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Sayfa 
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Sayfa 
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7. — Görevle yurt dışına gidecek olan Sa
nayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp'a Ulaştır
ma Bakanı Güneş Ongüt'ün vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
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Suyfa 
lan uygulamaların yasalara aykırı olup olmadı
ğını saptamak amacıyla Anysanm 88 nci, Mil
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlü'nun, eğitim 
enstitüleri ve bazı liselerde meydana gelen olaylara 
ilişkin gündem dışı konuşmasına Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğur cevap verdi. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Zeki Okur, anarşik 
olayların sona ermesi için alınması gereken tedbirler, 

İstanbul. Milletvekili Ekrem Ceyhun, 1978 yılı 
yatırım projeleri konularında gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar. 

İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu da, geçen birle
şimde yaptığı gündem dışı konuşmasında yanlış anla
şılan bazı hususların düzeltilmesi amacıyla geçen tu
tanak hakkında bir konuşma yaptı. 

Lockheed Uçak Şirketi ve Mc Donnel Douglas 
Şirketi konularına ilişkin olarak Adaletin Yerine Ge
tirilmesinde Karşılıklı Yardım Usulleri hakındaki 
Anlaşmanın süresinin 8 Temmuz 1977 tarihinden iti
baren geçerli olmak üzere bir yıl için uzatıldığma 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/309) (S. Sayısı : 96) 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sa
yılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin 3 ve 
4 ncü fıkralarının değiştirilmesine ilişkin kanun tasa
rısının (1/120) geri verilmesine dair Başbakanlık tez
keresi okundu, tasarının geri verildiği bildirildi. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'a Başkanlık 
tezkeresinde gösterilen sebep ve süre ile izin verilme
si kabul edildi. 

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının çalışma 
sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlen
dirilmesi hakkında kanun tasarısı ve ilgili kanun tek
liflerinin (1/93, 2/431, 2/437, 2/444, 2/474, 2/481) (S. 
Sayısı : 65 ve 65'e 1 nci ek) görüşülmesi tamamlana
rak kabul edildi. 

Sayıştay Komisyonunda açık bulunan bazı üyelik
lere gösterilen adaylar seçildiler. 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grup Başkanveküi H. 
Turgut Toker ve 12 arkadaşının, Hükümetin ekono
mik politikası ve hayat pahalılığı konusunda bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/5) üzerin
deki görüşmeler de tamamlanarak, genel görüşme 
açılması reddolundu. 

İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 arkadaşı
nın, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan uygulamala
rın yasalara aykırı olup olmadığını saptamak amacıy
la bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/21) üzerinde bir süre görüşüldü. 

16 Mayıs 1978 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19.1 l'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ali Fuat Eyüboğlu 

Divan Üyeleri 
Çanakkale 

İrfan Binay 

Divan Üyesi 
Rize 

Yılmaz Balta 

No : 60 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

12 . 5 . 1978 Cuma 

Tezkere 

1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi. (3/327) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Rapor 
1. — Gemilerin tonilatolarını ölçme 1969 Ulus

lararası sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/37) (S. Sayısı : 95) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1978) 
(GÜNDEME) 

No : 61 

15 . 5 . 1978 Pazartesi 

Tezkere 
1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in yasama 

dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi. (3/328) (Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyona) 

Rapor 
2. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 2 asıl 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa Mahkemesi 
Başkanlığı tezkereleri ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu ve 

— 3 — 
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aday listesi. (3/83, 3/84) (M. Meclisi S. Sayısı : 63 ve 
63'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1978) (GÜN
DEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba

demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, top
lu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/81) 

3. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta dere
celi okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı iddia
larına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/82) 

4. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir kı
sım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak gö
revlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru Önergesi. (6/83) 

Genel Görüşme Önergesi 

1. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 
arkadaşının, 1 Mayısta Taksim Alanında yapılan gös
teriler konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) 

Gensoru Önergesi 

1. — Adalet Partisi Grupu adına Grup Başkanı 
Süleyman Demirel ve 81 milletvekilinin, eğitimi milli
likten uzaklaştırdığı; eğitim ve öğretim kurumların
da can güvenliğini sağlayamadığı; ve öğretmen ve ida
recilere partizanca baskılar yapıldığı iddiasıyla Ana
yasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu hakkında bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/6) 

—*•>;»-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

(BAŞKAN : Ba'şkamivdkili Memdıılı Ekşi 

DİVAN ÜYESİ : İsmail Halkkı Öztorun (Adana), M i l Koraaith (Bursa) 

BAŞKAN — Millet MedîUsi Genel Kurulunun 145 nci BMeşjiinıiııi açıyorum. 

iBAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapa-
cağez. Genel Kurul Salonumda bu'oııan sayın nııiiM-
velrfllerinjin, «iburalda» dernek suretiyle saJoridla var 
olduklarım b'eSMemel&rinj rica edjyoıraım. 

m . — YOKLAMA 

Adana İilimldeinı başüsyoraz. 

(Yoklama yapıldı) 

İBAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

1. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, YIBA 
çarşısı yangını konusundaki gündem dışı konuşması 
ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın cevabı. 

İBAŞKAN — Sayım arka'dıaşlarınî, bazı değeıfi 
arkıaldıaişlarıımızm gündem dışı söz istemleri vanrîır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR: 

İlk gündem d iş s sözü Kütahya Milletvekili Sa
yın İlhan Ensoy'a vereceğim. 

Yalnız, değerli arkadaşlarımldan, 5 dakikalık ko
nuşma siimöîııe özen göstermelerimi rkia ctlîyoruin. 

4 — 
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YIBA çarşısının yanığını hususunda söz istediniz, 
ıbnyurunuz Sayıp Ersoy. (AP sıraîanrtdam alkışlar) 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Babanını, 
>ço(k değerli arkıadaşlanm; geçtiğimiz hafta Perş'eanlbe 
günü çalışma saaltinin biiilmine yakın Ankara'da Yıl
dırım Beyazıt •Meydanı civarındaki YIRA Çarşısü 
adıyla anılan çoflt katlı bir bmaida çıkan bir yangını 
ve bu yangımda meydana gelen maddi hararlarla bir
likte, reisimi rakamlara göre, şu auta kadar 44 vaian-
ıdatşumızuı hem de birçoğunun yanarak can verdiğinâ, 
ayrıca halen bazı kayıpSar bulunduğunu çeşitli ba
sın organlarından öğreniyor, milletçe derin bir üzün-
itü içerisinde takip edısyoruz. Cenabı Allaıhtan hayat
larını kaybeden aziz vatandaşlarımıza rahmet, geride 
IbmaktJtilan kederli aıilei efradına da, başsağlığı ve 
sabırlar diliyoruz, Yaraklarım en kısa zamanda şifa 
(bujmaiaruu; işyerlerini, ailelerinin mütaıvazi geç'üm* 
terim sağlaman bütün imkânlarinı kaybeden koçak es-
maf ve sanaikârtorınıızın yenîdeo normal hayata kan 
vuşmaSan, en halisane dileğimizdir. IBu konuda eSbetı 
teki parlffiuneHitomuz gerektiğinde üstüne düşen her şeyi 
yapacakitu'. 

Değerli arkadaşllarım, bu bir faciadır. Bu, mem-
lîefketimîzde bugüne kadar rastlanan en feci yangın 
afetlerinden biridfir. Bu sadece yüzlerce aileyi değil, 
bütün esrtafı, bütün Ankaralıları, bütün mıiMi de-
irin, çok derin üzünltülere gark eden dehşet verici bir 
baiJiisedSr. Avrupa'nın şu veya bu şehrinde bir iş-
hanı yangını, Güney Amerika'nın bilmem hangi mer* 
k&zjndeki bir binanın çökmesi değildir bu. Bu hadi* 
se yurduımuızldia, Ankara'nın göbeğinde meydana gel
miştir. İçyederini, 'bütün, imkânlanm kaybedenler, 
y^ırliaş^nnuzdır. Yaralananlar, hayatlarını kaybe
denler valiandtalslarıımızdır. Tezgahının başında ölü 
bufeman esnaf, birebirine sarılıp yanan çaresiz yavrular, 
öğnencülerinin başında kömür olan vefakâr öğretmen
ler bizimldir. Biziz bunlar. 

Fak»t gelin görün M, Ibu naldık rastlanan facianın 
'o3duğu günde de, ertesi gönlerde de bülfiin Türk 
milleti kan ağlarken, Türkiye Rady»Sarıyla, Teîe-
v^ontarm teker teker yokladım. Acaba döyorum, 
«eşlendirdiği, gösterdiği şen şakrak şarkılar, türkü-' 
leri, eğlence programlarım bir an otsun kesecek, say
gısız yayınlara bir süre olsun ara verecek mî diye? 
'Beyihpde hsftdİQMJişfcn, yazıklar olsun. (AP sıraJanndam 
< Bravo» «esleri, alkışlar) 

TRiT pıogramlajıni iakip edenler, bu fada karşs-
csgnidakj tazJyet mesajlarının programlarda dağıtıl
masını dil nasıl politik ayınmlaria yapıldığını ib-
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retle görmüşlerdir. AP Genel Başkanım» taziyelerini 
ive üzünltüüerini bildiren mesajını, her nedense diğer 
sjyasi tteşekküUeridlen ayırmak zorunhığunda kenidiışM 
hisselden TRT, maalesef bu mesajı geceyania herkes 
uyuduktan sonra vermek suretiyle vazifesini yerine 
getirdiğine kanaat getirmiş olsa gerek. AP Grupla
rının aynı mealdeki tetbliğlerinli ise, televizyonda gös-
Iterme, mülete duyurma görevini nefdense yerine ge
tirmemiştir 

Bunîarı sadece ve sadece yüce milletin ve yüce 
milletin mümessilleri olan sizlerin önünde kınamakla 
iüktifia ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu konuda bir hususta daha 
temas etmek isterim. Milyonluk Ankara Belediyesi, 
'İki milyonluk bir başşehrin belediyesi, belediyemin 
can kurlarına ekipleriniin yeterli yangın merdivenleri
nin bulunmayışı, kullanılmaması yüzünden calbi dik
kat bir örnek vermiştirj 

BAŞKAN — Sayım Ersoy, süreniz b'-ılmek üzere 
eferidim. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Teşekkür ederim 
Başkanım. 

Belediyenin bu konulara gereken önemi vermedi
ği açıkça görülmektedir. Ankara Belediyesine, vaisıîa 
traliğine kapattığı bir kaç yo! kesimimi, halklıîaş'tîn-
yorum dülye törenler düzenleyecek yerde; bu ve ben-
zeri facialar karşısında ahmacak tedbirleri, 44 kişi
nin öJüoriüridejı sonra değil, zamanında alması gerek-* 
üğmi ha&ırlalttnak istiyoruz. Ayrıca büliin ilgilileri, 
Hükümetli, bu yangın hadisesinde ihmali görülenler 
hakkında derhal gereken tahkikatı yapmaya d'aivett 
ed'iyoruz* 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
İçişîeri Bakanı Sayın Özaydınih, konuşmayı ce

vaplamak ve bilgi vermek üzere buyurunuz efendim. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Cevap verilecek 
ne var. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün amir hükmünü söy
lüyoruz Sayın Hun. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba-
lıkesir) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; ulusça 
bizleri derin acılara boğan ve son yılların en büyük 
can kaybına neden olan YIBA Çarşısı yangını ile il
gili olarak Yüce Topluluğunuza bilgi sunmak üzere 
söz almış bulunuyorum. 

12 . 5 . 1978 günü saat 18.20'de nereden ve ne 
sebeple başladığı henüz kesinlikle anlaşılamayan bir 
nedenle kısa adı (YIBA» olan Yıldırım Bay azıt Çar-
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şısında yangın başlamıştır. Yangın ihbarı 18.32'de 
Ankara Belediyesi ttfaiyesine yapılmış ve itfaiye tüm 
araç ve personeli ile 18.40'ta yangın yerinde söndür
me görevine başlamıştır. Ancak yangının çıkış saati 
şehrimiz trafiğinin en yoğun olduğu bir zamana rast
ladığından ve binanın çevresinde park etmiş bol mik
tarda sürücüsü olmayan araçların bulunmasından, it
faiye tam randımanlı olarak binaya yaklaşıp söndür
me çalışmalarına başlayamamıştır. Bina etrafında park 
eden araçların oralardan uzaklaştırılmaları uzun za
man alacağından ve yangının da süratle geliştiği görül
düğünden, itfiye merdivenleri uzaktan binaya yak-
laşünlmıştır. 

Bu arada Silahlı Kuvvetlerimizden, Hava Kuvvet
lerinden ve Kara Kuvvetlerinden itfaiye araçları yar
dımı istenmiştir. Aynı şekilde Esenboğa Hava Mey
danından getirilen itfaiye aracı ile de, ilçelerden temin 
edilen itfaiye araçları da söndürme çalışmalarında 
bulunmuştur. 

Belediyeye ait itfaiye araçlarına monteli otoma
tik merdivenler, 150'den fazla yurttaşımızı çatıdan al
mak suretiyle hayatım kurtarmıştır. Ancak, uzaktan 
binaya yaklaştırılan merdivenler fazla yükten dolayı 
dişleri kırılmak suretiyle arıza yapmıştır. Bir kısım 
yurttaşlarımız da brandalara atlamak suretiyle ha
yatlarını kurtarmışlardır. 

Bugüne kadar aldığımız kesin bilgilere göre, üzün
tü ile belirteyim ki, can kaybı - bugün bulunan bir 
kişiyle birlikte - 45'e ulaşmıştır. 20'den fazla yaralı 
da hastanelerde bulunmakta, durumları da iyiye git
mektedir. 

Yangın olayının soruşturulmasıyla Ankara Cum
huriyet Savcılığından oluşturulan bir heyet görevlerini 
yürütmektedirler. 15 . 5 . .1978 tarihinde yangın ola
yının aydınlığa kavuşturulması için Ankara Savcılı
ğına atanan beş kişilik bir Bilirkişi Kurulu yemin ede
rek görevlerine başlamış bulunmaktadır. Kurulda; bir 
adet elektrik, bir adet inşaat, bir adet mimar, bir 
adet kimya mühendisiyle, bir tane de itfaiyeden gö
revli uzman eleman bulunmaktadır. Bilirkişi Kurulu
nun çalışmalarıyla, yangının ne sebeple çıktığı araştı
rılacak ve aydınlatılacaktır. 

Değerli üyeler, YIBA Çarşısıyla ilgili bir kısım 
bilgileri de sunmakta yarar görüyorum : 

Bu bina 1956 yılında alınan inşaat ruhsatıyla 14 
kat ve 3 bodrum kat olmak üzere yapımına başlan
mıştır. Bina, bir kooperatif eliyle yaptırılmıştır. 
17 . 10 . 1968 tarihinde 454 dükkân, restoran, kafe-
tarya ve gece kulübü olarak kullanılmak üzere, iskân 

ruhsatı kooperatif adına alınmıştır. Binanın, üç bod
rum ve dört de toprak üstü katı olmak üzere yadi 
katı inşa ettirilerek, geriye kalan yedi katmın yapımı 
durdurulmuştur. İnşaatın evsafı, betonarme ve karkas 
olarak projelendirilmiştir. Ayrıca, binanın projesinde 
ön ve arka cephelerde pencereler küçük bir şekilde 
düşünülmüş ve o şekilde yapımı tamamlanmıştır. 

Diğer taraftan, binanın tüm katlarında bulunan 
bölmelerin tavanları ahşap ve asma tavan olarak de
kore edilmiştir. Bu yapım tarzı, yangının kısa zaman
da binayı sarmasına da sebep olan nedenlerden biri
sidir. 

Yangının çok süratle gelişme göstermesine neden 
olan etkenleri de şu şekilde gösterebiliriz : 

Çarşının ortasında bulunan helezon şeklindeki 
merdiven, bir nevi baca gibi görev yapmış ve zaten 
pencereleri küçük olan yapının alttan çıkan yangın
dan dolayı meydana gelen alevlerini yukarı doğru 
çekmiştir. 

Bunların dışında, çarşıda mevcut dükkânların bir 
kısmı yağlıboya ve plastik eşya satan ticarethaneler 
olduğundan, bu maddeler de kolayca tutuşmuş ve 
yangının büyümesini kolaylaştırmıştır. Ayrıca yanan 
işyerlerinde bulunan imalatçılardan bir kısmı, bol 
miktarda benzol satın alarak depolamışlardır. Bun
ların da süratle yamalık özelliği bulunduğundan, yan
gın şiddetini daha da artırmıştır. 

; Binanın projesinde yangın merdiveni öngörülmüş
tür. Ancak bu yangın tahliye merdiveni binanm içe
risinde düşünülüp inşa edilmiştir. Yaptırılan inceleme 
sonunda bu merdivenin tüccarlar tarafından depo 
olarak kullanıldığı da maalesef anlaşılmış bulunmak
tadır. 

Yanan binada cesetlerin çoğu, binanın dördüncü 
katında bulunmuştur. Bu katta, İskitler Endüstri Mes
lek Lisesinin gündüzlü öğrencileri eğitim ve öğrenim 
yapmaktaydılar. Gündüz yapılan bu eğitimden baş
ka, Pratik Sanat Okulu öğrencileri de gece öğrenimim 
aynı yerde sürdürüyorlardı, öğrencilerin dershane ola
rak kullandıkları bu kattan kurtulamadıkları anlaşıl
mış bulunmaktadır. Okulların atelyeleriyse, binanın 
bodrum katında tesis edilmişti. 

Değerli milletvekilleri, uğranılan can kaybının ya
nında maddi hasarın da büyük olduğu da bir gerçek
tir. Ancak maddi hasarın karşılanması için HüMimeti-
mâzce gerekli çalışmalara başlanmış bulunmaktadır. 
Özellikle sigortasız bulunan küçük esnafın mağduri
yeti, imkânlar ölçüsünde mutlaka giderilecektir. 

— 6 — 
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Yangın 13.5J197« Cumartesi günü saat 13.00 sıra
sında tamamen kontrol altına alınmış ve binanın çev
resinde gerekli güvenlik tedbirleri sağlanmış buhuı-
•maktadır. Fazla sıcak olması nedeniyle binanın tümü
nün içerisine Cumartesi günü öğleye doğru ancak gir
me imkânı hâsıl olabilmiştir. 

Sayın üyeler, yangın şurasında görevliler görev
lerini en iyi şekilde ve iyniiyetli olarak yapmaya ça
lışmışlardır. Ancak yangının - başta da belirttiğini gi
bi - çok büyümesi sonucunda elim ve feci can kayıp
larının olmasına engel olunamamıştır. Huzurlarınızda 
hayatlarım kaybeden öğretmen, öğrenci ve yurttaşla
rımıza Tanrıdan rahmet, ulusumuzu bu tür büyük acı
lardan korumasını Yüce Tanrıdan niyaz ederek söz
lerime son veriyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Milli 
Kütüphane Genel Müdürlüğünün lağvı ve Kültür Ba
kanlığında usulsüz yapılan tayin ve nakiller konusun
daki gündem dışı konuşması ve Kültür Bakanı Ahmet 
Taner Kışlalı'nın cevabı. 

BAŞKAN — 16.5J1978 Sah günü, Müli Kütüp
hane Genel Müdürlüğünün lağvı ve Kültür Bakanlı
ğında usulsüz yapılan tayin ve nakiller hakkında, 
Adana Milletvekili Sayın Hasan Gürsoy, gündem dı
şı söz istediniz. 

Sayın Gürsoy buyurun. Süreniz beş dakika efen
dim. 

HASAN GÜRŞöY (Adana) — Muhterem Baş
kan ve Yüce Meclislin değerli üyeleri; Milli Kütüp
hane Genel Müdürlüğünün lağvedilip, Kütüphane Ge
nel Müdürlüğüne bağlı bir müdürlük haline getiril
mesindeki sakıncaları anlatmak üzere, gündem dışı 
söz alarak huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın üyeler, Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü 
gerçekten milli olan ve kuruluşundan bu tarafa Türk 
kültürüne büyük katkılarda bulunan dev bir müesse
sedir. 23 Mart 1950 tarih ve 5632 sayılı Kuruluş 
Kanununda Milli Kütüphanenin görevi şu şekilde gös
terilmiştir : 

«Milli Kütüphane, mili kültür araştırmalarını 
mümkün kılmak, bu maksada elverişli bütün eserleri 
bîr araya toplayarak esaslı bir merkez vücuda getir
mek ve aynı zamanda her türlü ilhn ve sanat çalış
ma ve araştırmalarını kolaylaştırmakla görevlidir.» 

Mezkûr kanunda da zikredildiği gibi, bir Küm ve 
araştırma merkezi olarak kurulan Milli Kütüphane
nin en büyük amacı, maili kültür araştırmalarım müm

kün kılacak bütün belgeleri bir araya getirmek, yurt 
içinde basılan bütün eserlerle yurt dışında yayımlan
mış, memleketimizle ilgili eserleri çeşitli yollardan top
lamak ve Türk milletinin istifadesine sunmaktır. 

Milli Kütüphanenin kurucusu Sait Adnan Ötüken 
bu hususta şöyle demektedir : «Milli kütüphaneler 
hür milletlerin istiklal hüccetleri olarak kabul edile
bilir. Nesiller fikir ve kültür mirasını birbirlerine milli 
kütüphaneieriyle devredebilirler. Bizim neslimizin kur
duğu ve geliştireceği Milli Kütüphane, gelecek nesil
lere (bırakacağımız en kıymetli miDi eserlerden biri 
olacaktır.» 

1970 yılı Bütçesi için hazırlanan kitaptan alınan 
bilgiye göre, kütüphanenin kataloglaıup, okuyucuya 
sunulan kitap sayısı 600 bine, gazete ve mecmuaları 
İhtiva eden süreli yayımlar koleksiyonu 120 bine ulaş
mıştır. Ayrıca, 5 bini aşkın yazma eser koleksiyonu* 
10 bin makarayı bulan mikröfimı arşivi, harita, plak, 
nota ve bilhassa kupür arşivleri, bu kuruluşu, Türki
ye'nin en büyük araştırma kütüphanesi durumuna ge
tirmiştir. Bu büyük hizmetler ve büyük gelişmeler gö
rüldüğü içindir ki, 1965 yılında Milli Eğitini Bakan
lığına bağlı, müstakil bir müdürlük olan Milli Kü
tüphane, Genel Müdürlük haline getirilmiştir. 

Milli kültür hazinemize büyük katkılarda bulunan 
bu dev müessese, maalesef bugün büyük bir darbe ye- „ 
mistir. Kültür Bakanlığının bir genel müdürlüğü İçen, 
Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne bağlı, basit bir 
müdürlük haline getirilmiştir. Bu işlem, Milli Kütüp
hane Genel Müdürlüğüne değil, Türk milli kültürüne 
indirilmiş bir darbedir. 

Bizden ayrılarak, devlet haline gelen Balkan dev
letlerinden yüzyıl sonra MiDi Kütüphanemizi kurma
mızda, çok geç kalındığı için hata edilmişti. Ancak, 
çok geç de olsa kurulan bu müesseseyi kapatmak, ha
tanın da ötesinde, !bir cinayettir. Mazisi birkaç yılı 
geçmeyen İsrail, daha devlet haline gelmeden Mili 
Kütüphanesini kurmuştur ve bugün Milli Kütüphane
sinde 2 milyonu aşkın eser mevcuttur. Dün, bir vila
yetimiz durumunda olan Yunanistan'ın 1828'de Milli 
Kütüphanesini kurmuş olması, elbette çok manidar
dır ve bizi derin derin düşündürmelidir. Komünist 
Sovyetler Birliği bile varlığını devam ettirebilmek için 
Milli Kütüphanesini kurmuş ve Milli Kütüphanesi 
vasıtasıyla Rus kültürünü devam ettirmek istemekte
dir. 

Üzülerek ifade edeyim ki, Kültür Bakanlığı gibi 
bir bakanlığa Sayın Ahmet Taner KışMı'nın getiril
miş olması, Türk kültürü içlin büyük bir talihsizliktir. 



M. Meclisi B : 145 16 . 5 . 1978 O : 1 

(AP sıralarından «Bravo» seferi) Çünkü Sayın Kış
lalı Kültür Bakanlığının lüzumuna bile inanmamak
tadır ve zamanla Kültür Bakanlığım bile, elimden gel
se, lağvetmeyi düşünmektedir. 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Nereden biKyorsun 
yahu! 

HASAN GÜRISÖY (Devamla) — Bu bakımdan
dır ki, Bakan olduğundan bu tarafa, Türk kültürüne 
en küçülk bir katkıda bulunmamıştır. Yaptığı iş, sade
ce ve sadece tahribattır; 80 yüksek memuru almış 
başka yere nakletmiş; 23 memurun da, yavrularının 
bile gözyaşına bakmadan, işlerine son vermiştir. 

Yukarıda saydığım gerçekler gösteriyor ki, Türk 
kültürünü güçlendirmek, kuvvetlendirmek için değil; 
sanki geriletmek ve yok etmek için vazifelendİrilımiş-
tir Sayın Kışlalı. 

BALKAN — Lütfen bitiriniz efendim. 

HASAN GÜRSOY (Devamla) — Binaenaleyh, 
Türk kültürüne bağlı olan bütün parlamenterleri, par
ti ayrımı yapmaksızın, bu hususta müteyakkız olma
ya davet ediyorum. Türk kültürü üzerinde oynanan 
oyuna hep beraber «dur» demeliyiz; Sayın Kışlalı* 
yi istifaya davet etmeliyiz ve böylece de milli kültürde 
yapmış olduğu tahribatı durdurmalıyız. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürsoy. 
Cevap vermek üzere, Kültür Bakanı Sayın Ahmet 

Taner Kışlalı, buyurunuz efendim. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri; 

Adana Milletvekili Sayın Hasan Gürsoy, Milli 
Kütüphanemin genel müdürlükten müdürlüğe - yöne
tim açısından - çevrilmesini, milli kültürümüze büyük 
bir darbe olarak nitelendirmiştir. 

Kendileri de görecekler ki; bu, çok acele, en azın
dan duygusal verilmiş olan bir yargıdır, idari bir de
ğişiklik daha önce yapılmış olan ve yönetim bifimli
nin genel ilkelerine ters düşen bir uygulamanın düzel
tilmesinden İbarettir ama,, bu değişiklik kesinlikle Mil
li Kütüphanenin önemlinin azaltıldığı anlamını taşıma
maktadır. Bundan sonraki aylarda kendileri de göre
cekler ki, idari açıdan bu değişikliği yapan Bakan ve o 
Bakanlık, Milli Kütüphanenin şimdiye kadar oldu
ğundan çok daha etkili bir biçimde, işlevlerine çok da
ha uygun bir biçimde görev görür hale gelmesi için 
en etkin önemleri alacaktır. 

