Gürültüler) 

Lütfen yerlerinize oturun efendim. Lütfen yerle
rinize oturun efendim. (Gürültüler) 
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Açık oylama işlemi bitmiştir efendim. 

FUAT AVCI (Denizli) — Sayın Başkan, zatı 
âliniz, burada bir sayın üyenin diğer bir sayın üyeye 
«Eşşoğlu eşek» diye söz sarf ettiğini duydunuz mu, 
duymadınız mı efendim? 

BAŞKAN — Ben duymadım efendim. (Gürültü
ler) 

FUAT AVCI (Denizli) — Duymadınızsa mesele 
yok efendim. 

BAŞKAN — Ben duymadım. 

Zaptı getirtiyorum efendim. Getirttiğim zaman 
sizlere tebliğ edeceğim efendim, müsaade buyurun 
efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Baş
kan, ayağa kalkan 10 kişiyi saydınız mı efendim? 
Saymadınızsa, sayınız lütfen. 

BAŞKAN — Oturunuz efendim; oturabilirsiniz. 
Efendim, 10 kişiyi saydık, zaptı da getirtiyoruz; 

zapta göre hareket edeceğiz efendim. (Gürültüler) 
Bir dakika efendim. 
Açık oylamaya iştirak etmeyen sayın üye var mı 

efendim? Yok. 

BAŞKAN — Açık oylama sonuçlarını ilân edi
yorum efendim. 

14 . 7 . 1964 günlü ve 500 sayılı, Kıbrıs'a Gön
derilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının Aylık 
ve Ücretleriyle Çeşitli istihkakları ve Birliğin Başka 
Giderleri Hakkında Kanunun 1 nci maddesinin De
ğiştirilmesi ve bu Kanuna bir Geçici Madde eklen
mesine dair kanun tasarısının, yapılan açık oylama
sına 282 sayın üye katılmış; 281 kabul, 1 çekinser 
oyu kullanılmıştır. Böylece tasarı kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 arkada
şının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı Kanun 
teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 2 ar
kadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifinin yapılan açık oylamasına 280 sayın 
üye katılmış; 275 kabul, 4 ret, 1 çekinser oyu kul-

BAŞKAN — Zaptı getirttim. Zaptın tetkiki neti
cesinde, önergenin oylandığı; fakat 1 nci maddenin 
oylanmadığı; o sırada 10 kişinin ayağa kalktığı tes
pit edilmiştir; dolayısıyle yoklama yapılacağını be
yan ediyorum efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — «Önergeyi 
geri aldık» deyin de, biz de oturalım. 

ORHAN YILMAZ (Giresun) — Önergeyi geri 
alıyorlar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yoklama isteyen sayın üyeleri tek
rar tespit ediyoruz efendim. Lütfen isimlerinizi... Sa
yın Selçuk Erverdi, Sayın Necdet Uğur, Sayın Nu
rettin Karsu... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
usul hakkında talebim var. 

ACAK İŞLER (Devam) 

lanılmıştır. Böylece teklif kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sos

yalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Sı
nırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası 
ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun tasarısının yapılan açık oyla
masına 276 sayın üye katılmış; 275 kabul, 1 çekin
ser oy kullanılmıştır. Böylece tasarı kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasın
da, Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirme
nin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzen
lenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna dair kanun tasarısının açık oyla
masına 273 sayın üye iştirak etmiş; 271 kabul, 1 ret, 
1 çekinser olmak suretiyle bu tasarı da kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Demin önergeyi 

müzakereye sunmadınız; «Lehte aleyhte söz isteyen 
var mı?» demediniz ve derhal oylandı. Bu, ciddî bir 
usulsüzlüktür. Bu bakımdan, bunun telâfisi lâzım
dır. Oylamaya geçemezsiniz efendim; çünkü, müza
kere açmadınız, aceleye geldi. Onun için, bu müza
kereyi açmaya mecbursunuz. Yani, yoklama talebin
den önce bu hususun... 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika ' efendim. 
Önerge üzerinde müzakere açılmaz. Komisyon katıl
dıktan sonra söz hakkı... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Bendeniz önerge 
hakkında söz istiyorum. 

IV. — OYLAMASI YAPI 

VII. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (Devam) 
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BAŞKAN — Söz verilemez efendim Komisyon 
katıldıktan sonra. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Şimdiye kadar 
tatbikat da böyledir. Şimdi ben önerge aleyhinde söz 
istiyorum. Siz önergeyi hemen okudunuz, teemmül 
etmeden... 

BAŞKAN — Söz isteyen bulunmadı o anda. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Hayır, sorulmadı. 
BAŞKAN — Komisyona sorduk... 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Baş

kan, Komisyona sordunuz. «Önergenin lehinde, aley
hinde söz isteyen var mı?» demediniz. 

BAŞKAN — Hangi maddeye göre söz istiyorsu
nuz efendim? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Umumî hükümle
re göre.. 

BAŞKAN — Hayır efendim; umumî hüküm diye 
bir şey yok. 

ŞENER BATTAL (Konya) — 64 mü, 89 mu? 
BAŞKAN — Hayır. Lütfen onu tasrih ederek ko

nuşun. 
.ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

maddeyi tetkik edeyim, arz edeceğim. 
BAŞKAN — Önergelerle ilgili 88 nci maddenin 

2 nci fıkrasını okuyorum efendim : 
«Değişiklik önergeleri önce verilir; sonra, aykı

rılık sırasına göre okunur ve işleme konur. Başkan, 
her önerge için Komisyona, katılıp katılmadığını so
rar. Komisyonun katılmaması halinde, önerge sahi
bi isterse, beş dakikayı geçmemek üzere açıklamak 
için söz alabilir.» 

Binaenaleyh, Komisyon katıldığına ve böyle bir 
şey de doğmadığına göre, sizin söz isteme hakkınız 
da yoktur efendim. 

Yoklamaya geçiyoruz efendim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Efendim, buyurun. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Bir noktayı 

açıklamak istiyorum Sayın Başkan. Önergenin konu
su ile ilgilidir, yoklamadan vazgeçtiğimizi sanmayı
nız. Yalnız, önerge işlem görmüş değildir. Sebebi şu: 
Arkadaşımın sözlerinden ayrı olarak arz ediyorum 
bu durumu; önergeye, Komisyon, «Katılmıyoruz; 
olumlu karşılıyoruz» dedikten sonra oylamaya geç
tiğiniz sırada, «Kabul edenler» dediğinizde, biz yok
lama istedik. Bu arada, «Kabul edilmiştir» buyurdu
nuz, «Kabul etmeyenler» hususunu sormadınız. Bi
naenaleyh, önerge işlem görmüş değildir bu durum
da. 

BAŞKAN — Bakın efendim, okuyorum, zabıtla
ra göre : «Başkan — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. (C. H. P. sıralarından «yoklama 
istiyoruz» sesleri) 

BAŞKAN — 10 kişi ayağa kalkmadı. O sırada 
saydığım zaman 10 kişi kalkmamıştı, bilâhara 10 ki
şi olunca biz de yoklamaya geçiyoruz efendim. İşte 
zabıt burada. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Önerge ka
bul edilmiş değil şu halde? 

BAŞKAN — «Kabul edenler... Etmeyenler...» 
demişim, «Kabul edilmiştir» demişim efendim. Et
meyenlerin de işaret etmelerini istemişim efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — 10 kişi aya
ğa kalktı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 10 kişi kalkmadı efendim, şuradan 
üç arkadaş kalktı, bilâhara 10 kişi kalktı. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın Baş
kanım, müsaade buyurun efendim. Bizim, Grup ola
rak arzumuz, şu tasarının veya teklifin usulüne uy
gun şekilde geçmesidir. 

BAŞKAN — Evet efendim, biz de onu düşünü
yoruz. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Yoksa, bir 
madde veya bir önergenin süratle geçirilmesi veya 
geçirilmemesi gibi bir kastımız yoktur. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bizim de aynı kas
tımız yoktur. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Başkanlığın 
da böyle bir kastı olduğunu tahmin etmiyorum ve 
kabul etmiyorum olacağını. 

BAŞKAN — Tamam. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — «Önergeyi 
oylamaya koyuyorum» diye buyurduğunuz zaman, 
buradan kalkan, «Çoğunluk yoktur» diyen arkadaş
larımızın sesini duydunuz. 

BAŞKAN — Duydum efendim. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Duydunuz... 

Buna rağmen, 10 kişi kalkmış mıdır, kalkmamış mı
dır diye saymanız gerekirken; hangi göz kararı ile 
10 kişi olmadığını takdir buyuruyorsunuz Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Şimdi, çok rica edeceğim, bura
dan... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Ayağa kal
kanları nasıl sayıyorsunuz? Kabul edenlerin, kabul 
etmeyenlere faikiyetini bir anda nasıl görebilir in
san? Bu arada biz ayakta bulunuyorduk, «kabul 
edenler, etmeyenler» dediğiniz sırada. 
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BAŞKAN — Tamam. 
• YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Çoğunluk 

yoktur iddiası ile.,. Siz daha «Kabul edildi» deme
den evvel Başkan olarak, bu iddia ileri sürülmüştür. 
Evvelâ, «çoğunluk yoktur» iddiası ileri sürüldüğüne 
göre, bu iddianın Tüzük hükümlerine göre yerinde 
olup olmadığını takdir etmeden, bir karara varma
dan, böyle bir, «kabul edildi» tarzında bir neticeye 
varamazsınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, zapta geçen... 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Bandı din
leyelim, göreceksiniz. 

BAŞKAN — Bandı da dinleyelim, zabıt da gel
di efendim. 

NECATÎ CEBE (Balıkesir) — Bir şey söyleyebi
lir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Evet buyurun efendim. 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan, siz, 

«Kabul edenler» der demez, «Çoğunluk yok» dendi 
ve ayağa kalktık. Bantlar dinlenirse, «Kabul edenler» 
sözünüzün ardından hemencecik, «Çoğunluk yok» 
iddiasının geldiği saptanabilir. 

Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıyayız: «Ka
bul edenler» diyorsunuz, «Çoğunluk yok» deniyor. 
Aynı anda, hem kalkan kişilerin 10 kişi olup olma
dığını saymanız; hem de, kabul edenlerin, etmeyen
lerin sayısından fazla olduğunu saptamanız fizikî 
olarak mümkün değildir. Bantlar dinlenirse, «Kabul 
edenler» sözünüzü... 

BAŞKAN — Efendim, müsaadenizi rica edece
ğim, bu önergeden sonra 1 nci madde oylandığı za
man, zaten meydana çıkacaktır kabul edilip edilme
diği. Bu şüpheyi de yok etmek için ve dolayısıyle 
önergenin de yeniden oylanmasını ben de kabul edi
yorum efendim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar; M. S. P. sıralarından gürültüler) 

Efendim, şimdi önerge kabul edilse de, kabul 
edilmese de 1 nci madde tekrar oylanacağına göre; 
1 nci maddeyi kabul edecek olan çoğunluk her za
man için önergeyi de kabul edebilir. Binaenaleyh, 
Mecliste, «önerge kabul edildi, edilmedi» diyerek 
yeniden bir münakaşa açmanın da yerinde olmadığı 
kanaatindeyim. İşin selâmetle yürütülebilmesi için, 
ancak bu şekilde bir karar vermenin salim neticeye 
ulaştıracağına kaniim. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, önergenin geri alındığına dair bir şey mi var 
acaba? 

BAŞKAN — Efendim, bundan sonraki müzake
relerimizde, önerge okunup, sonra muamele görecek
tir. (M. S. P. sıralarından «Geri alıyoruz» sesleri) 

Kim geri alıyor efendim? 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) Sayın Başkan, öner

geyi yeniden oylayacaksanız, o zaman biz, önerge sa
hipleri olarak önergeden vazgeçiyoruz. 

BAŞKAN — Yeniden oylayacağız efendim. Öner
geyi geri mi alıyorsunuz? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Önergeden vaz
geçiyoruz, geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, tamam, mesele 
yok. 

Yoklama istemini devam ettiriyor musunuz efen
dim? 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Vazgeçtik 
efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
1 nci madde üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
1 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 1 nci mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek isteyen sayın 
üye? Yok. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve 
işletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve köy 
tüzelkişiliğinin bir kısım borçlarının tahkiki hakkın 
da kanım tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plan Komisyo
nu raporu (M. Meclisi : 1/171; C. Senatosu : 1/310) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 98 ve 98'e 1 nci ek) (C. Sena
tosu S. Sayısı: 440) (1) 

(1) 98 S. Sayılı basmayazi 30 . 1 . 1975 tarihli 
33 ncü Birleşim tutanağının, 98'e 1 nci ek S. Sayılı 
basmayazı bu Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 
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BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gelen kâğıtların raporları kısmında yer 

alan, «Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve 
işletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve 
köy tüzelkişiliğinin bir kısım borçlarının tahkimi 
hakkında kanun tasarısı» daha önce Millet Meclisin
de görüşülmüş ve Cumhuriyet Senatosunda bazı mad
deleri değiştirilmiş ve bu değişiklikler Millet Meclisi 
Plan Komisyonunca benimsenmiştir. 

Tasarının önemi ve müstaceliyetine binaen biran 
evvel kanunlaşması gerektiğinden, dağıtımı tarihin
den 48 saat geçmeden gündeme alınarak öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Nurettin Ok 
İmar ve İskân Bakanı 

BAŞKAN — İlgili Komisyon ve Hükümet yerle
rini almışlardır. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyları
nıza sunacağım. Raporun okunmasını arzu edenler 
lütfen işaret etsinler... Okunmasını arzu etmeyenler... 
Rapor okunmayacaktır. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum. 

Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve iş
letmelerin, Köy Tüzelkişiliklerinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin ve Tekel Genel Müdürlüğünün bu
lusun borçlarının tahkimi hakkında kanun tasarısı. 

Madde 1. — Belediyelerin ve Belediyelere bağ
lı müessese ve işletmelerin, Köy Tüzelkişiliklerinin 
Hazineye ve Kamu İktisadî Teşebbüslerine; Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin birbirlerine ve T. C. Merkez 
Bankasına ve Tekel Genel Müdürlüğünün T. C. Mer
kez Bankasına olan bir kısım borçları bu kanun hü
kümleri çerçevesinde tahkim olunur. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

Komisyonun 1 nci madde üzerindeki benimseme 
kararım kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Belediyelerin, Belediyelere bağlı müessese ve iş
letmelerin ve Köy Tüzelkişiliklerinin Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine olan borçlan : 

Madde 3. — Belediyelerin ve Belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin ve Köy Tüzelkişiliklerinin, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna, Petrol Ofisi 
ve Denizcilik Bankası Anonim Ortaklıklarına 
31 . 12 . 1974 tarihi ve Türkiye Elektrik Kurumuna 
31 . 12 . 1973 tarihi itibariyle olan borçlarından sey-
yaliyetini kaybedenler, Hazinece devralınır. 

Hazinece devralınan bu borçlar alacaklı kuruluş
ların Hazineye mevcut ve üç yıl içinde doğacak olan 
borçları ile takas ve mansup olunur. Belediyelerin 
ve Köy Tüzelkişiliklerinin Hazineye devrolunan bu 
borçlan, 2 nci madde hükümleri esaslarına göre tah
kim olunur. 

Bu madde gereğince, Hazinece devralınacak sey-
yaliyetini yitiren borçların tutarı, kanunun yayımı 
tarihinden itibaren en geç 4 ay içinde ilgili kuruluş
ların işbirliği ile Maliye Bakanlığınca saptanır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

3 ncü maddede Komisyonun benimseme kararını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin 31 . 12 . 1974 tarihi itiba
riyle İller Bankasına olan borç bakiyeleri, 10 yıllık 
ödemesiz devreden sonra, 15 yılda . ve altışar aylık 
eşit taksitler halinde, borçlular tarafından İller Ban
kasına ödenmek üzere tahkim olunur. Borçlular, borç 
bakiyeleri üzerinden, yıllık ı% 5 faiz öderler. Faiz 
ödemeleri, ödemesiz devre içinde de yapılır. İller 
Bankasının bu tahkimler dolayısıyle ortaya çıkacak 
açığı Maliye Bakanlığınca yıllık yatırım ve finans
man programı çerçevesinde sağlanır. 

31 . 12 . 1974 tarihindeki borç bakiyelerine mah
suben, bu tarihten sonra belediyelerden yapılmış 
olan kesintiler alacaklılarına geri verilir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

4 ncü madde üzerinde Komisyonun benimseme 
kararını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 net maddeyi okutuyorum. 
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Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve Tekel Genel Mü-
dürlüğünün T. C. Merkez Bankasına olan borçlan 

Madde 6. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinden 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Sümerbank, Şeker Fabrika
ları T. A. Ş. T. C. Ziraat Bankası (Tarım Satış Koo
peratifleri Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatifleri) 
ile Tekel Genel Müdürlüğünün T. C. Merkez Ban
kasına 31 . 12.. 1974 tarihi itibariyle olan borçların
dan seyyaliyetini yitirmiş olanlar Hazinece devralı
nır. Devralınan bu borçlar karşılığında, Hazine T. C. 
Merkez Bankasına 100 yıl vadeli ve faizsiz tahvil 
verir. 

Yukarıdaki fıkra gereğince, borçlan Hazinece 
devralman Kamu iktisadî Teşebbüslerinin ve Tekel 
Genel Müdürlüğünün Hazineden, mevcut ve 3 yıl 
içinde doğacak görev zararı ve destekleme alım za
rarları alacakları bu borçlara mahsup edilebilir. Mah
suptan bakiye kalacak borç tutarları sermayelerine 
mahsup edilebilir. 

Bu madde kapsamına giren Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin ve Tekel Genel Müdürlüğünün borç
larından seyyaliyetini kaybetmiş olan miktarları bu 
kanunun yayımı tarihinden itibaren 4 ay içinde T. C. 
Merkez Bankası ve diğer ilgili kuruluşların işbirliği 
ile Maliye Bakanlığınca saptanır. 

BAŞKAN — 6 ncı madde hakkında söz isteyen 
sayın üye? Yok. 

6 ncı madde üzerinde Komisyonun benimseme 
kararını oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun başlığında da bir değişiklik yapılmış ve 
bu değişiklik de Komisyonca benimsenmiştir. 

Bu benimsemeyi de oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun kesinleşmiştir. 

4. — 521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişikliğe dair Millet Meclisi 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/192; C .Se
natosu : 1/330) (M. Meclisi S. Sayısı : 115 ve 115'e 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 445) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyorum 
efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bugünkü «Gelen Kâğıtlar» in raporlar kısmında 
yer alan «521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı», daha önce Millet 
Meclisinde görüşülmüş, Cumhuriyet Senatosunda 
değiştirilerek kabul edilmiş; Plan Komisyonunda bu 
değişiklik benimsenerek, hazırlanan rapor basılıp 
sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Yargı organları mensupları arasında eşitliğin 
sağlanması amacı ile; içtüzüğün 53 ncü maddesi 
uyarınca. 48 saat geçmeden tasarının gündeme alına
rak öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Gıyasettin Karaca 
Devlet Bakanı 

(1) 115 S. Sayılı basmayan 13.2. 1975 tarihli 
39 ncu Birleşim tutanağının, 115'e 1 nci ek S. Sayılı 
basmayazı bu Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Hükümet bu
radadır. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının görüşülmesine başlıyoruz. 
Raporun okunup okunmaması üzerinde oylama

ya geçilecektir. Raporun okunmasını arzu edenler 
lütfen işaret etsinler.... Okunmamasını arzu edenler... 
Rapor okunmayacaktır. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok. 
1 nci maddeyi okutuyorum. 

521 sayılı Danıştay Kanununa bir ek madde ile iki 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 24 Aralık 1964 tarihli ve 521 sayılı 
Danıştay Kanununa aşağıdaki ek 21 nci madde ile 
geçici 1 ve geçici 2 nci maddeler eklenmiştir. 

Geçici Madde 2. — Kendi kanunlarında deği
şiklik yapılıncaya kadar, Askerî Yüksek idare Mah
kemesinin asker üyelerine brüt maaşları tutarının 
% 50'si nispetinde yargı ödeneği verilir. 

Bu maddeden yararlananlar, 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bunun ek ve 
tadilleri ve diğer kanunlar ile verilen yan ödemeleri 
alamazlar. 

BAŞKAN — Birinci madde, başlığı ile beraber 
Komisyon tarafından benimsenmiştir. 
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Komisyonun benimseme kararını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 

Vaktimizin dolmuş olması nedeniyle, gündemde 

1. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
nun, Eskişehir Kırka ^Boraks İşletmesine ilişkin so
rusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhat-
tin Kılıç'ın yazılı cevabı (7/495) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı saygılarımla dilerim. 