Biraz sonra sırası geldiğL zaman, Kültür Bakanlığı 
hakkında verilmiş olan Genel Görüşme sırasında bu 
konuda başka noktaları da açıklamak olanağını bula
cağım. Yalnız sayın arkadaşımın bir başka iddiasına, 
gene bu çerçeve içerisinde kısaca cevap vermek zorun
luluğunu duyuyorum. Kültür Bakanlığında görevine 
son verilenler vardır. Bunların khn olduğunu açıkla
mak olanağını bana verdikleri için kendilerine teşek
kürü bir borç bilirim. Bakanlığa geldikten sonra Tef
tiş Kuruluna verdiğim ilk görevler arasından biri de 
yapılan atamaların usule ve hukuka uygunluğunu 
araştırmak olmuştur. Bana getirilen bilgiler - ki o Tefr 
tiş Kurulu benden önceki bakanlar tarafından oluş
turulmuş olan Teftiş Kuruludur; o ama kadar tek bir 
değişiklik de yapmamışrmdır - gerek geçen yılkı ge
nel seçimlerden önce, gerekse aralık ayındaki yerel 
seçimlerden önce büyük ölçüde memur alındığını or
taya koymaktadır ve bu memurların - bu nokta çok 
önemli - yasalara aykırı bir hiçimde göreve alındık
larını ortaya koymaktadır. Belediye isimleri vermek 
istemiyorum; bazı belediyelerden ve bazı merkezi hü
kümete bağlı kuruluşlardan alınan «görev kazandı» 
belgelerinin sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Biz bu bel
geleri veren kuruluşlara birer yazı yazıp, o tarihte sı-! 
«av açılıp açılmadığını; açıldı ise, bu kişilerin kaza
nıp kazanmadığını soruşturduğumuzda, gelen cevap; 
böyle bir sınavın açılmadığı ve bu nedenle de bu kişi
lerin bu sınavı kazanmaları gibi bir şeyin söz konusu 
olmadığını ortaya koymuştur. 

Benim yaptığım şey, sahte belge ile haksız olarak 
devlet memuriyetine girmiş olanların işine son vermek

tir. (CHP sıralarından ««Bravo» sesleri, alkışlar) 
AVNt GÜRSOY (Zonguldak) — Yani sahtekâr

lık. 
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA

LI (Devamla) — Bu, hukuk devletinin bir gereğidir. 
Bunu yapmadığım takdirde, asıl o zaman ben göre
vimi yapmamış olurdum ve bunu yapmadığım takdir
de o zaman arkadaşlarımın, Yüce Meclisin sayın üye
lerinin beni eleştirmek, işte o zaman baklan olurdu. 

Sayın arkadaşlar, biraz sonra Genel Görüşmede 
yine bana sıra geldiği zaman, biraz daha fazla vaktim 
olacağı için, bu konulara başka açılardan da değin
mek olanağını bulacağım. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
3. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Kas

tamonu Eğitim Enstîtüsündeki bazı olaylar hakkın
da gündem dışı konuşması ve Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğur'un cevabı. 



M. Meclisi B : 145 16 . 5 . 1978 O : 1 

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili Sayın Sab
rı Tığlı, Kastamonu Eğitim Enstküsündeki bazı olay
lar hakkında, gündem dışı söz istediğinizi belirttiniz, 
buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; birkaç gün evvel geç
tiğimiz Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri Kas
tamonu Eğitim Enstitüsünde olan, meydana gelen 
birtakım feci hadiseleri, üzücü hadiseleri huzurunuza 
getirip, Yüce Parlamentonun tüm üyelerinin düşün
melerini, araştırmalarım rica etmek üzere huzurunu
za geldim. 

Değerli üyeler; 10 . 5 .1978 Perşembe günü Kas
tamonu'da Eğitim Enstitüsü talebesi Kemal Uluka-
ya, okulun bahçesinde 30 - 40 kişi tarafından feci şe
kilde dövülüyor (bu genç Cumhuriyet Halk Partisi 
Gençlik Kolu üyesidir) dövülerek komaya sokulu
yor, yaralanıyor ve mütecavizlerden beş tanesi tutuk
lanıyor, birisi de halen aranıyor. 

Ertesi gün, yani ayın l l ' i olan Perşembe günü, 
Eğitim Enstitüsü Müdürüne basanlar dilemeye gelen 
Sanat Enstitüsü öğretmeni Hayrettin Sensiz, Eğitim 
Enstitüsü Müdürünü tebrik ettikten ve başarılar di
leğinde bulunduktan sonra okuldan çıkarken yine 
önü çevriliyor ve «sen burada ne arıyorsun, buraya 
nasıl gelirsin» diye feci şekilde dövülüyor. Bu dö
venlerin ikisi tutuklanıyor, diğerleri hakkında tahki
kat devam ediyor. 

Hadise bu kadarıyla kalsa, günlük hadiseler de
yip belki üzerinde fazlaca durmayacaktık. Ama bir 
gün sonra Cuma günü saat 10.30 ile 11.00 arası, oku
lun müdürü Mehmet Sazak (20 yıllık öğretmendir) 
sınıfta 40 kişilik kızlı erkekli talebelerine normal 
dersim verirken sınıfın kapısı açılıyor, içeriye 2 5 - 3 0 
tane genç giriyor ve tekerle kolda sınıfı bâr daire 
içine alıyorlar. Okul Müdürü gelenlere «Hoş geldi
niz, hayrola bir şey mi var» diyor. «Yok, öyle gel
dik» cevabını alıyor. «Peki siz talebe değil misiniz?» 
deyince de; «Talebeyiz» cevabını alıyor. Müdür, 
«Peki sizin şu anda sınıflarınızda dersiniz yok mu, 
boş mu dersiniz? diye soruyor. «Hayır, var» diyor
lar. «Peki, hoş geldiniz, safa geldiniz ama buraya 
niye geldiniz?» diye sorunca, «Buraya ders dinle
meye geldik» diyorlar. Müdür, «Peki kendi dersinizi 
kendi sınıflarınızda niye dinlemiyorsunuz da, bura
da ders dinliyorsunuz? Buna rağmen burada da ders 
dinlemek istiyorsanız ben bundan memnun olurum, 
buyurun dinleyin» diyor. Bunun üzerine gelenler mü
düre yaklaşıyorlar. Bunun üzerine Müdür; «Siz han

gi sınıftansınız, talebe okluğunuza dair kimliğiniz ne
rede? Diyor. Yani bir kısmım tanımıyor. Onlardan 
bir tanesi «Benim sınıfım budur» deyip, yumruğunu 
Müdürün alnının ortasına vuruyor. Arkasından bir 
tanesi de; «Bizim kimliğimiz de budur? deyip, elin
deki muşta ile müdürün kafasına vuruyor; müdürün 
kafası yanlıyor ve yere düşüyor, üstüne çullanıyor
lar. 

Bu esnada sınıfta bulunan 40 kişilik kızlı erkekli 
talebeler bağırmaya başhyorlar. Mütecavizler, her 
halde Müdürün işini bitirdik diye Müdürü bırakıyor
lar. Sınıftan ayrılırken Müdür «Ne oluyor, ne oldu?» 
diye ayağa kalkıyor. Gelenlerden bir tanesi, son çı-

*kan «Sen hâlâ yaşıyor musun, ölmedin mi?» diye 
tabancasını çekiyor ve jarjörün içinde bulunan 7 ta
ne kurşunu Müdürün üzerine boşaltıyor. Müdür ken
disini can havliyle masaların ve sıraların arkasına 
atıyor, kurşunun birisi ayağına giriyor, kurşun hâlâ 
içerde ve Müdür hastanede yatıyor. 

O esnada -Eğitim Enstitüsü ve Ticaret Lisesi yan 
yanadır - evvelden hazırlanmış ve tertip edilmiş bu 
grupun Ticaret Lisesindeki yandaştan da duvarlar
dan atlamak suretiyle gelip, okula hücum ediyorlar. 
Okul içinde bir insan avı ve kavga başlıyor. İki gün 
evvelden hadiseler olduğu için, okulun kapısında nö
bet tutan polislerden, güvenlik kuvvetlerinden 4 - 5 
tanesi yaralanıyor. Okulun içindeki kız talebelerin 
saçlanndan tutup, «Sizi yaşatmayacağız» diyerek 
yerlerde sürüklüyorlar. 

Bunun üzerine Güvenlik kuvvetleri geliyor, hadi
se adliyeye :ntikal ediyor, 78 kişi göz altına alını
yor - kaçanlar ve yakalanmayanlar hariç - bunlardan 
27 tanesi... 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, lütfediniz bitiriniz efen
dim, süreniz doldu, biraz da geçti efendim. 

SABRİ TIĞLI (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkanım. 

... Bunlardan 27 tanesi tutuklanıyor tahkikat ne
ticesinde, 3 tanesinin hakkında gıyabi tutuklama ka
ran veriliyor, ki, o tabancayı boşaltan - üzücü tarafı -
bu Mecliste grupu olan partilerden birisinin ilçe baş
kanının oğludur, halen aranıyor ve tutuklanacaktır. 

Şimdi, ben hadiseyi Yüce Meclisin önüne serdim. 
Aslında, ben bu çocuktan suçlamıyorum; bu çocuk
tan, hocalannı öldürmeye kadar iten, onların arka
sındaki gözleri dönmüş cinayet şebekelerini suçluyo
rum. Yüce Parlamentonun, üstünde durması gereken 
husus budur. Nereden gelirse gelsin artık bunları bir 
noktada bitirmeye mecburuz. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Cevaplamak üzere Milli Eğitim Bakam Sayın 
Uğur, buyurun. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (is
tanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Kastamonu'da ortaya çıkan bu olay gerçekten çok 
üzücüdür. Bu olayı Yüce Meclisin huzurunda, herhan
gi bir polemik konusu yapmayacağım. 

Gerçekte, Kastamonu Eğitim Enstitüsünde birinci 
gün 30-40 kişinin saldırısı sonucunda, çok ağır dö
vülen bir genç öğrenci nedeniyle 5 tutuklu vardır. On
dan 2 gün sonra bir öğretmenin saldırıya uğrayıp çok 
ağır dövülmesi nedeniyle 2 tutuklu vardır. Biraz ön
ce dinlediğiniz olayda, daha Enstitüye yeni gitmiş, 
çok yeni gitmiş ve bu Mecliste yapılan her türlü pole
miğin dışında olan bir müdür öğrencilerinin gözü 
önünde sınıfına girenlerin muşta ve yumrukla, yap
tıkları saklın sonunda yere düştükten sonra, tam bı
rakıp giderlerken, arkadan kalanlardan bir öğrenci 
yerde yatan müdüre 7 el kurşun sıktı (CHP sıraların
dan «milliyetçi bunlar» sesleri) ve müdür kendisini 
sıraların arkasına atmak suretiyle, bacağından yara
landı; kurşun daha bacağındadır. 

Şimdi, bu tecavüz eden öğrencilerden 27 kişi tu
tuklu. 5 daha önce, 2 daha sonra, en son 27 kişi tu
tuklu ve 3 kişi hakkında gıyabi tutuklama kararı var. 
Bunlardan bir tanesi de, tabancayı müdürünün üstü
ne sıkan. Olayın başı bu, sonu bu. 

Bu olayı önünüze şunun için sergilemek istiyo
rum : Lütfen, eğitim enstitüleri, ya da Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı kuruluşlardaki olaylara bakarken, 
her tarafıyla beraber bakınız. Kimler olduğunu söyle
miyorum, çok belli. Kurşunu sıkanın kim olduğunu 
biliyorum, söylemiyorum, çok belli. 27 kişinin kim ol
duğunu biliyorum, mahkemede belli; daha önceki 5 ki
şi belli, 2 kişi belli. Hangi irtibatlar, hangi bağlantı
lar içinde oldukları belli. Nerelerde toplantılar yapıl
dığı, daha önce bu, sakin giden bir eğitim enstitüsü 
iken, birden bire, hiçbir neden yokken, dışarıdan alı
nan belirli bir kararla nasıl yapıldığı belli. Kastamo
nuluların gözleri önünde cereyan etmiş bir olay. Şim
di bu olayı önünüze seriyor arkadaşımız. Bu olaya 
ilave edeceğim bir şey yok; ama bilesiniz ki, Türkiye' 
nin çok çeşitli yerlerinde buna benzer olaylar her gün 
oluyor. Söylemiyorum, kamuoyuna çıkmıyorum, ad
larını söylemiyorum; kimlerle toplantı yaptıklarını 
biliyorum, kimlerden talimat aldıklarını biliyorum; 

ama söylemiyorum. Bir tek amacım var. Çünkü; «be
raberce, birlikte, yaşatalım» derken, biz kimsenin ar
kasında değiliz; kimsenin de, birlikte yaşatmak iste
yenlerin arkasında olmamalarını sağlayabilirim umu
duyla söylemiyorum. Böylesine bir tahrikten, kışkır
tıcılıktan, okulları kapatma teşebbüsünden, bunun için 
çocuklarımızı politikaya alet etme girişiminden, de
mokrasiye inanan hiçbir siyasal partinin yararı yok
tur, olmamıştır; tarihte olmadı, Türkiye'de olmadı, 
olmayacaktır. Hâlâ, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çatısı altında olan tüm partilerin demokrasiye inançla
rından kuşku duymadığım için, öyle görmek istedi
ğim için, öylesine inanmakta yurt yararı gördüğüm 
içindir ki, bu konuları böylesine getirmek istemiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, Eğitim Bakanlığına bağlı 
kuruluşlar, her türlü okullarda politika, siyasi partiler 
politikası, dışarıdan yönetilen politika, her türlü poli
tika, her türlü tasavvurun dışında gelişmiştir. Bunu 
durdurmaya çalışırken, alabildiğine çocuklardan yana 
ve Türkiye'deki cepheleşmenin karşısında durdurmaya 
çalışırken, Yüce Meclisten tek dileğim, olayları çok 
taraflı görmeleridir. Bakanlığın neresinde bir eksiklik 
varsa, ben bu eksikliği gideririm; ama doğrultu, bü
tün çocukları barış içerisinde yaşatmaktır. Bütün si
yasi partilerin doğrultusu bu olursa, sizi temin ederim 
çok kısa zamanda sonuç alınacaktır; yeter ki bütün 
siyasi partilerin doğrultusu bu olsun. 

MUSTAFA RONA (Artvin) — iyi idareci tayin 
et öyleyse. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Türkiye Büyük Millet Meclisinin des
teği ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesinin dı
şında olan her şeyle başa çıkılır; ama Türkiye Büyük 
Millet Meclisi iradesinin bizim, yapacağımız bu uygu
lamanın karşısında değil, bu uygulamanın arkasında 
olması lazımdır. Bu ders bir gün öğrenilir, ama çok 
pahalı bir derstir, n& öğrenene yararı vardır, ne yur
da yaran vardır. Onun için bu konuları getirmiyorum. 
Türkiye'deki olaylar Türk halkının gözleri Önünde 
oluyor. Burada olaylara yanlı bir biçim vermek hiç
bir zaman kamuoyunu etkilemez, bir avuç militanı 
ayakta tutar. Türkiye'nin, artık, militanların ayakta 
tutulmasından yararı yok; bu açık bir şefcîfde görül
dü; militanlardan kurtulalım değerli arkadaşlanm. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan siyasal 
partiler, militanlardan ne kadar kurtulurlarda, onla
rın etkisinden ne kadar dışan çıkarlarsa, o kadar yol 
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ahrız demokrasi yolunda, o kadar milli iradeye say
gılı oluruz, o kadar her türlü partiye de iktidar ola
nakları, muhalefet olanağı, ya da demokrasi rejimi 
içerisinde ayakta kalma olanağı çıkar; ama bunu 
engellersek, herkes kendi bindiği dalı keser, kimseye 
yaran yoktur. 

Bu duygularla hepinizi saygılarla selamlarım. 

(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Bakan. 

Değerli arkadaşlarım, gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGLER 

1. — Görevle yurt dışına giden Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Mete Tan'a Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcıs Faruk Sükanrın veliklik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (31329) 

BAŞKAN — Sunuşlarımız var, Okutup bilgileri
nize sunacağım efendim. 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var, okutuyorum: 

8 . 5 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Sağlık ve Sosyal Yar

dım Balkanı Dr. Mete Tan'ın dönüşüne kadar, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Dr. Faruk Sükan'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgisine sunulmuş
tur. 

2. — Görevle yurt dışına giden Devlet Bakanı 
Enver Akova'ya İmar ve İskân Bakanı Ahmet Kara-
aslan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/330) 

9 . 5 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakam Enver 
Akova'nın dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığına, imar 
ve tskân Bakanı Ahmet Karaaslan'ın vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Kurulunuzun bilgilerine su
nulmuştur. 

3. — Görevle yurt dışına giden Sosyal Güvenlik 
Bakanı Hilmi İşgüzar'a Ulaştırma Bakanı Güneş Ön-
güt'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/331)* 

9 . 5 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Sosyal Güvenlik Ba
kam Hilmi İşgüzar'ın dönüşüne kadar, Sosyal Gü
venlik Bakanlığına, Ulaştırma Bakam Güneş öngüt' 
ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

4. — Görevle yurt dışına gidecek olan Başbakan 
Bülent Ecevit'e Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım-
sıcı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere

ci. (3/332) 
9 . 5 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gldeeck olan Başbakan Bü

lent Ecevit'in dönüşüne kadar, Başbakanlığa, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu' 
nun vekilini etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

5. — Görevle yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı Hikmet Çetin'e Maliye Bakanı Ziya Müezzin-
oğlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/333) 

9 . 5 . 1978 
Millet Meclisli Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı 
Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar, Devlet Bakanlığı
na, Maliye Bakanı Ziya Müezzmoğlu'nun vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Genel Korulun bilgilerine sunul-
muştur. j 

6. — Görevle yurt dışına gidecek olan Dışişleri j 
Bakanı Gündüz Ökçün'e Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş \ 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/334) I 

9 . 5 . 1978 
Millet Meclîsi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Prof. Gündüz ÖkçüHin dönüşüne kadar, Dış
işleri, Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Hasan 
Esat Işık'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul- I 
muştur. j 

1. — Adalet Partisi Grupu adına Grup Başkanı 
Süleyman Demirel ve 81 milletvekilinin, eğitimi mil
lilikten uzaklaştırdığı; eğitim ve öğretim kurumların
da can güvenliğini sağlayamadığı; ve öğretmen ve 
idarecilere partizanca baskılar yapıldığı iddiasıyla 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 
nci maddeleri uyarınca Bakanlar Kurulu hakkında 
bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/6) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Adalet Par
tisi sayın Grupunca verilmiş bir gensoru önergesi 
vardır. Gensoru önergesi daha önce bastırılarak sa
yın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. Gensoru öner
gesini okutuyorum efendim: 

12 . 5 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Eğitimimizi, mili olma vasfından uzaklaştırdık
ları, TÖB-DERin bilinen sol ideolojisinin emri altına 
sokulmasına imkân verdikleri ve bugünkü hale dü
şürdüklerinden, başında Sayın Bülent Eeevifin bu
lunduğu Bakanlar Kurulu hakkında, Anayasamızın 
89 ncu maddesi uyarınca gensoru açılmasına dair 
grupumuz Başkanı Sayın Süleyman Demirel ve 81 
arkadaşı tarafından hazırlanmış bulunan önergeden 
10 adedi, gereği yapılmak üzere ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi 

AP Grup BaşkanvekiJİ 
Kütahya Milletvekili 

İlhan Ersoy 

7. — Görevle yurt dışına gidecek çim Samyi ve 
Teknoloji Bakanı Orhan Alp'e Ulaştırma Bakanı Gü
neş Öngüt'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/335) 

9 , 5 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

<^örev ile yurt dışına gidecek olan Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Orhan Alp'in dönüşüne, kadar Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Güneş 
Öngüt'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Meclisimizin bilgilerine sunulmuş
tur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve Anaya
sada belirtilen temel ilkelere dayanan milli, demok
ratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 

Anayasamıza göre eğitim ve öğretim, Devletin 
gözetim ve denetim hakkı, Milli Eğitim politikasının 
esasları ve amacı Temel Eğitim Kanununda gösteril
miştir. 

Cumhuriyetin eğitim kurumlarında, Devlete, reji
me ve millete sahip ve sadık nesiller yetiştirmek, ül
kemizi Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet sevi
yesine ulaştırmak temel ilkedir. 

Her yaşta Türk gencini yetiştirecek öğretmenleri
mizin üstlendiği milli görev bu amaca hizmet ede
cektir. 

Eğitim, millilikten ayrılamaz. Eğitimin milliliği, 
milli Devlet fikrinin temelidir ve hayat kaynağıdır. 

Eğitim müesseselerinin hiç birinde ülkeye ve reji
me düşman kişiler yetiştirilemez. Genç nesillerin her 
türlü yıkıcı akımların etkisi altında ve o akımlara 
açık tutularak, milli kuruluşlarımızda eğitilmelerine, 
şartlandırılmalarına Devlet seyirci kalamaz. 

Öğretmenler, görevlerini yaparken Anayasa ve ka
nunlara, milli eğitim politikasının amaçlarına uymak 
mecburiyetindedir. Öğretmenin kendi kafasındaki dü
şünce sistemi, kişisel inançları ve siyasi tercihi genç 
dimağlara eğitim politikası olarak telkin edilemez, 
uygulanamaz. Diğer bir ifade ile, öğretmenin görevi 
«eğitim» değil, «Milli eğitim» djr. Bu sebepledir ki, 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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milli eğitim politikası ne öğretmenlere, ne değişen ba
kanlara, ne de hükümetlere göre milü olma vasfın
dan uzaklaştırılamaz. 

Anayasa ve kanunlardan doğan bu ilkelere rağ
men, ideolojik şartlanma, zulüm, işkence ve beynel
milelcilik, eğitimimize her kademede musallat edil
miştir. Eğitimimiz millilikten uzaklaştırılmakta ve 
TÖB - DER'in bilinen sol ideolojisinin emri altına 
girmektedir. 

Anayasamızda ve Temel Eğitim Kanunumuzda 
ifadesini bulan Türk Milliyetçiliğine bağlı, Türk mil
letinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değer
lerini benimseyen idareciler, emsali görülmemiş bir 
partizanlık ve zulüm altında ezilmekte, milliyetçi ve 
medeniyetçi öğretmen açlıkla ölüm arasında tercih 
yapmaya âdeta zorlanmaktadır. 

Bütün bunlar pervasızca yapılırken demokratik 
cumhuriyet düşüncesine bağlı olmadıkları bilinen ba
zı kişiler kayınlarak önemli mevkilere getirilmekte, 
can ve kan pahasına kurulan Cumhuriyetimiz, ken
disine dost olmayan ellere teslim edilmektedir. 

Eğitim ve öğretim kurumlarında can güvenliği 
kalmamıştır. 

Marks'i, Engels'i Lenin'i iftiharla başlarının üs
tünde taşıyanlar «özgürlükçü» sayılmakta ve Milli 
Eğitim Bakanı tarafından tebrik edilmekte, toplantı
larına basan telleri çekilmektedir. 

Eğitimimizin üzerine çöken bu büyük kâbusu or
tadan kaldırmak ve Temel Eğitim Kanununu bütünü 
ile hâkim kılmak bütün vatanseverler için müşterek 
görev haline gelmiştir. 

Milletçe bekamızın teminatı olan Milli Eğitimi
mizin bugünkü hale düşürülmesinin sorumlusu hükü
mettir. 

Bu sebeple Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
Bakanlar Kurulu hakkında verdiğimiz bu Gensoru 
önergesinin işleme konulmasını arz ve talep ederiz. 

İsparta 
Süleyman Demirel 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

Ankara 
H. Turgut Toker 

Zonguldak 
Ömer Barutçu 

Afyonkarahisar 
Mehmet özutku 

Aydın 
Nahit Menteşe 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

Kırşehir 
Mustafa Eşrefoğlu 

Kocaeli 
Âdem Ali Sanoğlu 

Tekirdağ 
Niham İlgün 

Burdur 
Ahmet Sayın 

İzmir 
Zeki Efcoğlu 

Tokat 
Feyzullah Değerli 

Niğde 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

Yozgat 
Turgut Nizamoğlu 

İstanbul 
İhsan Toksan 

Manisa 
Yahya Uslu 

Manisa 
Halil Yurtseven 

Konya 
Necati Kalaycıoğlu 

Kastamonu 
1. Hilmi Dura 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

Urfa 
M. Celâl Bucak 

Urfa 
Necmettin Cevheri 

Kayseri 
Kemâl Doğan 

İzmir 
Aysel Uğura! 

Samsun 
S. Orhan Uluçay 

Trabzon 
Kemal Cevher 

Zonguldak 
Gültekin Kızılışık 

Bolu 
Avni Akyol 

Balıkesir 
İlhan Aytekin 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

İçel 
Ramazan Çahşkan 

Erzurum 
Osman Demirci 

Niğde 
Hüseyin Çelik 

Gaziantep 
Atila Ocak 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

Konya 
Aydın Menderes 

Manisa 
Sümer Oral 

Amasya 
E. Naci Altunay 

Kars 
Hidayet Çelebi 

Bursa 
Emin Dalkıran 

Uşak 
Galip Çetin 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Bursa 
özer Yılmaz 

Trabzon 
Ömer Çakıroğlu 

Balıkesir 
Hüsnü Yılmaz 

Giresun 
Ali Köymen 

Zonguldak 
A. Mattalip Gül 
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Trabzon 
1. Vecdi Aksakal 

Gümüşhane 
Mehmet Çatalbaş 

Manisa 
Faik Türün 

Yozgat 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 

Bursa 
Halil Karaatlı 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

Eskişehir 
Y. Cemal Özkan 

İsparta 
Yusuf Uysal 

Kastamonu 
A. Nihat Karol 

Adana 
M. Halit Dağlı 

Balıkesir 
E. Engin Tannverdi 

Denizli 
M. Kemal Aykurt 

Denizli 
A. Hamdı Sancar 

Sivas 
Terfik Koraltan 

Ağrı 
Kerem Şahin 

Kırklareli 
Hasan Korkut 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Ağn 
A. Hamdı Şam 

Artvin 
Mustafa Rona 

Kütahya 
A. trfan Haznedar 

Adana 
Hasan Gürsoy 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Afyonkarahisar 
Ali thsan Ulubahşi 

Ağn 
Mikail Aydemir 

içel 
Nâzım Baş 

Bingöl 
M. Sait Göker 

Aydın 
Behiç Tozkoparan 

Antalya 
M. Sadık Erdem 

Ordu 
Kemal Şensoy 

' İzmir 
Şinasi Osma 

Urfa 
Mehmet Aksoy 

Edirne 
Mustafa Bulut 

Ankara 
1. Hakkı Köylüoğhı 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okunmuş bu
lunan Gensoru önergesinin, Anayasanın 89 ncu mad
desine göre gündeme alınıp alınmayacağı konusunda 
yapılması gereken görüşmeler için Danışma Kurulu 
bir öneri hazırlayanladığından, Anayasa çerçevesi içe
risinde, Başkanlıkça, önergenin gündeme alınıp alın
maması konusundaki görüşmelerin 18 . 5 . 1978 Per
şembe günkü birleşimde yapılması saptanmış bulun

maktadır. Gensoru önergesi bu birleşimde görüşüle
cektir. 

2. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 
arkadaşının, 1 Mayıs'ta Taksim Alanında yapılan 
gösteriler konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Genel Görüşme Öner
gesi vardır, okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 Mayıs günü Taksim'de vukubulan gösteriler her 

yönüyle milli birliğimize ve TC Devletine karşı giri
şilmiş, Anayasayı ayaklar altına alan ve Hükümetin 
himaye ettiği bir hareket olmuştur. 

Mitingin «olaysız» geçtiği, bunun bir «aşama» ol
duğu her ne kadar Hükümet yetkililerince dile geti
rilmiş olsa da, bunun ismi tarihe Proleterya diktatör
lüğünün ön provası olarak geçecektir. 

Yurdu korumakla görevli olan 1 nci ordu 20 000 
kişilik askeri güçle ancak Devlet otoritesini kurabil
miştir. Bunun böyle olması Hükümetin her yönü ile 
nasıl bir otorite zaafiyetiyle malul olduğunun ve so
kağa teslim olmasının ta kendisidir. 

O gün dükkânlar kepenklerini indirdi, milyonlar
ca İstanbullu şehri terketti ve İstanbul sokağa resmen 
teslim edildi. 