Eskişehir Milletvekili 
Murat Kâhyaoğlu 

1. — a) Eskişehir Kırka Boraks İşletmesinde 
çalışan memur, sözleşmeli personel ve işçilerin sayı
sı ne kadardır? 

b) İşletmede çalışan işçilerin servislere göre da
ğılımı nedir? (Ocaklarda, fabrikada, bina içi hizmet
lerde) 

c) Boraks İşletmesinde çalışan işçilerin kaç ta
nesi Kırka Bucağı ve çevre köylerindendir? 

2. — Kırka Boraks İşletmesinden 1974 ve 1975 
yıllarında kaç kişi kendi istekleri dışında işten çıka
rılmıştır ve işten çıkarılması nedenleri nelerdir? 

3. — Kırka Boraks Fabrikasında cevherin yıkan
masını ve temizlenmesini sağlayan «su deposu» ve 
«dikinerlerin» çöktüğü, çatladığı ve su tutmadığı 
söylenmektedir. Ayrıca fabrika yönetiminin çatlak
ları, çökmeleri tamir etmek ve dikinerleri çalışır ha
le getirmek için işletme personelini kullanarak su 
deposu ve havuzlara şimdiye kadar 700 tonun üstün
de çimento enjekte ettiği iddia edilmektedir. Bunlar 
doğru mudur? 

yer alan seçimi yapmak ve denetimle ilgili konuları 
görüşmek için, 27 Mayıs 1975 Salı günü resmî tatil 
olduğundan, 28 . 5 . 1975 Çarşamba günü saat 15.00' 
te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.52 

Doğru ise : 
a) Su deposu ve dikinerlerin proje ve inşaatları 

hangi tarihte ve hangi firmalar tarafından yapılmış
tır? 

b) Su deposu ve dikinerlerin kontrolü kimler 
tarafından yapılmıştır? Bu tesisleri, işletme hangi 
tarihte müteahhitten teslim almıştır? 

c) Proje ve inşaatı yapan firmaların sorumlulu
ğu nedir? 

d) Firmalar sorumlu ise haklarında nasıl bir iş
lem yapılmıştır? 

4. — Kırka Bucağı hudutları içinde bulunan Bo
raks İşletmesi, tesislerini kurmak ve geliştirmek için 
çevre arazilerinden istimlâkler yapmıştır: 

a) Şimdiye kadar istimlâk edilen arazi miktarı 
ne kadardır? 

b) Kaç ailenin arazileri istimlâk sahası içinde 
kalmıştır? 

c) İstimlâk edilen arazi sahiplerine dekar ba
şına «en az», «en çok» ve «ortalama» olarak kaçar 
lira ödenmiştir? İstimlâk bedellerinden arazi sahip
lerinin alacağı var mıdır? 

d) Geçimini çiftçilikle sağlayan Kırka halkın
dan, toprakları istimlâk edilenlerin yaşamını ve ge
çimlerini sürdürebilmeleri için ne gibi tedbirler alın
mıştır? Yeni istimlâkler düşünülmekte midir? 

e) İşletmenin gelişmesi karşısında etkilenen Kır
ka Bucağı arsalarında spekülatif girişimleri, halk ya
rarına koruyabilmek amacıyle bucağın imar planı 
konusunda çalışmalar ne durumdadır? 

5. — Boraks fabrikasının çalışması sonucunda 
çıkan asitli suyun aktığı tarlalardaki bitkileri kurut
tuğu, arazileri verimsiz hale getirdiği döküldüğü Sey-

VIII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULA R VE CEVAPLARI 
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di suyundaki balıkların ölümüne sebebolduğu böyle
ce çevrede büyük zararlara; yal açtığı söylenmekte
dir. 

a) Giderek büyümesi muhtemel bu zararların 
önlenmesi için ne gibi tedbirler alınmıştır? Ne gibi 
tedbirlerin alınması düşünülmektedir? 

b) Asitli suların çevreye zarar vermeden birik
mesi için bir baraj yapıldığı söylenmekte ise de, su
ların burada birikmeyip çevreye aktığı görülmekte
dir. Baraj bu amaçla yapılmış ise amacı yönünde 
kullanılmamasının sebebi nedir? Sorumluları kimler
dir? Haklarında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

6. — Kırka Boraks tesislerinin işletilmeye başla
tıldığından bu yana yıllar itibariyle üretim miktar
ları ne kadardır? Kırka Bor cevheri yataklarının 
«Kestirme» ve «Kesin» hesaplara göre rezerv duru
mu nedir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 21 . 5 . 1975 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı: 72/053-50/563 

7/495 - 2192 
Konu : Eskişehir Milletvekili Sayın 
Murat Kâhyaoğlu'nun yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Eskişehir Milletvekili Sayın Murat Kâhyaoğlu'nun, 

Eskişehir Kırka Boraks İşletmesine ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

Eskişehir Milletvekili Sayın Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir Kırka Boraks işletmesine 

ilişkin yazılı soru önergesinin cevabıdır 

Soru: 1. a) Eskişehir Kırka Boraks İşletme
sinde çalışan memur, sözleşmeli personel ve işçilerin 
sayısı ne kadardır? 

b) İşletmede çalışan işçilerin servislere göre da
ğılımı denir (ocaklarda, fabrikada, bina içi hizmetler
de)? 

c) Boraks İşletmesinde çalışan işçilerin kaç tane
si Kırka bucağı ve çevre köylerindendir? 

Cevap: 1. a) Etibank Kırka Boraks İşletme
sinde 46 memur, 1 adet sözleşmeli personel ve 405 
adet işçi çalışmaktadır. 
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b) İşletmede çalışan işçilerin servislere göre da
ğılımı; 

Adet 

Açık işletme 
Konsantratör 
Genel atölyeler 
Sat. - Sevkiyat 
Merkezî teshin 
Umumî taşıma 
Lâboratuvar 
Satmalma - Ambar 
Sosyal 
Dispanser 
Müşterek işletme ve idare servisi 
Dekapaj 
Yatırım 

62 
104 
26 

1 
4 

17 
3 
8 

21 
3 

84 
46 
26 

' Toplam : 405 

İdare binası, misafirhane, işçi ve memur yemek
hanesi, bekâr payvonu gibi binalarda odacı ve te
mizlikçi olarak çalışan işçi sayısı ise 35'tir. Bu mik
tar yukarıdaki toplam içindedir. 

c) Kırka bucağı ve çevre köylerinden alınan işçi 
sayısı (Seyitgazi kazası hariç) 202 adettir. Eskişehir 
ili içerisinden işe alınanların sayısı ise 279'dur. Bütün 
işletmedeki vasıfsız işlerin sayısı ise 193'tür. Bu ra
kamlar dikkate alındığında vasıfsız işçilerin büyük bir 
çoğunluğunun Kırka ve çevre köylerinden temin edil
miş olduğu görülür. 

Bu civarda sanat enstitüsü ve lise bulunmadığın
dan, yakın çevreden vasıflı işçi temin etme olanağı 
yoktur. Bu bakımdan vasıflı işçilerin temini, Eskişe
hir İş ve İşçi Bulma Kurumu kanalıyle yapılmış ve 
bunun içinde 1974 ve 1975 yıllarında 45 adet yazışma 
yapılmıştır. İş ve İşçi Bulma Kurumu, İşletmenin ta
leplerini yerine getirmediği zaman, İmtihan Komisyo
nu yoluyîe işletme ölçülerine en uygun eleman alın
maktadır. 

Soru: 2. Kırka Boraks İşletmesinden 1974 ve 
1975 yıllarında kaç işçi, kendi istekleri dışında işten 
çıkarılmıştır ve işten çıkarılması nedenleri nelerdir? 

Cevap: 2. Kırka Boraks İşletmesinden, İş Kanu
nunun 17 nci maddesine göre, 6 adet işçi çıkarılmış
tır. Çıkarılan bu işçilerin sayısı, toplam işçi mevcudu
nun % 1,38'ini teşkil etmektedir. Çıkarılanlar, genel
likle Eskişehir ilinden gelen vasıflı işçiler olup, mah
rumiyet yeri sayılan işletmenin şartlarına intibak ede
memişlerdir. Bunlar genellikle başka bir iş buldukları 
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için devamsızlık yapmakta ve bu nedenle, İş Kanu
nunun ilgili maddesini uygulamak zarureti ortaya çık
maktadır. 

Ayrıca, deneme süresi içinde işletmenin şartlarına 
uymadıklarından dolayı da 2 adet işçinin çıkışı yapıl
mıştır. Yeni açılan işletmede bu kadar cüzî bir oran
da işten çıkarma normal karşılanmalıdır. 

Soru: 3. Kırka Boraks Fabrikasında cevherin 
yıkanmasını ve temizlenmesini sağlayan «su deposu» 
ve «dikinerlerin» çöktüğü, çatladığı ve su tutmadığı 
söylenmektedir. Ayrıca, fabrika yönetiminin; çatlak
ları, çökmeleri tamir etmek ve dikinerleri çalışır hale 
getirmek için, işletme personelini kullanarak su depo
su ve havuzlara şimdiye kadar 700 tonun üstünde çi
mento enjekte ettiği iddia edilmektedir. Bunlar doğru 
mudur*? Doğru ise; 

a) Su deposu ve tiknerlerin proje ve inşaatları 
hangi tarihte ve hangi firmalar tarafından yapılmış
tır? 

b) Su deposu ve tiknerlerin kontrolü kimler ta
rafından yapılmıştır? Bu tesisleri, İşletme hangi tarih
te müteahhitten almıştır? 

c) Proje ve inşaat yapan firmaların sorumluluğu 
nedir? 

d) Firmalar sorumlu ise, haklarında nasıl bir iş
lem yapılmıştır? 

Cevap : 3. — Durultma havuzlarında (tiknerler-
de) su kaçırma olayı vukubulmuştur. Ancak bu arı
zanın çıkması, konsantratör tesisinin programlanan ça
lışmasına etki etmemiştir. Zira, arızanın vukubulma-
sı ve tamiratının bitmesi, 1974 yılı Kasım ve Aralık 
ile 1975 yılı Ocak ve Şubat aylarına rastlamıştır. Esa
sen bu aylarda mevsim şartları dolayısıyle, açık işlet
medeki cevher üretimi de kısıtlı olduğundan ve 20 
Şubat 1975 gününden itibaren de konsantratör tesisi 
normal deneme çalışmalarına başladığından, 1975 yılı 
üretim programı yıl sonuna kadar realize edilecektir. 

Bununla beraber bu aksaklıkların çıkması, kon
santratör tesisinin montajı biten ünitelerinin daha ev
velden ayrı ayrı denemelerinin yapılmamasından ile
ri geldiği de bir gerçektir. Zira, T. E. K. ile Etibank 
arasındaki anlaşmaya göre, Haziran 1974 tarihinde 
verilmesi gereken elektrik enerjisi, elde olmayan se
beplerle 28 Eylül 1974 gününde ancak verilebilmiş ve 
bu nedenle 1973 yılı içinde biten havuzlara önceden 
su doldurulup denemeleri yapılamamıştır. 

a) Kırka su deposu ve tiknerlerin projeleri 1972 
yılında Metag Mühendislik Limited Şirketi tarafın

dan hazırlanmıştır, inşaatı ise TİM Ticaret İnşaat ve 
Mühendislik Limited Şirketi tarafından 1972 ve 1973 
yıllarında yapılmıştır. 

b) İnşaat kontrollüğü Etibank ve Kırka Tesis Mü
dürlüğü tarafından yürütülmüştür. 

Bu tesislerin geçici kabulü 1974 yılı başında ya
pılmıştır. Tiknerler ve su deposu 1973 yılı içinde bit
mesine rağmen, Türkiye Elektrik Kurumu işletmeye 
lüzumlu elektriği 1974 yılı sonbaharında verebildiğin
den, her iki yapı da 1,5 sene kadar su ile doldurula
mamış, kış ve yaz tesirlerine maruz kaldıktan sonra, 
ancak su ile doldurulması 1974 yılı Kasım ayında 
mümkün olmuştur. Bu doldurmayı müteakip depo
da ve tiknerlerde su kaçakları olduğu; tiknerlerin kum 
çakıl dolguya oturması nedeniyle kaçan suların kum 
çakılda kısmen sürükleme yaparak tikner taban beto
nu altında boşluklar meydana getirdiği ve bu nedenle 
tikner taban betonunda çatlaklar olduğu görülmüştür. 
Su deposunda ise işletmeye engel olmayacak miktar
da yalnız su kaçakları olmuştur. 

İnşaatı yapan şirketin 1 sene önce işlerini bitirme
si ve makinelerini inşaat yerinden çekmiş olmasına 
binaen, İşletmeye bir an evvel geçilebilmesi için tik
nerlerin onarımı için inşaat müteahhidine gerekli teb
ligatları yapmak suretiyle Etibank teşebbüse geçmiş
tir. 

Onarımın, mevsimin kış olması da nazara alınarak, 
tikner tabanı altına çimento enjeksiyonu ile yapılma
sının uygun olacağı görüşüne varılmış; bu hususta 
tecrübesi herkesçe bilinen Elektrik. İşleri Etüd İda
resi Genel Direktörlüğü ile temasa geçilmiştir. E. 1. 
E. 1. de enjeksiyonu uygun bulunduğundan enjeksi
yon başarılı E. 1. E. l.'ne yaptırılmıştır. Netice olarak 
enjeksiyon başarılı olmuş ve iki ay gibi kısa bir za
manda tesis işletmeye alınmıştır. Enjeksiyon makine
lerinin Kırka'ya gitmiş olmasından istifade edilerek 
su deposundaki su kaçaklarının da önlenmesinin eko
nomik olacağı nedeni ile depo tabanına da enjeksi
yon yapılarak kaçaklar önlenmiştir. 

Enjeksiyon için 700 ton civarında çimento sarfe-
dilmiştir. 

c) Konuda proje firmasının sorumluluğu olmayıp; 
tiknerlerin 40 m. çapında ve 3 500 M3 hacminde bü
yük ve önemli yapılar olması, zemin cinsinin farklı
lığı, inşaatın ikmalinden sonra programa uygun ola
rak elektrik verilememesinden uzun süre tiknerlerin 
içinin boş kalması ve müteahhitliğin derz teşkilinde 
gerekli itinayı göstermemiş olmaları nedenlerinden 
sızıntı hâsıl olmuştur. 
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d) İnşaatın kesin hesabı henüz neticelenmemiş 
olup; müteahhitliğin derz teşkilindeki kusuru ve bu
nun yeniden yapılması için maruz kalınan masraf için 
müteahhide mukavele hükümleri tatbik edilmektedir. 

Soru : 4. — Kırka bucağı hudutları içinde bulu
nan Boraks işletmesi, tesislerini kurmak ve geliştir
mek için, çevre arazilerinden istimlâkler yapmıştır : 

a) Şimdiye kadar istimlâk edilen arazi miktarı ne 
kadardır? 

b) "Kaç ailenin arazileri istimlâk sahası içinde kal
mıştır? 

c) İstimlâk edilen arazi sahiplerine dekar başına 
«En az», «En çok» ve «Ortalama» olarak kaçar lira 
ödenmiştir? İstimlâk bedellerinden, arazi sahiplerinin 
alacağı var mıdır? 

d) Geçimini çiftçilikle sağlayan Kırka halkından, 
toprakları istimlâk edilenlerin yaşamını ve geçimleri
ni sürdürebilmeleri için ne gibi tedbirler alınmıştır? 
Yeni istimlâkler düşünülmekte midir? 

e) İşletmenin gelişmesini karşısında etkilenen Kır
ka bucağı arsalarında spekülatif girişimleri, halk ya
rarına koruyabilmek amacıyle, bucağın imar planı 
konusunda çalışmalar ne durumdadır? 

Cevap : 4. — Kırka bucağı hudutları içerisinde ku
rulan Etibank Boraks İşletme Tesisleri için, 1970 yılın
dan itibaren duyulan mecburiyet nedeniyle, kademe 
kademe istimlâklere başlanılmıştır. 

a, b, c) Bu istimlâklerde 9 kademede muhtelif ta
rihler arasında yapılan kamulaştırmalar neticesinde; 

Türk Boraks Madencilik Anonim Şirketi ile 180 
muhtelif şahsa ait 618 perselde 3 780 856 56 M2 ara
zi 4 615 694, 13 T. L. bedel karşılığında istimlâk edil
miştir. 

İstimlâk edilen bu taşınmazlardan; 
106 202 30 M2 taşınmaz karşılığı olan 265 504 70 

T. L. tezyid konusunda Mahkemede ihtilaflı bulun
duğundan ödenmesi hususu Mahkeme neticesini bek
lemektedir. 

Boraks madeninin ihraç limanına ulaşımı için Kü
tahya ili Merkez ilçeye bağlı muhtelif köy hudutları
na isabet eden yol, 3 ncü kademede de vergi değeri 
üzerinden 207 493 00 M2 taşınmaz, 74 828 95 T. L. be
del karşılığında istimlâk edilmiş olup, bedelleri henüz 
6 aylık bekleme müddetini doldurmadığından ödeme 
yapılamamaktadır. 

İstimlâk edilen taşınmazlara, 6830 sayılı Yasa hü
kümlerine göre teşekkül eden Kıymet Takdir Komis
yonu, mezkûr arazilerin verimlilik derecelerine göre 
ve mahalli rayiç bedeli de nazara alınarak 0, 70 

T. L. ile, 2, 50 T. L. ve malikleri tarafından Emlâk 
Vergisi Kanunu'na göre beyan ettikleri vergi değen 
üzerinden değer tespit etmiştir. Dekarı 700 T. L. ile 
2 500 T. L. arasında değişmektedir. 

d) Geçimini çiftçilikle sağlayan Kırka halkından, 
bütün arazisi istimlâk edilen aile yoktur. Çiftçilerin 
dağınık olan arazilerinin bir kısemı istimlâk edilmiş
tir. Toptan istimlâk edilmiş olsa bile istimlâk bedeli 
ile civarda daha çok arazi alma imkânı daima mevcut
tur. 

Halen istimlâk işlemi yapılmakta olanlar ile istim
lâk yapılması için resmen teşebbüs edilen baraj saha
sı dışında, şimdilik istimlâk düşünülmemektedir. 

e) Konunun, Bakanlığımızla ilgisi bulunma,mak-
tadır. 

Soru : 5. — Boraks Fabrikası'nın çalışması sonu
cunda çıkan asitli suyun aktığı tarlalardaki bitkileri 
kuruttuğu, arazileri verimsiz hale getirdiği, döküldüğü 
Seydisuyu'ndaki balıkların ölümüne sebep olduğu, 
böylece çevrede büyük zararlara yol açtığı söylen
mektedir: 

a) Giderek büyümesi muhtemel bu zararların ön
lenmesi için ne gibi tedbirler alınmıştır, ne gibi tedbir
lerin alınması düşünülmektedir? 

b) Asitli suların çevreye zarar vermeden birikme
si için bir baraj yapıldığı söylenmekte ise de, suların 
burada birikmeyip, çevreye aktığı görülmektedir. Ba
raj bu amaçla yapılmış ise, amacı yönünde kullanıl
mamasının sebebi nedir? Sorumluları kimlerdir? Hak
larında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

Cevap : 5. — Kırka sodyum tuzu konsantratörü 
yapımına başlanmadan önce borlu artık suların çevre 
sağlığına zarar vermemesi için gerekli tedbirler alın-

• mıştır. 
Bu maksatla 1974 yılı içinde D. S. 1. Genel Mü

dürlüğü tarafından, 8 250 000 T. L.'ye mal olan bir 
baraj yapılmış ve bu baraj öngörülen maksat için 
kullanılmaktadır. Baraj yapılmadan önce, keza D. S. 
1. tarafından sızdırmazlık etüdü yapılmış, Gölet ze
mininin su sızdırmıyacağı bir raporla tevsik edilerek 
Etibank'a bildirilmiştir. Bu nedenle iddialar tama
men asılsızdır. 

Esasen konstratör deneme üretimine başlıyalı 4 ay 
olmuş ve artık sular, baraj duvarına henüz ulaşabil
miştir. 

Ayrıca 1971 yılında D. S. 1. tarafından çevre su
larında analizler yapılmış ve Kırka Sarıkaya mevkiin
de 18,75 ppm, Yarbasan köyü 2,75.ppm, Kırka - Ak-
pınar 4,10 ve 4,65 ppm, Ahır - Yeniköy 4,65 ppm, 
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Çorez Çiftliği 7,04 ppm, Erikli köyü orta kuyu 4 
ppm, gibi yüksek oranlarda bor ihtiva ettiği tespit 
edilmiştir. Tinkal yatağı dışında da; örneğin Gerdek 
ve Göcenoluk gibi yerlerde de bor tuzları rezervleri 
mevcuttur. Bu nedenle, havalinin bütün kaynak sula
rı bor ihtiva etmektedir. 

Konsantratör artık sularını depolayacak Gölet'in 
kreti (duvarı) Kırka bucak merkezi ile maden işletme 
sahasını içine alan ve Bölme Burun ile Gren Tepe 
arasında 878 M. uzunluğundaki bir aks üzerinde inşa 
edilmiştir. 

Bu nedenle konsantratör artık sularından başka 
civardaki sahanın borlu sel sularını da tutacaktır. 

Barajın; 
Drenaj alanı 1 600 000 M2 

Gölet hacmi 4 640 000 M3 

Kret yüksekliği 12 M. 

olup, 50 yıllık konsantratör artık sularını depolaya
cak kapasitededir. 

Kısaca; 
a) Yukarıda arz olunduğu veçhile çevreye bir za

rar olmadığı gibi, giderek artacak bir zarar da söz ko
nusu olmıyacağı için yeni tedbirlerin alınmasını ge
rektirecek bir husus mevcut değildir. 

b) Bor bir asit değildir ve asitli su olduğu iddia
sı da gerçeklere aykırıdır. 

Konsantratör artığı borlu suları toplamak gaye
siyle inşa edilen barajın kullanılmaması diye bir hu
sus varid değildir. 

Baraj duvarı sızdırmazlığını temin edecek mater
yal, lâboratuvar deneyleri yapıldıktan sonra seçilmiş 
olup, bu materyalin temini için Etibank arazi sahip
lerine 200 000 T. L. civarında ücret ödemiştir. 

Bu nedenle barajın en iyi evsafta yapılması temin 
edilmiş olup, herhangi kötü bir icraattan dolayı taki
bata uğrayacak bir sorumlunun aranması söz konusu 
değildir. 

Soru : 6. — Kırka Boraks Tesisleri'nin işletmeye 
başlatıldığından bu yana, yıllar itibariyle üretim mik
tarları ne kadardır? Kırka bor cevheri yataklarının 
«Kestirme» ve «Kesin» hesaplara göre rezerv duru
mu nedir? 

Cevap : 6. — Kırka Boraks Işletmesi'nin, istihsale 
başladığı günden bugüne kadar tüvenan cevher üretim
leri yıllar itibariyle şöyledir : 

1971 Yılında 36 162 Ton 
1972 Yılında 78 800 Ton 
1973 Yılında 81 600 Ton 
1974 Yılında 147 500 Ton 
28 Nisan-1975 sonu itibariyle 85 600 Ton'dur. 

M. T. A. Enstitüsü tarafından yapılan sondajlara 
göre, Sarıkaya Boraks Yatağı'nm toplam rezervi 
480 milyon ton'dur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

2. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Etibank'ın Murgul Bakır Tesislerine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın 
yazûı cevabı (7/511) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereğini saygılarımla rica ederim 17 . 4 . 1975 

Artvin Milletvekili 
Ekrem Sadi Erdem 

Soru : 
Etibank'ın Murgul Bakır tesislerinin, izabe oca

ğının zehirli gazları tüm canlılara ve bu arada bitki 
örtüsüne büyük çapta zarar verdiği için Etibank Ge
nel Müdürlüğü her yıl o yörenin köyleri halkına za
rar ve ziyan ödemektedir. 

1974 yılında, gerek Etibank'ın zarar ziyan ödeme
den kurtarmak, gerekse tabiatı bitkileri ve insanları 
zehirlenmekten kurtarmak amacıyle yeniden yapılma
sı düşünülen ve 1974 programına alınan Asit Fabri
kası yapımı bu yılın programına konmuş mudur? Kon
mamış ve programdan çıkarılmış ise sebepleri nedir? 

Murgul (Göktaş) bucağının 13 köyü halkına öden
mesi gereken 1974 yılı zarar ziyan tazminatları ne 
zaman ödenecektir? 

Bu köyler halkına, yetiştiremedikleri, meyve, seb
ze, buğday, tütün, mısır ve bal gibi ürünlere karşılık 
tazminat verildiğine göre geçen süre zarfında bu 
maddelerde meydana gelen fiyat artışları gözönünde 
bulundurularak ödenen tazminatlara yansıması sağ
lanacak mı? 
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T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : 72/053 52/564 
21 Mayıs 1975 

Konu : Artvin Milletvekili Sayın Ek
rem Sadi Erdem'in yazılı soru önergesi 
hakkında . 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
tlgi : 21 . 4 . 1975 gün ve 7/511-2260/19239 sayılı 

yazınız. 
Artvin Milletvekili Sayın Ekrem Sadi Erdem'in, 

Etibank Murgul Bakır Tesisleri'ne ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Artvin Milletvekili Sayın Ekrem Sadi Erdem'in, 
Etibank Murgul Bakır Tesislerine ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

Soru : — Etibank'ın Murgul Bakır Tesisleri'nin, 
izabe ocağının zehirli gazları tüm canlılara ve bu ara
da bitki örtüsüne büyük çapta zarar verdiği için Eti
bank Genel Müdürlüğü her yıl o yörenin köyleri hal
kına zarar ve ziyan ödemektedir. 

1974 yılında, gerek Etibank'ı zarar ziyan ödeme
den kurtarmak, gerekse tabiatı, bitkileri ve insanları 
zehirlenmekten kurtarmak amacıyle yeniden yapılma
sı düşünülen ve 1974 programına alınan Asit Fabrika
sı yapımı bu yılın programına konmuş mudur? Kon
mamış veya programdan çıkarılmış ise sebepleri ne
dir? 

Murgul (Göktaş) bucağının 13 köyü halkına öden
mesi gereken 1974 yılı zarar ziyan tazminatları ne za
man ödenecektir? 

Bu köyler halkına, yetiştiremedikleri meyve, seb
ze, buğday, tütün, mısır ve bal gibi ürünlere karşılık 
tazminat verildiğine göre geçen süre zarfında bu mad
delerde meydana gelen fiyat artışları gözönünde bulun
durularak ödenen tazminatlara yansıması sağlanacak 
mı? 

Cevap : — Murgul'a yeni bir asit fabrikası kurul
ması, 1975 yılı yatırım programına konulmuştu. An
cak, üretilecek sülfirik asiti kullanacak bir gübre fab
rikasının bölgede kurulamayacağı ve başkaca da tü
ketim imkânı olmadığı görüşü ile, bu proje, program 
görüşmeleri sırasında Devlet Planlama Teşkilâtı tara
fından, yatırım programından çıkarılmıştır. 

Murgul (Göktaş) bucağının 13 köyü halkına öden
mesi gereken 1974 yılı gaz zararları ile ilgili tazminat 
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miktarları, 1974 yılı mahallî rayiçlere gere, bir ilmî 
heyet tarafından tespit edilerek tahakkuk evrakı Eti
bank Genel Müdürlüğü'ne tevdi edilmiştir. 

2 265 233 T. L. tutarında ki, ayın halinde dağıtı
lan 1 097 ton ot bedeli hariç, 1973 yılına göre 1 521 328 
T. L. fazlasıyle, 5 145 905 60 T. L.'na baliğ olan 1974 
yılı tazminat tutarının, 1975 Mayıs ayı içerisinde hak 
sahiplerine ödenmesi için gerekli çalışmalar yapılmak
tadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

3. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
kanlık İş Güvenliği Müfettişine ilişkin sorusu ve Ça
lışma Bakanı A. Tevfik Paksu'nun yazılı cevabı 
(7/516) 

! 
! 
i Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Çalışma Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep 
ederim. 

25 . 4 . 1975 
Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar 

1. Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Müfettişi Ay
han Pamir hakkında evvelce açılmış olan bir tahkikat 
mevcut mudur? Mevcut ise hangi suçlan kapsamak
ta ve hangi tarihe rastlamaktadır? 

2. Bakanlık müfettişlerince, söz konusu tahkikat 
hangi tarihte bitirilmiştir? 

3. Tahkikat neticesinde istenilen hususlar var 
mıdır ve nelerdir? 

4. Tahkikat evrakının Bakanlığa veriliş .tarihi ne
dir? Bakanlık Makamından evrak gereği yapılmak 
üzere hangi tarihte havale edilmiştir? 

5. Söz konusu rapor hangi sebeplerle ve neden 
neticelendirilmemiştir? 

6. Raporda görevine son verilmesi lüzumlu gö
rüldüğü halde, neden hâlâ müfettişlik yaptırılmakta
dır? 

7. Bakanlık müfettişlerince Ayhan Pamir'in 
memuriyetten atılması teklifi olmasına rağmen, bilâ
kis terfi ettiği söylenmektedir. Nasıl ve kimler tara
fından, hangi tarihte terfisi sağlanmıştır? 

8. Çalışma eski Bakanı Önder Sav'ın, «Özgür 
tnsan Dergisi» nde; Ayhan Pamir'in ortağı olduğu 
söylenmektedir doğru mudur? 



M. Meclisi B : 80 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 21 . 5 . 1975 

îşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü 
Sayı : 9.1.6/13/6339 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü iba

reli ve 28 . 4 . 1975 gün, 7/516, 2282/19438 sayılı 
yazınız. 

ilgide kayıtlı yazınız ekinde alınan Bolu Millet
vekili Müfit Bayraktar'ın yazılı soru önergesi ince
lenerek sorulan hususlar aşağıda cevaplandırılmıştır. 

I.- Bakanlığımız İş Güvenliği Müfettişi Ayhan 
Pamir hakkında; bir işverenin şikayeti üzerine, İşçi 
Sağlığı Genel Müdürlüğünce yapılan incelemelerin 
15 . 3 . 1974 gününde Bakanlık Makamına intikal 
ettirilmesi ve o tarihteki Bakan Önder Sav'ın konuyu 
Teftiş Kurulu Başkanlığına yine 15 . 3 . 1974 tari
hinde havale etmesi sonucu Bakanlığımız Teftiş Ku
rulu Başkanlığınca; 

1. Çorum'daki As Bisküvi Fabrikasında ki iş ka
zası tahkikatını yapan İş Güvenliği Müfettişi Ayhan 
Pamir'in maksatlı olarak ve bazı sebeplerle bu kaza
da % 100 işvereni kusurlu bulması, 

2. Adı geçenin, İş Güvenliği Müfettişleri Sam
sun Grup Başkan Yardımcılığından istifa ettiğine da
ir yazısının örneklerini alışılmamış usullerle ve gere
ği de olmadığı halde bütün Grup Başkanlıklarına ve 
Bölge Çalışma müdürlüklerine göndermesi, 

3. Adı geçenin 7 . 3 . 1974 tarihinde Sam
sun'da olduğu halde düzenlediği raporlarda aynı ta
rihte Rize'de teftişte bulunduğunu belirtmesi ve yol 
masrafı olarak 508 TL. tahakuk ettirmesi, 

4. Adı geçenin, kendisine verilen görevleri za
manında yapmaması, raporlarını zamanında Bakan
lığa vermemesi, Sivas'ta verilen bir «Kurma izni» 
tetkikini yapmayarak müddetin' son gününde iade et
mesi, 

Konularında tahkikat açılmıştır. 
Bu tahkikat konuları, T. C. K. nun 228 ve 230 ncu 

maddelerinde belirtilen suçlarla, İş Güvenliği müfet
tişlerinin tabi olduğu Sosyal Sigortalar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğinin 120 nci maddesinin (i) fıkrasın
da ve 116 ncı maddesinin (n), (o) fıkralarında belirti
len disiplin suçlarım kapsamaktadır. 

Söz konusu tahkikatın açılmasına neden olan ve 
yukarıda da ayrıca belirtilen Bakanlık mucip emirle
rinin tarihi 1 5 . 3 . 1974'tür. 
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II. - Anılan tahkikat, Bakanlığımız müfettişlerin
ce 17 . 6 . 1974 tarihinde başlatılmış 30 . 7 . 1974 
tarihinde bitirilmiş ve sonuç 23 . 8 . 1974 tarih, 
5 sayılı tahkikat raporu ile Teftiş Kurulu Başkan
lığına intikal ettirilmiştir. 

III. - Tahkikat raporunun netice kısmında Ba
kanlığımız müfettişlerince istenilen hususlar vardır ve 
iki bölüm halinde belirtilmiştir. Bunlar : 

1. a) İş Güvenliği Müfettişi Ayhan Pamir'in, 
Grup Başkan Yardımcılığından istifa ettiğine dair 
28 . 2.1974 tarihli yazısının birer örneneğini alışılma
mış usullerle ve gerekli olmadığı halde bütün grup 
başkanlıkları ile bölge çalışma müdürlüklerine gön
dermesi olayında herhangi bir kanunsuzluk ve usul
süzlük görülmediğini, bu gibi gösterilerden kaçınması 
konusunda adı geçenin uyarılmasının yeterli bulundu
ğunu, görüşlerine göre gerek T. C. K. hükümleri ve 
gerekse disiplin yönünden yapılacak herhangi bir 
muameleye gerek olmadığını, 

b) Adıgeçenin, 7 . 3 . 1974 tarihinde Samsun'
da olduğu halde, düzenlediği raporlarda, doğru olma
yan bir şekilde aynı tarihte Rize'de teftişte bulundu
ğunu belirtmesi ve yol masrafı olan 508 lirayı haksız 
tahakkuk ettirerek alması iddiasının sabit olmadığını, 
buna kanaat getirilmediğini, 

Bildirilen 1 nci kısımla, 
2. a) Çorum'da As Bisküvi Fabrikasında meyda

na gelen iş kazası tahkikatını yapan İş Güvenliği 
Müfettişi Ayhan Pamir'in, kanunsuz ve usulsüz ola
rak maksatlı bir şekilde ve bazı şahsî sebeplerle bu 
kazada % 100 işvereni kusurlu bulması iddiasının 
sabit olduğunu, adı geçenin yapılan incelemede, te
şebbüs safhasından ileri geçemeyen fakat Çorum'da 
ilgililer ve Samsun'da teşkilâtımız görevlileri arasın
da nahoş söylentilere yol açtığını, bir kısım kanun
suz istekleri sebebiyle işverenlerle gizli olarak bir pa
zar günü ve evinde temas sağlamak istediğini, işve
renin bu temastan kaçınması neticesi olarak da ka
nunsuz bir şekilde ve ilgili tüzükteki alâkasız, yanlış 
bir kısım hükümlere dayanarak bu kaza dolayısiyle 
haksız ve kasıtlı olarak % 100 işverenin kusurlu bu
lunduğu hakkında rapor tanzim ettiğini, bu inceleme 
raporunun ilgili tüzük hükümlerine aykırı, alâkasız 
bir şekilde ve kasıtlı olarak işverenin aleyhine bir 
sonuca bağlandığını, dolayısiyle adı geçen İş Güven
liği "Müfettişinin bu konuda görevini kötüye kullan
dığını, netice olarakta T. C. Kanununun alâkalı 228 
nci maddesi hükmü uyarınca cezalandırılmasının ge
rekli olacağını, 
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b) İş Güvenliği Müfettişi Ayhan Pamir'in Baş
kanlıkça kendisine verilen görevleri zamanında yap
maması, raporlarını zamanında düzenleyip Başkanlığa 
vermemesi, Sivas'ta verilen bir kurma izni tetkikini de 
yapmayarak müddetinin son gününde ilgili evrakı iade 
etmesi iddialarının da tahakkuk etmiş bulunduğunu, 
adı geçenin hemen ve daimî olarak, grup başkanlı
ğınca kendisine verilen teftiş ve inceleme görevlerini 
savsakladığını, bunları zamanında yapmadığını ve gö
revinde ihmal gösterdiğini bu sebeple T. C. Kanunu
nun alâkalı 230 ncu maddesi hükmü uyarınca adı ge
çenin cezalandırılmasının yerinde olacağını, 

Ancak, 18.5.1974 tarihinde yürürlüğe giren, 
1803 sayılı Af Kanununun alâkalı 1 nci maddesi ile 
7.2.1974 tarihine kadar işlenmiş olan ve üst sınırı 
12 yılı geçmeyen hüriyeti bağlayıcı cezalar hakkında 
takibat yapılamayacağının hükme bağlandığı, adı ge
çenin tahkikat konusu fiilleri 7.2.1974 tarihinden 
önce işlendiğini, bu fiillere uyan T. C. K. alâkalı mad
delerinde tespit edilen hürriyeti bağlayıcı cezanın üst 
sınırının 12 yılı geçmemesi sebebi ile hakkında cezaî 
yönden yapılacak bir işlem kalmadığını, 

Bahsi geçen Af Kanunu ile disiplin cezaları affe-
dilmediğinden tş Güvenliği Müfettişi Ayhan Pamir'in 
disiplin yönünden cezalandırılmasının ise bugünkü 
durumda gerekli olduğunu, buna göre : 

aa) Yukarıda (a) paragrafında belirtilen görevi 
kötüye kullanma olayında adı geçenin, iş Güvenliği 
müfettişlerinin tabi olduğu Sosyal Sigortalar Kurumu 
Personel Yönetmeliğinin ilgili 120 nci maddesinin 
(i) fıkrası hükmü gereğince «görevine son verilme
sinin» zarurî bulunduğunu, tş Güvenliği1 Müfettişi 
Ayhan Pamir'in bugüne kadarki durumu itibarı ile 
de bu uygulamanın çok isabetli olacağını, 

b b) Kendisine Grup Başkanlığınca verilen gö
revleri savsaklanması ve ihmal etmesi fiilinin de yine 
aynı yönetmeliğin 116 nci maddesinin (n) ve (o) fık
raları hükmü icabı olarak, bir «kınama» cezası ile 
cezalandırılmasının gerektiğini ancak, daha ağır bir 
cezaya uygulanması karşısında bu ikinci cezaya ge
rek kalmadığını, 

Belirtilen ikinci kısımdan ibarettir. 
ilgili T. C. Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu 

Personel Yönetmeliği hükümleri ekte sunulmuştur. 
(Ek: 1) 

IV. - Çorum As Bisküvi Fabrikası sahibi tarafın
dan iş Güvenliği Müfettişi Ayhan Pamir hakkında 
8 . 1 . 1974 tarihli dilekçe ile Bakanlığımıza şikâyette 
bulunulmuş dilekçe işçi Sağlığı Genel Müdürlüğünce 

işleme konularak ilk incelemeler yapılmış bunun ne
ticesinde iş Güvenliği Müfettişi Ayhan Pamir hak
kındaki ihbarın Bakanlık müfettişlerince tahkik edil
mesi gerekli görüldüğünden buna dair işçi Sağlığı 
Genel Müdürlüğünün 15 . 3 . 1974 tarihli yazılı eski 
Bakan Önder Sav tarafından uygun görülerek gereği 
yapılmak üzere aynı tarihte Teftiş Kurulu Başkanlı
ğına havale edilmiştir. 

Teftiş Kurulu Başkanı 20.3.1974 tarihinde bir 
başmüfettiş ile bir müfettiş yardımcısını konuyu ma
hallinde tahkik etmek üzere görevlendirmiştir. 

Ancak İş Güvenliği Müfettişi Ayhan Pamir hak
kında yukarıda belirtilen diğer üç konuda yeni iddia
ları ileri sürüldüğünden tahkikata 1 7 . 6 . 1974 tarihin
de başlanarak 30.7.1974 tarihinde bitirilmiş ve 
23.8.1974 tarih, 5 sayılı Tahkikat Raporu ile so
nuç Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilmiştir. Anılan 
Başkanlık raporu ve netice kısmında istenilen husus
ları ihtiva eden Eylül 1974 günlü bir yazı hazırla
mıştır. Ancak bu evrak 14. 11 . 1974 tarihinde o za
manki Bakan Önder Sav tarafından «Oldukça ağır 
olan göreve son verme cezası konusunda dikkatli 
inceleme yapılması için Zat İşleri Müdürlüğüne ve 
İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne» notu ile ilgili üni
telere gereği yapılmak üzere 18 . 11 . 1974 gün, 28391 
varide numarasiyle havale edilmiştir. Anılan yazının 
ilk ve son sayfaları ilişikte sunulmuştur. (Ek : 2) 

V. - Bakanlık makamınca Zat İşleri Müdürlüğü
ne havale edilen yazı ve eki tahkikat raporu 657 sa
yılı Kanunun 129 ncu maddesi hükmü uyarınca, tah
kikat sonucu göreve son verme cezası olduğundan ko
nu Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruluna verilmiştir. 
Anılan kurul, 5.2.1975 - 17.2.1975 - 26.2.1975 -
25.3.1975 - 17.4.1975 - 29 . 4 1975 tarihlerinde olmak 
üzere altı defa toplanmış ve en son toplantıda, «Ba
kanlık müfettişlerince teklif olunan göreve son ver
me cezasının uygun olmadığına, adliyeye intikal eden 
iş kazasına ait dava sonucunun öğrenildikten sonra 
hakkında karar alınmasına» oy çokluğu ile karar ver
miştir. Bu son karardan sonra bugüne kadar konu 
Yüksek Disiplin Kurulunca bir daha ele alınmamış
tır. 