Hükümet bunca yurttaşı tedirgin etsin, normalin 
üstündeki emniyet kuvvetleriyle yetinmeyerek 20 000 
askeri bu işe tahsis etsin, sonra da miting olaysız geç
miştir diyebilsin. 

Bu kadar kuvvetin sevk edilmesi dahi acı bir olay
dır. Ama buna rağmen yukarıdaki sözleri söylemeye, 
kızarmayacak yüz, umursamaz vicdan gerekir. 

Hükümet olarak Taksim Meydanının, kızıl mey
dan gibi kullanılmasına göz yumacak, sonra da mil
letin ve Büyük Millet Meclisinin karşısına geçip bu 
bir aşamadır diyeceksiniz. 

Yaşasın Rusya, Türkiye Komünist Partisine öz
gürlük diye meydanlarda bağırılacak sonra da Ege
menlik Ulusundur diyeceksiniz. 

Türk Bayrağı yerine kızıl bayraklar çekilecek. Hü
kümet hâlâ özgürlük teranesinden bahsedecek. 

İstiklal Marşı yerine sosyalist enternasyonal marş
tan söylenecek hâlâ Bakanlar Kurulu ayakta duracak 
ve olaya açıklık getirmeyecek ve milliyetçilikten bah
sedecekler. 

Türk bölüklerinin ve Atatürk'ün portrelerinin ol
madığı bu mitingde Lenin'in, Engels'in, Türkiye'den 
toprak isteyen Stalin'in büyük boy portreleri buluna-
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cak ve Hükümet hâlâ Atatürklüyüz diye laf edecek. 
Bu portre ve panoların önünde 24 CHP milletvekili 
yürüyüşe katılacak. 

Bu kadar çelişki içinde bulunan, bu denli uyuş
mazlık içinde olan, bu Hükümetin basiretsiz tutumu 
memleketimizi bölmeye ve rejimi yıkmaya yönelik bu 
acı hareketlere göz yummasıdır. 

Eğer bir Mayıs günü ikinci bir devrimci işçi gru-
pu bu topluluğun içine girme gayreti basan kazan-
saydı o vakit büyük bir facia daha doğacaktı. Olay 
olmadı demekle iş bitmez. Olayların içinde gizli olan 
anarşik olayların ağırlığına ve niyetlerine bakmak ge
rekir. Bu niyetleri çok iyi sezmiş olmalılar ki bu mil
letin bütünlüğüne yönelik bu yürüyüş Kıbrıs Harekâ
tında kullanılan kadar bir askeri güçle ancak önlene
bilmiştir. 

Yürüyüşçüler, anarşiyi gaye edinen topluluklar, 
yürüyüş bitince Aksaray'da yolları ve bazı vasıtaları 
gaz dökerek yakmışlar ve bunu engellemeye çalışan 
polislere ateş açmışlar ve sonunda bir polis memuru
muzu şehit etmişlerdir. 

Miting olaysız geçti diyenlerden İstanbul halkının 
neden şehri terkettiğinin cevabını sormak gerekir. 

Bu bakımdan 1 Mayıs olayları ile ilgili olarak Ana
yasanın 88 nci, İçtüzüğün 100, 101 nci maddeleri ge
reğince bir Genel Görüşme açılmasını saygılarımızla 
arz ederiz. 11.5.1978 

Tokat 
Faruk Demirtola 

Konya 
Agâh Oktay Güner 

Niğde 
Sadi Somuncuoğlu 

Elazığ 
M. Tahir Şaşmaz 

Çorum 
Mehmet Irmak 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Sivas 
Ali Gürbüz 
Gaziantep 

Cengiz Gökçek 
Erzurum 

Nevzat Kösoğlu 
Ankara 

Necati Gültekin 
Kayseri 

Mehmet Doğan 

BAŞKAN — Genel görüşme önergesi gündemdeki 
yerini alacak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

8. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuzun, 6/39 
esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair öner
gesi. (4/104) 

BAŞKAN — Bir sözlü soruyu geri alma isteği var
dır, okutuyorum : 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Emek Mahallesi Kız Meslek Lisesi ile ilgili olarak 

Sayın Bayındırlık Bakanından öğrenmek istediğim 
hususlara yeteri kadar cevabı Hükümetin bütün ic
raatlarında bulduğum için gündemin şişmemesi ama
cıyla sözlü soru önergemi geri alıyorum. 

Saygılarımla. 
Kocaeli 

İbrahim Topuz 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
9. —Bir Japon Milletvekili Delegasyonunun Kıb

rıs ITürk Federe Devletini ziyaretinden önce ülkemizi 
resmen ziyaret etmesine dair Başkanlık tezkeresi. (5/23) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık tezkeresi vardır, oku
tup onayınızı alacağım efendim. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Millet Meclisi Başkanlk Divanı 11 . 5 . 1978 

Perşembe günü toplanmış ve : 
Japonya Parlamentosu tarafından vaki talep üze

rine Dışişleri Bakanlığınca önerilen bir Japon Millet
vekili Delegasyonunun Kıbrıs Türk Federe Devletini 
ziyaretinden önce ülkemizi resmen ziyaret etmesini, 
Kıbrıs ve ambargo sorununun çözümünde Parlamen
to olarak Hükümetin çalışmalarına katkıda bulunmak 
amacıyla olumlu mütalaa ederek, bu ve buna benzer 
davetlerin Genel Kurulun tasviplerine sunulmasına 
karar vermiştir. 

Yasama Meclislerinin Dış İlişkilerinin Düzenlen
mesi hakkındaki 378 sayılı Yasanın 1539 sayılı Yasa 
ile değişik 5 nci maddesi hükmü uyarınca, Yüce Mec
lisin tasvibine sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini onayınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan uygula
maların yasalara aykırı olup olmadığını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/21) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimizin 
Genel Görüşme ve Meclis Araştırması yapılmasına 
dair öngörüşmeler kısmına geçiyoruz. 

Gündemimizin Genel Görüşme ve Meclis Araş
tırması yapılmasına dair öngörüşmeler kısmının i nci 
sırasında yer alan, 10/21 esas numaralı, îstanbul Mil
letvekili Sayın Turan Kocal ve 9 arkadaşının, Milli 
Eğitim Bakanlığında yapılan uygulamaların yasalara 
aykırı olup olmadığını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi üzerindeki öngörüşmelere kaldığımız 
noktadan devam ediyoruz. 

Hükümet bu konuda bir defa aranmıştı. 
önerge üzerinde geçen birleşimde bir sayın grup 

konuşmuştu. Şimdi söz sırası Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Yakup Üstün'de. 

Buyurunuz Sayın Yakup Üstün. (AP sıralarından 
alkışlar) 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, Hü
kümetin yerini almasında İçtüzükte mani bir büküm 
yoktur; ama yine davetin vaki olmasında fayda var
dır kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, biz beyanda bulunduk. Hü
kümet yerini alıp almamakta muhtar tabii. Biz, İçtü
zük uyarınca yaptığımız işlemi Genel Kurulun bilgi
sine sunduk. Hükümet isterse, tabii ki görüşmeleri iz
leyebilir. 

AP GRUPU ADINA YAKUP ÜSTÜN (İsparta) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Milli Eğitim 
Bakanlığının uygulamalarıyla ilgili olarak verilen Mec
lis Araştırması önergesi vesilesiyle, Adalet Partisi 
Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Eğitim bir milletin can damarıdır. Bu konu ne 
kadar konuşulsa, üzerinde ne kadar durulsa yeridir. 
Aslında Türkiye'deki bütün sorunları teke indirmek 
mümkündür; «Problemlerimizin sebebi, kaynağı, te
meli milli eğitimdir» demek, hiç de mübalağalı bir 
ifade değildir. Geleceğinin teminatı olan çocuklarını 
yetiştiren, onları sorumluluklarını kavrayacak sevi

yeye getiren, gençleri kendi öz değerleriyle bezeyen 
milletler yarınlarından daha emindirler. 

Öğrenme ve öğretme insan için en hayırlı, en kut
sal bir meşgaledir. Bizim töremizde, okuyan çocuğa, 
ilim tahsil eden gence sevgiyle, gıpta ile, gururla ve 
ümitle bakılır. Okutanın, öğretmenin huzurunda her
kes saygı ile eğilir. Hoca, eli öpülen, duası alınan 
kutlu bir kişidir. Eğitim konusunda harcanan para ve 
emek en verimli yatırımdır. İnsanı eğitmek, öğretmek 
ve bir amaca yöneltmek, onun değerini daha da yü
celtmektir. 

İnsan unsurunun eğitilmesi ve öğretilmesi, nesille
rin yetiştirilmesi, dün olduğu gibi bugünün milletle
rinin de en başta gelen görevidir. Teknik gelişmeler 
bu görevin önemini daha da artırmış, bir milletin ka
derini ve geleceğini tayin eden en önemli bir faktör 
halinde kendini kabul ettirmiştir. Bundan dolayıdır' 
ki, Anayasanın 50 nci maddesi, Devlete, halkın öğ
renim ve öğretim ihtiyaçlarını sağlama görevini ver
miştir. Bu görev ihmal edilmeden, savsaklanmadan ve 
birtakım çarpık hesaplara alet edilmeden; Anayasa, 
Milli Eğitim Temel Kanunu ve diğer kanunlar doğ
rultusunda yerine getirilmelidir. Bunun aksi bir tutum 
Anayasa suçudur. Bu suçu işleyenler kanunlardan ya
kalarını kurtaramazlar; kurtarsalar da, ölüler ve do
ğacaklar da dahil olmak üzere, milletin bütün fertle
rinin elleri böylelerinin yakasındadır. 

Devlet bünyesinde, bu görevi yerine getirmek üze
re bir Milli Eğitim Bakanlığı mevcuttur. Bu kurulu
şun gayesi kanunlarda tespit edilmiştir. Tevhidi Ted
risat Kanunuyla eğitimin tamamı Milli Eğitim Bakan
lığı elinde toplanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Dev
letin ve milletin verdiği bütün imkânlan kullanarak, 
her türlü politik mülahazaları bir tarafa bırakarak 
bu amacı gerçekleştirmekle yükümlüdür. Cumhuriyet 
Halk Partisi, daha muhalefette iken, politik amaçlar
la kışkırttığı birtakım gençler ve işbirlikçisi bir kı
sım dernekler aracılığı ile politikayı milli eğitim saha
sına sokmuş, iktidar uğruna bir yandan gençlerin ve 
çocukların, bir yandan öğretmen kitlesinin, hülasa 
Türk maarifinin kanına girmiş, canına okumuştur. 

Biraz evvel Sayın Bakanın «militanlardan kurtu
lalım» demesini sevinçle karşdıyoruz. Çünkü, Halk 
Partisi şimdiye kadar hep bu militanlara dayanarak 
buralara kadar gelmiştir. Hükümete geçer geçmez, 
27 yıllık bir hınç ve ihtirasla icraata girişilmiş, her 
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uygulama Türk milli eğitimi için bir darbe olmuştur. 
Devlet hayatında hissin, hele kin ve öfkenin karıştı
ğı icraattan hayır gelmez. Bu icraat yapıcılarına ar 
getirir, kâr getirmez. 

Ecevit Hükümetinin kuruluşu sırasında Mitli Eği
tim Bakanlığı, üzerinde bir hayli tartışılan bir bakan
lık olmuştu. Bu Hükümete ortak edilen zevat, TÖB -
DER'le karabeti bulunan bir kişinin Milli Eğitim 
Bakanı olmasına karşı çıkmıştı. Sayın Necdet Uğur' 
un MUM Eğitim Bakanı olması ile bu çevreler bir 
müddet avundular, teselli buldular, hatta vatanını, 
milletini seven herkes, bir ara bu teselliye kendisini 
kaptırmaktan alamadı. Bu durum 20 Mart 1978 gü
nüne kadar devam etti. Anarşi, 20 Mart günü An
kara'yı işgal edince, MilH Eğitim Bakanlığı da işgale 
uğradı; kapılar tutuldu, Bakanlıkta bildiriler dağıtıl
dı, katlara pankartlar asıldı, 8 nci katta sol kollar 
yukarıda ant içildi. İşte Sayın Necdet Uğur, o günkü 
bu işgali Bakanlıktan kaldıramadı ve Bakanlığı on
lara teslim etti. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu duruma düşen Milli Eği
tim Bakanlığının yaptığı işler meydandadır, yapaca
ğı işler de bellidir. Eğitim ve öğretim, amacından 
saptırılmış, felce uğratılmıştır. Eğitimin millilik vas
fına ilam harp açılmış, millilikle ilgili ne varsa silip 
süpürmek için ne lazımsa yapılmıştır. Öğretmen ve 
öğrenciler arasında «Milliyetçiyim» demek en büyük 
suç sayılmış, komünizm aleyhinde bulunmak, sürül
mek için yeterli bir sebep sayılmıştır. 

Okullar tatil edilmiş, eğitim enstitüleri aylarca 
kapalı tutulmuş, hâlâ bir kısmı kapalıdır. Eğitim yılı 
sonuna gelinmiş obuasına rağmen, bütün şiddetiyle 
devam eden öğretmen nakilleri sebebiyle dersler boş 
geçmekte, bu boşluk içinde okulların bir çoğunda 
İstiklâl Marşı yerine, enternasyonalin söylenmesi ko
nusu tartışılır hale. gelmiştir. 

Kişi hak ve hürriyetlerini hiçe sayan, hiç bir mes
nedi bulunmayan, sırf intikam için zulüm ve işkence 
mahiyetini alan tayin ve nakiller almış yürümüş, hiç 
bir devirde görülmeyen boyutlara ulaşmıştır. 

MilH Eğitim Bakanlığında; 17 genel müdür, 48 
genel müdür yardımcısı, 63 milli eğitim müdürü, 260 
milli eğitim müdür yardımcısı, 68 eğitim enstitüsü 
müdürü, 350 eğitim enstitüsü müdür yardımcısı, 750 
lise müdürü, 1 700 ortaokul müdürü görevlerinden alın 
RHŞ; yaklaşık 5 bin eğirim enstitüsü öğretmeni, yaklaşık 
6 bin orta dereceli okul öğretmeni başka yerlere sürül
müş, 350 memur, daktilo, hademe merkezden uzaklaştı 

rılmış, 2 400 müstahdem memur valiliklerce eğitim 
enstitülerinden başka yerlere nakledilmiştir. 

Sadece bir günde, Ankara Gazi Eğitim Enstitü-
• stinden 99 kişi alınarak, yollara, sokaklara dökülmüş
tür. 

SADİ SOMUNCUOGLU (Niğde) — Banş ve 
kardeşlik içinde (!) 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — MC dönemin
de ne oldu? 

YAKUP ÜSTÜN (Devamla) — Bâtıl makisün 
aleyh olamaz; onu reddediyorsanız siz niye yapıyor
sunuz? Orada uyuyacağına karşısına çık. 

BAŞKAN — Sayın Üstün, siz konuşmanızı genel 
çerçeve içerisinde lütfedin, sürdürün efendim. 

YAKUP ÜSTÜN (Devamla) — Son olarak, 
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuruluna 
el atılmış, 10 üye bir günde bu kuruldan alınarak 
ortaöğretim kurullarına nakledilmiş bulunmaktadır. 
Oranm da artık TÖB - DER'e teslim edileceği söy
lentileri yaygın hale gelmiş, gazeteler o yönlü birta
kım kişilerin ismini kamuoyuna duyurmuştur. 

Yeniden teşekkül ettirilen Talim Terbiye Kurulu, 
ilk icraat olarak, okullardan ahlâk derslerinin kal
dırılmasına karar vermiştir. Bu kararla hem bu ders, 
hem de bu ders için verilen notlar iptal edilmiş; ma
kable şamil bir sonuçla, ahlâk dersleri 1977 - 1978 
ders yılı başından itibaren yok sayılmıştır. Böyle bir 
karar ve böyle bir tutum yer yüzünde görülmüş, işi
tilmiş değildir. 

Sayın milletvekilleri, bir göreve atanacak kimsede 
aranacak en önemli özellik, liyakat ve tecrübe olma
sı gerekirken, bu bir tarafa bırakılmış; en sivri uçta-
kiler, eğitim ve öğretimle ilişiğini kesmiş militanlar, 
politikaya ve birtakım ütopyalara kendini kaptır
mış insanlar, anarşik hadiselere karışanlar; hatta ve 
hatta sabıkalılar, bir gün bile idareciliği bulunmayan
lar milli eğitim müdür, lise müdür, eğitim enstitüsü 
müdürü yapılmıştır, yapılmaktadır. 

Bunlar, kanunu nizamı bir tarafa bırakmış, orman 
konuyla dehşetengiz bir idare uygulamaktadırlar. 
Bunlardan Sayın Milli Eğitim Bakanının haberdar 
olduğuna inanmak istemiyoruz. Sayın Bakana eğitim 
ve öğretimin güven içinde yapıldığı söyleniyorsa, 
yalan söyleniyor. Bugün durum çok hazindir. Sayın 
Bakanın Ankara'da, İstanbul'da, Gaziantep'te ve 
daha bir çok il ve ilçelerde, okullarda 5 Mayısta ne
lerin cereyan ettiğinden haberi var mı? Bütün öğ
rencilerin okul bahçesinde veya salonunda toplana
rak, 6 Mayısta cezaları infaz edilen anarşistler için 
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intikam andı içtiklerini biliyor mu? Acaba Sayın Ba
kan bütün bunları anarşist saymıyor mu? Bunlara ses 
çıkarmayan Milli Eğitim Bakanlığı Atatürk Lisesin
de komünizm aleyhinde slogan söyleyen yüzlerce ço
cuğu okuldan uzaklaştırmıştır. Bu ne biçim anlayış
tır? Bu memleket bizimdir, bu çocuklar bizimdir. 

İlkokullarda küçücük çocuklar 1 Mayıs gösterile
rine zorlanmıştır. Ortaokullarda, liselerde birtakım 
derneklere zorla para toplanıyor. Bazı derneklere 
kaydolmayan çocuklar dövülüyor, okullara alınmı
yor. Sol fraksiyona mensup gençler her gün birbir
leriyle dövüşüyorlar, sınıf tahtalarını, duvarlarım 
slogan yarışı haline getirmiş bulunuyorlar. TÖB -
DER'M öğretmenlerin de bölük bölük olup bir
birleriyle kıyasıya dövüşmelerini gazeteler yazıyor, 
biz söylesek inanmazsınız. Hükümetin bir kanadı da 
bunu resmen doğruladı. Hani milliyetçiler gidince 
her şey düzelecekti? 

Eğitim enstitülerinin aylarca kapalı kalması bü
yük bir cürümdür. Bu okullarda görev yapan ida
reci ve öğretmenler bir yana, orada okuyan öğren
ciler ve onların anaları babaları cezalandırılmıştır. 
Bu okulların bir çoğu hâlâ kapalıdır; açılanlarda da 
eğitim felç halindedir. Bu bir faciadır. Böyle bir fa
cia görülmüş, işitilmiş değildir. Sayın Bakan sade
ce bu tasarrufunun hesabını veremez. Buraya çıkıp 
10 dakika konuşmakla değil, 10 yıl konuşsa, kıya
mete kadar konuşsa, bu faciayı sadece kendi vicda
nına anlatamaz. (AF sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

HASAN CERİT (Adana) — Anlama kabıJiyetiııi-
zin olmadığını biliyoruz zaten. 

YAKUP ÜSTÜN (Devamla) — Eğitim enstitü
leri konusunda yapılacak iki şey vardı. Birisi, ya bu 
çocukların kaydını silip istediğinizi yapardınız - ki, 
bugünkü uygulama bundan daha adil değildir - Ya
hut da eğitim yarı yılı olduğuna göre, artık, geride 
kalan çocukların durumunu gelecek sene düşünelim 
diyebilirdiniz; fakat bunların hiç birine teşebbüs edil
meden, maalesef okullar felç haline getirildi. 

Sayın Bakan, bu okullardan aldığınız 450 ida
recinin yerine kimlerin verildiğinden haberiniz var 
mı? Sayın Bakan, bu okullardan aldığınız 5 000 yük
sekokul öğretmeninin yerlerinin, ortaokullarda bile 
öğretmenlik yapamayacak kadar zayıf kişilerle dol
durulduğundan haberiniz var mı? Sayın Bakan, «Eği
tim enstitülerindeki uygulamalarımız yasaldır» diyor
sunuz, 5 000 yüksekokul öğretmeninin, ortaokullara 
nakli nasıl yasal oluyor? «Yasal» kelimesinin, galiba 
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sizin nazarınızda ayrı bir manası var. Sayın Bakanın 
sık sık tekrar ettiği «Irk, din, mezhep, düşünce farkı 
gözetmeksizin, hangi eğilimlerde olurlarsa olsunlar, 
herkesin kardeşçe yaşayabileceği bir ortam yarat
maktayız» sözü, herkesi, kör, alemi sersem zanne
den safiyane bir ifade değilse, yılların şuur altına 
ittiği çok yanlış bir kanaatin ifadesidir. Bu milletin 
geçmişinde böyle bir farklı işlem yoktur. Bırakınız, 
beraber görülmüş, beraber ağlamış, birlikte yaşamış 
birlikte ölmüş, aynı değerler uğruna birlikte fedayı 
can etmiş milletin öz evlatlarına farklı muamele yap
mayı; Nasturi, Keldani, Rum, Ermeni, Yahudi gibi 
gayri müslimlere bile hiç bir milletin gösteremediği, 
âdil davranma ve tolerans örneğini vermiş bir mil
letin çocuklarıyız; buna, bütün alem şahittir. Bu, 
yanlış bir kanaattir. Eğer böyle bir yanlış kanaat 
besliyorsa, haksız bir bühtandır. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Kaç yıldır aklın 
neredeydi senin? 

YAKUP ÜSTÜN (Devamla) — Bizi inkisara 
sevk eden Sayın Uğur'un bir davranışına daha temas 
etmek istiyorum. Mecliste «Fatih'in resimlerini okul
lardan niçin indiriyorsunuz?» diyen arkadaşlarımıza 
karşı Sayın Uğur, «Akrabanız mıydı?» diye muka
bele etmiştir. Akraba, yakınlık demektir. Fatih Sul
tan Mehmet, elbette akrabamızdır, bu milletin tü
münün akrabasıdır; acaba Sayın Bakanın akrabası 
değil mi? Sayın Bakan reddi miras peşinde mi? 
Milletin şeref abidelerini reddeden bir zat, nasıl olu
yor da, milletin umuruna talip olabiliyor? (AP sıra
larından alkışlar) Bunun izahı mümkün mü sayın 
milletvekilleri? 

Kıymetli arkadaşlar, bu Hükümetin kuruluşun
dan çok kısa bir zaman önce, Diyanet İşleri Başkan
lığında yapılan kanunsuz atamalarla ilgili olarak, 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız, verdikleri 
bir Meclis Araştırması önergesi vesilesiyle çok hak
lı olarak, «Kışta kıyamette atama yapılmamalıdır. 
Atamalarda mevzuata uygun davramlmahdır. Ata
malarda partizanca tutum içerisine gırilmemelidir» 
buyurmuşlardır. Bu sözlerin daha mürekkebi kuru
madan öyle atamalar, öyle tasarruflar yapıldı ki, 
şimdiye kadar görülmüş, işitilmiş değildir. Demek ki, 
Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetteyken başka, ik
tidardayken başka konuşmakta; muhalefetteyken ba
zı konulara sahip çıkması, bir gerçeği ortaya çıkar
mak ve hak arama amacına matuf değil, sadece is
tismardır. Muhalefette hak, hukuk arar görünen 
Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar olunca haksızlığın 
ta kendisi oluyor. 
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On binlerce öğretmen yerinden yurdundan edil
miş, yollara dökülmüştür. Daha önce böyle konuşan 
arkadaşlar şimdi neredeler? 

«Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, 
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinden» 

diyen arkadaşımız nerede, niçin sesini çıkarmıyor? 
O sesini çıkarmazsa, biz de ona deriz ki; 

«Onlar ki verir laf ile dünyaya nizamat, 
Bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde.» 
Devlet memurlarının tayin ve nakillerinin nasıl 

yapılacağı kanunlarda yazılıdır. Bunun da ötesinde 
bir hakkaniyet vardır. Bir memur bir kişiden ibaret 
değildir; onun çoluğu çocuğu, anası babası vardır, 
okulda okuyan yavrusu vardır. Bütün bunlar gözö-
nüne alınmalıdır. Bunlara dikkat etmeyen bir Hükü
met, tarafsızlıktan, yansızlıktan, adaletten bahsede
mez. 

İşte bu sebeplerle grupumuz Meclis Araştırması 
önergesi lehinde oy kullanacaktır. Bu araştırmanın, bu 
Hükümetin zihniyetinin ve Türk milli eğitimine yap
tıklarının tespitine, Türk milli eğitiminin meseleleri
nin araştırılmasına vesile olacağına inanıyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (AP ve MHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstün. 
Söz sırası Milli Selamet Partisi Grupu adına Sa

yın Hasan Seyithanoğlu'nda. Buyurunuz Sayın Se-
ytthanoğhı. 

MSP GRUPU ADINA HASAN SEYİTHANOĞ-
LU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, saym mil
letvekilleri; Sayın Turan Kocal ve arkadaşlarının 
Müh* Eğitim Bakanlığının uygulamaları. hakkında 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öergeleri üzeri
ne Grupumun görüşlerini arz etmek için huzurları
nıza çıkmış bulunuyorum. 

Bütçe görüşmeleri münasebetiyle Grupum adma 
yapmış olduğum konuşmada maarif konusunda ten
kit ve tekliflerde bulunmuş, bazı noktalara da dik
kat çekmeye çalışmıştım. Biz, tekrar edeyim ki, 
muhalefet etmek adına muhalefet gösterenlerden de
ğiliz. Ülke yaranma gördüğümüz her görüş ve eyle
mi desteklemeyi bir yurt görevi, bir insanlık borcu 
saynuşızdır. Gerek parti olarak ve gerekse kişi ola
rak bu anlayışın yaygınlaşmasını isteriz. Ülke yöne
timinin selameti ve dengeli yol almayı böyle bir an
layışla mümkün görürüz. Aslında ayrı partilerden 
olmamız, ülke sorunlarını bir açmaza götürmenin 
değil, bir çözüme kavuşturmanın hizmet yarışı biçi
minde anlaşılmalıdır. Oysa bizdeki demokrasi anla-
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yışı ve uygulaması böyle bir bilince aykırı bir çizgi
de yürümektedir. Böyle bir aykırı çizgide yol alışın 
aslında tek sebebi vardır: Bu da eğitim sistemimizdir, 
yahut başka bir deyişle eğidmimizdeki sistemsizlik
tir. 

Biz, oldum olası kendi sosyal bünyemize uygun 
düşen bir eğitim düzeni kuramadık. Aslında kendi
mize özgü bir eğitim düzeni kurmanın ihtiyacım da 
derinden duymuş değiliz; bunun sancısını çekmiş 
değiliz. Eğitimimizde Tanzimattan beri devam ede-
gelen Batı taklitçiliği, bizim yerli ve kişilikli bir eği
tim düzeni geliştirmemizi engellemiştir. 

Aslında taklitçilik bizatihi düşünce yeteneğini en
gelleyen bir olgudur. Gerçeğimizi ve zihnimizi Ba
tıya ipotek edince, bizi terk etti büyük ve kurtarı
cı düşünce melekesi. 

Biz Tanzimattan beri, Batı taklitçiliğinin çürük 
meyvelerini devrişen bir eğitim kurumu geleneği için
deyiz. Ülke insanımızı, özellikle aydınımızı içine 
alan açmaz budur. Yurdumuzun tarihsel geleneği
ne, sosyal ve kültürel varlığına ve birikimine ay
kırı ve yabancı kuşaklar yetiştirdik. İşte bugünkü 
demokratik ortamda verilen siyasal mücadeleler ve 
birbirimizin sesini tanımamalar; birbirimize karşı ay
kırı durum alışlar böyle ters bir eğitim düzeninde ye
tişmiş olmamızın sonucudur. 

Eğitim düzeninin gerçekçi ve anlamlı bir gelene
ğe kavuşamaması, ürettiği aydınların birbirine ters 
düşen kişiler olarak yetişmesine sebep oldu. Aynı 
Batıcı eğitim düzeni, bizdeki uygulamasıyla, arala
rında büyük tezatlar olan yarı aydınlar eline bıraktı 
ülkeyi. Birbirimizi anlamamanın, birbirimize düş
man olmanın kökeninde işte bu eğitim düzenimiz 
vardır. 

Bugün ülkemizdeki gençlik kesiminde de yoğun 
yansımasını gördüğümüz anarşi, işte bu eğitim dü
zeninin, genç kuşaktaki uzantısıdır. Gençlikteki 
anarşi, şiddet hareketleri ülke yönetiminde etkili olan 
siyasal kuruluşlarımızın kendi aralarında verdiği kav
ganın olağan bir görüntüsüdür. 

Sorarım sizlere, Türkiyedeki mevcut anarşi top
luluklarının hangisi vardır ki, bir siyasal kuruluş
la ilgili ve bağlantılı olmasın veya öyle yorumlanma
sın. Böyle yöneticilerin, böyle partilerin, böyle 
anlayışın yurt gerçeklerinden böyle kopuşun kafamı
zı ve kalbimizi Batıya ipotek edişin, bu ipoteğin eği
tim düzenini gelenekleşririşin bizi getirip bırakacağı 
ortanı işte burası olacaktır. 
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Hepimizin şikâyet ediyor görüntüsü içinde oldu
ğumuz anarşinin kanatlarını bizzat biz ülke yönetici-
lenî kendi şahsımızda, kendi gövdemiz üzerinde ara
malıyız. Anarşi, bizim yanlışımızdan, bizim kavga
larımızdan güç almaktadır. Sorunu böyle ortaya koy
madıkça, kabahati hep kendi dışımızdakilerde ara
maya çalıştıkça, çözüm bir hayal olur. Eğer sa
mimi isek, partiler ve kişiler olarak eğer gerçekten 
samimi isek erce, yiğitçe kabahati kendimizde bula
lım, bir öz eleştiriye koyulma kahramanlığını gös-
teremezsek kendimizi masum, doğrucu ve kurtarıcı 
ötekileri düşman, hain, saptırıcı görmekten kur
tulmayınca kurtuluş yoktur. 

Sayın milletvekilleri, gelelim aktüaliteye : Bir 
bakan ve bir bakanlık ki, okullardan komando
ları, ülkücüleri tasfiye bahanesiyle yüzlerce öğretme
ni görülmemiş şekilde kıyıma tabi tutarsa, bu, ayniy
le anarşiyi körüklemektir. Bir bakanlık ki, eğitim 
kurumlarını solun en ucundaki adamlara bir bağış 
olarak dağıtma yarışı içinde olursa, ülke bilerek ve 
istenerek anarşinin yangını içine atılıyor demektir. 

Ben, huzurlarınızda, yapılan büyük kıyımlar ve 
bağışlarla ilgili birçok örnekler ve isimler verme 
yolunu seçmiyorum, hiç kimsenin meçhulü olma
yan bir gerçeği, bir yanlış, ters ve kışkırtıcı uygu
lamayı tekrar dile getiriyorum. 

Ülkemiz demokrasisinin bir garip cilvesi olarak, 
her iktidara gelen hükümet, kendi siyasal düşünce
sine uygun düşen kadroları çevresinde toplamak ge
leneği içerisindedir. Özellikle üst kademeler, siya
sal iktidarlarla hep değişime uğrar, hükümetler ken
dilerine yakın ve yatkın bürokratlarla çalışma ihti
yacı ve geleneği içerisindedirler. 

tthal mali demokrasi ile yönetilen ülkelerin ge
nel kaderidir bu. Bu kader, bilgiye ve tecrübeye 
değil, siyasal tercihlere önem ve öncelik verir. Bu 
gerçek açısından her yeni gelen hükümetin üst bü
rokrat kesimde uyguladığı kadro değişikliğini tabii 
karşılamak noktasındayız. Daha doğrusu, böyle bir 
uygulamayı tabii görmeye alıştınlmışızdir. 

Ancak, bu uygulama kanunlar çerçevesinde hiz
met etmeye amade bulunan memurların birtakım si
yasal endişelerle yerlerinden alınmasını asla gerek
tirmez, gerektirmemelidir. Bilgiden, tecrübeden ve 
doğruluktan önce, siyasal tercihlerin öncelik kazan
ması veya böyle bir demokrasi anlayışının uygulan
ması aslında ithal malı demokrasisinin zaaf hanesine 
yazılacak bir noktadır. Oysa ülke yönetimi, hizip 
anlamında bağımsız düşünce yapışma sahip bilgili, 

ı adil, yetenekli kadroların yönetimimde bir dengeye 
ve kişiliğe kavuşturulabilir. 

I Böyleyken sayın milletvekilleri, bir siyasal ikti
darın değişmesi ile bugün ülkemiz şimdiye kadar 
ki, uygulama tarihinde asla görülmemiş çapta kor
kunç bir kıyım ve yıkım sergilemektedir önümüzde. 
Bu yangından başını kurtarabilmiş bir tek küçük ku
rum bile kalmadı. En baştan, en küçük ünitelere 
katlar, başta Milli Eğitim olmak üzere bütün Dev
let müesseseleri en acımasız bir kıyım bıçağının al
tındadır. 

I Ben, partim ve şahsım adına bu destanı' kıyımın 
şiddetle karşısında yer almayı bir borç biliyorum, 
Aşırı sağın ve solun karşısında olduğunu söyleyen, 
nereden gelirse gelsin anarşiye karşı çıktığını diline 
pelesenk etmiş olan bu iktidar, sürekli olarak ka
muoyuna bu imajı vermek rolünü oynayan bu ikti
dar, okullardan aşırı sağı tasfiye etmek bahanesi ile, 
yarın kendisinin bile yakasına yapışacak olan aşın 
so'un sultasında bizzat Türkiye'yi anarşinin beşi
ğinde sallamaktadır. 

İşte bu anarşinin başoyuncuları da, figüranları 
dîa Milli Eğitimin içindedir, bünyesindedir ve baş
tan başa bir genç kuşak, yeni öğrenciler ordusu bu 
anarşiyi çoğaltmanın adayı olarak eğitime çekilmiş 
#b i . 

Sayın milletvekileri, yıllardan beri normal eğı-
I tini, öğretim yapan eğitim enstitüleri, haftalardan 
i beridir yeni öğrenci almak perdesi gerisinde anarşi

ye birer yuva olarak hazırlanmakta ve eğitime ka
palı tutulmaktadır. 

Hiçbir sebep yokken eğitim enstitüleri tatile so
kulmuştur. Eğitim enstitülerinin birinci sınıflarına 
yeni öğrenci almak, bu enstitülerde eğitimi toptan 
kesintiye uğratmaya niçin sebep olsun. Onbinîerce 
öğrenci bugün ders yapamıyor. Bir yandan birinci 
sınıflara yeni öğrenci alınırken, öte yandan eski öğ
renciler, hele üst sınıflarda derse devam edemezler 
•mi? Ama hayır, aslolan bu değil bir kısım okulların 
hâlâ öğretime kapalı tutulmasının sebebi, bu okul
larda yapılmış bulunan büyük kıyımı yetersiz gör
mektir. 

Enstitülerde idareci kadrolarına uygulanan kıyı-
ı im, bütün öğretim kadrosuna da uygulamanın hazır-
I lığını, bitiremediler, bu yüzden kapalıdır bu okullar. 

Komediye bakınız sayın milletvekileri; hayır, 
| komediyi değil trajediyi görünüz: Eğitim enstitülerin

deki mescitleri kapatıyorlar. Vicdan hürriyetinin bu 
i denH prangaya vurulması dünyanın en ilkel toplu-
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munda bile yoktur artık. Öğrencilerin kendi çaba
ları ve halkımızın mütevazi yardımlarıyla, mescit 
haline getirilen birer küçük odaların bile ellerinden 
abnmasını hangi hukuk duygusuyla bağdaştırabili
yorsunuz? 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Atatürk Cum
huriyetime layds okullar onlar. (CHP ve AP sıralan 
arasında laf atmalar) 

HASAN SEYİTHANOĞLU (Devamla) — Bu 
Milli Eğitim hangi mescitte anarşi unsuru gördü? 
Hangi mescit bir anarşi ve tedhiş karargahı olarak 
görüldü? Hangi mescitte bombalar, dinamitler bu
lundu? Acaba bu Milli Eğitim, anarşiyle uzaktan ya
kından ilgisi olmayan Müslüman gençleri de mi anar
şinin kucağına itelemenin hesabı ve gayreti içerisin
dedir. (CHP sıralarından gürültüler) Buna cevap 
isterim. 

Sözlerime son verirken tekrarlıyorum: Biz doğ
runun yanındayız. Samimi ve hayırh her icraatın 
yardımcısı ve teşvikçisiyiz. Bu kıyım, bu zulüm, bu 
haksızlıklar dursun, adalet sağlansın. Biz o zaman ge
lip bu kürsüden ilgilileri tebrik edelim, teşekkürde 
bulunalım. Ama bu zulüm çarkı durmazsa, hesap 
sormanın en sert ve çetinini bizden bekleyin. Say-
gılanmla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seyithan-
oğhı. 

Gruplar adına yapdan görüşmeler sonuçlanmış 
bulunmaktadır. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Hatay) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına söz is
tiyorum. 

İSMAİL AYDIN (Uşak) — Sayın Başkan, Grup 
adına konuşacak arkadaşımız. Yetki belgesini yazı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Haydar Demirtaş, 
Cumhuriyet Halk Partisi adına. 

CHP GRUPU ADINA HAYDAR DEMİRTAŞ 
(Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adma tümünüzü en 
içten duygularımla selamlar, saygılar sunarım. 

Biraz önce AP Grupu adma konuşan arkada
şım, «Cumhuriyet Halk Partisi Türk maarifinin ka
nına girmiş, canına okumuştur» dediler. Türk maa
rifinin canına okuyan, kanına giren Cephe İktidan-
dır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Aynı arkadaşımız, «Militanlara dayanarak bu duru
ma gelmişlerdir» dediler, partinin büyümesini kas

tettiler. Militanlara dayanarak bu duruma gelen kü
çük bir fanatik partidir. «20 Martta MilM Eğitim 
Bakanlığı işgal altına alındı» dediler. Cephe döne
minde işgal altında olan Milli Eğitim Bakanlığı fa-
şoların ve faşigolann işgali altındaydı. Şimdi ulu
sunun hizmetinde bir MilM Eğitim Bakanlığı vardır. 
(AP sıralarından «Ooo maşallah» sesleri) İstiklal 
Marşına gelince, İstiklâl Marşına, Türkiye'nin her 
köşesinde sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisidir. 

Ahlak derslerinin Danıştayın verdiği karara uygun 
olarak geçici olarak kaldırılması ve yerine yeni 
müfredatın hazırlanarak önümüzdeki yılda yürür
lüğe girmesi Danıştay emridir. Danıştay enirine uy
mak Bakanlığın başta gelen görevidir. Bunu her
kes böyle bilmelidir. 

Şimdi gelelim MC döneminin bıraktığı Milli 
Eğitime .5 Ocak 1978'de göreve başlayan Ecevn\ 
Hükümetinin Milli Eğitim Bakam Sayın Necdet 
Uğur Cepheci iktidardan nasıl bir miras aldı, ön
ce bunun üzerinde durmak gerekir. 

MC döneminde okulların genel görünümü şöy
leydi: Hemen tüm okullarda faşizm provası ve uy-
gulamalan yer alıyordu. Kaba kuvvete dayalı bir 
diktatörlüğe özlem duyanlarla bunların dalkavukla
rı gözlerini ulusumuzun öz varlığı olan çocuklan-
mıza ve okullarımıza diktiler. Kendilerine özge 
şifreli emirler veriyorlar, bu katı emirlerle bu katı 
emirlere uymayanlar, ya da bunlan eleştirenler en 
kaba biçimde cezalandınlıyordu. Dikta hevesleri 
kendilerinin yakalandığı bu ruhsal ve sosyal hasta
lığı, gençlere de bulaştırmak için obalar kuruyor 
kıyımlara yöneliyor, hayatının baharında olan bu 
çocuklara bol keseden rütbeler dağıtıyordu, eylemle
rine göre de, bu çocukların rütbeleri büyütülüyor
du; kendileri gibi düşünmeyenler dövülüyor, sövü
lüyor ve okullardan atılıyordu. En doğru ve mutlak 
doğru görüş kendi görüşleri kabul ediliyor; bunun 
dışındaki görüşler tehlikeli ve hatta vatan hainliği 
sayılıyordu. Okullarda çok geniş bir jurnalci kad
rosu oluşturulmuştu. İradesi zayıf ve kişiliği tam 
Oluşmamış bireyler kendilerini jurnalcıhkla görevli 
sayıyorlardı, birçokları da çıkarları için jurnalcilik 
yapıyorlardı. Hatırlayacağınız gibi, «bizim haber 
alma örgütümüz Devletin haber alma örgütünden 
daha güçlüdür» diyenlerin haber kaynağı bir ölçüde 
bu jurnalci kadroya dayalıydı. Akü var mantık var, 
sınırlı amaçlı ve yasal bir derneğin haber alma ör
gütü Devletin haber alma örgütünden daha güçlü ola
bilir mi? Devletin tüm teknik araç ve gereçleri yanın
da binlerce görevli elemanlan yanında, kendini «ül-
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kücü» sayan küçük bir derneğin haber ahna örgütü 
Devletin haber alma örgütünden nasıl güçlü olabilir? 

Aslında kendilerini ele vermişlerdir; şöyle ki : İl
legal çalıştıklarını ve daha üstün haber ahna örgütü 
kurduklarını söyleyenler, Devletin tekniğinden daha 
üstün dış kaynakların haber örgütleriyle birlikte ça
lıştıklarını kendi dilleriyle ortaya koymuşlardır. MC 
döneminde toplumun değer yargıları alabildiğine istis
mar ediliyordu. Örneğin, din, milliyetçilik ülkücülükle 
tarihi değerlerle tarihi kişiler yoz ve çarpık bir biçim
de sunuluyordu. Büyüklük hegomonyaları, şovenlik 
duyguları körükleniyordu. Böylece okullarda ırk ayrı
mı, din ayrımı, dil ayrımı, mezhep ayrımı ve bölge ay
rımı acımasız bir biçimde körükleniyordu. Hatta, bu
nun daha açık belgesel kanıtı, Bakanlıkça bastırılarak 
hazırlattırılan, Talim ve Terbiye Kurulunun onayın
dan geçirilen bir felsefe kitabında, toplumumuzun bir 
kesimine küfrediliyordu. Üstelik bu kitap, kendisine 
küfredilen öğrenciye okutturuluyor, yazılı sınavlarda 
özellikle bu bölümü soru olarak soruluyordu. Sonun
da, toplumumuzun her kesiminden tepkiler gelince, 
zamanın Milli Eğitim Bakanı, bu çağdışı kitabın yal
nızca bu sayfalarının okutuhnaması için genelge ya
yınlamak zorunda kalıyordu. 

Toplumumuzun bir kesimi olan Alevi kesimine kü
fürler dolu olan bu kitap hâlâ okutulmaktadır; yal
nız, bu sayfalar çıkartılarak okutulmaktadır. 

Sizin, Yahya Demirel örneği elinize sahip olmadı
ğınızı biliyorduk, dilinize de sahip değilsiniz, belinize 
de sahip değilsiniz; küfretme hakkını nereden alıyor
sunuz?.. (AP sıralarından gürültüler) 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Müezzinoğlu'n-
dan bahset, Müezzinoğlu'nun kardeşinden de bahset-
sene!.. 

RECEP ÖZEL (İstanbul) — Müezzinoğlu ne oldu? 
Erkeksen cevap ver oradan. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — TIR kaçakçılığın
dan bahset. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Okullar bi
limsel niteliğini yitirmişti. (AP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Özel, Sayın Sarı, Sayın Boz, 
efendim rica ediyorum sükûnetle sürdürelim. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Rap rap, 
tap tap disipliniyle zincir, bıçak, kama ve ateşli silah 
seslerine karışan kurt ulumaları, okulların ortak nite
liği haline getirilmişti. 

Sayın milletvekilleri, MC döneminde okulların 
salonlan ve derslikleri siyasi nitelik taşıyan resimler 

) ve yazılarla donatılmıştı. Kurt heykelleri, kurt resim
leri, kurt rozetleri, kurt yüzükleri, kurt kemerleri gibi. 

Gözlem, deney, araştırma, inceleme, özgür düşün
ce engelleniyor ve bilimsel tavır geliştirmeye engel 
olunuyordu. Dogmatik olarak 4 ayaklı zavallı bir 
kurt yeğleniyordu. Artık, okullar okul olmaktan çıka
rılmıştı; işgal edilmiş ve üst durumuna getirilmiş, her 
an şifreli emir bekleyen komando kampları haline ge
tirilmişti. MC'nin bıraktığı miras işte budur arkadaş
larım. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Özellikle eğitim enstitüleri ve Milli Eğitim Bakan
lığına bağlı kimi yüksek okullara öğrenci alımlarında 
yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak ikinci bir 
sınav uygulamalarına gidilmiş, bu sınavlarda belli kü
çük bir partinin başkanının doğum tarihi, kızının adı 
ve kendilerince doktrin sayılan görüşleri soru olarak 
sorulmuştu. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Yalan, ya
lan. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Belli ocak, 
oba veya dernekten kart getirilmeden de kayıt yapılmı
yordu. Okullarda özel rütbeli ve silahlı militanlar, belli 
gazete ve dergileri öğrencilere zorla satıyor, zaman 
zaman da gözdağı vererek para topluyorlardı. MC'nin 
bıraktığı miras işte budur arkadaşlarım. 

Bu paralar hiç kuşkusuz birtakım karanlık yön
temlerle silah haline dönüşüyordu. Silahlı, faşist mili
tanlar öğrencileri zorla yürümeye, eyleme geçiriyor-
Iardı... 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Komünist mili
tanlardan bahset. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — ...Uluya
rak, ürüyerek okullar basılıyor, öğrenci yurtları bası
lıyordu. 

Başlangıçta belli bir okula girebilmek için veya 
gençlik heyecanının tutkularına kapılarak faşist eyle
me katılan pek çok genç pişmanlık duyuyor ve her 
şeye kahrederek dönüşe yelteniyorsa da, dünü karan
lık, bugünü karanlık, geleceği karanlık bir başbuğ tas
lağının «davadan dönme» kararına uygun olarak si
lahlara boy hedefi oluyordu. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Bu gençlere ulusun yüce kürsüsünden sesleniyo
rum : Bu kör davadan dönünüz, arkanızda devlet var
dır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Biraz da Ka-
raoğlan'dan bahset. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, MC döneminde okullar kendiliğinden bu 

22 — 



M. Meclisi B : 145 16 . 5 . 1978 O : 1 

duruma gelmedi. Başta o dönemin Milli Eğitim Ba- I 
kanlığı koltuğunda oturanlar adım adım bu durumu 
oluşturdular. Bu bakanlar onbinlerce öğretmem ora
dan oraya sürdüler. Hiç bir gerekçe göstermeden, hiç 
bir araştırma, inceleme, soruşturma yapmadan ken
dilerini devlet yerine, yasa yerine koyarak Atatürkçü, 
çağdaş, bilimsel nitelik taşıyan öğretmenleri eşlerin
den, çocuklarından ayırarak sürdüler. Bu onbinlerden 
birisi de bendim. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Yakayı ele ver
din, ne olduğun anlaşıldı. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Açtık Da-
nıştaya dava, kazandık; ama MC'nin Milli Eğitim Ba
kanlığı koltuğunda oturanlar uygulayamadılar. Yetki
lerini, devletin zararına kullandılar. I 

Tazminat davaları açıldı, kazanıldı. Ceplerinden I 
ödeme caseritini, basiretini gösteremediler. İcra kor
kusundan mal varlıklarını yakınlarına devrettiler. 

Alınan, sürülen, kıyılan yöneticilerin, öğretmenle
rin yerlerine mesleki formasyondan yoksun, eli ka
malı, beli silahlı, kafası güdümlü, insancıl ve bilimsel I 
tavırdan yoksun militanları yerleştirdiler. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Şimdiki gibi. 
HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Okullara, 

öğrenci yurtlarına yerleştirilen bu faşist militanlara I 
içeride yataklık yaptılar. Suçluyu yakalayan polisi gö- I 
revini yaptığı için sürdüler. Milli Eğitim Bakanlığı 
merkez binası faşolarm, faşogoların işgali altına girdi. I 

Özellikle Türkiye'de demokratik seçim yoluyla ik- I 
tidara gelemeyeceğini bilen küçük bir.fanatik parti, I 
yağma ve işgal yöntemine başvurarak okuma özgür- I 
lüğünün yok olmasına etken oluyordu. I 

İşgal nedeniyle onbinlerce genç can güvenliği ol- I 
madiği için, okullara gidemiyordu; işte MC'nin bırak- I 
tığı milli eğitim mirası. I 

Özetlersek; MC döneminde onbinlerce sürülmüş, I 
kıyılmış, eşinden ayrı yaşatılmış öğretmen; yüzlerce I 
genç ölü; sağdan olsun, soldan olsun, benim çocuğum, I 
senin çocuğun, bizim çocuklarımız, binlerce gözyaşı I 
akıtan ana, baba; yozlaştırılan, şartlandırılan, cephe-
leştirilen ve de harcanan Türk gençliği; yakalanmayan, I 
kasıtlı yakalanmayan, sokaklarda gezen katiller; silah I 
deposu haline getirilmiş yurtlar, okullar; bilimsel ni- I 
tetiği olmayan ve belli kişilere çıkar sağlamak için I 
yazdırılıp, bastırılan ders kitapları... İşte acı gerçek I 
budur, MC'nin bıraktığı acı tablo budur arkadaşlarım. I 

Sayın Milli Eğitim Bakam Necdet Uğur'un tutu- I 
muna gelince : Sayın Uğur, göreve başlar başlamaz I 
hukuk devletinin gereği olan Danıştay Kararlarını uy- | 
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gulamakla işe başladı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının ve Yüce Meclisin çıkardığı yasaların gereğini 
yerine getirdi, elinde Danıştay kararı olan yönetici 
ve öğretmeni eski görevine dönderdi; bu mu TÖB -
DER'în emrine girmek. 

Bu, ne TÖB-DER'in ne Cumhuriyet Hafit Parti
sinin, ne de Sayın Necdet Uğur'un emri değildir. Bu, 
Anayasanın emridir, Danıştay kararını uygulamak 
Anayasamn eniridir; bunu herkes böyle bilsin (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Uğur, tüm tutumuyla MC döneminin bırak
tığı kötü mirası ortadan kaldırmak için girişimlerde 
bulunmaktadır. - Türk Ulusu hiçbir zaman cephecilik 
anlayışını benimsemedi, içine sindiremedi. Bütün zor-
lamara karşın, bütün baskılara karşın Türk Ulusu 
bunu içine sindiremedi. 

Ne acıdır ki Cepheci tarafların da içine sindirme
diği bir durum var, o da Danıştay kararları ve hu
kuk devleti kurallarıdır. Sayın Milli Eğitim Bakam 
yalnız Danıştay kararlarını uygulamakla kalmadı, iş
gal altında bulundurulan, Bakanlığına bağlı yüksek
okullara müfettişler gönderdi. Bunların raporlarına 
dayalı olarak okuma özgürlüğünü engelleyen, can 
güvenliğini tehlikeye sokan ve Türk ulusunun içine 
sindiremediği cephecilik anlayışım uygulayan ve de 
suç işleyen yöneticileri de, özlük haklarına dokun
madan aldu Buna «aldı» da denmez, «yasaların em
rini yerine getirdi» denir. 

Eğitim enstitülerine yeniden öğrenci alınırken hiç
bir okulda puan sıralamasının dışına çıkılmadı. İd
dia edildiği gibi ne TÖB - DER, ne de «CHP kartı» 
gibi bir durum söz konusu olmadı. Sağcı da olsa, sol
cu da olsa, puan sıralamasına göre öğrenci alındı. İş
te canh örneği benim çocuğum - Cepheciler, kafala
rınıza iyice sokun - benim çocuğumun 359 puanı var
dı, puan sıralaması çocuğuma gelmediği için alınma
dı. Ama Cepheci İktidar olsaydı, bir solcu çocuğun 
yerine benim çocuğum girerdi. 

İnsancıl bir eğitime kavuşan bu çocuklar, yavaş 
yavaş faşist şartlanmalardan kurtularak gittikçe de-
mokratlaşacak ve ışığı gördükçe aydınlanacaktır. Hü
kümetin böyle demokrat bir eğitim uygulaması sonu
cu gözleri açılan gençler, birer birer faşist yuvalarını 
bırakacak, oba, ocakları bırakacak, terk edecek; 
«Başbuğ» geçinenin, «Davadan döneni vur» emrine 
rağmen, bu gençler demokratlaşacaktır. 

Sayın Necdet Uğur, banşı, kardeşliği, güvenliği, 
birliği, bütünlüğü sağlama uğraşı içindedir. Ulusunu 
ülkesini seven herkes ona yardımcı olmak zorunda
dır bu aşamada. 
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TÖB - DER'e gelince; ağzınızda sakız gibi çiğne
diğiniz TÖB - DER'e gelince: Türkiye öğretmenleri
nin en büyük yasal öğretmen örgütüdür. Sayısı yüz-
binleri bulan üyesi vardır. Eş ve-çocuklarıyla hesaba 
katarsak buradaki bazı küçük partilerin aldığı oylar
dan da daha fazladır. Her üç öğretmenden ikisi de 
TÖB - DER'lidir. Yasal bir örgüttür. 

TÖB - DER'li öğretmenler Türkiye ölçülerindeki 
bu sayısal çoğunluklarıyla sizin belirttiğiniz gibi duy
gusal ve çağ dışı bir tutum içinde olsaydı çocukları
nız, bulundukları sınıftan bir üst sınıfa dahi geçemez
lerdi. Siz, onlara kıyım ve kırım uyguladınız, bitire-
mediniz, tüketemediniz, sindiremediniz. Şimdi anım
sıyorum; benim sınıfımda bulunan bir AP'li il baş
kanının kızı 9 alıyordu, 10 alıyordu; hak ettiği için 
alıyordu. Cephe döneminde ise AP'lilerin çocukları 
okullara bUe giremiyordu. Sizin çocuklarınızı da 
kurtardı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hiç kimse Atatürkçülük konusunda Milli Eğitim 
Bakanı Sayın Necdet Uğur'dan ve Cumhuriyet Halk 
Partisinden daha titiz ve daha samimi olduğu savın
da bulunamaz. 

Okullardan indirttirilen it resimleridir, kurt resim
leridir. (AP sıralarından «O tarafa bak, o tarafa» 
sesleri) O tarafa da bakıyorum, o tarafa da bakıyo
rum. Okullardan indirttirilen it resimleridir, kurt 
resimleridir. Türk büyüklerinin resimleri layık oldu
ğu en yüce yere asılmaktadır. (CHP sıralarından al
kışlar.) 