VI. - Yukarıda (V.) kısımda belirtilen nedenler
le konu halen Yüksek Disiplin Komisyonunca karara 
bağlanmadığından tahkikat raporunda İş Güvenliği 
Müfettiği Ayhan Pamir'in görevine son verilmesi za
ruri görüldüğü halde hâlâ müfettiş olarak istihdam 
edilmekte, ancak bütün çalışmaları ilgili ünite olan 
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işçi Sağlığı Genel Müdürlüğünce izlenmektedir. Buna 
dair yazının bir örneği ilişiktir. (Ek: 3) 

VII. - Bakanlık müfettişlerince 23 . 8 . 1974 gün
lü tahkikat raporu ile memuriyetten atılmasının za
rurî olduğu belirtildiği halde ve evrak o zamanki 
Bakan Önder Sav tarafından 14.11.1974 tarihinde 
yukarıda zikredilen ve (ek 3'te) sunulan mucip emirle 
gereği için Zat İşleri Müdürlüğüne ve İşçi Sağlığı 
Genel Müdürlüğüne havale edildiği halde bir örneği 
ve eki (Ek: 4) ilişikte takdim edilen 14.11.1974 
günlü onayla Çalışma Bakanı Müsteşarı Çetin Ziylan 
tarafından imza edilerek emekliğe esas aylığı 4 ncü 
decenin 4 ncü kademesinden 4 ncü derecenin 5 nci 
kademesine yükseltilmek suretiyle terfi ettirilmiştir. 

VIII. - Eski Çalışma Bakanı Önder Sav'ın «Öz
gür İnsan Dergisi» nde Ayhan Pamir'in ortağı oldu
ğuna ilişkin Bakanlığımızda kesin belge mevcut ol
mamakla beraber adı geçen İş Güvenliği Müfettişi
nin anılan dergi ile ilgisi olduğunu belirleyen ve is-
tirahatli olmasına, personelin istirahat iznini bulundu
ğu mahal dışında kullanamayacağına ilişkin 23.2.1974 
gün, 9.4.19/1-2 sayılı Bakanlık genelgesine ve grup 
başkanının bu genelge nedeniyle bulunduğu mahal dı-
ğına çıkmasına muhalefet etmesine rağmen izinsiz 
Ankara'ya gelerek «Özgür İnsan Yayınları T.A.Ş.» 
nin 30.3.1974 Cumartesi günü yapılan Genel Kurul 
toplantısına katıldığını belgeleyen evraklar ilişiktir. 
(Ek: 5) 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Tevfik Paksu 
Çalışma Bakanı 

T. C. Kanununun 228 nci ve 230 ncu maddeleri 
ile S. S. K. Personel Yönetmeliğinin 120 nci 

maddesi (i), 116 nci maddesi (n) ve (o) 
fıkraları 

Madde 228. — (Değişik 235 - 5 . 1 . 1961) Dev
let memurlarından her kim bir şahıs veya memur 
hakkında memuriyetine ait vazifeyi suiistimal ile ka
nun ve nizamın tayin ettiği ahvalden başka suretle 
keyfî bir maumele yapar veya yapılmasını emreder 
veya ettirirse altı aydan üç seneye kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır. Bu muamelede hususî maksat veya 
sebep mevcut ise cezası üçte birden yarıya kadar ar
tırılır. 

Memuriyetinin icrasında lüzumsuz yere sert mua
melelerle bir şahsın kanun hükmüne veya Hüküme
tin emirlerine itaat etmemesine sebep olan memur 
dahi aynı ceza ile cezalandırılır. 

Madde 230. — (Değişik: 6123-9.7.1953) Her 
ne vesile ile olursa olsun memuriyet vazifesini yap
makta ihmal ve terahi veya amirinin kanunlu verdiği 
emirleri makbul bir sebep olmaksızın yapmayan me
mur bir aydan altı aya kadar hapis ve yüz liradan 500 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır, 

Bu ihmal ve terahiden veya âmirinin kanunî 
emirlerini yapmamış olmaktan Devletçe bir mazarrat 
husule gelmiş ise derecesine göre üç aydan üç seneye 
kadar hapis cezası ile birlikte muvakkaten veya mü-
ebbeden memuriyetten mahrumiyet cezası da hükmo-
lunur. 

Her iki surette memurun terahisinden veya veri
len emri yapmamasından şahıslarca herhangi bir za
rar hâsıl olmuş ise o da başkaca ödettirilir. 

S. S. K. Personel Yönetmeliği : 
Madde 120. — 
i) Görevini kötüye kullanmak. 
Madde 116. — 
n) Kanun, tüzük, yönetmelik, talimat emir ya 

da kararlar ile belirli görevleri haklı ve zorunlu bir 
neden bulunmaksızın yapmamak veya bunlara aykırı 
harekette bulunmak. 

o) Âmirleri tarafından belli ve normal bir süre 
içerisinde bitirilmek üzere verilen görevleri herhangi 
bir haklı mazeret olmaksızın bitirmemek. 

Teftiş Kurulu Başkanlığına 
Ankara 

14.11.1975 
Bakanlık Makamına 

Samsun Grup Başkanlığında görevli İş Güvenliği 
Müfettişi Ayhan Pamir'in; 

Çorum'da kurulu As Bisküvi Fabrikasında mey
dana gelen ve bir işçinin kolunun kesilmesi ile so
nuçlanan iş kazasının tahkikatında bazı sebeplerle ve 
maksatlı olarak işvereni % 100 kusurlu bulduğu ve 
bu yolda rapor düzenlediği, 

Grup Başkan Yardımcılığından istifa ettiği hak
kındaki 28 . 2 .1974 tarihli yazısının birer örneğini 
alışılmamış usullerle ve gereği olmadığı halde bütün 
Grup Başkanlıklarına ve Bölge Çalışma Müdürlük
lerine gönderdiği, 

7.3.1974 tarihinde Samsun'da olmasına rağmen, 
düzenlediği raporlarda aynı tarihte Rize'de teftişte 
bulunduğunu belirterek 508 liralık yol masrafı tahak
kuk ettirdiği, 

Kendisine verilen işleri zamanında yapmadığı, ra
porlarını süresi içinde ve gereği gibi tanzim ederek 
Grup Başkanlığına vermediği, 
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Hakkında Samsun Grup Başkanı Muzaffer Gök-
san tarafından ileri sürülen iddiaları mahallinde tet
kik ve tahkik eden Bakanlık Başmüfettişi Cahit Ak-
şit ve Müfettiş Yardımcısı Turan Şahin tarafından 
tanzim edilen 23 .8 .1974 tarihli 5 sayılı Tahkikat 
Raporu ilişikte sunulmuştur. 

Raporda incelenen iddialara göre : 

1. — Çorum'da kurulu As Bisküvi Fabrikasında 
çalışan Mustafa Çalışır'ın 26.9.1973 günü iş bittik
ten sonra fabrikadaki şale makinesini temizlerken sol 
kolunu makineye kaptırdığı ve dirseğinin alt kıs
mından itibaren kolunun koptuğu cezası ile tecziyesi 
gerekmekte ise de görevine son verilmesi teklif edildi
ğinden bu ikinci cezaya mahal olmadığı, 

belirtilmektedir. 

Raporda îş Güvenliği Müfettişi Ayhan Pamir 
hakkında teklif edilen görevine son verme cezasına 
Başkanlığımızca da aynen iştirak edildiğinden duru
munun Disiplin Kurulunda karara bağlanmasını te-
minen raporun 1 nüshasının Zat îşleri Müdürlüğüne 1 
nüshasının da bilgi için îşçi Sağlığı Genel Müdür
lüğüne havale edilmesini müsaadelerine arz ederim. 

Teftiş Kurulu Başkanı 
Rüştü Altay 

G İ Z L İ 
Ek : (3) 

îşçi Sağlığı Genel 
Müdürlüğü 20.3.1975 

9.4.25/2-28/3371 

İGM. Ayhan Pamir Hk. 
iş Güvenliği Müfettişi 
Ankara Grup Başkanlığına 
Selanik Caddesi No : 15 Kat: 3 

Kızılay - Ankara 

Bilindiği gibi, İş Güvenliği Müfettişi Ayhan Pa
mir hakkında Bakanlık Müfettişlerince yürütülen so
ruşturma sonuçlanıncaya kadar ve ilk tedbir olarak 
adı geçen îş Güvenliği Müfettişinin îş Güvenliği Mü
fettişleri Samsun Grup Başkanlığındaki görevinden 
alınarak Grupumuza nakledilmesi 31 . 7.1974 gün ve 
9.4.1/1-14680 sayılı Bakanlık onayı ile uygun görül
müştür. 

Daha sonra, Bakanlık Müfettişlerince söz konusu 
soruşturma tamamlanmışsa da öngörülen göreve son 

verme cezası, Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca 
henüz karara bağlanmamıştır. 

Bu durumda, Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu
nun incelemesi tamamlanıp bir karar verilinceye ka
dar İş Güvenliği Müfettişi Ayhan Pamir'in çalışma
larının dikkatle izlenmesini, ileride herhangi bir suiis
timale sebebiyet vermeyecek görevlerde istihdam edil
mesini ve bugüne kadar yaptığı çalışmalarla bu ça
lışmalara ilişkin görüşlerinizin en kısa zamanda Ge
nel Müdürlüğümüze bildirilmesini rica ederim. 

îmza 
îşçi Sağlığı Genel 

Müdür V. 
Lokman Derman 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 15 . 11 . 1974 

Zat îşleri Müdürlüğü 

Bakanlık Makamına 
Bulundukları dairelerde kademe ilerlemesine esas 

bir yıllık sürelerini ikmal eden ve ilişik listede adları 
yazılı îşgüvenliği Müfettişlerimiz 15.11.1974 tari
hine nazaran kademe ilerlemesine hak kazanmış bu
lunmaktadırlar. 

Listede yazılı îşgüvenliği Müfettişlerinizin asil ve 
tezkiye varakalarına göre kademe ilerlemelerine ma
ni bir halleri bulunmadığı anlaşıldığından 657 sayılı 
Kanunun 64, 66, 166 ve 1327 sayılı Kanunla değişik 
65 nci maddeleri gereğince 15.11.1974 tarihinden 
itibaren bulundukları derecelerde hizalarında gösteri
len kademelere yükseltilmelerini tasviplerinize arz ede
rim. 

îmza 
Zat îşleri Müdürü 
Selâhattin Alataş 

Almış oldukları son tez
kiyeleri olumlu olduğundan 

Uygundur 
14.11.1974 

Müsteşar 
Çetin Zilan 

Aslının aynıdır. 
Çalışma Bakanlığı 
Zat îşleri Müdürü 
Selâhattin Alataş 
Mühür ve imza 
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İŞ GÜVENLİĞİ MÜFETTİŞLERİ 

Sicil 

48 
93 

198 

102 
134 
153 

1 
123 
101 
165 

62 
173 

13 
96 
51 
29 

159 
170 
216 

243 
73 
69 

186 
140 
234 
157 
176 

Adı ve Soyadı 

Muhittin Emir 
Sırrı Giray 
Metin Tüblek 
Kenan Eriş 

İsmail Tandoğan 
Remzi Başkurt 
Ayhan Pamir 
Talât Çiloğlu 
Behiç Beler 
Alaattin Özkın 
Bakiye Tez 

Makbul Mut 
Coşkun Sungur 
Reşat Uluğ 
Enver Kaya 
Cengiz Özgüven 
Muzaffer Göksan 
Turan Güngör 
Faruk Keskinel 
Saffet Aydın 

Erdoğan Okçu 
Mustafa Eriş 
İsmet Doğman 
Şule Ilıcak 
Neriman Tetikçek 
Tevfik Koraltan 
Tunç Barut 
Hale Keyman 

Görevi 

Maden Müh. 
Maden Müh. 
Maden Müh . 
Maden Müh. 

Makine Y. M. 
Makine Müh. 
Makine Müh. 
Kimya Y. M. 
Kimya Y. M. 
Kim. Y. Müh. 
Kim. Y. Müh. 

Elek. Müh. 
Elek. Müh. 
înş. Müh. 
înş. Müh. 
Y. Mimar Müh. 
Maden Müh. 
Maden Müh. 
Y. Mimar Müh. 
İnşaat Müh. 

Y. Mimar Müh. 
Tabip 
Tabip 
Tabip 
Tabip 
Hukuk Fak. 
1. T. 1. A. 
O. D. T. Ü. 

15.11 

Aldığı aylık 
Der, 

2 
5 
4 
6 

3 
2 
4 
1 
3 
3 
8 

5 
4 
3 
1 
1 
3 
4 
3 
9 
4 
1 
4 
2 
2 
3 
7 
8 

Kad 

3 
2 
2 
2 

7 
3 
4 
3 
4 
7 
3 

3 
4 
3 
3 
3 
3 
1 
4 
2 

3 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

Gös. 

830 
505 
580 
435 

780 
830 
620 
975 
720 
780 
350 

520 
620 
700 
975 
975 
700 
560 
720 
275 

600 
975 
580 
795 
795 
680 
370 
320 

1974 

Kıdemi Dol. 
tarihi 

15.11 .1974 
:» 
» 
» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

15.11.1974 
» 
» 

Yeni alacağı 

Der. 

2 
5 
4 
6 

3 
2 
4 
1 
3 
3 
8 

5 
4 
3 
1 
1 
3 
4 
3 
9 

• 4 

1 
4 
' ' I 

2 
3 
7 
8 

aylık 
Kad. 

4 
3 
3 
3 

8 
4 
5 
4 
5 
6 
3 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
2 
5 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
--< 

Gös. 

865 
520 
600 
450 

795 
865 
640 

1000 
730 
800 
360 
535 
640 
720 

1000 
1000 

720 
580 
740 
295 

620 
1000 
600 
820 
820 
700 
390 
130 
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T. C. 
Çalışma Bakanlığı 16 . 4 . 1974 
İşçi Sağlığı Genel 

Müdürlüğü 
Sayı : 9.4.1/2-128/6600 

Konu : Ayhan Pâmir Hk. 
İGM Samsun Grup Başkanlığı 

îşkun Han Kat. 2 
Samsun 

İlgi : 29.3.1974 tarih ve 430 sayılı yazınız. 
Grupunuzda görevli İGM Ayhan Pamir'in bir 

haftalık raporlu istirahat iznini Ankara'da geçirmesi 
ile ilgili 29 . 3 . 1974 tarihli dilekçesi incelendi. 

Bakanlığımızın 23.2.1974 tarih ve 9.4.19/l-(2) 
sayılı genelgesinde açıklandığı üzere personel istira
hat iznini bulunduğu mahal dışında kullanamaz. 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 
İmza 

Şevki Güler 
Çalışma Bakanı A. 

Müsteşar 
İşçi Sağlığı 

Genel Müdür Yrd. 
3 Mayıs 1974 

Çalışma Bakanlığı 
Ankara 

Konu : Bir günlük izin Hk. 
Özgür İnsan Yayınları TAŞ'nin 30 Mart 1974 

Cumartesi günü, Genel Kurul Toplantısı olacağını bir 
gün evvel telefonla öğrendim. Davetiyem eski adre
sim olan Adana adresine postalanmış. 

Ancak istirahatli bulunmaktaydım ve Bakanlığını
zın 23.2.1974 gün, 9.4.19/1-(2) sayılı genelgeleri 
uyarınca gidemezdim. Bu nedenle Genel Müdürlüğü
müzden yukardaki gerekçeyi göstererek istirahattaki 
bir günümü Ankara'da geçirmek için izin istedim ve 
Cuma günü gece yolda geçirmek suretiyle gittim ve 
Cumartesi günü akşam geri geldim. 

Bilindiği gibi anılan genelgeler istirahat kötü kulla
nımını önlemek için yapılmakta ve istirahatini genel
likle başka yerlerde kişisel amaçları için kullananları 
hedef almaktadır. 

Bir memur istirahatli iken, çok önemli bir gerek
çesi varsa, validen izin almak suretiyle o önemli işini 
görmek için belirli bir zaman için başka bir yere 
gidebileceğine yasalarımız cevaz vermektedir. 

Ben de, önemli gerekçe göstererek, istirahatli gün
lerimden sadece bir gününü (Cumartesi) Ankara'da 

geçirebilmem için izin istedim. İlgili dilekçem ve izin 
verilmeyeceğini bildiren 16.4.1974/6600 sayılı Genel 
Müdürlük, yazısı ilişiktedir. 

Tetkik buyurularak gerekli iznin verilmesini emir
lerinize arz ederim. 

Saygılarımla 
Ayhan Pamir 
İş Güvenliği Müfettişi 

Samsun 
29 . 3 . 1974 

İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğüne 
Ankara 

İGM Samsun Grup Başkanlığı kanalıyle 
Samsun 

29 . 3 .1974 gününden itibaren bir hafta müddetle 
doktor raporuyle istirahatliyim. 

Ancak, 30 . 4 . 1974 Cumartesi gününü Özgür İn
san Yayınları T. A. Ş.'nin Genel Kurul toplantısı ne
deniyle Ankara'da geçireceğimden gerekli bir günlük 
iznin verilmesini emirlerinize arz ederim. 

Makine Mühendisi 
Ayhan Pamir 

İş Güvenliği Müfettişi 

4. — Amasya Milletvekili Hasan Bütüner'in, Amas
ya Öğretmen Okulundaki olaylara ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı 
(7/517) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
rica ederim. Saygılarımla. 24 . 4 .1975 

Amasya Milletvekili 
Hasan Bütüner 

Kendilerine milliyetçi sıfatını yakıştıran siyasal 
partilerin cepheleşip, milletimizin birlik ve bütünlüğü
nü tehdit eden olayları hızlandıran bugünkü Hükü
met; son günlerde giderek artan sokak çeteciliğinin fa
aliyetlerine seyirci kalmaya devam etmektedir. Her 
gün ülkemizin bir köşesinde öğretmen, işçi ve öğren
ciler «faili meçhul» sayılan suikastlara maruz bıra
kılmaktadır. Özellikle ulusumuzun gözbebeği çocuk
larımızı, Atatürk'çü ilkeler içinde eğiten öğretmen
ler, sokak çetecilerinin boy hedefi olmaktadır. Nite
kim 19.4.1975 Cumartesi günü Amasya ilinde bu 
suikastlardan birisi Öğretmen Okulu Müdürü Veli 
Koyuyeşü'e tertiplenmiştir. Olaylar üzerindeki perde
nin aralanması bakımından aşağıdaki sorularımın ce
vaplandırılmasına ihtiyaç vardır, 
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1. — Öğretmen Okulu Müdürü Veli Koyuyeşil'i 
bıçaklayan kimseler yakalanmış mıdır? 

2. — Yakalanmışsa sanıklar hangi siyasal parti 
örgütünün himayesi altındadır? 

3. — Okulda bu şiddet olaylarıyle ilgili olarak so
ruşturma yapılmış mıdır? 

4. — Bu olaylara adı karışanlar hangi çevrelerden 
beslenmekte ve siyasal direktifler almaktadır? 

5. — Öldürülmek maksadı ile bıçaklanan, dövü
len ve yaralanan öğretmenlerin sayısı ne kadardır? 

6. — Tüm eğitim kurumlarında bu çeşit tertip
lerin önlenmesi için Hükümetiniz herhangi bir tedbir 
almış mıdır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 20 . 5 .1975 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Gen. Güv. 

Şube : Top. Ol. (B) 
086771 

Konu : Amasya Milletvekili Hasan Bü-
tüner'in yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 30 .4 . 1975 gün 

ve Kanunlar Müdürlüğü 7/517-2284/19450 sayılı ya
zıları, 

Amasya Milletvekili Hasan Bütüner tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen, Amasya Öğretmen Okulun
daki olaylara ilişkin yazılı soru önergesinde değinilen 
hususlar incelenmiş, cevapları maddeler halinde aşağı
da sunulmuştur. 