Cephe döneminde çok gördük, çok yaşadık; Ata
türk rozetini takan çocuklar okuldan atılıyordu, di
sipline veriliyordu; yerine kurt rozetleri zorla taktı
rılıyordu. Bu, Cephenin bıraktığı mirastır. 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, süreniz bitmek üze
redir, lütfen konuşmanızı bitirin efendim. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Peki efen
dim, peki Sayın Başkanım. 

Sayın Necdet Uğur'un yönetime getirdiği yönetici
lerdeki nitelik de şöyledir : 

1. Atatürk'ün «Yurtta barış, dünyada barış» il
kesine bağlı öğretmenleri, yöneticileri işbaşına getir
mektedir. Atatürk'ün dil devrimine bağlı öğretmen
leri, yöneticileri işbaşına getirmektedir. Atatürk'ün 
giysi devrimine bağlı eğitimcileri, yöneticileri işbaşı
na getirmektedir. Atatürk'ün kadın haklarına bağh, 
saygılı yöneticileri, öğretmenleri . işbaşına getirmekte
dir. Atatürk'ün uygar yasalarla geliştirdiği hukuk 
devrimine bağlı eğitimcileri, yöneticileri işbaşına ge

tirmektedir. Atatürk'ün halifeliği yıkarak kurduğu 
demokratik Cumhuriyet yönetimine bağh, yü
rekli öğretmenleri işbaşına getirmektedir. Atatürk'ün 
laiklik devrimine bağlı öğretmenleri işbaşına getir
mektedir. Atatürk'ün sanat devrimine bağlı öğret
menleri işbaşına getirmektedir. Atatürk'ün izinde oluş
turulan 27 Mayısın getirdiği sosyal adalet ilkelerine 
bağlı öğretmenleri işbaşına getirmektedir. 

BAŞKAN — Efendim süreniz bitti. 
HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Toparlı

yorum Sayın Başkan. 
Kuşkulu ve jurnalci öğretmenleri işbaşına getirme

mektedir. Yalnız öyle anlaşılıyor ki, anarşiden medet 
umanlar büyük bir. telaş içerisindedirler. Ecevit Hü
kümetinin Sayın Milli Eğitim Bakanı sağcı da olsa, 
solcu da olsa Türkiye'de barış içinde bir eğitimi, öğ
retimi amaçlamıştır. 

Şunu öz olarak belirtmek isterim: Okullarda kurt 
gibi ulumak eğitim değildir, milliyetçilik değildir. 
Okullarda silahlı eylemde bulunmak eğitim değildir, 
milliyetçilik değildir. Okullarda çocukları cephelere 
bölmek eğitim değildir, milliyetçilik değildir. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — 1 Mayısa iştirak et
mek?... 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Okullarda ro
bot piyonlar yetiştirmek eğitim değildir, milliyetçilik 
değildir. 

Okullarda bilinçlendiği için kör kurşuna hedef ol
mak, eğitim değildir, milliyetçilik değildir. 

Okullarda dil ayrımı, din ayrımı, mezhep ayrımı 
yapmak eğitim değildir, milliyetçilik değildir. Cum
huriyet Hükümeti tüm bu yanlış anlayışları ortadan 
kaldırma girişimi içindedir. Eğitimin temelinde ço
cuk sevgisi, insan sevgisi, ulus sevgisi, yurt sevgisi, 
bilim sevgisi, sanat sevgisi, özgürlük sevgisi, çağdaş 
yasa sevgisi, iş sevgisi, emek sevgisi, üretim sevgisi 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, süreniz geçti; beni 
zor durumda bırakmayacağınızı tahmin ediyorum ve 
sözünüzü kesme zorunda bırakmayacağınızı da aynı 
zamanda umuyorum. Sayfadan sayfaya geçiyorsunuz; 
geçti süreniz efendim, rica ederim. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Türk mil
li eğitiminin sağlığa kavuşması sizi rahatsız ediyor di
ye Sayın Necdet Uğur bu yönden vazgeçmeyecektir; 
bunu böyle biliniz. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtaş. 
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Gruplar adına sürdürülen görüşmeler şu anda so
nuçlanmış bulunmaktadır. 

Önerge sahibi olarak Sayın Turan Kocal, söz iste
diniz, buyurunuz efendim. Süreniz 10 dakikadır. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Mitli Eğitim Bakanının tutumunun yasalara aykı
rı olduğunu ifade ederek Meclis Araştırmasının yapıl
masını arkadaşlarımla beralbei* Memiş ve bu nedenle 
söz aHmış bulunuyorum. Benden evvel konuşan siyasi 
parti grup ©sözcüleri bu isteğimizin lehinde oy kulla
nacaklarını, bir grup hariç o?mıak üzere beyan ettiler. 
Ayrıca istediğimizin doğruluğunu da ispat için Milli 
Eğitim Bakanının tutum ve icraatlarına da misaller 
vermek suretiyle gereğini talep ettiler. 

Biz MecUîs Araştırması talebimizde bazı iddialarla 
ortaya atıldık. Bu iddialarımızın doğruluğunu ve Sayın 
Bakanın yasaları nasıl dinlemediğinin vakalarla tespi
ti için araştırma yapılmasını istiyoruz. Söylediklerimi
zin ispatı sadedinde birkaç misal vermek isterim. 

1. Yalova Lisesi Müdürü İsmail Ezgi ve muavin
leri Saımi Aydın, Akın Öcel, Nezihe Cüneyt ve Cemal 
tnce'nin çeşiıtM uzak vilâyetlere nakitleri çıkar, Okul 
Müdürü TÖB - DER'in üyesi olmadığından, muavin
lerinin de TÖB - DER'e üye oynadığı zannıyla olur 
bu iş; fakat YaDova Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Baş
kam ve TÖB - DER Başkanı Ankara'ya gelerek mua
vinlerin TÖB - DER üyesi ve Cumhuriyet Halk Psril-
li oBduklarını söyleyince, ikinci bir emirle, tekrar ve yal
nız muavinlerin tayinleri Yalova Lisesine çdtar; fakat 
müdür gitti gider. 

GÜNAY YALIN (Ordu) — İsabet olmuş, bîr yan
lışlık düzeltiFımiş. 

TURAN KOCAL (DevamÜa) — 2. Uşök Eğitim 
Enstitüsünde militan TÖB - DER üyesi öğretmenle
rin talebelerden makbuz karşılığı para topladıklar* bir 
vakıadır. Makbuzun tarihi 25 . 1 . 1978 ve nuLuarası 
0<755G4'dür. Makbuzun okul aile bîrîlğlne alî olduğu
nu zannetmeyin; makbuz Uşak ili Cumhuriyet H a k 
Partisine aittir. 

3. Eğitim enstitülerine yeni atanan öğretmenlıe-
rin hepsinin TÖB - DER üyesi olması acaba tesadüfi 
midir? Ayrıca bu öğretmenler, Sayın Bakanın defa
larca ifade ettiği giibl, ihtisas sahibi midirler acaba? 
Hayır, arkadaşlarım. Çoğu ortaöğretimde dalıi görev 
almamış şahıslardır. 

4. Bakanlığın Uşak Eğitim Enstitüsüne yazdığı 
özel bir yazı var; 16 . 3 . 1978 tarih ve 1G422 sayılı 
yazı. Tunceli'den gelecek ve isimleri sonradan bildû-

ılîecek kişilerin Eğitim Enstitüsüne alınmalarına alt 
İsiek yazısı. 

5. Kars J>eĞ£ Korkut Eğitim Enstitüsü Müdürü
nün savcılıktan aldığı bir belge ile «okul içinde ve dı
şında hiçbir suçu yoktur» yazısına rağmen, indi ola
rak suçlu ilân edilmesi ve sürgüne tajbi tutulması... 
Evet suçu var, TÖB - DER üyesi değil. 

6. Gazi Eğitim Enstitüsünden bir günde, dünya
nın hiçbir yerinde görülmemiş şekilde 68 öğretmenin 
sürülmesi. 

7. Zihniyet ve ideolojileri kamuoyunca belSi ve 
tescilli olan şahısların Talim Terbiye Kuruluna getiril
mesi ve bunların orta eğitimdeki ahlak derslerinin 
kaldırılmasına karar vremesi ki sayın Cuml'ıurıjyct 
Halk Partisi sözcüsünün söylediği gîbi değil o iş. 

8. Yapılan sürgünlerde artık okul da baÇunm»-
makta ve bu nedenle hayali kasabalar yaratılmaktadır. 

j Bir misal vereyim: Milli Eğitim Bakanlığının 
! 15 . 3 . 1978 tarih ve 5570 sayıh yazılarıyla Konya 
İ - Beyşehir - Tuzîukçu kasabasına bir sürgün yapılır. 
i Halbuki, Konya - Beyşehir kazasının «Tuzîukçu» dîye 
İ bir kasabası yoktur. 
I FERHAT ARSLANTAŞ (tzmir) — ÖMileri soru

yordunuz? 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Mahkeme 

inisin? 
TURAN KOCAL (Devamla) — Misallerimizi on-

binlerin üzerine çıkarmak mümkün, saymaya zaman 
i yeterli değil; fakat zamanı geldıiğinde hesap sorulmak 
; üzere dosyalan bizde mevcuttur. 

j Sayın Bakan, «Yansız ve tarafsızım» diyorsunuz; 
| fakat tutumunuz acaba öyle midir? Yapağınız nedir? 
İ Türkiye'de ne kadar öğretmen okulu varsa hepsinin 
| öğretmenlerini fasılalarla sürgün edierek okulan bo

şaltmak, bunların yerine militan, TÖB - DER üyesi 
olanları tayin etmek ve iş tamamlanınca Okulu açmak. 
Okul açılınca, TÖB - DER'M idareciler, istemedikleri 
öğrencileri okuldan uzaklaştırmak için akla gelme
yecek bahaneler yaratmak suretiyle sürgünler yapmak, 
hiçbir bahane bulunmayınca da, bizzat hadiseyi ken
dileri çıkartmak ve hazır olan isim lkiîeEeriyle toplu 
talebe sürgünlerini teşkil ve temin etmek. Şu ana ka
dar sürgün sayısı mevcudun yarısını tamamlamış du
rumdadır. 

Sayın Bakanın, Meclis kürsüsünden «Tarafsızım» 
dediği şu günlerde dahi Kastamonu'da bir oyun oy
nanıyordu. İşte bu oyun: 

Sürgün edilen talebeler gittikleri okullara okul 1:1a-
recilerince alınmıyor, dövülüyorlar, POL - DER de 
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Bir balkan partisinin bakanı nasıl olur ve bunu na
sıl söyler? îşte biz bunu ispat etmeye çalışıyorduk. Sa
yın Bakan bu sözüyle «Cumhuriyet Halk Partisi teş
kilâtı ne derse ona hizmet ederim» diyor, Cumhuriyet 
Halk Partisiyle söz ve sazında işbirliği içinde olan 
«TÖB - DER ne derse ona hizmet ederim» diyor. 

Partili olabilirsin, fakat partinin görüşlerinde ol
masına rağmen yasalarca müsaade edilmeyen birta
kım partinin görüşlerini, yasaları dinlemeden icraya 
koyamazsın. Anayasanın 1G<5, 1C|6 ve !Cı7 nci madde
lerine uymaya mecbursunuz. Fakat bunları hiç dinle
miyor, Anayasayı dama kaldırıyorsunuz. 

Sayın Bakan tekrar buraya gelir ve sözünüzü te
vil etmeye çalışabilirisiniz. Ne kadar tevil etsen dahi, 
ok yaydan çıkmıştır. Sözünle de ve icratınla da mey
dandasın. Güneri balçıkla sıvayamazsınız. 

Sayın Bakana düşen tek bir görev vardır, o da 
şudur: «Zamirim anlaşıldı, deşifre oldum sinei mil
lete dönmek» deyip, istifa etmendir. (CHP sıraların
dan gülüşmeler) 

Sayın milletvekilleri, işte bu nedenlerin, yine siz
lerin kararıyla ve tespitiyle bütün çıplaklığıyla mey
dana çıkarılması için önergemizin desteklenmesini is
tiyoruz. Benden evvel burada konuşan Cumhuriyet 
Halk Partisi sözcüsü konuşmalarında kendi hayal 
mahsulleri, hakla asla alakası olmayan, hiçbir şekil
de meselelerin derinlemesinden bilgisi olmayan bir 
anlayış ve felsefe içerisinde, hayal mahsulü ve şaira
ne, dostundan almış olduğu ifadeleri kullanmış oldu. 

Hepinizi saygıyla Ve sevgiyle selamlarım. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın KoçaL 
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Meclis Araştır

ması üzerindeki öngörüşmeler tamamlanmış bulunmak
tadır. 

Önergeyi onayınıza sunacağım: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

İÜLEN ÎŞLER 

j BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şu anda tüm 
gruplarımızın imzasıyla bir Danışma Kurulu önerisi 
gelmiş bulunmaktadır. Bu öneriyi okutuyorum efen
dim. 

yardımcı oîuyor, valiye şikâyet ediliyor, validen alı
nan cevap: «Size iyi yapılıyor.» 

Misal mi istersiniz; işte Rize Valisi... 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Nerede öyle va-
lifer? 

TURAN KOÇAL (Devamla) — Pekiyi, şimdi Ba
kanın sözlerine nasıl inanalım, burada görevliler mi 
Bakam dinlemiyor, yoksa Sayın Bakan mı mavi bon
cuk oyunu oynuyor? Bize kalırsa, Sayın Bakan, as
lında söylediklerini yapmaya çalışmaktadır; fakat 
Mili Eğitim Bakanı - görünürde ve şekilde Sayın Nec
det Uğur Bakandır - sözünü dinleteimıemckte ve ne 
de icrada bulunabilmektedir. Hazırlanan emir ve ta
limatnameleri imzalamaktan ileri gidememeikitedir. 
Hakiki icra bakanı, söz sahibi bakan TÖB - DER'iin 
Genel Başkanıdır. 

Sayın Bakan sürgün edilen öğretmenlerin yerine 
atananlardan, tarafsız olduğunu ifade etmesine rağ
men, TÖB - DER'îi oümayanları acaba sıralayalbilir 
mi, söyleyebilir mi? 

Sayın millet vekilleri, işte bunları tespit edelim. 
Kaç aile eşlerinden ayrıldı? Ne kadar 70ı sentlik büt
çeden harcırah verildi? Yasalar nasıl rafa kaldırıMı 
Bunları öğrenelim. 

Bakınız sayın arkadaşlarım; Milli Eğitim Baka
nı 11 . 5 . 1978 tarihinde bu kürsüden ne diyor (Ay
nen, son cümlesini okuyorum): 

«Ben kendi partimin bakanıyım, kimiseye hizmet 
etmem başka. Şahsen bu Hükümeti ve bakanların tu
tumunu beğenmeyebilirim; fakat güvenoyu almış bir 
Hükümeti de, bakanlarını da Türkiye Cumhuriyeti
nin Hükümeti ve bakanları olduğunu kabul etmeye 
mecburum. Aynı şekilde bütün bakanların da ken
dilerine güvenoyu veren ve Vermeyenlerin de bakanı 
olduğunu unutmamaları greklidir.» 

VI. — GÖRÜi 

1. — Cezaların İnfazı hakkındaki 647 sayılı Ka
nuna bir ek madde ile geçici 7 nci maddeye bir fıkra 
ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ile Adana Milletvekili Alparslan Türkes 
ve 4 arkadaşının, 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkında 
Kanunun 1712 sayılı Kanunla değişik 19 ncu madde
sinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (1/114, 2/535) 
(S. Sayısı : 74) (1) 

(1) 74 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

Danışma Kurulu Önerisi 

Gündemin kanun tasarı ve teklifleriyle komisyon
lardan gelen diğer işler kısmının 26 nci sırasında yer 
alan 74 S. Sayılı, cezaların infazı hakkındaki 647 sa
yılı Kanuna bir ek madde ile geçici 7 nci maddeye 
bri fıkra ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
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dair kanun tasarısının, gündemdeki diğer bütün iş
lerden önce görüşüSmesinin Genel Kurulun onayına 
sunulması uygun görülmüştür. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 

CHP Grupu BaşkanvekUi AP Grupu Başkamı kili 
Sakarya Kütahya 

Hayrettin Uysal İlhan Ersoy 
MSP Grupu Görevlisi MHP Gurupu BaşkanvekUi 

Konya Konya 
Şener Battal İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Okunan Danışıma Kurulu önerisini 
Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Kaibul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, kaibul buyurduğunuz bu öne
ri uyarınca gündemlimizin 26 nci sırasında yer alan 
74 S. Sayılı, Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 sayılı 
Kanuna bir ek madde ile geçici 7 nci maddeye bir 
fıkra ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının görüşmelerine başlıyoruz efendim. 

Sayın Hükümet?.. Buradalar. 
Esas Komisyonu temtsilen, Komisyon Başkam Sa

yın KöyHüoğlü?.. Burada. 
Değerli arkadaşlarını, bu hususta hazırlanmış olan 

Komisyon raporunun okunup, okunmaması hususun
da onayınızı alacağım: Raporun okunmasını kaibul 
edenler... Okunmasını kaibul etmeyenler... Raporun 
okunmaması kaibul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmelere 
başlıyoruz. Söz isteyen sayın grup veya sayın üye var 
mı efendim?... Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenDer... Kabul etmeyenler... Kabul eda'-
mistir. 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim: 

13 Temmuz 1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların İn
fazı Hakkındaki Kanuna 2 Ek Madde İle Geçici 7 nci 
Maddeye Bir Fıkra ve Bir Geçici Madde İlavesine 

Dair Kanun Tasarısı 

Maddle 1. — Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 sa
yılı Kanuna aşağıdaki ek 2 nci madde eklenmiştir: 

Ek madde 2. — Hükümlülerin yarı açık veya açık 
cezaevlerine seçilmelerine karar verme işlemi, Ada
let Bakanlığınca her yılın Ocak ayı içerisinde tespit 
edilerek Cumhuriyet Sevcıhklarına bildirilen şartla 
salıverilme tarihine göre yapılır. Bakanlıkça bildirilen 
bu tarih aşılmamak ve kapah kurumlarda çahşanlara 

i öncelik tanınmak kaydıyla; 9, 10ı ve 11 nci maddeler 
gereğince tabi tutulacakları müşaihadeleri sonucu yarı 
açık veya açık müesseselere naklolunan hükümlü
lerin; anılan müesseselerde kaldıkları her ay için 6 
gün, 19 ncu maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkralarına göre 
tespit edilecek şartla salıverilme tarihlerinden indiril
mek suretiyle şartla salıverilme işlemi yapılır. 

I Kapah infaz kurumlarında bulunanlardan yarı açık 
veya açık infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanıp 
da olanak sağlanamaması sebebiyle naklo'unanıayan-
lar ile aynı niteliklere haiz oldukları halde yaş ve 
bedeni kabiliyetleri itibarıyla çalışma şartlarına 

I intibak edemeyecekleri tespit edilenlerin, iktisap e ttik
ileri hak tarihinden sonra kapah kurumlarda geçire
cekleri süreleri de yarı açık veya açık müesseselerde 
geçmiş sayılır. 

1 ve 2 nci fıkralardaki indirimden yararlananların, 
yarı açık veya açık kurumlara ayrılmalarına ilişkin 

I idare kurulu kararından önce tutuklu ve hükümlü 
I olarak çalışmak veya çalışmak isteyip de çalıştırılma* 

sına olanak sağlanamaması suretiyle veya yaş ve be
deni kabiliyetleri itibarıyla çalışamayanların, iyi hal-

I lilkîıe geçirdikleri günler, 1 nci fıkradaki indirime esas 
sürelerine eklenir. 

Her iki halde de yapılacak indirimlerde 1 aydan 
I az süreler hesaba katılmaz. 

Şartla salıverilmenin geri alınmasına karar veril-
I m esi halinde, bu kararla birlikte 1, 2 ve 3 ncü fıkra

lar gereğince yapılan indirim de geri alınmış olur. 
I Yarı açık veya açık müesseselerden ve 2 nci fıkrada 

belirtilen nitelikleri haiz olduğu halde kapalı mües-
I seselerden firar edenlerle, en az iki defa kapaüı ceza-
I evlerine iade edilenler veya yarı açık veya açık ceza-
I evlerinden kapalı kurumlara iadeyi gerektiren hare-
I ketleri sebebiyle 2 nci fıkraya göre kazandıkları hak-
I lan en az iki defa kaybedenler; evvelce yarı açık ve-
I ya açık müesseselerde-veya bu kurumlara ayrılmaya 
I hak kazandıkları tarhiten sonra kapalı cezaevlerinde 

geçirdikleri süreler dahil hiçbir surette indirimden ya-
I rarlanamazlar. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
I Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kaibul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 2 nci maddeyi okutuyorum: 
I Madde 2. — Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 sa

yılı Kanuna aşağıdaki ek 3 ncü madde eklenmiştir» 
I Ek Madde 3. — Hazinece adalet hizmetleri i!e ce-
I za, infaz, ıslah ve tutuklama hizmetleri için tahsis edi-
I len bina ve arsaların, tahsis amaçlarına uygun olarak 
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kullanılma1 niteliklerim kaybetmeleri halinde bunla
rın satışına ve satış parasının açık cezaevlerinde kulla-
luÜmdk üzere, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü-
ğii kuruluşuna bağh döner sermaye büii'çesin'e gelir 
kaydına Adalet Bakanlığı yetkilidir. 

2548 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre tahsil 
ediSen harçlar Ce'za Ve Tevkif Evleri Gene!; Müdürlü
ğüne bağlı döner sermaye bütçesine aktarılır. 

BAŞKAN — -Madde, üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilimişitr. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Adı geçen Kanunun geçici 7 nci mad

desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Her grup için ayrı cezaevleri ikmal edilinceye ka
dar müşalıade görmüş hükümlülerin gerektiğinde 
gruplandırıimış cezaevlerine nakilleri Adalet Bakan
lığınca yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum:: 
Madde 4. — Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 

sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 10ı ncu madde eklen
miştir : 

Geçici madde 10. — Bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten -önce yarı açık ve açık müesseselerde bu
lunanlarla kapalı infaz kurumlarında olup, açık veya 
yarı açık infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanmış 
oîan hükümlülerin, tutuklulukta geçen süreleri de ça- ' 
Iışmakla geçmiş sayılarak değerlendirilmek suretiyle 
ek madde 2'deki şartlar dairesinde indirimin hesabın
da nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

Efendim, bir değişiklik önergesi gelmiştir. Şu an
da tetkik ediyoruz. Onun için bekletiyorum Genel Ku
rulu, özür dileriz. 

Sayın Yazıcıoğîu, buradalar mı?. 
OĞUZ YAZICIOGLU (Adama) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Bu teklifin, konuştuğumuz madde 

ile bir ilişkisi var mı? Biz bunu saptayamadık. 
OĞUZ YAZICIOGLU (Adana) — Maddesini yu

karıda belirttik Sayın Başkan. 
BAŞKAN —• «Değişik 14 ncü maddenin 6 nci ben

dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
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ederiz» diyorsunuz. 14 ncü madde bu değişiklik tek
ilin içerisinde yok .ki Sayın YazıcıoğSıı. 

OĞUZ YAZICIOGLU (Adana) — İlişMli. 
BAŞKAN — Anlıyorum da, Komisyondan geç

miş mevcut tasarıda da bu yok. Yeni madde ihdası 
şeklinde mi oluyor, anlayamadiiri ben bu isteğinizi. 

OĞUZ YAZICIOGLU (Adama) — 647 myûı Ka
nunun 14 ncü maddesinin 6 nci fıkrası ile ilişkili dc-
ğişjküik öneriımıiz. 
' HAYRETTİN UYSAL (Sskarya) — Açıkla*- mı
sınız Sayın Başkan. 

.BAŞKAN — Şimdi Sayın Yazıcıoğîu, takdir ede™-
siniz ki, gerçi bu madde ile ilgisi yok, ben bu madde
yi oyladıktan sonra sizinle konuşayım. 

4 ncü maddeyi okuttuğum biçimiyle oylarınıza su
nuyorum: Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul ed'ihmişiMr. 

Saym Yazıcıoğîu, sizin getirdiğiniz konu, yeni bir 
URSur, taşımaktadır ve mevcut metinle ilgisi yokitur. 
Yeni bir unsur getiren* bir esas getiren maddenin iş
leme konulabilmesi için mevcut koml&yonuanuzdan 
geçmesi, yani tasarı ve tekliflerin geçtüği aşa malları 
aşarak Genel Kurala gelmesi lazım. 

Yeni bir kanun teklifi bahis konusu olabilir. Gör
düğümüz kadarı ile (ki sayın Komisyon ne düşünü
yor biliniliyoruz ama) biz Başkanlık olarak yeni bir 
unsur getirdiği için, yeni bir esas getirdiği için bu 
önergenizi işleme koyma olanağından mahrumuz maa
lesef efendim. 

OĞUZ YAZICIOGLU (Adana) — Saym Baş&an, 
biz 647 sayılı Kanunun değişikliğini görüşüyoruz. De
ğişiklik önergesi konusunu lütfen KomıÜsyona sorar
sanız, onlar fikıir'erini söylerler. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğîu, bizim görüştüğü
müz husus 647 sayılı İnfaz Kanununun tümü değil
dir. Hükümet bazı konulara gereksinme duynıroştur 
•ve hangi konularda değişiklik yapılmasını, hangi mad
delerde değişiklik yapılmasını düşünyorsa, onlara 
dair olan taşansın! hazırlamış ve Genel Kurula ge
tirmiştir. Sizin değişiklik isteğiniz, tasarının tamamen 
dışmda, yeni bir değişiklik isteği kapsamını içermek
tedir. Onun için bu önergenizi işleme koyma olana
ğından mahrumum. Teşekkür ederim. 

Sayın Erkanh'nm önergesi de, yine Sosyal Sigıoîta 
Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci bediinin kaldırıl
masına mütedair. Elbette takdir edersiniz ki, görüş
tüğümüz yasa 'âe ilişkisi yoktur. Onun için bunu da iş
leme koyamıyoruz efendim. 

HAYRE1TİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Komisyonun da bir önerisi var. 
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BAŞKAN — Şimdi aldım Sayın Uysal. 
Değerli arkadaşlarım, nı&tne 5 nci ek madde ola

rak bir madde ckienmiesi konusunda bir önerge var
dır, okutuyorum efendim: 

Yüksek Başkanlığa 

* Cezaların İnfazı Hakkında 647 sayılı Kanuna aşa
ğıdaki ek maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ek madde 5. — İnfaz kurumlarından tabiye edi
len meslek ve sarat sahiplerine T, Halk Bankasınca 
meslek edinme kredisi verilir. 

Çanakakle Denizli 
Aftan Tuna Mustafa Gazalcı 

Elâzığ İzmir 
Faik Öztürk Ferhat As'anîaş 

Çorum 
Şükrü Bütün 

BAŞKAN — «İnfaz kurumlarından tahliye edi
len raesüek ve sanat sahiplerine Türkiye Halk Banka
sınca meslek edinme kredisi verilir.» 

Evet, sayın Komisyon katılıyor musunuz?.. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Anlayamadım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir önerge okuttum da efendim. İs
terseniz yenliden okutayım Sayın Köylüoğlu. 

Efendim, deniliyor ki... 
HASAN CERÎT (Adana) — Uyuyor. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Vaila, kâm uyu
yor o belli değil. Burada konuyu tartışıyoruz. 

BAŞKAN — İzin verir milsiniz, benimle konuşun 
efendim. Meseleyi burada haiîedeceğiz Sayın Köylü
oğlu. 

«İnfaz kurumlarından tahBiye edilen meslek ve 
sanat sahiplerine Türkiye Haîk Bankasınca meslek 
edinme kredisi verilir» denilmektedir. 

Komisyon olarak, tabii katılma olanağınız maa
lesef yok. Çoğunluğunum varsa elbette mümkün. De
ğilse reddini veya iadesini isteyeceksiniz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, bu 
önergeyi takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Bir hususu daha öğrenmek istiyoruz efendim: 
«Türkiye Halk Bankasından meslek edinme kre

disi verilir» denildiğine göre, acaba bankanın kural
ları ile bir tezat teşkil etmıiş olmasın; böyle bir endi
şe var mı Sayın Bakan 

I ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 
— Yok. Zaten Halk Bankası ile anlaşmış durumda
yız. Fakat, yasaya girerse daha ciddi oiur. 

BAŞKAN — Evet, yasa! bir nitelik kazandırmak 
istiyorusunuz. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Bir soru sorabilir 
miyiz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Elbette efendim, buyurun. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Efendim, yenli hü

küm, kesin, verilmesini gerektiren bir hükümdür. Onun 
için, hükmü «Verilebilir» olarak düzenlersek daiha iyi 
oîur kanaatindeyim. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 
Tabii, mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Gazalcı, Sayın Tuna, önerge
yi «Verilebilir» şeklinde değiştiriyoruz. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Eve*, olur efen
dim. 

BAŞKAN — Önerge şu şekli almış oluyor : 
«Ek Madde 5. — İnfaz kuramlarından tahliye 

edilen meslek ve sanat sahrplerine Türkiye Halk 
Bankasınca, meslek edinme kredisi verilebilir». 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, önerge üzerinde bir talepte bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bizim endişemiz şu 
oldu : Bu ek 5 nci madde olarak biz Genel Kurulun 
onayına sunacağımız bu maddenin biraz evvel... 

Sayın Tuna, Sayın Gazalcı, teklif sahibi sayın ar
kadaşlarım; ek 5 nci madde olarak bize önergeyi 
gönderdiniz. Biraz evvel ek 4 ncü madde olarak br'ze 
gönderdiğiniz madde, 4 ncü ek madde olarak gel
mişti, onu yürürlüğe koymadık, eğer yürürlüğe koy
muş olsa idik ve Genel Kurulun onayından geçmiş 
olsa idi bu ek 5 nci madde olabilirdi. Bu durumda 
madde başlığını, daha doğrusu madde numarasını 
«ek 4 ncü madde» olarak değiştirmek gerekiyor, 
bunda muvafakatiniz?.. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Değiştirelim 
efendim. 

BAŞKAN — Var. 
Değerli arkadaşlarım, madde numarası da «Ek 

Madde 4» olarak değiştirilmiştir. 
Okuduğum biçimdeki madde teklifim onayınıza 

sunuyorum : Kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GÜNAY YALIN (Ordu) — Anlaşılmadı Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, anlaşılacak biçimde biz 
açıklıyoruz. Dikkatle izleyen arkadaşlarımız anladı-

J 1ar Sayın Günay Yalm. 
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ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Sayın Başkan, deminki önerge de aynı mahiyetteydi. 
Onu da lütfen Meclisin takdirine sunun efendim. Bir 
oylamaya sunun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hangisi efendim, birinci önerge 
mi? 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Sigortayla ilgiliydi, Sosyal Sigortayla ilgili Lütfen 
efendim, aynı mahiyettedir, onu da Yüce Meclisin 
takdirine sunuyoruz. 

BAŞKAN — Bakayım Sayın Bakan. 
Yani, siz buyuruyorsunuz ki efendim, bu ek 4 ncü 

madde olarak biraz evvel işleme koymadığımız mad
de, aynı gayeyi kapsamakta veya amaçlamaktadır... 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Komisyon ve Hükümet olarak benimsiyoruz. 

BAŞKAN — Ama Sayın Bakanım, bu doğrudan 
doğruya bir başka kanunun tadili mahiyetinde olu
yor. Bu kanunun, bu İnfaz Kanununun içerisinde bir 
başka kanunu tadil etme olanağımız yok efendim. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Efendim, o Sigortalar Kanununda mahkûmlar için 
istisna etmiş. O istisnayı kaldırıyoruz. Oradan kaldı
rılıyor sadece. 

BAŞKAN — Efendim, bağışlarsanız, teknik bir 
yanlışlık yapmayalım... 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Efendim Yüce Meclisin takdirine sunun. 

BAjŞKAN — Efendim, Yüce Meclisin takdirine 
her hususu sunamıyoruz ki Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Aynı mahiyetteydi, ama efendim. Birisini oylattınız, 
birisini oylatmadımz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim bu, bir yasanın tadili ma
hiyetinde değil. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Sigortalarla da anlaşmış bulunuyoruz. Arkadan bir 
yasa getiriyoruz, ondan da kalkıyor zaten bu. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şimdi bir yasanın ta
dilini, Komisyondan geçmeyen herhangi bir metinle 
Genel Kurulun değiştirme olanağı yok maalesef. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Sayın Başkanım, demin okuduğunuzla öbürü arasın
da hiçbir fark yok prensipte, esasta. Lütfen o öner
geyi de... 

BAŞKAN — Efendim, bir yasa tadili teklifinde 
görmüyorsa Sayın Komisyon?.. 

i Saysn Komisyon Başkanı, Sayın Köylüoğlu, bu 
I önergeyi yasa değişikliği anlamında görmüyorsanız, 
I biz onaya sunarız veya işlem yaparız efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başka-

I mm, bu önerge yeni verilmiştir, şimdi muttali olduk. 
Tabii Komisyon toplanarak bir karar vermedi, tet-

I kik de etmedik; ama siz «buraya alınır» derseniz, ta-
| bii Yüce Meclisin takdirine kalmış bir husustur. 

I BAŞKAN — Efendim, şimdi biz Başkanlık ola-
I rak yönetimdeki teknik esasları Genel Kurula sun-
I muş bulunuyoruz. O da şu : Bir yasayı bir başka tek

lifle Komisyonlardan geçmeden değiştirenleyiz. Ya-
I m, Genel Kurulumuzun bu yetkisi yok. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş, 
I kan, 4 ncü maddeyi tekrar tedvin etmek üzere geri 
I alabilirler. 

BAŞKAN — Bizim için bir sakınca yok efendim. 
I Sonra, 4 ncü maddeyi oyladık efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Görüştüğü-
I müz 5 nci maddeyi. 

BAŞKAN — 5 nci madde yok metinde Sayın 
Uysal. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
bu önergeyi madde ile birlikte bize iade edin, biz 

I bir görüşelim, düzenleyelim, düşünelim. 
I BAŞKAN — Önergeyi iade edeyim efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Madde ile bir
likte. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, tabii, yani ince
lememiş olduğunuz için bir şey söylemek mümkün 

I değil; ancak bu maddeye bağlı bir önerge değil efen
dim, Bu bir ek madde önerisi. Onun için maddeyi 

I vermek mümkün değil; ama önergeyi veririz, bakar-
I siniz, tetkik edersiniz, bize bildirirsiniz görüşünüzü 
I efendim. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan» yal
nız maddeyle birlikte beraber oylama bahis konusu 
olabilir. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, bu önergede müstakil 
I bir madde isteği vardır. Bizim Başkanlık olarak işle-
I me koyamama nedenimizi Genel Kurula arz ettim 
I efendim. Ş/mdi Sayın Komisyon, «maddeyle birlikte 

bize verin» diyorlar; madde olmadığı için, ek madde 
olduğu için maddeyle birlikte veremiyoruz, yaptığı-

I mız işlem bundan ibaret efendim. 
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İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, şu
nu arz etmek istedim. Demin önergeyi kabul etli Yü
ce Meclis; o önergedeki değişiklikle beraber madde
nin tümünü oylamamış iseniz, o maddenin içerisinde 
bunu da birlikte müzakere etmek üzere maddeyle 
beraber bu önergenin verilmesinde fayda var. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, metin sizin dediğiniz 
gibi olsaydı haklıydınız efendim. 

Efendim, şöyle de olanak var Sayın Komisyon 
Başkanı: İçtüzüğümüzün 86 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasında; «Kanun tasarı veya teklifinin Millet Mec
lisince kabulünü gerektirecek oylamanın yapılmasın
dan önce, metinde yazılış veya sıra bakımından bo
zukluk olduğu veya maddi hatalar bulunduğu ileri 
sürülürse ve esas komisyon veya Hükümet bu görü
şe katılırsa, metin esas komisyona geri verilir. Bu şe
kilde düzeltilen maddeler de yeniden oylanır» denil
mektedir. 

Eğer, bu maddeye dayalı olarak böyle bir istem
de bulunursanız Başkanlıktan, biz bu metni size ve
ririz, düzeltir bize verirsiniz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başka
nım, bu ek metnin bu Kanuna ek madde olarak alın
ması konusunda izahat alıyoruz ve mütalaa ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Ne bekliyoruz? 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Komisyon önerge 

üzerinde görüş tespit ediyor. Genel Kurulu bekletme 
olanağım yok tabii benim Başkan olarak, ama... 

İSMET ATALAY (Kars) — Sayın Başkan oyla
yın. 

BAŞKAN — Yol da gösterdik ama efendim. 
Efendim, rica ediyorum meseleyi bitiriniz, Genel 

Kurulu bekletemem başka. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, bu 

kadar beklenmez ki. 
BAŞKAN — Sayın Sayın, ben de sizin gibi sa

bırsızım ama, Komisyonumuz önceden hazırlıklı ol
madığı için maalesef, ilk defa böyle bir Meclis yö
netiyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
önergeyi tetkik ettik; İnfaz Yasasının bünyesinde ka
bul ediyoruz. 

BAŞKAN — Tadil mahiyetinde kabul etmiyorsu
nuz; Sigorta Yasasını, İnfaz Kanunun bünyesi içeri
sinde kabul ediyorsunuz... 

i ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet, öyle ka-

I bul ediyoruz, 
I BAŞKAN — Mesele yok. Teknikman siz bunu 
I ifade ettiğinize göre, işleme koymakta hiçbir sakınca 
I kalmadı. 
I Değerli arkadaşlarım, önergeyi tekrar okuyorum^: 
I «Cezaların İnfazı hakkındaki 647 sayılı Kanuna 
I aşağıdaki ek maddenin eklenmesini arz ve teklif ede-
I riz. 

Ek Madde 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka-
I nununun 3 ncü maddesinin 1 nci bendi kaldırılmış

tır.» 
Sayın Hüseyin Erkanh, Sayın Ali Haydar Vezir-

oğlü, Sayın Faik Öztürk, Sayın Mustafa Gazalcı ve 
I Sayın Ahmet Karahan'm imzasını taşıyan bu öner-
I geyi, teknik bir heyet olan Komisyon, yasa tadili ma

hiyetinde görmediler. 
Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
ÖNDER SAV (Ankara) — Söz istiyorum. 

I BAjŞKAN — Söz isteyen yok dedim; yani, Ko-
I misyona sordum. 
I Komisyon?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Takdire sunu-

I yoruz. 
BAŞKAN — Genel Kurulun takdirine bıraktı

lar. 
Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

I Katılıyorum. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor. 
İmza sahiplerinden birisine söz vereceğim. 

I Söz isteyen var mı? 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Konuşmaya
cağım. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden birisi de söz 
I istemediğine göre, önergeyi onayınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

I Önerge reddedilmiştir. 

I 5 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
J Madde 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-
I lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

I Maddeyi onayımza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I 6 ncı maddeyi okutuyorum efendim : 
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Madde 6. — Bu Kanun hükümlerini Adalet Ba
kanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, yasa tasarısı, mahiyeti iti
bariyle açık oylarınıza tabi bir yasa tasarısıdır. 

Sayın Battal, son söz olarak zatı âlimiz söz isti
yorsunuz; lehte,.. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
547 sayılı, Cezaların İnfazı hakkındaki Kanun, 

1965 yılımla çıkarılmıştir. Bu kanun, infaz tatbika
tında büyük faydaları olmuş, hâlâ başarıyla tatbik 
edilmekte olan bîr kanundur. 

Bugün bütün parti grupları, 647 sayılı Kanuna ek 
olan tasarının gündeme, öncelikle, ivedilikle alınma
sı hususunda imza vermişler ve ittifak etmişlerdir. 
Bu kanun, Meclisimizin bütün gruplarının imzasıyla 
öncelik, ivedilik kazanmak suretiyle çıkarılmış bir 
kanun olmaktadır. 

İnfaz kanunları, günümüzde büyük ehemmiyeti 
olan kanunlardır. Şu bakımdan ehemmiyeti vardır: 
Cezanın ıslâh gayesi, ta Beccaria'dan beri toplumları 
meşgul etmiştir. 

Türkiye'de, suç işleyenlerin ıslâhı, cezanın ıslâh 
gayesi hususunda, maalesef, şimdiye kadar başarılı 
çalışmalar yapamadık, başarılı olamadık. Sözümün 
burasında, bu husustaki iyi temennimi ifade etmek 
istiyorum. 

Suçluların ıslâhı, cezadan maksat, suçlunun ıslâ
hı olduğuna göre, bunun temimi hususunda yüksek 
politika tespit edilmelidir. 

Yine, cezaların suç işlemekte caydırıcı olacağı 
hususu da son derecede dikkate değer bir husustur. 
Bu hususları Yüksek Meclisimizin ©nemle, Ceza Ka
nunu çalışmalarında, înfaz Yasasının tatbikatındaki 
aksamalarda dikkate alması lazımdır. 

Bugün cezaevlerimiz, mahkûmları, maalesef, ıslâh 
edici, onların moraî güçlerini düzeltici niteliklerden 
mahrum bulunmaktadır. Cezaevlerinin, o mahkûmla
rın depresyonlarını önleyici şekilde düzeltilmesi la
zımdır. 
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Ayrıca, mahkûmların meşgul edilmeleri, kütüpha
ne, konferans, el sanatları ve diğer küçük sanatların, 
diğer bir tabirle, zenaat erbabı olarak mahkûmların 
yeiiştiüilmelerâne dikkat gösterilmelidir. 

Bu İnfaz Yasası bütün bunları tam olarak temin 
etmeyecektir elbette. Ancak, bir kısım, iyi hali gö
rülen mahkûmlara imkân getirmesi bakımından müs
pet tarafları vardır. 

Bu anlayış içinde, getirilen bu yasanın lehinde oy 
kullanacağımı saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün 86 ncı mad

desi uyarınca, 4 ncü maddenin görüşülmesi sarasın
da kabul buyurduğunuz ek 4 ncü maddenin, 2 ncı 
çerçeve madde içerisinde yer alması gerektiği halde, 
4 ncü maddenin görüşmeler) sırasında, ek 4 ncü 
madde olarak bir metin kabul ettik. Bu 4 ncü ek 
maddenin, 2 nci çerçeve maddenin, ek 3 maddeden 
sonra, «ek 4 madde» olarak yer alması, kanun tek
niği bakımından zaruridir. 

2 nci madde, «Cezaların İnfazı hakkındaki 647 
sayıh Kanuna aşağıdaki ek 3 ve 4 ncü madde eklen-
m'şfâr» şekline dönüşüyor, zaruri olarak. 

Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılıyoruz. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Çerçeve 2 nci maddeyi, biraz evvel 

okuduğum biçimiyle onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarını, yasa tasarısının tümü açık 
oylarınıza sunulacaktır. 

Açık oylamanın şeklini belirlemek üzere Genel 
Kurulun onayını almak gerekiyor. 

Açık oylamanın, kupa önce sıralar arasında do
laştırılmak, daha sonra kürsüye konulmak suretiyle 
tamamlanması hususunu onayınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupayı dolaştırın. 
Yazılı oy pusulası bulunmayan sayın arkadaşla

rım, beyaz bir kâğıt üzerine isim, soyadı, seçim böl
gesi, «kabul» veya «ret» veya «çekinser» deyimini 
yazdıktan sonra ve imzalayarak oy kullanabilirler 
efendim. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜ ŞM ELER (Devam) 

2, — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arkada
şının, Kültür Bakanının milli kültürümüze ilişkin tu
tum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/6) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimize 
göre, yine, Genel Görüşme ve Meclis Araştırmaları
nın görüşmelerine devam ediyoruz. 

Gündemimizin Genel Görüşme ve Meclis Araş
tırması yapılmasına dair öngörüşmeler kısmının 
2 nci sırasında yer alan (8/6) esas numaralı, Bolü Mil
letvekili Sayın Avni Akyol ve 12 arkadaşının, Kül
tür Bakanının, milli kültürümüze ilişkin tutum ve 
davranışları konusunda, Anayasanın 88 noi, Millet 
Meclisli İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
üzerindeki öngörüşmelere başlıyoruz efendim. 

Hükümeti bir defa aramıştık. 
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA

LI (İzmir) — Hükümet burada Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Elbette, buyurabiKrsiniz. 
Önergeyi okutuyorum efendim : 

30 . 3 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Kültür Bakanının bazı düşünce ve davranışları; 
Anayasamıza, İdare Hukukumuza, Milli Eğitim Te
mel Kanununa, Bakanlığın kuruluş amacına, Atatürk' 
ün milli kültür görüşüne, çoğulcu demokrasiye aykı
rıdır. 

Bakan, kamuoyuna, «toplumun kültürel gelişme
sini özerk bir kuruluş içinde kolaylaştırmak» için, 
«kendilerinin ve Hükümetlerinin amacının, Kültür 
Bakanlığım ortadan kaldırıp yerine kültürel gelişme
yi özgür biçimde yürütecek bir özerk kuruluşu ger
çekleştirmek» olduğunu ilan etmiştir. 

Bu görüş, önce milli kültürümüzün anakaynakla-
rım belirten «Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham 
almayı» öngören Anayasamızın başlangıcıyla bağdaş
mamaktadır. 

Çünkü; Kültür Bakanı, açıklamalarında, sadece 
«insancıl amaçlara yönelik, ekonomik, ilerici ve sol
cu» bir milliyetçilik anlayışına sahip olduklarını be
lirtmektedir. Atatürk'ü böyle bir milliyetçi olarak ta
nıtmakta; ileri milliyetçiliğin gereğini ancak kendile
ri gibi «solcu iktidarların» gerçekleştirebileceğini id
dia etmektedir. 

Kültürel gelişmeyi özerk bîr kuruluşa vermek, Ana
yasamızın 41, 50 ve 129 ncu maddelerine aykırı
dır. Bu maddeler, «Kültürel gelişme ödevim» sadece 
Devlete vermiştir. Anayasayı değiştirmeden, değil 
Kültür Bakanının; Hükümetin dahi bu görevi devret
me hakkı ve yetkisi yoktur. 

Bakanın görüşü İdare Hukukumuza da aykırıdır. 
İdare Hukukumuz gereğince, Devletin, kendi varlığı
nı koruyucu ve yaşatıcı anagörevleri vardır. Bunlar: 
Milli Savunma, Milli Kültür, Milli Eğitimdir. Dev
let, milli varlığıyla ilgili bu asli görevlerini hiçbir ki
şiye, grupa, zümreye, kuruma, millete, devlete vermez. 

«özerk kurum», Devletin vesayeti altında bir ku
ruluştur. Görevin devri, Devleti vesayet altına sok
mak demektir. 

Bağlayıcı bu gerçekler karşısında, Bakanlığın kal
dırabileceği; milli kültür politikası ve uygulaması dı
şında bazı genel kültür konularının özerk kurumlara 
verilebileceği; ancak, yönlendirme yetki ve sorumlu
luğunun, Devlet tüzelkişiliği dışındaki kurumlara ke
sinlikle devredilemeyeceği iyi bîlinmelidir. 

«Türkiye Cumhuriyetinin temelinin kültür» oldu
ğunu belirten, milli kültür kaynaklarına inanan ve da
yanan Atatürk'ün görüşleri karşısında; milli kültüre, 
ilk ciddi tepkinin Marksist - Leninist ideolojiden gel
miş olması, kesinlikle politik olmayan, milli endişe
lerimizi artırmaktadır. 

Milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan ve 
çatışan sloganlarla Kültür Bakanının bazı sözleri ara
sında benzerlikler görünmesi; çoğulcu demokrasimiz
de Bakanın sadece kendi görüşlerini mutlak, en doğ
ru, tek çözüm yolu sayması da endişelerimizi artır
maktadır. 

Bu bakımdan, başlatılan «kültürel gelişmedeki 
önemli dönemeci», çok tehlikeli «milli gaflet döne
meci» olarak görüyoruz. 

Milli kültürümüzün anakaynakları içinde çok bü
yük yeri ve değeri bulunan Dinimize - Islamiyete, 
Kültür Bakanının bugüne kadar hiç temas etmeme
sini ciddi talihsizlik sayıyoruz. 

Kültür dönemecini, milli kültürümüzün birleştiri-
ciliği, kaynaştıncıhğı ve bütünleştiriciliğiyle bağdaş-
tıramıyoruz. Aksine, «milli birlik» yerine «evrensel 
- enternasyonel birlik» hayallerini daha hızlı gelişti
receğinden endişe ediyoruz. 
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Her çeşit ideolojik, emperyalist, faşist, anarşist ve 
terörist niyetlere ve cinayetlere en uygun kültürel or
tamın daha çok güçlendirilmeye yarayacağına ina
nıyoruz, 

İç savaş denemelerine dönüştürülen anarşinin, kar
gaşanın ve çatışmaların baş sebebinin «milli kültür
süzdük» olduğu inancını taşıyoruz. 

Devleti yıkmak, milleti parçalamak isteyenlerden 
kurtuluş çaresinin, başta Hükümet olmak üzere, mu
halefeti ve Devletin bütün kuruluşlarıyla, teşhiste doğ
ru ve samimi olarak birleşmek, anlaşmak, «milli, teh
didi ve felaketi» politik ve demagojik yönde değer
lendirmemek şartıyla, ortak ve enerjik iktidar tutumu 
ve davranışı olduğu görüşünü benimsiyoruz. Uzun va
deli koruyucu köklü tedbirin, milli kültüre önem, ön
celik ve ağırlık vermek; Atatürk ve Türk milliyetçili
ğinde birleşmek olduğuna; bunu, milli eğitim yoluyla 
milletimize ve Devletimizin bütün kurumlarına benim
setmek ve temel yapmak olacağına yürekten inanıyo
ruz. 

«Kültürel dönemeci», toplum ve Devlet hayatımı
zı birinci derecede ilgilendiren; milli duygu ve inanç
larımızın önceliği ve ağırlığıyla bağdaşmayan milli 
bir konu, sapma olarak gördüğümüzden tarihi ve mil
li sorumluluğumuzun gereğini yerine getiriyoruz. 

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100, 101 nci maddeleri gereğince, Kültür Bakanının 
tutumu üzerinde Genel Görüşme açılmasını müsaade
lerinize arz ediyor, saygılar sunuyoruz. 

Bolu 
Avni Akyol 

İstanbul 
Recep Özel 

İçel 
Ramazan Çalışkan 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Kocaeli 
Adem Ali Sarıoğlu 

Kırklareli 
Hasan Korkut 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

Kırşehir 
Mustafa Eşrefoğlu 

Edirne 
Mustafa Bulut 

İçel 
Fevzi Ancı 
Zonguldak 

Koksal Toptan 
Amasya 

Naci Altunay 
Kastamonu 

Ali Nihat Karol 

BAŞiKAN — Dsğarıîl azfkaidıaşlanıiîi, İçiüzüğaınaz-s 
güre, Genel Göriişanış sıçılıp açıüısıaıraası hasuda:»Ja 
iHükürni'Sic, s&ya&l parüi grupSaröa ve önerge sahiple
rinden folirûsîne saaıaisııyîa söz verGfcceJkliir. 

Hükümet ve styasi parti grupları 20'şer dalfcika, 
öJisîige ve imza saüıObj oîan sayın üye 10ı daküca ko* 
M»ş3i::aM:î-;r. 

Şu ana kaliar Başkanlığımıza Söz tauelbi uîıaşma-
mıştüi'. 

I-lAiYİRETTİN UYSAL (Sakanya) HSükömet 'var 
©fendümu 

BAŞKAN — Buyurun efendim, KülMir Bakam 
Sayın Aıhiîmet Tıaaıler Kışlalı. 

Süre 20 dafkİka Sayın Kışlalı 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (İzanûr) — Sayın Başkan, Yüce MedSsin sayın 
öyieleıli; 

Kültür Balkanımın tutumu ile ilgili Geniel Görüş-
iH8 fsteğJniie yer aîan değer yangılarıma, liznlimMe, 
lyanıii va'JîîieıjBceğîm. Nasıl ;k!i, bütçe gförüşnraeîe'ri sına* 
sîrsia A'dPaıfe'i Par'üsi Gruıpu alıh'na konuşan sayın söz
cü, benıim düşiinseferlnîii, «çarpılk» olarak nıilte&n-
âivM ise, ne yaıztk kii, 'hu önergede 'de, (baniden önce: 
Kii lür Balkarfığaım başılada yer almış oîan iki sayın 
ALflslîeü FasUHli ide daMt oSmıaik üzere, bazı değer yar-
gııî^rına, örneğin «Milli galflet dlönieml» gîbi dîişüln-
•eeferıe, âfadelere yer vermclkıteldlirler. 

ıHamıan bel i r t t im 'kü, kenldüled-rtîn dfe somam et
tikleri çoğulcu denuo-kraSiferde, kemdi görüşümilzlre 
/bağfeşmsiyain, kendü düşün'ceınıize uymayan giöıSlşDeo-ıî 
bu tür ifadelerle nStelcadlüıimfSiye çakşmmm, özgüre 
iiikçü demıMtuasîyie, çoğulcu deınm^rasiyîe hlçIMr il
gi ii y e k t e . 

ıBJzim gibi düşünmeyenleri şu veya bu ibiçignde 
karalamaya kalkarsak, ülkeyi, bugün içinde bıriandu-
ğımuz cepheler a$afma&ıına nasıl getfirdiğkntîzi anJaıriE. 
filizim, genç,eik!teın özgürlükçü desnıokraisilite inıaosaa, ço
ğulcu dejnioEcraiaiye inanan insanlar olarak saygı gös
termeyeceğiz tek düşünce, intsaoa, insan ŝ vgiisiime, in-
am saygısuna ve özgürlükçü d;an»oiknasiye saıyg» gös-
termıay&o düşünıccdilr. Onun djşumlalkii her dü# ı> 
coyi - kentli görüşümüzle ne kadar çelişirse çelişsin, 
•ne kadar çaGışu-sa çatışsın - saygıyla karşılamak zo> 
run'dayıız; eğer, gerçelfen öa^ürliikçiü demokrasiye 
inanıyorsak; eğer, gerçekten özgürlükçü demokrasi
yi, çoğulcu demiolkralsıryi ficimize sîndanmlîşsek. 

IBu öaıerJde, halkikıımldıaOrî iddiaları 5'e ayırarak 
yanîli'laimalk 'isterim: 

Birinci 3ddlia •, 
DŞyoHar ki, benim tutumum Anayasaya aykıny-

ımış. Benim, Küftür Bakanlığının bazı Şevlerim 
özerk kurumlara demtimıelk isteğim Anayasaya ay-
kınynıış. 
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ÎMnri fcfclra; Yasalara aykıraymış. I 
Üçttncitf iaHaî MSSiyelçiîiğe ayknrynıış. ! 
Dördüncü iddia: Çoğulcu demokrasiye aykırıy

mış. 
iBeşfrrrî Mdia; Ben, 4 aylık Bakanlığım dönemin

de, felâm kültürüne önem vermemiştim. 
Sayın arkadaşlar, önce, Anayasaya aykırılık iddia

sıyla sözjfeaimıe baslııyorum. < J 

l&eaMietâ üç maddeyi Zikretmişler. Birine! ola- J 
rak belirtilen 41 üci maddede deniyor ki: «İktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı dıemokrâfâ yolardan 
gerçekleştirmek Devletin görevlMir.» 