1. — 19.4.1975 günü Amasya il merkezinde, 
Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen Lisesine 300 - 400 met
re mesafede bulunan bir yerde, Öğretmen Lisesi Mü
dür Muavini Avni Bayrak'ın, tanımadığı ve kimlikle
rini bilmediği iki şahıs tarafından dövüldüğünü bildir
mesi üzerine il Emniyet Müdürlüğünce başlatılan so
ruşturmanın halen devam etmekte olduğu; 

2. — Önergede sözü edilen bıçaklama olayının, 
24 . 4 .1975 tarihinde Ankara şehirlerarası otobüs 
terminalinde vukubulduğu, bıçaklanan şahsın Amas
ya Öğretmen Lisesi Müdürü Veli Koyuyeşil olmayıp 
Eğitim Enstitüsü Müdürü ismet Gülyiyen olduğu; 

Olayla ilgili soruşturmanın Ankara Valiliğince yü
rütüldüğü ve mütecavizlerin yakalanması için gerek 
yaralının gerekse görgü tanıklarının ifadelerine baş 

vurulduğu, tahkikatın Amasya ve Ankara'da olmak 
üzere iki yönlü olarak sürdürüldüğü ve henüz sonuç
lanmadığı; 

3. — Amasya Eğitim Enstitüsü ve Öğretmen Lise-
sinde meydana gelen öğrenci olayları nedeniyle Va
lilikçe gerekli soruşturmanın yapıldığı ve gerekli ted
birlerin alındığı, 

Tutum ve davranışlarıyle tarafsızlığı sağlayamadı
ğı ve öğretmenler arasında gruplaşmalara sebebiyet 
verdiği şikâyeti üzerine Valilikçe okul müdürü hak
kında tahkikat yapılması için Millî Eğitim Bakanlığın
dan müfettiş istendiği, gönderilen müfettiş tarafından 
yapılan soruşturma sonucunun anılan Valiliğe henüz 
intikal etmediği; 

4. — Bu olaylara karışanların hangi çevrelerden 
beslendikleri ve direktif aldıkları hususunun ancak so
ruşturma ve yargılamaları sonunda ortaya çıkabilece
ği; 

5. — Yukarıda sunulan bilgiler dışında Amasya 
ilinde öldürülmek maksadıyle bıçaklanan, dövülen ve 
yaralanan öğretmen olmadığı; 

anlaşılmıştır. 

6. — Bütün eğitim kurumlarında, can ve mal gü
venliğini sağlayıcı güvenlik tedbirleri alınmakta ve 
aralıksız sürdürülmektedir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan. Asiltürk 
içişleri Bakanı 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, kamu 
ve özel sektör elinde bulunan demir, çelik ve çimen
to miktarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Abdülkerim Doğrunun yazılı cevabı. (7/526) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

tarafından acele ve yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Saygılarımla. 30.4.1975 
istanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

Soru : 
30.4.1975 gününde kamu sektörü ve özel sek

tör elinde ne miktarda demir, çelik ve çimento stoku 
vardır? 

Bunlar hangi yerlerde ve hangi miktarlardadır? 
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T. C, 
Sanayi ve Teknoloji 21 . 5 .1975 

Bakanlığı 
Sanayi Dairesi 

Reisliği 
Dosya No. : 16593 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 7/526 - 2322/19646 sayı 5 . 5 . 1975 tarihli 
yazınız, 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker tarafından Ba
kanlığımıza yöneltilen, kamu ve özel sektör elinde 
bulunan demir, çelik ve çimento miktarına dair soru 
önergesi, ekteki liste muhteviyatı içerisinde cevaplan
dırılmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Abdülkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakam 

30.4.1975 Tarihi itibari ile Çimento stokumuz: 

Marmara Bölgesi : 

Pmarhisar 

Darıca 

Kartal 

Zeytinburnu 

Akçimento 

Bursa 

Nuh 

Stok (ton) 

6 135 
5 925 

74 485 
10 324 

24 450 
5 350 

11 955 
2 552 

51 608 
4 500 
8 710 
1 335 

66 161 
4 136 

Klinker 
Çimento 

Klinker 
Çimento 

Klinker 
Çimento 
Klinker 
Çimento 

Klinker 
Çimento 

Klinker 
Çimento 

Klinker 
Çimento 

Toplam. 243 504 Klinker 
34 022 Çimento 

Ege Bölgesi : 

Balıkesir 

Söke 

Çimentaş 

Batı Anadolu 

Toplam. 

Güney Anadolu Bölgesi : 

Stok (ton) 

2 471 
2 134 
3 462 
2 632 

40 215 
5 926 

18 906 
8 483 

Klinker 
Çimento 
Klinker 
Çimento 
Klinker 
Çimento 
Klinker 
Çimento 

65 054 Klinker 
19 175 Çimento 

Adana 

Gaziantep 

9 307 Klinker 
3 413 Çimento 

68 951 Klinker 
6 644 Çimento 

Toplam.. 78 158 Klinker 
10 057 Çimento 

Orta Anadolu : 

Afyon 

Çorum 

Niğde 

Ankara 

Eskişehir 

Konya 

Bastaş 

Göltaş 

Bolu. 

Toplam... 

4 654 
6 845 

171 713 
4, 419 

18 150 
4 618 

86 OilO 
6 696 

26 C36 
5 287 

65 463 
3 60li 

60 006 
8 590 

67 332 
5 152" 

26 271 
15 591 

561 635 
60 799 

. Klinker 
Çimento 
Klinker 
Çimento 
Klinker 
Çimento 
Klinker 
Çimento 
Klinker 
Çimento 
Klinker 
Çimento 
Klinker 
Çimento 
Klinker 
Çimento 
Klinker 
Çimento 

Klinker 
Çimento 
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Karadeniz Bölgesi : 

Bartın 

Trabzon 

Ünye 

M. Meclisi B : 80 

Stok (ton) 

Toplam 

22 . 5 . 1975 O : 1 

Doğu Anadolu Bölgesi : Stok (ton) 

34 291 
8 746 

43 323 
7 752 

53 353 
4 111 

139 165 
20 609 

Klinker 
Çimento 

Klinker 
Çimento 

Klinker 
Çimento 

Klinker 
Çimento 

Aşkale 

Elazığ 

Van 

Sivas 

Toplam... 

9 948 
2 685 

404 
11 276 
17 722 
1 70d 

65 497 
5 108 

93 571 
20 771 

Klinker 
Çimento 

Klinker 
Çimento 
Klinker 
Çimento 
Klinker 
Çimento 

Klinker 
Çimento 

Genel Toplam... 1 172 887 Klinker 
165 432 Çimento 

30 . 4 . 1975 tarihi itibari ile Demir - Çelik stokumuz 

Demir 

Yuvarlak 
Nervürlü 
Profil 
Saç 
Kütük 
Sıcak saç 
Soğuk saç 
Teneke 

Tot 

cinsi 

>lam.. 

Karabük 

304 000 
61 172 
31 589 
13 263 
18 000 

— 
— 
— 

428 024 

Umumî mağazalar 

18 601 
10 485 
3 138 

— 
332 (90 mm) 
— 
— 
— 

32 556 

- Ereğli 

— 
— 
— 
— 
— 

59 600 Ton 
92 240 Ton 
20 171 

172 011 (x) 

Özel 
teşebbüs 

100 000 
20 000 

100 000 

50 000 

270 000 

Genel toplam.. 922 591 Ton 

(x) Sene başında yapılan toplantılarda kabul ediien tahmini rakkamdır. 
Bu rakkamın 30 . 4 . 1975 tarihi itibari ile düş îüğü kabul edilebilir. 
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14 . 7 . 1964 gün ve 500 sayılı Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Birliği mensuplarının aylık ve ücretle
riyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka giderleri hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 

ve bu kanuna üç geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kabul •edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 282 

Kabul edenler : 281 
Reddedenler : 0 

Çekins erler : 1 
Oya katılmayanlar : 164 

Açık üyelMer : 4 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
İlfcer Çubukçu 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tüm er 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
AbdurraJıman Ünsa'l 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mîr Bahattıkı Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçlkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmıumcu 
Muammer Alıcı 
Keımjal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Cenan 
Necdeıt Evliyagil 
Mulstafa î'mirzalıoğlıU 
Cahiit Kayna 

[Kabvil 
1. Hakiki Ketenoğlu 
Kâmd'l Kırılkoğlıu 
1. Hakkı Köylüoğılu 
Ibnahlim Saffet Omay 
Hasan özçellik 
Ferîiha Fatlma Öztürîk 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 
İlyas Seçkin 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Fahni özçelftk 
Faiz Şarlar 
Remizi Yıltmıaz 

ARTVİN 
Turgut Alıtunkaya 
Sabit Ofimıata Avcı • 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nakit Menteşe 
Kemali Zıiya özdiirk 
İsmet Sezgim 
Behfîç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemrafl. Alver 
Cihat Blgehajn 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

edenler] 
BİNGÖL 

H. Celâlettin Ezman 
BİTLİS 

Abidin İnan Gaydalı 
BOLU 

Abdi öz&ök 
BURDUR 

Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Halil Karaâtlı 
Cemal Külâhlı 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Ya'kup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hajtiboğlu 
İhsan Tombuş 
Turan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyikı Erçeliik 
Rıza Gençoğliu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarüoğlu 
HalHt Kahraman 
Bahattin Karafcoç 

EDİRNE 
îlhami Ertem 
İlhan Işıki 
Cevat Sıayın 

ELÂZIĞ 
ömıer Naimâ Bıarım 
Hasan Buz 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çeltinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Emerdi 
Gıyasettiin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Niyazi Otnal 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Boızgeyik. 
Mustafâ Güneş 
Mehmet özikaya 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettiıı Erklmen 
ibraihkn Etem Kılıçoğılu 
Haısan Vamik Tokan 
M. Emin Turgutallp 
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GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncer 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabrı ince 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
İbrahim. Göfetepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramıoğlu 
Orhan Birgit 
t. Fehmi Cumalıoğln 
Süleyman Arif Emre 
Orhan Eyüboğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
M. Kâzım Özeke . 
A. Doğan öztunç 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Şükriye To|k 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Coşkun K&ragözoğlu 
Remzi özen 
İsmail Taşlı 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 

Mehmet özdıal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Yasin Bozfcutft 
Abdüllkenim Doğru 
Kemal Ofkyay 
Cemal Ünıail 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşarglil 
Cemal Cebeci 
Turban Feyzioğlu 
Hayrettin Nakilboğlu 
Kâmlil özsarıyıldi'z 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mdhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Abay 
Tu.ran Güneş 
Şevket Kazan 
Sabrı Yahşö 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
ismet Büyükyaylacı 
Biahrii Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan 
Kemâiteıttin Gökakm 
Mustafa Kubilây İmer 
Ali Köikbudak. 
özeır ölçmen 
Mustâfa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tuocel 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Ahımiet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabra Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT, 
Idııis Arikan 
Abdülbakâ Cartı 
Mehmet Nebîl Oktay 

SİNOP 
Yailçin Oğuz 
Tevfîk Fikret övet 

SÎVAS 
Enver Akova 
Ahmet Duıraikoğlu 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nühan Ilgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Öevat Atılgan 
ismail Hakkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Âdil AM Oineil 
Ömer Çakıroğlu 
H* Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleymıan Yıldırım 

URFA 
Mehmelt Altsoy 
Mehmet Celâl Bucıak 
Necmettin Cevhieıri 
Abdülkadar öncel 
Celâl Paydaş 
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UŞAK 
Orhan Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
ihsan BedMıanoğlıı 
Muslin Görentaş 

ADANA 
Erol Çevikçe 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi özkul 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAMSAR 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 

AMASYA 
Hasan Bütüner 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Orhan Eren 

Mustafa Kemal Erkovan (B,)| 
M. Rauf Kaudemir 
Cevait önder 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Toker 

ANTALYA 
Deniz Bayfcal 
A bdnırralhkn Erdem • 

ARTVİN 
Ekrem. Şadı Erdem 

BALIKESİR 
ilhan Aytekim 
îhrahim Behraım Eker 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECÎK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir (t.) 

YOZGAT 

ihsan Aralan 
Ilhami Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğılu 
Nedim Korkmaz 

Mustafa Asrı Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 

Ahanet Mhat Akın 
Kemal Anadöl 

Bülenlt Ecevat 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zekâ Okur 

[ÇekinserJ 

SİVAS 
Ahmet Amkan 

[Oya Kahlnıayanlar] 

BlTLlS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Haran Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Kasım önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Kasım Parlar 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Korfkmazcan 

DİYARBAKIR 
Reca» Msenderopu 
Mahmut Kepoly 
Mahmut Uyanıfe 

EDİRNE 
Veli GüOJkan 

ELÂZIĞ 
AfciM Atfilâ 
Rasim Ktujütkel 
A. Orhan Sen^moğılu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Raaim GkMii 

Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (I. Ü.) 
ismail Hakiki Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Ibraihim Etern Güngör 
Ayşe Aliye Koksal (I.) 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
ibrahim Hortoğilu 
imam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet özmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Orhan Yimaz 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikâil Ilçin 

HATAY 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaız 

İSTANBUL 
Hasan Basri A*kkiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Sadettin Bilgiç 

Ferruh Bozbeyli 
VaJhit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Koksal-
oğlu 
Necdet Ökmen (t.) 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan özibay 
Hüseyin özdemir 
Osman Özer 
Ilhami Sancar 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Te'kinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Metin Tüzün 
Halûk Ülman 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Ali Zülfilkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Arasûı 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Mehdâ KesMn 
Sabri Keskânı 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

— 312 — 



M. Meclisi B : 80 22 . 5 . 1975 O : J 

KAYSERİ 
Selçulk İmamoğlu 
Mehmet Yüceler (t.) 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 

KONYA 
Reşat Alksoy 
M. Neoatli Kalaycıoğllu 
Hüseylim Keçeld 
Farıuk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Ahmet Balkan 

önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Seyfi Gün&ştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanh 
ünat Demir 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Mehmet Said Erbdl 
Kemal Şensoy 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar (I. Ü.), 

SAKARYA 
Nadir Lâtif islâm 
M. Vedat önsal 
ismail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
İlyas Kılıç (î.) 
Doğan Kitaplı 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
Abdülkerim Zilan (İ.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
N. Nazif Aralan 
Vahit Bozatlj 
M. ihsan Karaçam 
Mustafa Tknisi 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 
Niğde 
Urfa 

1 
1-
1 
1 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol (B.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
PeyzuLlah Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Mustafa Kıılıç 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
EJinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Ze'kâi Altmay 
SadDk Tetldn Müftüoğlu 

Yekûn 

•>•«-<« 

— 813 — 



M. Meclisi B : 80 22 . 5 . 1975 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir,) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
İlter Çubukçu 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Necdet Evliyagil 
Mustafa İmirzalıoğlu 
Cahit Kayra 
İsmail Hakkı Ketenoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 280 

Kabul edenler : 275 
Reddedenler ; 4 

Çekinserler : 1 
Oya Ikatılmayamlar : 166 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

Kâmil Kırıkoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğhı 
ibrahim Saffet Omay 
Feraha Fatma öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Önder Sav 
İlyas Seçkin 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçeiik 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Isa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Bilgehan 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
Yasin Hatilboğlu 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Gençoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

Halit Kahraman 
Bahattin Karaktoç 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
İlhan I§ık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hasan Buz 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mustafa Güneş 
Mehmet özkaya 
Yusuf Öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamık Tekin 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman \ ' ' 
Erol Tuncer 
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HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
1. Fehmi Cunıalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Orhan Eyüboğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa. Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Şükrüye Tok 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Adil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Remzi özen 
İsmail Taşlı 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet özdal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Abdülkerim Doğru 
Kemal Okyay 

Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmısyedioğiu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 

(KOCAELİ 
Sedat Akay 
Turan Güneş 
Şevket Kazan \ ] 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Ata!ay 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylaeı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan 
Kemâlettin Gökakm 
Mustafa Kubilây İmer 
Ali Kökbudak 
Özer ölçmen 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
•Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 

Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haindi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Aznui Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mehduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 

- SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet -
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SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Duralkoğlu 
Ekrem Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nihan İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Oevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
A l Kurt 
Haydar Ulu soy 

TRABZON 
Mehmet Arelantürk 
Âdil Ali Oinel 
Ömer Çakıroğlu 
H. Kadri Eyüfboğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet Özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmeit Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
İlhamı Çetin 
Aid Fuat Eyüpoğlu 
Nedlim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Orhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Mehmet Hulusi Özkul 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 

ANKARA 
Hasan Özçelik 

URFA 
Abdülkadir Öncel 

ADANA 
Erol Çevikçe 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancı oğlu 

AMASYA 
Hasan Bütüner 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Orhan Eren ' 
M. Kemal Erkovan 
M. Rauf Kandcmir 
Cevat Önder 
Sabahattin Şelek 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Abdurrahim Erdem 

ARTVİN 
Ekrem Sadi Erdem 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir (İ.) 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

[Çekinser] 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 

[Oya katılmayanlar] 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok 

ÇORUM " 
Kasım Parlar 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Recai Iskenderoğlu 
Mahmut Kep olu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atdlâ 
Ömer Naimi Barım 
Rasim Küçükel 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Cinisli 
Mehmet Fuat Fırat 

Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (İ.) 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Ethem Güngör (I.) 
Ayşe Aliye Koksal (İ.) 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Özmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail tlçdn 

HATAY 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Cesur 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nâzım Baş 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akkiray 
Hasan Aksay 
Abdullah Baştürk 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 

Vahit Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ö'kmen (İ.) 
Ali Nejat ölçen 
İlhan Özbay 
Hüseyin özdemir 
Osman Özer 
İlhami Sancaf 
Cemal Suer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Metin Tüzün 
Halûk Ulanan 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Yılmaz Ergenekon 
Şinasi Osma 
A. Kemal Önder 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 

KAHRAMAN MARAŞ 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sabrı Keskin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

— 816 —• 
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KAYSERİ 
Selçuk îmamoğhı 
Mehmet Yüceler (I.) 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 

KONYA 
Reşat Aksoy 
M. Necati Kalaycıoğîu 
Hüseyin Keçeli 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Ahmet Balkan 

önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ünat Demir 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Kemal Şensoy 
Scnai Yazıcı 

[Açık Üy 

Amasya 
Bursa 
Niğd-s 
Urfa 

RİZE 
Sami Kumbasar (I. Ü.) 