Şimdi ben, keiidfiterane soruyorum: özerk bir ku- I 
ruhışa bazı görevler!* yüklemek antİdemiokrat'k midir? 
Yoiksa, özeıik bir kuruluşun bu amacı gerçekleştkc-ı I 
«neyeceği inancından mı hareket ederek siz o îddlia-. I 
ya yer verdiniz? Biraz sonra konuya geücceğTıın; fa- I 
kat peşinen belirteyim ki, demokratik olmayan ül- I 
ksîeı'de özerk kurum yoktur. Özerk kurum, an- I 
cak, gerçekten demokratik olan ülketeride, gerçek- I 
ten hukok d<e-vteti ilkelerine sadık ofcm Anayalsaiar-
d« yerabr. 

İkindi iddianız, 5ft nci mdddeyfe siniri?. Anan 
yasanın 50, nci malddefsl diyor ki : «Davlet, tarih ve I 
kültür değeri olan eser ve anıtların korunmasını sağ
lar.» I 

Şimdi, şu anlam çıkıyor: Dernek ki, gizin id.iia- I 
niza göre,. ya, özerk kuruluşlar devletin dışm^aıdır I 
veyahut yfinie bu amacı yerine götireanez. I 

Sayın arkaldaşlar, eğer siz, özerk kuruunlan d&vlt» I 
tin djştmda farz ediyorsanız; örmeğin, ünlvcıJİteîeri, I 
yargı organlarını, TRT*yi deıvle#n neres rile olarak 
kabul edJyoraumız; bana söyler misiniz? Ya dev
letin temmını bimDiyorsunuz veyahut da bu ia~ S 
mm sizin iddüalaıııuzı kapsayacak bir çerçeveye I 
Sflflfip olmadığı için, o tanımı taîmemezliğe geü- I 
yorsunuz. I 

Siz, bu iddialarınıza, beni hoş görün, devletle, 
onun bir organı olan yifaıötmeyi, batta yürütmenin I 
b k keaimferi birbirine kandırmaktan başka bfr şey I 
yapmfflnaâetaismız. I 

Bellet, sadece siyasal iktîdafrların egemenliği al- I 
tandaki kuratogJlartlan ibaret değildir; özerk kuruluş
lar da defvfetm bir parçasıdır. 

Üçdhıcti söz konusu edilen madde, 129 ncu mad- } 
dededir. Anayasanın 129 ncu maddesi diyor ki: «Ik-
i M f , sosyal ve küMirel kalkınma plana bağlanır. 
K&fkmma, bu plana göre gerçekleştiriilh-». I 
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Yani, özerklik olunca, plan gerçekkşliir'ihnez mi 
demek istiyorsunuz? Öyle olduğu zamaj, siz, özerk 
üniversitelerin ve diğer özerk kuruluşların, devletin 
yasama organlarınca hazırlanan plana uygun hare
ket etmediiğinü mi, edemeyeceğirti mii söylemek isti
yorsunuz? 

Yasalara aykırılık iddiası da, en az, Anayasaya 
aykırılık iddiası kadar dayanaktan yoksundur. 

İdare hukukundan örnek vererek denilmektedir ki, 
bu önergede, «milli savunma, milli kültür ve milli eği
tim, devletin anagörevleridir. Bunlar devredilemez.» 

Ben, Anayasada yer alan özerk kuruluşları ve bun
ların dışındakileri bir yana bırakıyorum ama, Sayın 
Adalet Partili arkadaşlarıma sormak isterim : Bıra
kın özerk devlet kuruluşlarını, yükseköğrenimi bile 
özerk kişilere devreden Adalet Partisi hükümetleri 
değil mi idi? 

Milliyetçiliğe aykırılık iddiası, bem'm bütçe konuş
mamda, gerek Senatoda, gerekse Millet Meclisi önün
de dile getirdiğim milliyetçilik ilkelerine atıf yapma
dan, genel olarak bir iddia çerçevesinde kalmaktadır. 

Anayasamn başlangıcında yer alan şu ifadeye yer 
veriyorsunuz önergenizde, diyorsunuz ki; «Türk mil
liyetçiliğinden hız ve ilham almayı Anayasamız ön
görmektedir.» 

Yanı, sizin bu sözlerinizden, Aristo mantığına gö
re çıkan anlam şudur : Özerktik olunca, başka bir 
deyişle, siyasal iktidarın zorlaması, baskısı kalkınca, 
halk, milliyetçilikten uzaklaşır. 

Herhalde, sizin gibi, milliyetçiliği iyi niyetle be
nimsemeye çalışan arkadaşların böyle bir niyetleri ol
masa gerektir. Eğer böyle bir niyetiniz yoksa, o tak
dirde, bu ifadenin, sizin verdiğiniz önergede yeri ol
mamak gerekir. Eğer, bu ifadeyi bilerek yazdmızsa, 
halka ve milliyetçiliğin kendisine inançsızlığın bir ifa
desinden başka bir şey değildir. 

Ben, şimdi, daha önce Yüce Meclis önünde teker 
teker sıraladığım milliyetçilik anlayışımızın ilkelerini 
sıralıyorum ve size soracağım : Hangisine karşısınız? 

Ben demiştim ki - ve her vesile ile de bunu tekrar
ladım - ulusumuzun, başka uluslar veya onların için
deki bir kesim tarafından sömürülmesine karşı olan 
bir milliyetçilik anlayışıdır, bizim milliyetçilik anlayı
şımız, buna mı karşısınız? 

Ben demiştim ki, ıstırap, acı getiren değil, ıstırabı 
ve acıyı dindiren bir milliyetçilik anlayışıdır bizim an
layışımız; buna mı karşısınız? 

Ben demiştim ki, bölücü, kardeşi kardeşe düşman 
edici değil, birleştirici bir milliyetçilik anlayışına sahi
biz; buna mı karşısınız? 
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Yine dedim ki, insanı devletin kölesi olarak kabul 
eden değil, insanın mutluluğunu âna amaç olarak sa
yan bir milliyetçilik anlayışına sahibiz; buna mı kar
şısınız? 

Nihayet, dedim ki... (AP sıralarından gürültüler) 
Lütfen dinleyin. Özgürlükçü demokraside... (AP sıra
larından gürültüler) Biz, sizi sabırla dinliyoruz. Öz
gürlükçü demokraside, çoğulcu demokraside, ne ka
dar, görüşlerimize ters olursa olsun, görüşleri saygıyla 
dinlemek, en asgari bir kuraldır. 

Sonunda da dedik ki, biz, savaşçı değil, barışçı bir 
milliyetçilik istiyoruz; ama, savaşı da, gerektiğinde 
- biz onu 1974'te gösterdik - ancak yukarıdaki amaç
lar uğruna kabul eden bir milliyetçilik anlayışına sa
hibiz; buna mı karşısınız? 

Sayın arkadaşlarım, asıl, milli birliği gerçekleştire
cek olan yol budur. Kendilerinin önergelerinde söz et
tikleri, o milli birliği gerçekleştirecek olan yol, milli
yetçilik anlayışı, asıl budur; ama, eğer, «milli birlik» 
denilince, onlar sadece belli bir sınıfsal ittifakın çıkar
ları etrafında bir birlik anhyoriarsa, elbette ki, bizim 
yapmak istediklerimizin bu anlayış içerisinde yeri ola
maz. 

Geliyorum, çoğulcu demokrasiye aykırıldc iddia
sına. 

Çoğulcu demokrasi nedir? Çoğulcu demokrasi, bir 
toplumda çıkarları birbirinden farklı olan birden çok 
grupun bulunduğunu kabul eden ve bu çıkarlar arasın
da, eşit koşullar altında bir mücadele sonucu, bir çı
karlar dengesini hedefleyen bir anlayıştan kaynakla
nır; çoğulcu demokrasi budur. Yani, çoğulcu demok
raside, kendi düşüncesinden başka düşüncelere, kendi 
çıkarından başka çıkarların savunulmasına olanak 
vermeyen bir anlayışa yer yoktur. Bundan çıkan so
nuç, devletin elindeki gücün, sadece bir sınıfın veya 
bir sınıflar grupunun egemenliğini sürdürmek için 
kullanılmasının bu demokrasi anlayışı içerisinde yeri 
olmadığıdır. 

Nasıl, belirli bir sınıfın aracı olmaktan çıkar dev
letin elindeki güçler? Siyasal iktidarların egemenliğin
den kurtularak; yani özerk olarak. Eğer siz samimi 
iseniz çoğulcu demokrasi iddiasında, o takdirde, özerk
liği, çoğulcu demokrasinin vazgeçilmez anakurumla-
rından birisi olarak kabul etmek zorundasınız. Eğer, 
siyasetin, siyasal baskının girmemesi gereken bir yer 
varsa, herhalde bu yerin başında kültür gelir, bilim 
gelir, inançla ilgili kurumlar gelir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, bu önergeyi veren 
arkadaşlar belki farkında değiller; iyiniyetlerine bü-
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yük ölçüde inanıyorum; fakat bu önergeyle savunduk
ları şey, aslında çoğulcu demokrasi değil, tekelci ve 
tekilci bir demokrasidir. 

Bundan çıkan sonuç gayet açıktır: Ancak belli bir 
sınıfın veya sınıf ittifakının çıkarlarına uyduğu ölçü
de demokrasiden yana olduklarını ortaya koymakta
dırlar. 

Tekrar ediyarum, özerkliğin, özerk kuruluşların, 
çoğulcu demokrasiler dışında hiçbir rejim içerisinde, 
hiçbir anayasal çerçevede yeri yoktur. Özerklik, öz
gürlükçü çoğulcu demokrasinin en ileri kavramların
dan ve kurumlarından birisidir. 

BAŞKAN — Efendim, izin verir misiniz bir hu
susu sorayım Sayın Bakan, özür diliyorum. 

Değerli arkadaşlarim, açut oylama işlemine ka
tılmayan sayın üyelerin açık oylama işlemine katıl
malarını rica ediyorum. 

Buyurunuz efendim. 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Demamla) — Özerk kurumlara karşı olmak, ya 
özerkliğin anlamını bilmemekten ya da özgürlükçü 
demokrasiye ve halka olan inançsızlıktan kaynaklan
maktadır. 

Geliyorum, önergenizin en ilginç bölümüne, ya
ni, İslam kültürüne önem vermeme bölümüne. 

Saym arkadaşlar, eğer, bu önergeyi imzalayanlar 
arasında kendilerine saygı duyduğum benden önceki 
son iki Kültür Bakam olmasaydı, bu iddianın yer 
almasını bir ölçüde doğal karşılayabilirdim, izniniz
le, bundan iki ay önce, Süleymaniye Camimin yakı
nında olan Türk ve İslâm Eserleri Müzesini gezdiğim 
zaman nasıl bir durumla karşılaştığımı kısaca anla
tayım: Tavanın sıvaları dökülmüş, duvarlarından 
sular sızıyor. Yerine koymamızın olanağım bulama
yacağımız, 500-600 yıllık elyazmaları, çiniler, halılar, 
yani Türk ve İslâm kültürünün en değerli ürünleri 
çürümeye terk edilmiş. Ben şimdi kendilerine soruyo
rum: Acaba Bakan olarak, gidip o müzeyi gezdiniz 
mi? Eğer, gezip de o duruma göz yumdunuzsa, de
mek ki, burada yer verdiğimiz ibareler, önerinizde yer 
alan ibareler samimi değil. Eğer gezmedinizse, orayı 
gezmedinizse, izin verin, ondan çıkan sonuç da bun
dan farklı olamaz. Kendisini milliyetçi ve mukadde
satçı ilan eden iki hükümetten sonra gelen bir hükü
metin Kültür Bakam olarak orayı gezdiğim zaman 
duyduğum ıstırabı, öyle sanıyorum ki, orayı gezme
miş olan, ama şu anlattıklarımı dinleyen bütün arka
daşlar duymaktadırlar. Yaptığım şey, döner dönmez, 
ertesi günü yaptığım şey, oranın Müdürünü görevden 
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almak ve 400 bin lira imar, oranın onarılması için I 
yollamak olmuştur. Ben size soruyorum, o mudur 
kültüre, tslâm kültürüne değer vermek, yoksa bizim 
yaptığımız mıdır? I 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Gitmişken namaz 
kıldın mı?. (AP sıralarından gülüşmeler) 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Siz birtakım yayınlar yaptınız. 

Sayın arkadaşlar, ben size bir örnek veriyorum. 
Eğer, gerçekten değer veriyorsanız o sizin söyledik
lerinize, sizin grupunuz tarafından verilmiş olan öner- I 
gede yer alan hususlara gerçekten inanıyorsanız, bu
rada gülecek bir şey değil, üzülecek bir durum gör
meniz gerekir. I 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ağlayalım mı? 
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA

LI (Devamla) — Benden önceki bakanlar dönemin
de, Kültür Bakanlığı birçok yayın yaptı. Yeniden I 
okumak istemiyorum, bütçe konuşmam sırasında ör
neklerini verdim. Çocuk yaşındakilerle cinsel ilişkiyi 
öven şiirleri sizler yayınladınız. Bu mudur dine say
gı? Bu mudur Kültür Bakanlığının dine saygı anla- I 
yışı? (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, biz bir Felsefe Alt Kurulu 
kurduk ve o Felsefe Alt Kuruluna, Doğu ve îslam 
felsefesiyle ilgili değerli bilim adamlarını aldık. Eğer 
sabrederseniz, göreceksiniz ki, birkaç ay daha sabre- I 
derseniz, ilk yayınlarımızdan itibaren göreceksiniz 
ki, biz, dine saygı dinsel kültüre saygı açısından, si- I 
zln yapamadığınız birçok şeyi yapacağız, gerçek- I 
leştireceğiz; ama bunu siyasal bir araç olarak I 
kullanmak için değil, gerçekten bilimsel bir çaba ile, 
kültüre saygımızdan dolayı, inanca saygımızdan do- I 
layı yapacağız. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, I 
alkışlar) I 

Sayın arkadaşlar, sözlerimi bağlamak istiyorum. I 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Bağla, bağla. 
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA

LI (Devamla) — Daha uzun konuşmak için hiçbir 
gerek yok. Sizin önerinizde somut olarak ne yer al- I 
mışsa, onların ne kadar bilimsel dayanaktan yoksun 
olduğunu ortaya koyabilmek için bu kısa süre yetti I 
bana. I 

Tüm kuşkular, benim başında bulunduğum Kül
tür Bakanlığının bugüne kadar yürüttüğü politika ile 
ilgili tüm kuşkular, ya Devlet ve özerklik kavramı- I 
nın bilinmemesinden kaynaklanmaktadır ya da ken
disi gibi düşünmeyenlere karşı hoşgörüden yoksun I 
olmanın bir ürünüdür. | 
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Şimdi, izninizle, o öneride yer alan iki bölümü 
okumak isterim, 

Sayın arkadaşlarımız diyorlar ki, «İç savaş de
nemelerine dönüştürülen anarşinin, kargaşanın ve ça
tışmaların baş sebebinin milli kültürsüzlük olduğu 
inancını taşıyoruz.» 

Eğer bu söyledikleri doğru ise, son 12 yılın baş 
sorumlusu olarak, son 12 yıldaki hemen tüm hükü
metlerde anasorumluluğu taşımış kişiler olarak, milli 
(kültürsüzlüğün bu sonucunun vebalini benim değil, 
kendi sırtlarında hfssediyorta demektir. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir kez daha sizden 
özür diliyorum... 

Açık oylamaya katılmayan üye var mı efendim?.. 
Yok. 

Bu durumda, oylama işlemi bitmiştir. 
Kupayı kaldırınız. 
Efendim, özür dilerim, buyurunuz. 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Eğer bugün gerçekten kendilerinin 
burada ifade ettiği gibi, bir milÜ kültürsüzlük söz 
konusu ise, herhalde bunun suçu, dört aylık bir ba
kanın değil» bu kadar yıl o yükümlülüğü, o görevi 
taşımış olanların olsa gerektir. 

Gene diyorlar ki, önergelerinde, «Uzun vadeli, 
koruyucu köklü tedbirin milli kültüre önem, önce
lik ve ağırlık vermek, Atatürk ve Türk milliyetçili
ğinde birleşmek olduğuna, bunu milli eğitim yoluyla 
milletimiz ve Devletimizin bütün kurumlarına be
nimsetmek Ve temel yapmak olacağına yürekten 
inanıyoruz.» 

Kendilerine katıunm. Yalnız, kendilerine şunu da 
belirtmek isterim ki, müsterih olsunlar; kendilerinin 
bu kadar yılda gerçekleştiremediklerini biz çok daha 
kısa zamanda gerçekleştireceğiz. 

Yüce Meclîsin sayın üyeleri, kültürümüzün gerçek 
kaynaklarına asıl biz iniyoruz, kültür mirasımıza asıl 
biz sahip çıkıyoruz; onu, çağın ve bilimin gereklerine 
göre geliştirecek Ve yayacağız. Nasıl ki, milliyetçiliğin 
sözünü değil de uygulamasını 60 yıl önce de, 4 yıl 
önce de biz yaptıysak, şimdi de, ulusal kültüre nasıl 
sahip çıkılması gerektiğini nasıl sahip çıkılacağını da 
biz göstereceğiz. Eğer, sayın Adalet PartiK arkadaş
larım bunda bir terslik görüyorlarsa, kendilerini mil
liyetçi ve sağcı olarak ilan ettikten sonra, bunu ken
dilerinin yapmamış oldukları, gerçekleştirememiş bu
lundukları bir hususu, demokratik solcu bir hüküme
tin ve bir bakanın gerçekleştirmesinde bir terslik gö-
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rüyotîfcarsa, bunun «edenini araaıak b&e de l i keti d ile
nine düşer. 

Saygılar suuanra. (CHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teştikkür etlerim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz dolmak üze

redir. Bir grupa söz versek bile, o grupun koauşma-

1. — Cezaların İnfazı hakkındaki 647 sayılı Ka
nuna bir ek madde ile geçici 7 nci maddeye bir fıkra 
ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı ile Adana Milletvekili Alparslan Türkeş 
ve 4 arkadaşının, 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkında 
Kanunun 1712 sayılı Kanunla değişik 19 ncu maddesi
nin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu. (1/114, 2/535) (S. 
Sayısı : 74) (Devam) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 13 Temmuz 
1965 tarih ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki 
Kanuna 2 ek madde ile geçici 7 nci maddeye bir fık
ra ve geçici bir madde ilavesine dair kanun tasan-

VH. -SORULAR 

/. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İstan
bul Atatürk Eğitim Enstitüsünde yapılan soruşturmaya 
ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un 
yazdı cevabı. (7/206) 

17 . 3 . 1978 
Millet Meclîsi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğilim Bakanı Sayın 
Necdet Uğur tarafından yazdı olarak cevaplandırıl
masına delalet buyuruunasmı saygüarımla rica ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Turan Kocal 

1. Bakanlık müfettişlerinden Nejat Yüzbaşıoğhı 
ve Kemal Onur İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü 
idarecilerine sorduğu tahkikat sorularından (TC Ana
yasasının 2 nci maddesinde yer alan laiklik ilkesine 
aykırı olarak okula cami açtığınız, buraya harf devri
mine ters düşen arap harfleri ile yazdı levhalar yazıl
masına göz yumduğunuz, derslere baş örtülü kız öğren
ci sayısı yıldan yıla artmasına rağmen buna karşı bir 
önlem almadığınız gibi Disiplin konusu hafine de ge
tirmediniz.) Anayasanın 19 ncu maddesinin Din ve 

sim sağlayabilmek için de yeniden uzatma karan al
mamız gerekiyor. O nedenle, yeni bir grupa söz ve
remiyorum. Ancak, açık oylama isteminim sonucunu 
da bu oturumda sizlere sunmak durumundayım. Onun 
için, Genel Kuruldan özür diliyorum; sayım yapılı
yor. 

sının açık oylamasına 129 sayın üye katılmış olup, 
116 kabul, 7 ret, 2 çekînser, 4 de geçersiz oy kullanıl
mıştır. 

Oylama işlemi önümüzdeki birleşimlerde tekrar
lanacaktır efendim. 

Çalışma süremiz dolmuş bulunmaktadır. 
Yarın, yani 17 . 5 . 1978 Çarşamba günü saat 

15.00>te yapılacak olan Türkiye Büviik Millet Mec
lîsi Birleşik Toplantısından sonra toplanmak, Anayasa 
Mahkemesine üye seçimim yapmak ve gündemde yer 
alan diğer konuları sırası ile görüşmek üzere birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.58 

VE CEVAPLAR 

Vicdan hürriyetine ters düşen ve ihlal eden bir soruş
turma değil mîdir? 

'2. Okuldaki mescitte arap harfleri ile asılan lev
haların Anayasanın 2 nci maddesine aykırılığı man
tığını Türkiye Büyük Millet Meclisi mesçltinede arap 
harfleri ile asılı levhalardan bağlantısını nasıl açıklar
sınız? 

3. Başörtülü kızların örf ve adetlerine uymaları 
suç kabul ediliyor da, mini etekle tahrik edici şekilde 
giyinen kızların tutumu suç değil midir? 

4.1 Müfettişlerin sorularından Kıır'an Kurslarının 
ilanlarını okul tahtasına asılması Atatürk ilkelerine 
aykırı sorusunda, büyük Atatürk'ün Kur'an Kurs
larına ve Kur'an okunmasını yasaklayan kesin bir em
ri Ve anlayışı var mıdır? 

5. AtatüTk Eğilim Enstitüsüne yeni atanan ida
recilerin mescidin kapısına kilit vurmaları doğru mu
dur? 

6. Müfettişlerin Türk Büyüklerinin resimlerinin 
asılmasını soru mevzuu yapmış olmalarına rağmen 
okulda Mao ve Lenin'in resimlerim soruşturma yap-
mayışının nedeni nedir? 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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TC 
MM ü t t t o BakSMfcğı 15^4978 

Sayı : 141 

Millet Meciisi Başkanlığına 

ligi : 233.1978 tarih 7/206-11505/8363 say* yazı
nız. 

İstanbul MiBerveJriM Tamı Koçal'ın yazılı sora 
önemesi ile ilgili cevabımız »sikte sunuîmuşrur 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederini. 

Necdet Uğur 
Milli Eğitini Bakanı 

Istentarf Milletvekili Turan Koçal'ın yazılı sorti 
önergesi île îfeM cevabmnz. 

Okullarımızın, güncel politika çatışmalarında araç 
olarak kullanılmasını önlemeye kararlıyız. 

Çocuklarımızın dfoıîmizin gereklerini öğrenmele
rinin karşısında değiliz. Ancak, özel amaçlı günce] po
litikayı da Okullarımızdan ırak tutmaya özen göstere
ceğiz. Sonuçtan, Seride kendilerinin de memnunluk du
yacağını umuyorum. 

Saysrfanmla. 
Necdet Uğur 

MiUi Eğitim Bakanı 

2. — Adıma Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ba
kanlık ve Bakanlığa bağlı okullardaki mescitlerin ka
patıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Ba
kanı Necdet Uğur'un yazılı cevabı. (7/219) 

7.4.1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı bulunan sorularımın Sayın MÎBfi 
Eğitim Bakanı Necdet Uğur tarafından yazdı Olarak 
cevaplandırılması hususunu delaletinize arz ederini. 

Adana 
Hasan Giirsoy 

Sorular : 

1. MiHi Eğitim Bakanlığı binasındaki ve Bakan
lığınıza bağlı okullardaki mescitlerin bir kararla ka
patıldığı doğru mudur? 

2. Doğru ise şimdiye kadar kaç mescit kapatıl
mıştır ve kapatrtmasındaki gerekçeler nelerdir? 

3. Mescitlerin kapatılmasını din ve vkdan hürri
yeti ve İbadet serbestliği ilkesi ile nasıl bağdaştırıyor
sunuz? 

| TC 
Miü Eğitil» Bafeaafağı 15.5497* 
Bakanlık »«ttşavlrlüi 

Sayı .142 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ftgj : 14.4397® tarih ve T/21*KWW*2 saym ya-
I zınız. 

Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Necdet Uğur 

MİDİ Eğirim Bakanı 
Adana MflJetveMH Hasan Gürsoy'un yazılı soru 

I önergesi ile flgiH cevabımız. 
I Bakanlık Merkez Örgütümüz ile okullarımızın 
I güncel politika çatışmalarında araç olarak kuîîanıl-
I masını önlemeye kararlıyız. 
] Kişilerin dinimizin gereklerini yapmalarının kar-
I şısmda değiliz. Ancak, ezel amaçlı güncel pofrtika-
I yi da merkez örgütümözden ve okullarımızdan sak 
I tatmaya özen göstereceğiz. Sonuçtan, ileride kendile

rinin de memnunluk doyacagmı umuyorum. 
I Saygılarımla. 
I Necdet Uğur 

MiHi Eğitim Bakanı 

I 3. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, ekmeklik 
I buğday tahsisi uygulamasına ilişkin sorusu ve Gıda -
I Tarım ve Hayvancüık Bakanı Mehmet Yüceler'in 
I yazılı cevabı. (71231) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancıhk 
I Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıima&ı 
I için gerekli istemin yapılmasını rica ederim. 26.4.1978 
I Saygılarımla. 
I Kars 
I Doğan Arash 

Bakanlar Kurulunun 7/13623 sayılı Kararıyla tüke-
I tici köylüyü de kapsayan «Ekmeklik buğday tahsisi» 
I uygulaması Kars'ta da devam etmektedir. Nüfus ba-
I sına her ay, bedeli karşılığı 10 kg. olarak yapılan taÜı-
I sisle; köylüyü içinde bulunduğu zor koşullardan kur-
I tarmak ve korumak amacı güdülmüştür. Ancak, Kars 
I ilinde ulaşım zorlukları nedeniyle, her ay başı yapı-
I lan bir aylık tahsisler, köylünün taşımadaki sarf ettiği 
I para ve emeği yanında, fayda unsurunu da önemli öl

çüde etkilemektedir. Tek tek ihtiyaç sahibi köylünün, 
I ya da köy adına görevlendirilecek mutemedin her 
I ay bu zorluğu göğüslemesi yakınmalara yol açmak-
| tadır. Bu nedenle, ner ay yapılan tahsislerin kararna-
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mede belirlenen «...zaruri hallerde bir kaç ayhk tah
sis birleştirilebilir» hükmüne uyularak, en az iki ay
lık olması gerekmektedir. Ayrıca, tahsislerin bölgeye 
yakın Toprak Mahsulleri Ofisi ajanslarından sağlan
ması için de gerekli 'işlemler yapılmalıdır. 

•Bakanlığın konuya ilişkin görüşlerinin yazın ola
rak bildirilmesini rica ederim. 

HC 
Gıda - Tanm -ve 10.5.197» 

Hayvancılık Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 1699 
Konu : Kars Milletvekili Sayın Doğan 
Araslı'nın yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2.5.1978 gün Kanunlar Müdürlüğü 7/231-

1712/9651 sayılı yazı. 
Kars Milletvekili Sayın Doğan Arash tarafından 

ekmeklik buğday tahsisine ilişkin; olarak Bakanlığı
mıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabının iki nüs
ha olarak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz 
ederim. 