SAKARYA 
Nadir Lâtif islâm 
M. Vedat önsal 
İsmail Müftüoğlu 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
tlyas Kılıç (t.) 
Doğan Kitaplı 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
Abdülkerim Zilan (î.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
N. Nazif Aralan 
Vahit Bozatlı 
M. İhsan Karaçam 
Mustafa Tknisii 

elikler] 

1 
1 
1 
1 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Feyzulılaih Değerli 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Mustafa Kılıç 

UŞAK 
Kadir Özpak 

VAN 
Muslin Görentaş (İ. Ü.) 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Yekûn 

l^GKt 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümesi arasında Sınırdaki Ar
paçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj tnşası ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine Dair Anlaşmanın 

onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın la Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Carı 
Hasan Cerit 
Osman Çıtırık 
llter Çubukçu • 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Ünsail 
Ramazan Yıldırım 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mîr Baha/ttân Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçjkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin A'ktauuimevi 
Muaımmeır Alıcı 
Kemıal Ataman 
Oğuz Ay gün 
Osman Cenan 
Necdet EvMyagii 
Mustafa Imiırzalıoğliu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 276 

Kabul edenler : 275 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 170 

Açık üyelikler : 4 

[KabıM edenler] 

Cahit Kayra 
I. Hakkı Ketenoğılu 
Kâimil Kırıûsoğlıu 
I. Hakkı Köylüoğllu 
îbnahSm Saffet Omay 
Hasan özçelik 
Feriiha Fatma, öztürik 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sar 
îlyas Seçikiıı 
Yusuf Zâya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Fahm özçeliik 
Faiiz Şarlar 
Remzi Yıllamaz 

ARTVİN 
Turgut Altoınkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
İsa Ayihan 
M. Şükrü. Koç 
Mutlu iMenderes 
Naıhit Menteşe 
KJemaJl ZTıya özrtünk 
İsmet Sezgin 
Behıiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçıee'l 
Mustafa Kemali Alver 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
| Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
II. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Ab idin İnan Gaydalı 

BOLU 
Abdi öfikök 

BURDUR 
Osman Ay kul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Etem Eksen 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyıkı Eırçelik 
Rıza Gençoğlu 
Hüdai Ora.1 

DİYARBAKIR 
Hajsan Değer 
Ab'düllâtif EnsariîoğliU 

HaiMt Kahraman 
Bahattin Karakoç 

EDİRNE 
llhami Ertem 
İlhan Işık! 
Cevajt Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
NurettSjn Kareu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Errerdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Muırat Kâihyaoğlu 
Niyazi Onal 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
Mehmet özkaya 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erfemen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamılk TeMn. 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncer 
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HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
•Servet Bayramıoğlu 
Orhan Birgit 
t. Fehmi Oumahoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Orhan Eyüboğlu 
Fatma Gülhis Mankut 
M. Kâzım özeke 
A. Doğan öztunç 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sunığur 
Şükriye Tofk 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin unsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengiau 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Remzi özen 
İsmail Taşlı 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet özdal 
Ahmet T^.vfik Paksu 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 

I KARS 
Yasdn Bozikunt 
Abdülkerim Doğru 
Kemali Ökyay 
Comıil Üıuail J 
Hasan Yıldırım I 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Me/hmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşarg'ü 
Cemal Cebeci 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakolboğlu 
Kârnlü özsarıyıidıız 

KIRKLARELİ I 
Mehmet Atagün 
MeShmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Meanduh Erdemir 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
Sedat Afeay 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Bıahrd Dağdaş | 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan 
KemMeıttiin Gökakın 
Mustafa Kubilay İmer 
Ali Köikbudak 
özer ölçmen 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
Mhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Demiz j 

Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
Süleyman Tuoıeel 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 
Tekin İleni Dikmen 

NEVŞEHİR 
Menmet Sabni Dörtkol 
Mehmet Zeki Tetkiner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Bilâl Taratnoğlu 

RİZE 
O. Yılmaz Karaoaman-
oğlu 
Sûdi Reşat Saruhaoı 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
Hüseyin Özalp 
Hayata Savaşçı 

Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SÎÎRTR 
Idnis Arıkan 
Abdülbakâ Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Yaüçia Oğuz 
Tevfük Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Duırafeoğlu 
E'kreım Kangal 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nıühan Ilgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
öevat Atılgan 
Ismaail Hakkı Birler 
AM Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Ar&lantürk 
Adil Ali Oineü 
Ömer Çaüoroğlu 
H. Kiadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
MJeihmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet AkSoy 
Mehmet Cedâl BucaJk 
Necmettin Cevheıri 
Abdülkadıir öncel 
Celâli Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlıı 
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YOZGAT 

İhsan Arsılan 
tl-hami Çetin 

Aid Fuat Eyüpoğılu 
Nfediım Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Mhat Akın 
Kemal Anadol 
Bülenit Ecevit 

Fevzi Fırat 
Onhan Göııeüoğlıı 
Cahit Karakaş 
Mehmet Zeki Okur 

ADANA 
Erol Çevikçe 
Yılmaz Hoeaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi Özkul 
"İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Hasan Büttiner 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
(B.) 
M. Rauf Kau.dem.ir 
Cevait önder 
Salbalhattan Selek 
H. Turgut Toıker 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Abdurraibiım Erdeın 

ARTYIN 
Ekrem Sadi Erdem 

BALIKESİR 
İlhan Aytelkin 
Cihat Billgelıan 
İbrahim Beli ram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazcncir (î.) 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

[Çekinser] 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 

[Oya katılmayanlar] 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Rcfet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM 
Yâs'in Hatiboğlu 
Kasım Parlar 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Korikmazcan 

DİYARBAKIR 
Reoai Maenderoğhı 
Mahmut Kepoilu 
Mahimnlt Uyanıp 

EDİRNE 
Yelıi Gülkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atillâ 
Rasim. Küçiükel 
A. Orhan Senem oğlu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasim Cmiisüii 
Mehmet Fuat Fırat 
Korkut Öza! (B.) 

Zefcâi Yaylalı (1. Ü.) 
İsmail Haiklkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Ethem Güngör (1.) 
Ayşe Aliye Koksal (î.) 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İbrahim Hortoğıln. 
imanı Hüseyin Incioğliu 
Mehmet özmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemaıl Ç'iilemz 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail tlçin 

HATAY 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Hikmet Bal oğlu 
Nâzım Baş 
Oral Mavioğlıı 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri A|kkiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Sadettin Bilgiç 
Perruh Bozîbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 

Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen (1.) 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özdemir 
Osman özer 
İlheumi Sancar 
Cemal Süer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Metin Tüzün 
Halûk Ülman 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
Ali Zülfıilkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Mehdli Keskin 
Sabrı Keskin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Selçuik lımamoğilu 
Mehmet Yüceler (İ.) 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalhn 
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KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

. KOCAELÎ 
ibrahim Akdoğan 

KONYA 
Reşat Aksoy 
M. Necatii Kalayei'oğthı 
Hüseyin Keçeli 
Faıruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Celâl Ünver 

MANİSA 
âhmet Balikıan 
önol Sakar 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldan!ı 
Ünat Demir 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Mehmet Altın s oy 

ORDU 
Mehmet Said Erbil 
Kemal Şensoy 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar (î. Ü.) 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
İlyas Kılıç (İ.) 
Doğan Kitaplı 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
Abdülkerim Zilan (İ.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
N. Nazif Aralan 
Vahit Bozatla 
M. İhsan Karaçam 
Mustafa Timisa 

[Açık üyelikler] 

Amasya 
Bursa 
Niğde 
Urfa 

1 
1 
1 
1 

TEKİRDAĞ 
Halil Boşal (B.) 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Peyzulilaih Değerli 
Ali' ŞeVki Erek (B.) 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Mustafa Knlıç 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Sadvk Telkin Müftüoğl 

Yekûn 

»>•« 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç KraHığı arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin Ön
lenmesine ve Diğer Bazı Hususların Düzenlenmesine İlişkin Anlaşmanm Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Ccrit 
Osman Çıtırık 
İlter Çubukçu 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 
Emin Bilen Tümcr 
Alparsilan Türkeş 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Ünsaıl 
Ramazan Yıldır im 

AFYON KARAHİSAR 
Melun et Rıza Çevç.el 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 
Ş ük rü Y ü zb aşı oğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mir Babattin Yardımcı 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koejkar 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmıumcu 
Muammer Alıcı 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Osman Ceran 
Necdet Evliyagid 
Mustafa tmiırzalıoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 273 

Kabul edenler : 271 
Reddedenler : 1 

Çeteinsetrler : t 
Oya katılmayanlar : 173 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

(Kabul edilmiştir.) 

Cahit Kayna 
î. Hakkı Ketenoğlu 
Kâmil Kırıkoğlıu 
î. Hakkı Köylüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Hasan özçeılik 
Feraha Fatma öztüıık 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 
îlyas Seçıkin 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Falını özçeliık 
Faıiz Şarlar 
Renizi Y ılımaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osma>n Avcı 

AYDIN 
İsa Ayihan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Naihit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
Behliıç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
Cihat Biİgehan 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
II. Celâlettin Eznıan 

BİTLİS 
Abidin tnan Gaydalı 

BOLU 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Halil Karaath 
Cemal Külâhlı 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
•Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angm 
Yakup Çağlayan 
Etem Eken 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 
Rıza Grençoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüıllâttif Ensariiıoğlu 
Halit Kahraman 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
İlhan Işık 
Ceva/t Sayın 

ELAZIĞ 
Ömer Naıimi Barım 
Hasan Buz 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Selçu'k Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhya oğlu 
Niyazi 0;nal 
Seyfii öztürk 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
Mehmet Özlkaya 
Yusuf öztürkmeıı 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkimen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamıik Tekin 
M. Emin Turguballp 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncer 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
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Sabri İnce 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Orhan Eyüboğlu 
Fatma Giilhis Mankut 
M. Kâzım Özeke 
A. Doğan öztunç 
Musttafa Parlar 
Mehmet Km in Sungur 
Şükriye Tolk 
İhsan Toksan 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

İZMİR 
Talat Asal 
Kaya, Bengisu 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Coşkun. Karagözoğlu 
Remzi Özen 
İsmail Taşlı 
Neecar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
İSıiııet Ağaoğlu 
Hal it Evliya 
Mehmet öz'dal 
Ahmet Tevfik Paksu 
Mehmet Pamuik 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Yasin Bozikuınt 
Abdülkerim Doğru 
Kemaıl Oifcyay 
Cemil, Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmısyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Cemal Cebeci 
Turham Feyzdoğlu 
Hayrettin Nakiboğlıı 
Kâmıil Özsarııyıldız 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Saiit Şayiam 

KOOAELt 
Sedat Ak:ay 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşıi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylaeı 
Bahri Dağdaş 
Muzaffer Demirlaş 
Necmettin Er balkan 
Kemâlettıin G ökakm 
Mustafa Kubilây l iner 
Özer ölçmen 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir A blum 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Melımet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 

M. Gündüz Sevil gen 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
İbrahim Ay soy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Halil Dere 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Tekin İleri Dikmen 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
Ş, Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosıman-
oğlu 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Dıırukan 

SAMSUN 
Ali Acar 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
Fuat Uysal 
İrfan Yankutan 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebib Oktay 

SİNOP 
Yailçın Oğuz 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Dıuraıkoğılu 
Ekrem Kangal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nihan Ilgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Oevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Ali Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Amlantürk 
Âdil Ali Cinci 
Ömer Çaikrroğlu ' 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet Özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Nihat Saltılk 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Abdülkadir öncel 
Ceİ£İ Paydaş 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
İlhamı Çetıin 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Kemal Anadol 
Bülemt Ecevit 
Fevzi Fırat 
Onhan Göncüoğlu 
Cahit Karakaş 
Mehmet Ze'ki Okur 
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[Reddeden] 

SİVAS 
Vahdettin Karaçorlu 

(Çekinser) 

SÎVAS 
Ahmet Arıkan 

[Oya katılmayanlar] 

ADANA 
Erol Çevikçe 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin. Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Hasan Bütüner 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
(BO 
M. Rauf Kaadeınir 
Cevalt önder 
Salbaihattıin Selek 
H. Turgut Tdker 

ANTALYA 
Deniz, Baykal 
Abdurraihim Erdem 

ARTVİN 
Ekrem Şad/i Erdemi 

BALIKESİR 
İlhan AytelMn 
İbrahim Behram Ekea* 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir (t.) 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmalk 
(Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Kasım Öraadım 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok) (B.) 

ÇORUM: 
Yasin Hiati'bnğlu 
Kasım Parlar 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Korikmazcan 

DİYARBAKIR 
Reoaii îslkenıderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepollu 
Mahmut Uyanuk 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atillâ 
Rasiim Küçülkel 
A. Orhan Senıeımoğiiu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
K-asâmı öinisıli 

Mehmet Fuat Fırat 
Korkuz Özal (B.) 
Ze'kâi Yaylalı (İ. Ü.) 
İsmail Halkkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İbraıhıim. Eteni Güngör 
Ayşe Aliye Koksal (1.) 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
İbrahim Hortoğllu 
imam Hüseyin İncioğkı 
Mehmet özmen 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Orhan Yıılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Mikail. İlcin 

HATAY 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
O rai Mavioğliı 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasam Basri A|kkiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yasar Calm 

Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen (î.) 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
Hüseyin Özde mir 
Osman Özer 
İlhami Sancar 
Cemal Süer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Metin Tüzün 
Halûk Ülıman 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Şinasi Osma 
A. Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Cemal Tercan 
KAHRAMAN MARAŞ 
ADi Zülfükâroğlu 

KARS 
Davut Aksın 
Doğan Anasflı 
Kemal Güvem (Başkan) 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Sahri Keskin 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Selçulk tmamoğUu 
Mehmet Yüceler (t.) 
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KIRKLARELİ 
Tankut Alkalin 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 

KONYA 
Reşat AJksoy 
M. Necati Kalayeıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kakbudak 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
#Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Ahmet Balkan 
önol Sakar 
Hasan Zen"gin 

I MARDİN 
1 Fehim Adak (B.) 
I Seyfi Güneştan 

Talât Oğuz 
MUĞLA 

1 Adnan Akarca 
1 Ahmet Bııldanlı 
I Ünat Demir 

MUŞ 
1 Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
1 Ragıp Ün er 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
1 Mehmet Said Erbil 
1 Kemal Şensoy 

Senai Yazıcı 
RİZE 

Sami Kumbasar (t. Ü.) 
1 Sûdi Reşat Saruhan | 

[Açtk üy 

Amasya 
Bursa 
Niğde 
Urfa 

| SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 
ismail Müftüoğılu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
llyas Kılıç (I.) 
Doğan Kitaplı 
Hilmi Türkmen 

SİİRT 
Atodülkerim Zilan (İ.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
N. Nazif ArsHan 
Vahit Bozath 
M. ihsan Karaçam 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Hali! Başol (B.) 

elikler] 

1 
1 
1 
1 

1 TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Feyzulilalh Değerli 
Ali Şevki Erek (B.) 

TRABZON 1 X l l l l . J - / £ j V I " 

Ekrem Dikmen 

URFA 
Mustafa Kılıç 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
-Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Sadık TdMn Müftüoğln 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

80 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 5 , 1975 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi: 29 a 5 â 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — 14.7.1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a 
gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık 
ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka 
giderleri hakkında kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 157) (Da
ğıtma tarihi: 24 . 3 ,1975) 

X 2. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 , 6 . 1974) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında 
Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası 
ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine 
Dair Anlaşmamn Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan Ko
misyonları raporları (1/6) (S. Sayısı : 160) (Dağıtma 
tarihi : 31 , 3 â 1975) 

X 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı 
Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilen
dirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Dü
zenlenmesine İlişkin Anlaşmamn Onaylanmasımn 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişle

ri ve Plan Komisyonları Raporları (1/64) (S. Sayısı ; 
161) (DağıtmaTarihi: 1 .4 . 1975) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap* 
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

2i — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut-* 
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3, —• Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut-: 
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'mn 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

4i — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarmca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

Si — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarım tesbit etmek 
amacıyle Anayasamn 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 
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6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 

9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ^ve 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci ,Mület 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 

9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel s Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. §. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 

102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

13. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 13 
arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi-. 
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, mah« 
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen^ 
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Dev« 
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma-* 
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6 '68) (*) 

4. - İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş^ 
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz-ı 
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldarılı'nm, Or* 
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü som önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Unsalın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardia Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/32). 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33), 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34)t 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü somya çevrilmiştir» 



13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35). 

14. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41), 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17̂  — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43),, 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

19i — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

20. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner» 
gesi (6/141) (*) 

21. — Samsun Milletvekili Ilyas Kıhç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tamtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

22s — Sivas Milletvekili Enver Akova'mn, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'mn, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/57) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy iş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

27. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 

hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakamndan söz^ 
lü soru önergesi (6/60) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

29, — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/62) 
30. — Dftnizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 

Bankası izmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakamndan sözlü soru önergesi (6/63) 

31, — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

32. — Yozgat Milletvekili ihsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları-. 
na dair Turizm ve Tamtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66), 

33, — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
işlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

34i — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in, Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ-! 
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-* 
gesi (6/74) 

36̂  — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/75) 

37. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et tat 
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

38. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt-: 
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba« 
kamadan sözlü soru önergesi, (6/77) 

39. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum-: 
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki* 
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü sozu 
önergesi (6/78) 

40. — istanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 



41â — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy işleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/80) 

42. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

43. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

44. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

45. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

46* — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

49, — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

50. — Bolu Milletvekili Müfit Bâyraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

51, — içel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

52, — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve imar ve iskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

54i — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek ilçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/93) 

55, — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlr'nırii 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

56i — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

57. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

58, — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi (6/100) 

59. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

60, — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

61.j — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

62, — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

63, — Hatay Milletvekili Sabri tnce'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

64.: — Balıkesir Milletvekili'İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

67. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

69. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda .- Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 



- . .5 — 
70. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 

taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy İşleri bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

71. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

73. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

74. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

75. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/120) 

76. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

77. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

78. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

79. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/143) (*) 

80. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanua hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

81. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

82. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tamtma Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/128) 

83. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 

iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

84. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

87. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

88. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

89. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/151) (*) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

91. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

92. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/139) 

93. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/140) 

94. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/142) 

95. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/146) 

96. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknash Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 



97. — tçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

98. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(•) 

99. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/154) 

100. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü SOHI önerge
si (6/155) 

101. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında, işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

102. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

103. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

104. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

105. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

106. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakamndan sözlü so
ru önergesi (6/165) 

107. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamndan sözlü so
ru önergesi (6/166) 

108. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 

programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

109. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/168) 

110. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alman tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/169) 

111. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/170) 

112. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

113. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

114. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

115. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

116. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

117. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

118. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

119. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

120. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 
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121. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, I 

İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

122. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin sözlü soru 
önergesi, ((6/194) (*) 

123. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

124. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ur-
fa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

125. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) I 

126. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un çeşit
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

127. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yük- I 
sek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere j 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) I 

128. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklan- I 
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi I 
(6/188) 

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Te- I 
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi filmde 
geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

130. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli- I 
ya'nm, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

7 . 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî I 

Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında- I 
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : I 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. I 

Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 3 1974) 

2. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31.8.1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20; 6S1973 gün ve 1744 sayılı Ka< 
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Q Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (Mj 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C, 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3,1973, 
24,6,1974) 

3. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 saydı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka* 
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanha 
ğı tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve MHlet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

4. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş-* 
tirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S, Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1974) 

5. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
25 , 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik-* 
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve içişleri, Ba« 
yındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan korniş* 
yonları raporları (2/101) (S, Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi : 1 â 7 51974) 



6. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 , 1974) 

7. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 saydı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 n*i maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi: 2 , 7 ,1974) 

8. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti

rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S, Sayısı : 94) (Dağıtma tarihî : 
3 İ 7 ! 1974) 

9. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor-:. 
lan (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

10. —'Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa« 
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanıdea Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S, Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
1 , 11 s 1974) 



Dönem : 4 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ve üç arkadaşının, 20.6.1973 
tarih ve 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan Ko

misyonları raporları (2 /249) 

Millet Meclisi 
Millî Selâmet Partisi Grupu 24 . 6 . 1974 

Başkanlığı 
Sayı : 69 
Ek : 4 

Millet Meclisi Başkanlığına 
20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52 ncd maiddesin'in değiştirilmesine 

dair kanun teklifi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini ,saygı ile arz etleriz. 

Millî Selâmet Partisi Adıyaman Gaziantep Erzurum 
Grupu Bıaşlkanvekili A. Unsal ' M.Bozgeyik Z. Yaylalı 

F. Cumalıoğlu 

G E E B E f Ç E 

22 . 9 . 1971 tanilhinde Anayasada yapılan değişiklikten sonra, Anayasa doğrultusunda Mecli
simizce kaJbul edilen 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun mühim bir ihtiyaca cevap verdiği mu
hakkaktır. 

Kanun bütünüyle tetkik edildiğinde hukuk v-e Anayasa prensiplerine uygun olmakla beraber 
tatbikatta, Millî Eğitim, Bakanlığınca liselere dtmık okluğu kabul edilen meslek okulları mensup
larının farklı bir uygulamaya tabi tutuldukları ve bu uygulatma neticesi lise mezunu gençlere 
tanınan üniversitelere giriş fırsatının, lise müfredat programına uygun öğretim yapan meslek 
okulu mensuplarına tanınmadığı görülegelmektedir. 

Anayasanın eşitlik prensiplerine aykırı olarak ; bazı gençlerimizin, yüksek tahsil yapmak fır
satı yönünden böylece mahrumiyetlerine meydan verilmesi aynı zamanda adalet ilkesine de ay
kırı bulunmaktadır. Lise müfredat programındaki dersleri ve meslek derslerini okuyup sınav 
sonu başarı göstermiş öğrencilerin, sadece meslek okulları mezunu olmaları doiayiisıyle yüksek 
tahsil fırsatlarının ellerinden alınması ve üniversiteye devam etmelerine imkân verilmeyip fark
lı muameleye tabi tutulmalarının hiçbir haklı izahı yoktur. 

Getirilen bu değişiklik teklifi ile uygulamadaki adaletsizlik ve eşitsizliğin giderilmesi müm
kün olacak, Millî Eğitim Bakanlığınca liselere denkliği kabul edilmiş meslek okulları mezunu 
gençlerimize yüksek tahsilde fırsat eşitliği imkânı sağlanmış, aynı zamanda 1750 sayılı Kanunun 
52 nci maddesine açıklık getirilmiş olacaktır. Böylece aralarında herhangi bir fark gözetilmek
sizin lise ve dengi meslek okulları ımezunları üniversite sınavlarına alınacak ve mezun oldukları 
«kullar gözönünde tutulmaksızın sadece sınavda gösterecekleri başarıya göre üniversiteye giriş 
arnikanı sağlanmış olacaktır. 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 25 . 0 . 1974 

Esas No. : 2/249 
Karar No. : 9 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi bnyurıdan İstanbul Milletvekili Fehmi Cunıalı-
oğlu ve üç arkadaşının, 20 . G . 1973 tarih ve 3 750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tekclifi, teklif sahibi ve Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tet
kik ve müzakere edildi. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan olumlu müzakerelerden sonra teklif metninin incelenmesine ge
çilmiştir. 

Teklifin çerçeve l.nci maddede yazılı (1750 sayılı Üniversiteler Kanunu) yerine teklifin başlı
ğına uyulması nedeniyle (1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52 nci maddesi) olarak düzeltilmesi 
uygun görülmüştür. 

Teklifin 1 nci maddesi ile değiştirilmesi istemen 52 nci maddesinin birinci cümlesi «Lise ve den
gi meslek liselerini bitirenler üniversiteye girme hakkına sahiptir.» olarak düzeltilmesi uygun gö
rülmüştür. Komisyonumuz lise ve dengi meslek liselerinden 1729 sayılı Millî Eğitim Temel Kanu
nunun 29 ncu maddesinde tarif edilen, lise dengi her çeşit meslek ve sanat okullarının (İmam - Ha
tip okulları, öğretmen okulları, sanat enstitüleri gibi)anlamaktadır. 

Yine aynı maddenin son cümlesindeki (Meslekî) kelimesinin (meslek) olarak düzeltilmiştir. 

Teklif, bu yapılan değişikliklerle beraber aynen kabul edilmiştir. 
Plan Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Başkan ve bu rapor için 
Sözcü 
Adana 

M. II. Ozkul 

Antalya 
F. özçelik 

İmzada bulunamadı 

İsparta 
M. Cesur 

Başkanvekili 
Burdur 

O. Aykut 

Balıkesir 
N. Cebe 

İmzada bulunamadı, 

Muğla 
II. Bere 

Tokat 
A. §. Erek 

Kâtip 
Gaziantep 
M. Güneş 

İmzada bulunamadı, 

Eskişehir 
M. Kâhyaoğlu 

Samsun 
A. Acar 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe iPlan Komisyonu 

Esas -No.,; 2/249 
Karar No. ;\16 

27 . 6 . 1974 

Millet (Meclisi Bakanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «İstanbul Milletvekili Felhmi Cumalıoğlu ve üç arkadaşının, 
20 . G . WJS tarih ve 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52 nci nıalddesin'in değiştirilmesine dair 
Kanun teklifi «Millî Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu 
oturumda incelendi ve g-öriiişlülcM. 

17ı50 sayılı Üniversiteler Kanunu, lise mezunu gençlere tanınan üniversitelere giriş fırsatlarını, 
lise müfredat programına uygun öğretim yapan lise dengi meslek okulları mezunlarına tanıma-
maiktadır. 

Anayasamızın prensipleri ve adalet ilkeleri ile c-elifen bu durumun ortadan kaldırılarak, lise 
ılenıgi Meslek Okulu mezunu gençlerimize de üniversitelerimizde okuma olanaklarının sağlanması 
yerinde olur kanaatindeyim. 

Yuıkarıida açıklanan gerekçelerin doğruıltuteunda hazırlanan bu teklif, Komisyonumıuzea da olum
lu bulunmuş ve görüşmelerde Millî Eğitim Komisyonunun teklif üzerinde yapmış olduğu değişiklik 
esas alınarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonunun 1 nci maddesinin birinoi fıkrasınnn öon satırında yer alan <«hiç<bir» 
ibaresi sert bir anlamı olması nedeniyle madde metninden çıkarılmış ve madde bu değişikle, 

Teklifin 2 nci Ve 3 ncü maddeleri ise aynen kalhul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine Sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
İSivas 

A. Burakoğlu 

Ağrı 
C. Erhan 

Denizli 
H. Oval 

Erzurum 
B. Danışman 
Gümüşhane 

T. Yücel 
İzmir 

ıSöz ihalkkım mahfuzdur 
Y. Ergenekon 

Kayseri 
C. €&beci 

Kütahya 
Söz IhıaMam mahfuzdur 

A. M. Ablum 

'Sözcü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Artvin 
T. Altunkaya 

Edirne 
/. Ertem, 

Gaziantep 
Y. Öztürkmen 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

İzmir 
Söz thaikkım ananfuzdua* 

C. Karagözoğlu 

Kayseri 
H. Ndkiboğlu 

Malatya 
M. Delikaya 

Tokat 
H. Abbas 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 
Çanakkale 

0. 0. Çaneri 

Elâzığ 
H. Buz 
Giresun 

0. Yılmaz 

İstanbul 
M. Tüzün 

İzmir 
A. K. önder 

İmzada ıbulumamıadı 

Konya 
Ö. Ölçmen 

İmaaida 'bulunamadı 
Ordu 

B. Taranoğlu 

Millet Meclisi ,(iS. Sayısı : 86) 



— 4 — 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ FEHMİ CUMALIOĞLIJ VE ÜÇ ARKADAŞININ TEKLİFİ 

20 . 6 . 1973 Tarih ve 1750 Sayılı Üniversiteler Kanunun 52 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi 

MADDE : 1. — 20 . 6 . 1973 Tarih ve 1750 Sayılı Üniversiteler Kanunu aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Üniversitelere giriş ve jİniversite Öğrendiği : 

MADDE : '92. — Lise ve Dengi meslek Liseleri ü bitirenler Üniversiteye girebilir. Üniversitelere 
giriş, insangü'cü plânlaması, Üniversitelerin kapasiteleri, öğrencilerin yetenekleri, Yüksek öğretim 
Kurulunun teklifleri dikkate alınarak Üniversitelerarası Kurulca, Lise ve dengi meslekî Liseleri 
bitirenler arasında hiç bir ayırım, yapılmaksızın düzenlenir. 

Türlü bilim ve uzmanlık kollarında bir meslek ve diploma sahibi olmak için üniversite kurumla
rından birinde, öğretim ve sınav yönetmelikleri uyarınca kesin kayıt işlemini tamamlayarak veya 
kaydını yenileyerek öğrenim yapanlar üniversite öğrencileridir. 

Yönetmelikleri uyarınca doktora veya uzmanlık çalışması yapanlara doktora veya uzmanlık 
öğrencisi denir. 

MADDE : 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE : 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTlRlŞ METNİ 

.20 . 6 . 1973 tarik ve 1750 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sa
yılı Üniversiteler Kanununun 52 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Üniversitelere giriş ve üniversite öğrenciliği : 

«Madde 52. — Lise ve dengi meslek lisele
rini bitirenler üniversiteye girme hakkına sa
hiptir. Üniversitelere giriş, insangücü planla
ması, üniversitelerin kapasiteleri, öğrencilerin 
yetenekleri, Yüksek öğretim Kurulunun tek
lifleri dikkate alınarak Üniversitelerarası Ku
rulca, lise ve dengi meslek liselerini bitirenler 
arasında hiç bir ayırım yapılmaksızın düzenle
nir. 

Türlü bilim ve uzmanlık kollarında bir mes
lek ve diploma sahibi olmak için üniversite ku
rumlarından birinde, öğretim ve sınav yönet
melikleri uyarınca kesin kayıt işlemini tamam
layarak veya kaydım yenileyerek öğrenim ya
panlar üniversite öğrencileridir. 

Yönetmelikleri uyarınca doktora veya uz
manlık çalışması yapanlara doktora veya uz
manlık öğrencisi denir. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçüneü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİBÎŞÎ 

20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 52 nci maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 20 . 6 . 1973 tarih ve 1750 sa
yılı Üniversiteler Kanununun 52 nci maddesi. 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Üniversitelere giriş ve üniversite öğrenciliği : 

( «Madde 52. — Lise ve dengi meslek lisele
rini bitirenler üniversiteye girme hakkına sa
hiptir. Üniversitelere giriş, insangücü planla
ması, üniversitelerin kapasiteleri, öğrencilerin 
yetenekleri, Yüksek öğretim Kurulunun tek
lifleri dikkate alınarak Üniversitelerarası Ku
rulca, lise ve dengi meslek liselerini bitirenler 
arasında ayırım yapılmaksızın düzenlenir. 

Türlü bilim ve uzmanlık kollarında bir mes
lek ve diploma sahilbi olmak için üniversite ku
rumlarından birinde, öğretim ve sınav yönet
melikleri uyarınca kesin kayıt işlemini tamam
layarak veya kaydını yenileyerek öğrenim ya
panlar üniversite öğrencileridir. 

Yönetmelikleri uyarınca doktora veya uz
manlık çalışması yapanlara doktora veya uz
manlık öğrencisi denir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Dönem : 4 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 
İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'nun 1 4 . 6 . 1973 Tarih ve 
1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 25 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan 

Komisyonları Raporları (2 /250) 

Millet Meclisi Millî Selâmet Partisi Grupu 
&ayı : 70 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

14 . !6 .1973 Itlarüih ive 1739 ısayılı İMSillî EğiMm Kanununun 25 nciii ımıaidıdeisinıün /değiştMtaııeisıi 
haikkınjdaM (kanun tekMi •ve gerekçesi ilişik olarak göndeırıilımûştir. 

GereğM fbiiligdılerülnlize (aırz edleriim. , 
İstanbul Milletvekili 

Dr. Fehmi Cumaltoğlu 

14 . 6 .1978 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temdi Kanunumun 25 nci maddesinin değiştiril-
fmesi' hakkında kanun teklifi. 

OEBEKÇE 

114/6/1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel! Kaınfumunda iki kademeli sekiz senelik Te
mel Eğitim öngörülmüş olup, meslekî ve teknik 'eğitim orta öğretimin temıel eğitime bağlı olaca
ğı hülkme bağlanmıştır. 

Genel eğitimin birbirini tamamlayan beş ve üç senelik iki kademeye dayandırılması zamanı
mızın ihtiyaç ve isteklerine uygundur. 

Meslekî ve teknik öğrenimin ise iki anaveçhesi vardır; Bunlardan birincisi memleketin uy
gulamaya dönük pratik bilgilerle teçhiz edilmiş eleman ihtiyacının sağlanması; diğeri ise yüksek 
dereceli teknik eleman yetiştirilmesidir. 

(Birimci bölümün, b'eş senelik temel eğitim kademesine dayandırılması gereklidir. Çünkü; mes
lekî, teknik okullarda öğrenilmesi gereken bazı konulanın üç yıllık lise devresine sıkıştırılması 
imkânsızdır. Gedmiş yıllarda yapılan uygulamada görüldüğü gibi, meselâ yedi yıllık İmam Hatip 
Okullarından mezun olanların dahi meslekî derslerden gereken bilgi ile teçhiz edilemediği, Fıkıh, 
Kelâm, gibi birçok derslerin müfredat programla rmın öğretim süresinin kısaldığı sebebiyle lâyıkıj^. 
le öğrenilmediği müşalıade edilmiştir. Yedi yıllık öğretim devresinde dahi lâyikı veçhile öğreni
lemeyen konuların, üç yılda öğrenilmesi imkânsızdır.. 

Meslekî ve Teknik okulların sekiz yıllık temel eğitime dayandırılması halinde, meslekî ve 
teknik yönden yetişmeleri mümkün olamayacaktır. Ve kalifiye teknik eleman ihtiyacı gereği gi
bi karşılanamayacaktır. 

Öite yandan, îmanı Hatip Okullarının özel bir yönleri daha varıdır. Bu o'kullarda garp lisan
larımdan birine ilaveten Arapça ve Farsça öğretilmektedir. Müzik öğreniminde olduğu, gibi, lisan 
öğrenimime de erken yaşlarda başlanılmasının gerekliliği hatırlanırsa; sekiz yıllık temel eğitimden 
sonra ıgirilen imam Hatip liselerinde verimin (beklenildiği gilbi olamayacağı aşikârdır. 

Bu sebepten, mezkûr kanunun 25 nci maddesi değiştirilerek Meslekî ve Teknik Öğrenimin te
mel eğitimim beş yıllık birinci kademesine dayalı olacağı esası getirilmiştir, 
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MADDE GEEEKÇEiSİ 

IMillî Eğitim Temel Kanununun 25 nci maddesine; Beş Yıllık Temel Eğitim Okullaraım da
yalı «Meslekî ve Teknik Öğretim kurumları kurulacağı ve bu okullar mezunlarının Meslekî ve Tek
nik» liselere girebilecekleri gibi, dilerlerse genel liselere de ıgireibileeekleri b»elirtilmiştr. 

Milî Eğittim Konp&yonîu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 2/250 
Karar No. : 10 

26 . 6 . 1974 

Yülaseik Bâ kamHığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyrulan İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalı-
oğlu'nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitini Temel Kanununun 25 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Hükümet temsilcisinin iştirakiyle tet
kik edildi 

Teklifin tümü üzerinde yapılan olumlu görüşmelerden sonra teklif metninin incelenmesine ge
çilmiştir. 

Teklifin çerçeve 1 nci maddesinde değiştirilmesi istenen Millî Eğitim Temel Kanununun 25 nci 
mJaddesinin 1 ncl pragrafmdıan sonraki aşağıdaki şekilde değişitirilmesi Komisyonumuzca uygun 
görülmüştür. 

«Belli bir programa ağırlık veren meslek liseleri, teknik liseler, temel eğitimin bıeş yıllık birin
di kademesine dayalı olarak kurulur ve ilki devrelidir. Birinci devre sonunda temel eğitim dip
loması (ortaokul diploması) verilir. 

Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde köyler grupılaştırılaralk, merkezî durumda olan köylerde 
temel eğitim bölge okulları ile meslekî veya teknik ortaokullar ve bunlara bağlı pansiyonlar ve 
gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde temel eğitim yatılı bölge okulları ve meslekî ve teknik 
ortaokullar (kurulur.» 

Teklifin diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Plan Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve bu rapor için 
Sözcü 
Adana 

M. H. Özkul 

Eskişehir 
M. Kâhyaoğlu 

Başkanvekili 
Burdur 

0. Aykul 
İmzada bulunamadı 

İsparta 
Muhalefet şerhi eklidir 

M. Cesur 

İstanbul 
1. Toksan 

Kâtip 
Gaziantep 
M. Güneş' 

Muğla 
H. Dere 

Tokat 
F. Değerli 

Antalya 
F. özçelik 

Samsun 
A. Acar 
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MuhaMat Şeaflıi 

Temel Eğitim Kanununun 27 nci maddesi «Ortaöğretimden yararlanma hakkını» tanınmış ve 
tanzim etmiş olup ortaöğretime devanı etmek ve ortaöğretim imkânlarından yararlanma hakkını 
her öğrenciye bahsetmiştir. 

Temel eğitimi tamamlama ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olma, yasanın 24 ncü madde
sinde belirtilen temel eğitim diploması (ortaokul diploması) ile belgelenecektir. Bu diplomaya sahi-
bolan ortaöğretime devam etme hakkını kesinlikle kazanmayaeaktır. Zira yasa ortaöğretim imkân
larımdan ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanma hakkından bahsetmiştir. Bu ilgi, istidat 
ve kabiliyetin menşei nedir! İlim dilinde (ilmî organizasyon) denilen pedogojik bir tabir vardır. 
Çocuğu temel eğitimin 1 nci sınıfından son gününe kadar takibedeceksiniz; hangi sahada gelişe
ceğimi, oıkul aile ilişkileri içinde, tespit edeceksiniz. Çocuğun şahsiyeti, fıtrî kabiliyeti ile birlikte 
aldığı öğretim ve gördüğü eğitim sonucu, 1 4 - 1 6 yaşlarında tekemmül eder. Halbuki 12 yaşın
da çocufc temel eğitimin 1 nci kademlisini bitereeek ya 2 nci kademesine devam edecek ya da kabul 
edilen teklife göre bir meslek okulunun orta kısmına (birinci kademesine) girecektir. 

Bunu seçerken ilmî organizasyon bulunmadığından, ana - babasının nevesi, hayali, sokağın ve 
çocuk arkadaşının tesiri ve bir okulun yakınlığı et İrili olacaktır. 

Hiçbir istidat ve kabiliyet belirtisi olmadığı halde, girdiği meslek okulunun 1 nci kademesinde 
veya temel eğitiminin 2 nci kademesinde çocuk, son sınıflarda veya mezun olduktan sonra ne ola
caktır? Sorun, bir çocuğun olsa, kaderidir diyenler çıkabilir. Bunu şahsen kabul etmemekle bera-. 
ber, bütnü Türk çocukları için eleştirmek zarureti vardır. 

Ortaokul diploması almış bir çocuğun bir meslek lisesine (İmam - hatip okulu, kız ve erkek 
sanat enstitüsü, ticaret lisesi, öğretmen okulu, tarım meslek okulu, sağlık koleji gibi...) sokmak 
istediğinizde, tesadüfen hazırladığı durumu; ilgi, istidat ve kabiliyetin belgesi olarak gösterme
ye imkân bulunmayacaktır. Çünkü, seimlik dersler, tamamen keyfî olarak alınmaktadır. Bazen 
Almanca dersini seçen çocuğun karşısına o okulda öğretmeni bulunmadığı engeli çıkıyor, bazen 
de çocuk ebeveynine haber vermeden, sırf olayı olduğu gerekçeliyle seçiyor. Farzımuhal ço
cuk, seçimlik derslerden (Ticaret dersini) tercih etmiş olsa, ilgi ve istidat ve hatta kabiliyeti, 
ticaret alanında mı gelişmiş sayılacaktır. Bu tercih 11 - 12 yadlarında ve çocuk tarafından ya
pıldığı cihetle; huıkuik, ınianitılk ve ilmî organizasyon tarafından reddedilecektir. Halbuki 15 
yaşına gelince veya ortaokul son sınıflarında tebellür eden istidadına göre çocuğun iyi bir za
naatkar olacağı anlaşılmıştır. Bunu sanat enstitüsünde yetiştirmiiefc ve geliştirmek de hem çocu
ğun, hem ailenin ve hem de toplumun faydası varken; bunu gerekli istikâmete sevfkedeıme-
yeceksiniz. 

«Temel Eğitim Kanununun 7 nci maddesinde temel eğitim görmek, her Türk vatandaşı
nın hakkıdır. Bundan sonraki eğitimi kurumlarından yararlanma; ilgi, istidat ve kabiliyet öl-
çüsündedir.» hükmü vardır. Şu hale göre; ilgi, is tidat ve kabiliyet oluşturulmadan sevk bu hakkı 
kullaıudırmamak olur. 

Grerçi «dalı yaşken eğmek» deyiminden müphem olaraik, bir meslekte küçük yaşlarda alış
tırmanın zaruretleri ve hatta imam - hatip okul larmda olduğu giibi Kuranı Kerimi sahih ve fa
sih olarak ancak sinn-ü rüşte vâsıl olmadan hatmettirmek gereği varsa da ; güç de olsa, sonra
dan meselenin bilinçli bir şekilde halline engel değildir. Bu sonuç ortaokul derslerinden başarılı 
olduğu halde orta kısım meslek derslerinden başarılı olamayacağı anlaşılmış bir çocuğun seçilen 
istikâmette devamını istemek çocuğa re topluma bir şey kazandırmaz; bilâkis kaybettirir. 
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Bu durumda ne olacaktır? Çocuk, nereye gidecektir? Değişiklik önergesine rağmen, kanun tek

lifi buna da cevap vermemektedir. 
iŞahsen, ilkokula veya başka bir deyimle temel eğitimin 1 nci kademesine dayalı meslek eğitim 

ve öğretiminin karşısında değilim; taraftarıyım. Ancak toplumun da malı olan çocuklarımızın te
bellür eden istidatlarının hakkını tanıtmak taraftarıyım. 

A) Genel anlamda liseye hazırlanmakta olan öğrencinin, liseye devamında fayda görülmedi
ği, bahusus bir meslek okuluna gittiği takdirde büyük menfaat sağlanacağı tespit edildiği zaman, 
bu çocuk, bir sanat enstitüsüne gidebilmelidir. Fakat, sanat enstitüsünün 1 nci devresiyle en kü
çük bir ülfeti bulunmadığından, daha doğrusu, buradan gelenler, farklı bir eğitim ile ileride ola
cağından aradaki farkı kapatmak güçlüğü doğacak, intibak vuku bulmazsa, ki bazı hallerde bul
ması mulhaldir, meslek lisesinde de çocuk kaybedilecektir. Aradaki farkı bir kurs veya imtihanla 
kapatmak görüşü de, Türk Millî Eğitiminin temel ilkelerinden olan eşitlik ve genellik ilkesine aykı
rı düşecektir. Bundan böyle, ortaokulu bitiren bir çocuk imam - hatip okullarına veya sanat ensti
tülerine girme ve başarı gösterme olanağı bulamayacaktır. 

B) Bir meslek okulu veya sanat enstitüsü 1 nci kademesinden mezun olanın, ortak derslerde 
müştereklik nedeni ile, diploma aldığı takdirde, genel liseye devamında sakınca yoksa da tek
lifte bu hususta sarahat yoktur. 

O) Hele bir meslek okulunun 1 nci kademesinden mezun olanın diğer bir meslek okulunun 
2 nci kademesine devamını sağlayacak açıklık teklifte bulunmamaktadır. Bu vuzuhun kazandırıl
masında zaruret vardır. İleride telâfisi mümkün olmayan ihtilâflar hasıl edecektir. Bunun bir 
yönetmelikle halli, siyasî bir tercih konusu olabilir (ki mahzurludur. 

D) Hele bir meslek okulunun 1 nci kademesi ara sınıfları ile diğer bir meslek okulunun 
1 nci kademesi ara sınıfları arasındaki geçişler ve temel eğitimin 2 nci kademesi ara sınıflara ge
çişler veya bunun aksi de kanunla tanzim edilmelidir ki hiçbir ıstıraba sebep olmasın. 

'Gerek kanun teklifi ve gerekse değişiklik önergesi, yüzbinlerce yavrumuzu ilgilendiren istikbal
lerini tanzim eden, tereddütsüz kabul edecek bir hal şekli getirmemiştir. Temel Eğitim Kanunu
nun 9 ncu maddesinde benimsenen süreklilik ilkesine bir çözüm yolu getirmemiştir. Zira bu ilke; 
ilgi, istidat ve kabiliyeti geliştirme amacı ile birlikte muteber olacaktır. îlgi, istidat ve kabiliyet 
tebellür etmeden geliştirme bahis konusu olamaz. 

Teklif ve değişik önergesi, kaleme almış şekliyle; ilmî organizasyona yer vermediği; ilgi, isti
dat ve kabiliyeti ortaya koymadan hedefi tayin etmiş olduğu; temel eğitim kanununa bu surette 
ters düştüğü için muhalifim. 

26 . '6 .löTA 

Millî Eğitim Komisyonu 
Üyesi 

İsparta Milletvekili 
Mustafa Cesur 

Millet Meclis! (İS. Sayısı : 90) 



Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Ssm tfo. : 2/250 
Kmtrr Ne?. : 25 

Bölge Ran KoaBdsyoraa Raporu 

£8 . 6 . İ574 

Millet Mectkn Ba^canhgma 

İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'nım 14 . 6 . 1973 tarih ve 17®$ sayılı Millî Eğitim T%mel 
Kanununun 2& nci maddesinin değiştirilmek hakkındaki kanun teklifi Mîllî Eğitim ve Maliye ba. 
kanlıkları temsilcilerinin katıldığı oturumda incelendi ve görüşüldü : 

Teklifin gerekçesi ile ilgililerin verdiği tamamlayıcı bilgiler KbmisyomıiBUzca ohımîu karşılama--
rak maddelerin müzakeresine geçilmiş, Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi Komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ürere Yülaeşiı Başkanlığa sunulur. 

[Başkan 
Sivaa 

A. Durakoğlu 

Aydın 
M. §. Koç 

Gaziantep 
T. Öztürkmen 

İzmii" 
C. Karaıgozoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Konya 
ö. Ölçmen 

İmzada bulunamadı. 

Adıyaman 
A. Unsal • 

Çanakkale 
0. 0. Çemeri 

Giresun 
0. Yılmaz 

İzmir 
A. K. Öniâear 

İmzada bulunamadı. 

Kütafnya 
A. M. Ablum 

İmzada bulunamadı. 

iKS)%. 
Eakişelıip 

A. A. Koksal 

Denizli 
H. Oral 

îîmzaöa bulunamadı. 

İetoabul 
Böz haMam makfiuzdur 

A. N\ ölçen 

Takat 
H. Abbas 

Kara 
K. Okyay 

MaMya 
M. Delikaya 

-

Arterin 
T. Altunkaya 

Elâzsğ 
H. Buz, 

İstanbul 
M. Timin 

Kayseri 
C. Cebeci 

Mal^tşsa 
H. Gökçe 

ymet MeeMsî CS. Bssym : 9&) 



İSTANBUL MİLLETVEKİLİ 
FEHMİ CUMALIOĞLU'NUN 

TEKLİFİ 

14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı 
Milli Eğitim Temel Kanununun 
25 fici maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi. 

MADDE 1. — 14 . 6 . 1973 ta
rih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanunumun 25 nci mad-
dıesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
tmiiştir. 

Madde 25. —• Temel eğitim 
kurumlarımın birinci ve ikinci 
kademeleri bağımısın okullar ha
linde kurulabileceği gibi, imkân 
ve şartlara göre birlikte de ku
rulur. 

Ancak temel eğitim okulla
rının beş yıllık birinci kademe
sine dayalı olarak meslekî ve 
teknik öğretim kurumları kuru
lur. Bu öğretim kurumlarını 
bitirenlere meslekî veya teknik 
ortaokul diploması verilir. Mes
lekî ve teknik ortaokul diploma
sına sahdıbolanlar, genel liselere 
girebilecekleri gibi meslekî ve 
teknik liselerine öncelikle alınır
lar. 

Nüfusu az ve dağınık olan 
yerlerde köyler gruplaışıtırıla-
rak, merkezî durumda olan köy
lerde temel eğitim bölge okulla
rı ile meslekî veya teknik orta 
okullar ve bunlara bağlı pan
siyonlar ve gruplaştırmanın 
mümkün olmadığı yerlerde te
mel eğitim yatılı bölge okulları 
ve meslekî ve teknik ortaokullar 
kurulur. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu 
'Bakanlar Kurulu yürütür. 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYO
NUNUN DEĞİŞTİRİŞ METNİ 

14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi. 

MADDE 1. — 14 . 6 . 1973 
tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununuıı 25 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Madde 25. — Temel Eğitim 
kurumlarının birinci ve ikinci 
kademeleri bağımsız okullar ha
linde kurulabileceği gibi, imkân 
ve şartlara göre birlikte kuru
lur. 

Belli bir programa ağırlık ve
ren meslek liseleri, teknik lise
ler, temel eğitimin beş yıllık bi-
rinci kademesine dayalı olarak 
kurulur ve iki devrelidir. Binin
ci devre sonunda temel eğitim 
diploması (ortaokul diploması) 
verilir. 

Nüfusu az ve dağınık olan 
yerlerde köyler gruplaştırila-
rak, merkezî durumda olan köy
lerde temel eğitim bölge okul
ları ile meslekî veya teknik or
taokullar ve bunlara bağlı pan
siyonlar ve gruplaştırmanın 
mümkün olmadığı yerlerde te
mel eğitim yatılı bölge okulları 
ve meslekî ve teknik ortaokullar 
kurulur. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci 
maddesi aynen kabul 'edilmiş
tir. 

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

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU 
METNİ 

14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı 
Millî Eğitim Temel Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi. 

MADDE 1. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 3 rıoü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

M e t : Meclisi (İS. Sayısı : 90) 



Dönem : 4 
Toplamı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 98'e 1 nci Ek 

Belediyelerin, Belediyelere Bağlı Müessese ve İşletmelerin ve Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin ve Köy Tüzel Kişiliğinin Bir Kısım Borç
larının Tahkimi Hakkında Kanun Tasarısına Dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca Yapılan 
Değişiklikler Hakkında Millet Meclisi Plan Komisyonu Raporu 

(M. Meclisi : 1/171; C. Senatosu : 1/310) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 440) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21. 4 . 1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2622 - 1/310 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 31 . 1 . 1975 gün ve 1124 sayılı yazınız : 
Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve köy tüzel ki

şiliğinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkında kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunun 17 . 4 . 1975 tarihli 51 nci Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla kabul 
edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğim rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Bu kanun tasarısı, Cumhuriyet Senatosu Ger el Kurulunun 20 . 3; 17 . 4 . 1975 tarihli 43 ve 51 nci 
birleşimlerinde görüşülmüştür. 

Değiştirilen maddeler : 
Kanun bağlığı, 
MADDE 1.— 
MADDE 3. — (Madde başlığı dahil) 
MADDE 4.— 
MADDE 6. — (Madde başlığı dahil) 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plan Komisyonu 20 . 5 . 1975 
Esas No. : 1/171 
Karar No. ; 51 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 1 7 . 4 .1975 tarihli 51 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilen «Belediyelerin, 
belediyelere bağlı müessese ve işletmelerin ve Kamu iktisadî teşebbüslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kında Kanun tasarısı» Devlet Bakanı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda ince
lendi ve görüşüldü : 
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Cumhuriyet Senatosunca, Kanun başlığı, Madde 1, Madde 3 (Madde ba§iığı dahil), Madde 4 ve Madde 6 

(Madde başlığı dahil), üzerinde yapmış olduğu değişiklikler komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

/. Svzgin 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 
Ankara 

H. T. Toker 

İstanbul 
A. N. ölçen 

İstanbul 
Af. Parlar 

Kocaeli 
S. Akay 

Malatya 
H. Gökçe 

(tmzada bulunamadı.) 

Malatya 
A.Karaaslan 

Manisa 
G. Sevilgm 

Samsun 
D. Kitaplı 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

Trabzon 
Ö. Çahroğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 98'e 1 nci ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve işletme
lerin ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve köy tüzel 
kişiliğinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. —• Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin, köy tüzel kişiliklerinin Ha
zineye, Kamu İktisadî Teşebbüslerine ve Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinin birbirlerine ve T. C. Merkez 
Bankasma 31 . 12 ..1974 tarihi itibarı ile olan bir kısım 
borçlan bu kanun hükümleri çerçevesinde tahkim 
olunur. 

Belediyelerin ve belediyelere bağlı müessese ve iş
letmelerin Kamu iktisadî Teşebbüslerine olan borçları 

MADDE 3. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin ve köy tüzel kişiliklerinin Tür-
kiy Elektrik Kurumuna, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumuna, Petrol Ofisi ve Denizcilik Bankası Ano
nim Ortaklığına 31 . 12 . 1974 tarihli itibarı ile olan 
borçlarından seyyaliyetini kaybedenler, Hazinece dev
ralınır. 

Hazinece devralınan bu borçlar alacaklı kuruluş
ların Hazineye, mevcut ve üç yıl içinde doğacak olan 
borçları ile takas ve mahsup olunur. Belediyelerin Ha
zineye devrolunan bu borçları, 2 nci madde hüküm
leri esaslarına göre tahkim olunur. 

Bu madde gereğince, Hazinece devralınarak sey
yaliyetini yitiren borçların tutarı kanunun yayımı ta-
hirinden itibaren en geç 4 ay içinde ilgili kuruluşların 
işbirliği ile Maliye Bakanlığınca saptanır. 

MADDE 4. — Belediyelerin ve belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin, 31 . 12 . 1974 tarihi itibarı 
ile İller Bankasına olan borç bakiyeleri, 10 yıllık öde
mesiz devreden sonra, 15 yılda ve altışar aylık eşit tak
sitler halinde, borçlular tarafından İller Bankasına 
ödenmek üzere tahkim olunur. Borçlular, borç baki
yeleri üzerinden, İller Bankasına, yıllık % 3 faiz öder
ler. Faiz ödemeleri, ödemesiz devre içinde de yapı
lır. İller Bankasının bu tahkimler dolayısıyle ortaya 
çıkacak açığı Maliye Bakanlığınca yıllık yatırım ve fi
nansman programı çerçevesinde sağlanır. 

31 . 12 . 1974 tarihindeki borç bakiyelerine mah
suben, bu tarihten sonra belediyelerden yapılmış olan 
kesintiler alacaklılarına geri verilir. 

Millet Meclisi (S. 

C. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Belediyelerin, Belediyelere bağlı müessese ve iş
letmelerin, Köy Tüzel Kişiliklerinin, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin ve Tekel Genel Müdürlüğünün bir 
kısım borçlarının tahkimi hakkında kanun tasarısı. 

MADDE 1. — Belediyelerin ve Belediyelere bağ
lı müessese ve işletmelerin, Köy Tüzel Kişiliklerinin 
Hazineye ve Kamu İktisadî Teşebbüslerine; Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin birbirlerine ve T. C. Merkez 
Bankasına ve Tekel Genel Müdürlüğünün T. C. Mer
kez Bankasına oian bir kısım borçları bu kanun hü
kümleri çerçevesinde tahkim olunur. 

Belediyelerin, Belediyelere bağlı müessese ve iş
letmelerin ve Köy Tüzel Kişiliklerinin Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine olan borçları : 

MADDE 3. — Belediyelerin ve Belediyelere bağlı 
müessese ve işletmelerin ve Köy Tüzel Kişiliklerinin, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna, Petrol Ofisi 
ve Denizlicik Bankası Anonim Ortaklıklarına 
31.12.1974 tarihi ve Türkiye Elektrik Kurumuna 
31.12.1973 tarihi itibariyle olan borçlarından seyyali
yetini kaybedenler, Hazinece devralınır. 

Hazinece devralınan bu borçlar alacaklı kuruluş
ların Hazineye mevcut ve üç yıl içinde doğacak olan 
borçları ile takas ve mahsup olunur. Belediyelerin ve 
Köy Tüzel Kişiliklerinin Hanizeye devrolunan bu 
borçları, 2 nci madde hükümleri esaslarına göre tah
kim olunur. 

Bu madde gereğince, Hazinece devralınacak sey
yaliyetini yitiren borçların tutarı, kanunun yayımı 
tarihinden itibaren en geç 4 ay içinde ilgili küruşla-
rm işbirliği ile Maliye Bakanlığınca saptanır. 

MADDE 4. — Belediyelerin ve belediyelere teağlı 
müessese ve işletmelerin 31.12.1974 tarihi itibarı ile 
İller Bankasına olan borç bakiyeleri, 10 yıllık ödeme
siz devreden sonra, 15 yalda ve altışar aylık eşit taksit
ler halinde, borçlular tarafından İller Bankasma öden
mek üzere tahkim olunur. Borçlular, borç bakiyeleri 
üzerinden, yıllık % 5 "faiz öderler. Faiz ödemeleri, 
ödemesiz devre içinde de yapılır. İller Bankasının bu 
tahkimler dolayısıyle ortaya çıkacak açığı Maliye Ba
kanlığınca yıllık yatırım ve finansman programı çer
çevesinde sağlanır. 

31 . 12 . 1974 tarihindeki borç bakiyelerine mah
suben, bu tarihten sonra belediyelerden yapılmış 
olan kesintiler alacaklılarına geri verilir. 

Sayısı : 98'e 1 nci ek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin T. C. Merkez 
Bankasına olan borçları 

MADDE 6. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Tf. 
C. Merkez Bankasına 31 . 12 . 1974 tarihi itibariyle 
olan borçlarından seyyaliyetini yitirmiş olanlar Ha
zinece devralınır. Devralınan bu borçlar karşılığında 
Hazine T. C. Merkez Bankasına 100 yıl vadeli ve 
% 1 fi faizli tahvil verir. 

Yukarıdaki fıkra gereğince, borçları Hazinece 
devralınan Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Hazineden, 
mevcut ve 3 yıl içinde doğacak görev zararı ve destek
leme alım zararları alacakları bu borçlara mahsube-
dilir, Mahsuptan bakiye kalacak borç tutarları ser
mayelerine mahsubedilir. 

Bu madde kapsamına giren Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin borçlarından seyyaliyetini kaybetmiş 
olan miktarları bu kanunun yayımı tarihinden itiba
ren 4 ay içinde T. C. Merkez Bankası ve diğer ilgili 
kuruluşların işbirliği ile Maliye Bakanlığınca saptanır. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU TAVSİYELERİ 

Belediyelerin, belediyelere bağlı müessese ve isletmelerin, köy tüzel kişiliklerinin, kamu iktisadî teşebbüsleri
nin ve Tekel Genel Müdürlüğünün bir kısım borçlarının tahkimi hakkında kanun tasarısı. 

Kanun başlığı — Benimsenmiştir. 
MADDE 1. —~ Benimsenmiştir. 
MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 3. — Benimsenmiştir. 
MADDE 4. — Benimsenmiştir. 
MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 6. — Benimsenmiştir. 
MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 10.'—r Kesinleşmiştir. 
MADDE 11. — Kesinleşmiştir. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve Tekel Genel 
Müdürlüğünün T. C. Merkez Bankasına olan borç
ları : 

MADDE 6. — Kamu İktisadî Teşebbüslerinden 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Sümerbank, Şeker Fabrika
ları T. A. Ş. T. C. Ziraat Bankası (Tarım Satış Koope
ratifleri Birlikleri ve Tarım Kredi Kooperatifleri) 
ile Tekel Genel Müdürlüğünün T. C. Merkez Ban
kasına 31 . 12 . 1974 tarihi itibariyle olan borçların
dan seyyaliyetini yitirmiş olanlar Hazinece devralı
nır. Devralınan bu borçlar karşılığında, Hazinece T. 
C. Merkez Bankasına 100 yıl vadeli ve faizsiz tah
vil verilir. 

Yukarıdaki fıkra gereğince borçları Hazinece 
devralınan Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ve Tekel 

! Genel Müdürlüğünün Hazine'den, mevcut ve 3. yıl 
İ içinde doğacak görev zararı ve destekleme alım za-
t 

j rarları alacakları bu borçlara mahsup edilebilir. 
Mahsuptan bakiye kalacak olan tutarı sermayelerine 

| mahsup edilebilir. 
Bu madde kapsamına giren Kamu İktisadî Te

şebbüslerinin ve Tekel Genel Müdürlüğünün borç
larından seyyaliyetini kaybetmiş olan miktarları bu 

i kanunun yayımı tarihinden itibaren 4 ay içinde T. 
j C. Merkez Bankası ve diğer ilgili kuruşların işbir

liği ile Maliye Bakanlığınca saptanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 98'e 1 nci ek) 



Dönem : 4 
Topiant, : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 115'e 1 nci Ek 

521 Sayılı Danıştay Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı Hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca Yapılan Değişikliğe Dair Millet 
Meclisi Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/192; C. Senatosu : 

1/330) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 445) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.4 ,1975 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2682 - 1/330 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14 . 2 . 1975 gün ve 1265 sayılı yazınız. 
521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklenmesine dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince kabul 

olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 .4 .1975 tarihli 48 nci Birleşiminde değiştirilerek 
ve işari oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Bu kanun tasarısı, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25 . 3; 8 . 4 . 1975 tarihli 44 ve 48 nci 
Birleşimlerinde görüşülmüştür. 

Değiştirilen maddeler : 
Kanun başlığı, 
MADDE 1.— 
Geçici Madde 2. — 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 20 . 5 . 1975 

Esas No. : 1/192 
Karar No. : 49 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 8 . 4 . 1975 tarihli 48 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul edilen «521 sayılı Da
nıştay Kanununa bir madde eklenmesine dair Kanun tasarısı» Komisyonumuzca, Devlet Bakanı ve Maliye 
Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler görüşül
dü : 



— 2 ~ 
Cumhuriyet Senatosunu», 
Kanun başlığı, Madde 1 Geçici Madde 2 de yaptığı değişiklikler Komisyonumuzca da yerinde görülerek 

aynen benimsenmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Aydıa 

/. Sezgin 

Sözcü 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 
Ankara 

H. T. Toker 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

istanbul 
M. Parlar 

Kocaeli 
S. Akay 

Malatya 
H. Gökçe 

(îmzada bulunamadı.) 

Malatya 
A. Karaaslan 

Manisa 
G._ Sevilgen 

Samsun 
D. Kitaplı 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Tekirdağ 
YL Alpaslan 

Trabzon 
'ö._ Çaktrağtit 

MİLLET MECLİSİNÎN KABUL ETTİĞİ METİN 

521 sayılı Danıştay Kanununa bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 24 . 12 . 1964 günlü ve 521 sayılı 
Danıştay Kanununa aşağıdaki ek 21. nci madde ek
lenmiştir. 

GEÇtCt MADDE 2. — Askerî idare Mahkeme
sinin, asker üyelerinden 144 ve 223 sayılı yasalardan 
yararlananlar yukarıdaki ödenekten yararlanmaları 
için 144 ve 223 sayılı kanundan doğan tazminattan 
vazgeçmeleri gerekir. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

521 sayılı Danıştay Kanununa bir ek madde ile iki ge
çici madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 24 Aralık 1975 tarihli ve 521 sayılı 
Danıştay Kanununa aşağıdaki ek 21 nci madde ile ge
çici 1 ve geçici 2 nci maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kendi kanunlarında deği
şiklik yapılıncaya kadar, Askerî Yüksek İdare Mah
kemesinin, asker üyelerine brüt maaşları tutarının 
% 50'si nispetinde yargı ödeneği verilir. 

Bu maddeden yararlananlar, 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile bunun ek ve ta
dilleri ve diğer kanunlar ile verilen yan ödemeleri ala
mazlar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 115'e 1 nci ek) 



_ 3 — 
BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN TAVSÎYELERt 

521 Sayılı Danıştay Kanununa Bir Ek Madde İle İki Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

Kanun başlığı — Benimsenmiştir. 

MADDE 1. — Benimsenmiştir. 

EK MADDE 21. — Kesinleşmiştir, _ 

GEÇİCİ MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Benimsenmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 115'e 1 nci ek) 



^ 