Mehmet Yüceler 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 
Kars Milletvekili Sayın Doğan Arash tarafından 
ekmeklik buğday tahsisline ilişkin olarak; Bakan

lığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı 
Şehir, kasaba ve köylerin ekmeklik buğday ihti

yaçları 7/13623 sayılı Kararnamenin 7/A maddesi hü
kümlerine göre valiliklerin isteği halinde Toprak Mah
suller:! Ofisi satış merkezlerinden, alımlarla stok te
şekkül eden işyerlerinden veya gerekli görülen diğer 
işyerlerinden verilmektedir. 

Kars İM hudutları dahilinde, Kars merkezi, Arda
han, Akyaka, Sarıkamış, Selim, Başgedikler ve İğdır* 
da olmak üzere Toprak Mahsulleri Ofisinin yedi iş
yeri bulunmaktadır. Çiftçilerimizin ürünleri bu işyer-
lerince satınahndığı gibi tüm Oin ekmektik, yemeklik 
ve tohumluk ihtiyaçları da bu merkezlerden karşılan
makta ve gerektiğinde geçici işyerleri de açılmaktadır. 

7/13623 sayılı Kararnamenin 7/A maddesinde; za
ruri hallerde bir kaç aylık tahsis birleştirilebilir; de
nilmekte ise de bu zaruret daha ziyade mevsim icabı 
yolların kapanması nedeniyle kışın duyulmakta ve 
Ofisçe zaman zaman bu uygulamaya başvurulmakta
dır. 

1974 - 1975 dönemlinde bir kaç aylığı birden toplu 
olarak yapılan ekmeklik tahsis satışından sonra satış 
fiyatında meydana gelen farklardan Ofis beş milyon 
lira civarında alacaklı çıkmış ve tahsil imkânı olma
dığı cihetle bağışlanması yoluna gidilmiştir. 

Yaz mevsimine girilmek üzere bulunulduğundan 
ve yeni kampanya kararnamesi Haziran 1978'den iti
baren yürürlüğe gireceğinden şimdilik ekmeklik buğ
day tahsislerinin bir kaç aylığını birden birleştirilerek 
verilmesinin önemli bir fayda sağlayacağı kanısında 
değiliz. 

i>9<i 
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13 Temmuz 1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların İnfazı Haikktriılaki Kaanına 2 Ek Madıde ile Geçici 7 ncfi 
Maiddeye Bir FJkra ve Bir GeçJki Maidie İlavesine Da'j Kanun Taisartmıa Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 45Q 

Oy verenler : 129 
Kabul edenler : 116 

-

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
ismail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 

AFYONKARAHİSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt 
Mehmet Özutku 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 

ANKARA 

Bekir Adıbelli 
Orhan, Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. îsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durakan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Teoman Köprülüler 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Abdurrahman Oğultürk 
Altan Öymen 
Önder Sav 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
A. Selâmi Gürgüç 

Reddedenler : 

Çekiinserler : 

Geçersıiz oylar : 

Oya katıılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

7 

2 

4 

318 

3 

(Kabul Edenler) 

BALIKESİR 
İrfan Özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BGOtJ 
Avni Akyol 
Bayram Turan Çetin 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Ali Elverdü 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Altan Tuna 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskıin 

EDİRNE 
Süleyman Saibrti Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Faik Öztürk 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 

Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 

ESKİŞEHİR 
Yusuf Cemal Özkan 

GAZİANTEP 
Celâl Doğan 

GİRESUN 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Ekrem Ceyhun 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Turan Kocal 
İlhan Özbay 

Recep Özel 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur ' 

ar "1 

Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Şeref oğlu 

KARS 
İsmet Atalay 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Zeki Okur 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 
Doğan Güneşli 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
Necati Kalaycıoğlu 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Hüseyin Cavit Ertlömlir 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zeki Kaıragözltü 
Eridin Topkaya 
Hasan Zengin 

MUĞLA 
Samd Gökmen 

— 41 — 



M. Meclisi B : 145 16 . 5 . 1978 O : 1 

ORDU 
Temel Ateş 
Erttuğrul Günay 

RİZE 

Yılmaz Balta 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Mahmut Özdemir 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Ömer Dedeoğlu 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
Ertöz Vahit Suiçmez 

URFA 
Necmettin Cevheri 
M. Saibri Kılıç 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

(Reddedenler) 

ANKARA 
Hayrettin Turgut Toker 

AYDIN 
Behiç Tozkoparan 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

İSTANBUL 
ihsan Toksan 
Abdullah Tomba 

YOZGAT 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 

Abdulmuttalip Gül 

Burhan Karaçelik 
Ahmet Gültekin Kızılışık 

İZMİR 
Erol H. Yeşilpmar 

KÜTAHYA 
Ali İrfan Haznedar 

(Çekimserler) 

ANKARA 1 TOKAT 
İhsan Karaçam 1 Faruk Dem'irtola 

(Geçersiz Oylar) 

ADANA 

Hasan Gürsoy 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
Mete Tan; (B.) 
Ali thsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Rıza Polat 
Kerem Sabin 
Ahmet Hamdi Şam 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biiberoğlu 
Mehmet Irmak 

TRABZON 

İbrahim Vecdi Aksakal 

(Oya Katılmayanlar) 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Muhammet Kelleci 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
Mustafa; Kılınç (B.) 
Selâhattin Öcal 
Fikri Pehlivanlı 
Erol Saraçoğlu 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Deniz Baykail (B.) 
Ömer Buyrukçu 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

Hasan Ünal 
ARTVİN 

Mehmet Balta 
Hasan Ekinci 

AYDİN 
Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
Cemalettin İnkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü Yılmaz 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Halûk Karaibörklü 

BURSA 
NaÜ Atlı 
Mehmet Emin Dalkıran 
Mehmet Emekli 
Ha,sa;rt Esa,t Işık (B.) 
Kasım Önadım 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan B'inay 
Osman Orhan Çaneri 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Ahmet Çimlbek 
Etem Eken 
Aslan Topçubaşı 
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DENÎZLt 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ömer İhsan Paköz 
Ahmet Hamdı Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Haliil Akgül 
Mehmet iskân Azıizoğlu 
Eşref Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepohı 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Küçükel 
Ali Rıza Septioğiu (B.) 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZURUM 
Osman Demirci 
Selçuk Erverdi 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Gündüz Ökçün (B.) 
İsmail Özen 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Ahmet Karahan 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
(1. Ü.) 
Nizamettin Erkmen 
AH Köymen 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz ' 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

Hüseyin Şükrü Özsüt 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Fehmi Cumalıoğlu 
Hikmeit Çetin (B.) 
Çağlayan Ege 
Süleyman Arif Emre 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy (B.) 
Orhan, Eyüpoğlu (B.) 
Ferit Gündoğan 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Enver Karabeyoğlu 
Nihat Kaya 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlı 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
Cengiz Özyalçın 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Ali Topuz (B.) 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur (B.) 
Numan Uzun 
Halûk Ülman 
Celâl Yardımcı 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun (B.) 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naiiii Erdem 
Süleyman Genç 
Şinasi Osma 

Mustafa Öztin (İ) 
Akın Simav 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
Aysel Uğural 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Vecdi: İlhan; (B.) 
Ali Nihat Karol 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 

ı Mehm,et Şevket Doğan 
(Bşk. V.) 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Gümüşçü 
Mehm,et Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğîu 
Hasan Korkut 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
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Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kubilay İmer (İ.) 
İhsan Kabadayı 
Hüseyin Kaleli 
Aydın Menderes 
Faruk Sükaq (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir AMuım 
Nizatmettin Çoban 

MALATYA 
Lütfi Doğan (B.) 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaslan (B.) 
Ali Kırca 
Mefamöt Recai Kutan 
Mustafa Şeoitüıric 

MANİSA 
Sümer Oral 
Öndl Şalkar 
Faik Türün 
Yahya Uslu 
Ha i l Yuntseven 

MARDİN 
Fehiım Adak 
Şerafettinj Elçi (B.) 
Metiin Musaoğhı 
Abıdüilkadir Timıurağuoğlu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahimet Buldanik 
Hasan Fehmi îlıter 
Zeyyat Mandafoci 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagil 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 
Esat KıratlıoğUu 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Hüseyin Çelilk 
Burhan Ecemiş 
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H. Avım Kavuranacıoğlu 
Sadi Samuncuöğlü 

ORDU 
Memduh Ekşti (Bşk.V.) 
Hamdli Mıağdenı (t. Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Günay Yalın 

RtZE 
İzzet Akçal 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Barbaros Turgut Boztepe 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Keman Bulutoğlu (B.) 
Mustafa Dağıstanlı 
t. Etem Ezgü 
îlyas Kılıç 

İ. Etem Kılıçoğlu 
Nafiz Kurt 
Muzaffer Önder 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çeliker (İ. Ü.) 
Abdül kadir Kaya 
M. Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar (B.) 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova (B.) 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Azimet Köylüoğlu 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

Nihan İlgün 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Feyzullah Değerli 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Kemal Cevher 
Adil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfii Göktaş 
Rahmi Kumaş 
Ahmet Şener (B.) 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
Mehmet Aksoy . 
Mehmet Celâl Bucak 
Ahmöt Melik 
Salih Özcan 

Celâl Paydaş 
UŞAK 

Galip Çetin 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş (Bşk.V.) 
Kinyas Kartal 
Mehmet Sa,lüh Yıldız (B.) • 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Ali Fuat Eyüboğkı 
(Bşk. V.) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
K, Kemal Anadol 
Ömer Barutçu 
Büilentt Ecevüt (Barbakan) 
Avni Gürsoy 
Cahit Karakaş (Başkan) 
Koksal Toptan 

{Açtk Üyelikler) 

Aydın 
Edirne 
Manisa 

Yekûn 

» > - • • « . .«M 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

145 NCt BİRLEŞİM 

16 .: S . 1978 Salı 

Saat 115.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, 
2. — Gensoru önıergesli, 
3. — Genel görüşme önıergesli, 

2 "'" ' ^' 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ-
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — tstanlbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan uygula
maların yasalara aykırı olup olmadığım saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyannca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/21) 

2.: — Bolu Milletvekili Avri Akyol ve 12 arka
daşının, Kültür Bakanımın milli kültürümüze ilişkin tu
tum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci. 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/6) 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, polis örgütü içinde kurulan bazı dernek
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/22) 

4. — Sivas Milletvekilli Ali Gürbüz ve 9 arkada-
nın, hayat pahalılığı konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10./23) 

5.: — Niğde Milletvekili Sadü Somuncuoğlu ve 10 
arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve İçiş
leri Bakanının tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/7) 

6. — Malatya Milletvekilli Mehmet Recali Kutan 
ve 9 arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübre kompleksinin 
mühendislik ve satmalma hizmetlerinin, ihalesinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, yaş
lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın 
artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/58) (*) 

2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/24) 

3. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

4. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan
lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/26) 

5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

7. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
V 

anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir.. 



8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

9. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/34) 

10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin İçişleri Bakanından sözKi soru önergesi. 
(6/36) 

12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

13. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

14. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
Emek Mahallesi - Kız Meslek Lisesi inşaatına ilişkin 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/39) 

15. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40) 

16. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakamndan sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

17. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

18. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğhı'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözM soru önergesi. (6/43) 

19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evK Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

20. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre 
kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/46) 

21. — Çorum Milletvekili Mehmet Iımak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

22. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net İşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

23. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

24. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

25. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

26. — Diyarbakır Milletvekilli M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

27. — Diyarbakır Miletvekili M. Yaşar Göçmen' 
m, Türkiye Elektromekanlik Sanıayi Anonlim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

28. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Bakanlıkta çalışan, bazı memurlara baskı yapıldığı 
iddiasına lişlkin Çalışma Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/65) 

29. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

30. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun,, 
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişikleri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanınım Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

32. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nunı, 
Bakanlıkta açılan maiyet memuru sınavını kazanan 
bazı kişilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi. (6/69) 

33. — Muğla Miletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarma, ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

34. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'-
ın, Mersin 4 nıcü Gübre kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

35. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nunı,, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyajl Yardım, Balkanımdan; sözlü soru öner
gesi (6/72) 



36. — Aqkara Mtlletvektili Mustafâ Başağlu'nun, 
işçli sağlığı ve tiş emniyetine ilişkini Enerji ye TafbM 
Kaynaklar Bakanından, sö2İü soru önergesi. (6/73) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
U. — İsparta; İli, Yayla, Mahallesi, Hane 131, Cilt 

7/2, Sayfa 3 8'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha^dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Uhıbay)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

2< — Yalvaç İlçesi. Dcfctoağlar Mahallesi, Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çayiı'nm, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

•3. — Malatya,, Merkez llçesli, ismetliye Mahaiesü, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıttı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarîhi: 14.2.1978) 

4.j — Hendek llçesli, Aşağıçajlıca, Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi: 14.2.1978) 

,5. — Dursunlbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

(6, — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cillt 
5703, Sayfa 34*de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğhı'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

7. — Devlet memurlarının aMpIinı cezalarımın af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

3 — 

8, — C. Senatosu Adapa Üyesi Kemâl Sarıİbra,-
nimoğiu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasmuı kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
saydı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet KöyHioğhı'nun, 1136 saydı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 saydı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

,9. — 1086 saydı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

1Q< — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları* 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Mecha : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374*e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

!İ2j — C. Senatosu Nevşehir Üyesü Ragıp Üner%iı 
765 saydı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

13. — C Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyona raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 .2.1978) 



14. — Trajbzon Milletvekili Ahmet Şenertn, Ka
radeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da biı 
üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Milli 
Eğitim Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 55) 
(Dağıtma tarihi : 28 2.1978) 

15. — Sıva,s Milletvekilli Azimet Köylüoğlu'nıunı, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nuını, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7. 3 . 1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1978) 

18. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'lin, Tralb-
zon iktisadi ve Ticari tümler Akademisinin açılışı ve 
bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifi ve Mil|i 
Eğitim ve Plan Komisyonu raporları. (2/140) (S. Sa
yısı : 64) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

19. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

20. — 19 . 3 . 1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/110) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 3 . 1978) 

21. — Çalışına, eslkli Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 .1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C, Senatosu : 4/168) (M. Meclisli S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi: 7 . 4 . 1978) 

X 22. — Türküye Cumhuriyeltli Hükümeti lile Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
dair 17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, imâr, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/19) (S. Sayısı : 70) (Da
ğıtım tarihi : 11 . 4 . 1978) 

23. — C. Senatosu Cumhurlbajşkanınıca, Seçilen eski 
Üyesi Bahriye Üçok ile Ordu Milletvekili Memduh 
Ekşi'nin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 ncü 
maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve içişleri Komisyonu raporu. (2/208, 2/256) 
(S, Sayısı : 71) (Dağıtım tarihi : 11 . 4 . 1978) 

24. — İstanjbul Milletvekili Metin Tüzünı ve 12 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/546) 
(S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 11 . 4 . 1978) 

X 25. — Devletçe işletilecek madenler hakkında 
kanun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret komisyonları raporları. (1/102) (S. Sayısı : 
73) (Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1978) 

X 26. — Cezaların infazı hakkındaki 647 sayılı 
Kanuna bir ek madde ile geçici 7 nci maddeye bir 
fıkra ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile Adana Milletvekii Alparslan 
Türkeş ve 4 'arkadaşının, 647 sayılı Cezaların infazı 
hakkında Kanunun 1712 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/114, 2/535) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 
14 . 4 . 1978) 

27. — Vatani' hizmet tertibinden aylık alanların 
aylıklarının yükseltilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Bitlis Üyesi Kâmran tnan'ın, Özel ka
nunlarla bağlanmış vatani hizmet tertibinden aylık 
alanların aylıklarının artırılmasına dair kanun tek
lifi ve Plan Komisyonu raporu. (1/101; 2/107) (S. 
Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1978) 

28, — Kastamonu Milletvekilli Salbrli Tığlı ve Sam
sun Milletvekili il yas Kılıç'ın, 1487 sayılı Boğaziçi 
Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir üniversite kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine 



ilişkin kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan Komis
yonları raporları. (2/137) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 21 . 4 . 1978) 

29. — Maliye eskli Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye ilker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1978) 

30. — Milli Savunma eski Bakanı İlhamji Sancar' 
m, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 24 . 4 . 1978) 

31. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'm aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
2 5 . 4 . 1978) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş ile Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılması bazılarının da değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/516) (S. 
Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1978) 

313. — 5434 sayılı TC EmekM Sandığı Kanununun 
68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile 
C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski Üyesi 
Bahriye Üçok'un, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununun 68 nci maddesine 2, fıkra eklenmesine ilişkin 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (1/100, 2/4) 
(S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarM : 25,4.1978) 

34. — Türk Silahlı Kuvvetler* personelline tayın be
deli verilmesi hakkında kanun tasarısı ile Konya Mil
letvekili Şener Battal'ın, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
6706 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 1 nci maddesinin 
C ve D fıkralarının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Mili Savunma ve İçişleri ve Plan komisyonla
rı raporları. (1/28, 2/194) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma 
tarihi: 2 6 . 4 . 1978) 

35. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi: 2 6 . 4 . 1978) 

36. — C. Senajtosu Mardin, Üyesi Mehmet Al Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/10(6) (S. Sayısı : 81) -(Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

37. —• Nuri Saym'ın, özel affına dajir kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

38. — Giinjünı 24 saate taksimine dair 697 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/98) (S. 
Sayısı : 90) (Dağıltma tarihi: 2.5Jİ978) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya, 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında imzalanan Konsolos
luk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/119) (S, Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1978) 

X 40. — Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareket
leri Komiitesi (CİME)'njin kuruluş yasasının.' onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında, kanun, tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/116) (S. Sayı
sı : 93) (Dağıtma, tarihli : 8 . 5 .< 1978) 

X 41. — Türkiye, İran ve Pakistan, tarafından, im
zalanan, kalkınma, Üçfimı Bölgesel İşbirliği Teşkilatı l e 
ilglilıi İzmir Andlaşmasınım onaylanmasının uygun; bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu raporu.: (1/124) (S. Sayısı : 94) (Dağıltma, tarihi : 
8.5.H978) 



42!, — Rize Milletvekilli Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 ncı 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma talihli : 10 . 5 . 1978) 

43. — 1111 sayılı Askerlik Kanunuma, 'bir geçücli: 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun ve Erzurum Mil
letvekili Nevzat Kösoğlu ile 6 arkadaşının, Denizli 
Milletvekili Mustafa Gazalcı ile 15 arkadaşının, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bazı geçici maddeler eklenme
si hakkında 27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı Kanu
nun geçici 6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Milli Eğitim ve Milli Savunma 
komisyonları raporları. (1/89, 2/153, 2/269, 2/316) (S. 
Sayısı : 98 ) (Dağıtana, tarihi : 1Q . 5 . 1978) 

44< — Devlet Üretme Çiftlkleruı Genel Müdürlüğü 
Görev ve Kuruluşu Hakkındaki 5433 sayılı Kanunun 
11 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu' 
nun, aynı mahiyette kanun teklifi ve Plan ve Tarım, 
Orman ve Köy işleri komisyonları raporları. (1/112, 
2/418) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

45. — Çorum Milletvekili M. Kemal Bilberoğ-
lu'naını, 10;86 sayılı Hukuk Usulü Muhalkemelerti Ka,-
nıununun, 275 ve 281 nci maddelerinin değişitfirfümesli 
hakkında, kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/521) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihli : 10.5.1978) 

X 46. — Gemilerin Tonilatolarını Ölçme 1969 
Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları ra
porlar^ (1/37) (S, Sayısı : 95) (Dağıtma, tarihi : 
12 . 5 . 1978) 

(Millet Meclisi Gündemi Birleşim 146) 



Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 74 
Toplantı : 1 

Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde 
ile Geçici 7 nci Maddeye Bir Fıkra ve Bu Kanuna Geçici Bir 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 4 Arkadaşının, 647 Sayılı Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanunun 1712 Sayılı Kanunla Değişik 19 ncu Mad
desinin 1 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/114, 2 /535) 

15 . 3 . 1978 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 9 . 2 . 1978 
tarihinde kararlaştırılan «Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 sayılı Kanuna bir ek madde ile geçici 7 nci madde
ye bir fıkra ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

GEREKÇE 

13 Temmuz 1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanun; cezalandırma ve cezaların 
infazı • müessesesinde, suçlunun; kişiliğine, ruh ve karakter yapısına, istidat ve yeteneklerine uygun düşe
bilecek terbiye, eğitim ve çalıştırma yolları ile bir daha suç işlemesini önleyecek şekilde ıslahının ve topluma 
yararlı bir unsur olarak iadesinlin sağlanması için gereken hükümleri vaz etmiş, bu suretle infaz hukukumuza 
yeni bir veçhe ve düzen getirmiştir. 

647 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten günümüze kadar sürdürülen uygulamada, hükümlü ve tutuk
luların ıslahı için yukarıda sayılan faktörlerin en yararlısının çalışma olduğu müşahade edilmiş, bu sebeple 
kapalı linfaz kurumları yanında yarı açık ve açık infaz kurumları sayılarının artırılması, süratle çoğalmakta 
olan hükümlü sayısı yanında mali kaynakların daha verimli kullanılması, infaz kurumlarındaki insan gücü
nün değerlendirilmesi ve çalışmanın bütün kötülükleri önleyecek bir ıslah vasıtası olduğu esasından hare
ketle, hükümlülerin tamamına şamil bir çalışma sisteminin ihdası cihetline gidilmiştir. 

Ancak, 12 seneden beri yapılan incelemeler sonunda hükümlülerin, kapalı kurumlar ile, çok daha imkânlı 
olan yarı açık ve açık kurumlarda dahi ıslahda önemi aşikâr olan okul, kütüphaneden yararlanma, konfe
ranslar, müzik, folklor ve sportif faaliyetlere ilgi duyarak alıştıkları halde, en önemlisi olan ve tahliyeleri 
sonrası kendilerine büyük menfaat sağlayacak bulunan kurumda işe çok zor ve geç intibak ettikleri, çalışma
mak için muhtelif yollara başvurdukarı, miktarı az da olsa bilhassa açık ve yarı açık kurumlardan firar ettik
leri, bununla beraber işe alışkanlık başlayıp bir meslek ve sanat öğrenmenün bilincine varanların iyi bir kalfa 
veya usta oldukları tahliyelerinden sonra bu sayede hayatlarını iyi bir şekilde idame ettirdikleri tespit edil
miştir. 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-164/01731 
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Bazı batı ülkelerindeki uygulamalardan da esinlenmek suretiyle yapılan bilimsel araştırmalar neticesi, 
hükümlüyü çalışmaya teşvik ve bu husustaki güçlükleri gidermek maksadıyla, infaz hukukumuza ve iç bün
yemize en uygun görülen sistem getirilmeye çalışılmış, ek maddede; belirtilen süre aşılmamak ve kapalı ce
zaevlerinde çalışanlara öncelik tanınmak kaydıyla, tabi tutulacakları müşhadeleri sonucu yarı açık veya açık 
müesseselere naklolunan hükümlülerin, anılan müesseselerde kaldıkları her ay için 6 günün, tespit edilecek 
şartla salıverilme tarihlerinden indirilmesi suretiyle şartla salıverilme işleminin yapılması, uygulamadaki müşkü
latı önlemek için bir aydan az sürenin hesaba katılmaması, şartla salıverilme ile bihakkın tahliye arasında 
geçirilecek süre zarfında suçluların bir oto kontrol için de ıslahına limkân verilmesi maksadıyla şartla 
salıverilmenin geri alınmasına karar verilmesi halinde, bu karârla birlikte yukarıda belirtilen esaslara göre 
yapılan indirimin de geri alınması, topluma yararlı 'bir unsur olarak iade edilmek için yalnız çalışma kâfi 
olmayıp ıslahın esas unsurları içinde daima iyi halMli'k mündemiç bulunduğundan, yarı açık veya açık mü
esseselerden firar edenlerle, en a? iki defa kapalı cezaevlerine iade edilenlerin evvelce yarı açık veya açık 
müesseselerde geçirmiş oldukları süreler dahil hiç bir suretle yapılan indirimden yararlanmaması, öngörül-
mlüş, geçici madde ile de, müktesep hakların ihlal edilmemesini temin için kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce, anılan müesseselerde bulunan hükümlülerin bu müesseselerde geçen sürelerinin de indirimin hesabın
da nazara alınması esası getirilmiş, böylece açılk veya yarı açık müesseselerde 1 yıl kalan hükümlünün, 
19 ncu maddenin 1, 2 ve 3 ncü maddelerine göre tespit edilecek şartla salıverilme süresinden; 72 gün, 1977 
yıla uygulaımasina göre 8 yıla kadar bu müesseselerde kalabilmesi mümkün olduğundan icabında 576 gün 
evvel meşruten tahliye edilmesi sağlanmış, bugüne kadar ıslahın en önemli vasıtası olan çalışmanın, severek 
yapılan şümullü bir sistem haline getirilmesi düşünülmüştür. 

Ancaık, 647 sayılı Kanunun 1712 sayılı Kanunla değişik 9 ncu maddesine göre altı aydan yukarı infazı ge
reken cezaları bulunan hükümlülerin müşahadeye tabi tutulmaları gerektiği halde, mezkûr kanunun 7 nci 
maddesine istinaden bugüne kadar bakiye cezaları üç sene ve daha yukarı olan hükümlüler müşahadeye 
tabi tutulmakta ise de; müşahade ve sınıflandırma merkezlerimin kifayetsizliği, sınıflandırılan cezaevlerinde 
hükümlülerin gruplara ayrılmasının imkansızlığı, hükümlülerin aileleri ile gerekli teması sağlayamaması ve 
nakil masraflarının bütçeye bir hayli külfet tahmil etmesi gibi sebeplerle her grup için ayrı cezaevleri yapı
lıncaya kadar müşahade görmüş hükümlülerin gerektiğinde, gruplandırılmiiş cezaevlerine nakillerinin Adalet 
Bakanlığınca yapılabilmesi uygun görülmüştür. 

Bu düşüncelerle sözü edilen kanuna bir ek madde ile geçici 7 nci maddeye bir fıkra ve bir geçici madde 
eklenmesi hakkındaki bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Ek madde ikinin 1 nci fıkrasında; tasariinın genel gerekçesinde tafsilen temas edilmiş bulu
nan sebeplerle, tabi tutulacakları müşahade neticesinde yarı açık veya açık müesseselere naklolunan hüküm
lülerin, evvela 19 ncu maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkralarına göre şartla salıverilme tarihlerinin tespit edilerek, 
anılan müesseselerde kaldıkları her ay için 6 günün bu tarihlerden indirilmek suretiyle şartla salıverilme işle
mimin yapılması, bir aydan az sürelerin hesaba katılmaması, 2 nci fıkrasında, 1 nci fıkra gereğince yapılan in
dirimlinde şartla salıverilmenin geri alınması halinde, bu kararla birlikte geri alınması, 3 ncü fıkrasında ise, 
yarı açık veya açık müesseselerden firar edenlerle, en az iki defa kapalı cezaevlerine iade edilenlerin evvelce 
yarı açık veya açık müesseselerde geçirdikleri süreler dahil hiç bir suretle indirimden yararlanmaması öngö
rülmüştür. 

Maıdde 2. — Geçici 7 nci maddeye eklenen fıkra ile, hükümlülerin aileleri ile, gerekli teması sağlayabilme
leri ve nakil masraflarının bütçeye tahmil ettiği külfetli tahfif etmek maksadıyla müşahadeye tabi tutulmuş 
ibJü'kümıllülerin gerektiğinde Adalet Bakanlığınca nakillerimin yapılabilmesi esası benimsenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 74) 
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Madde 3. — Geçici madde 10 ile, yapılacak indirimin hesabında, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce, yarı açıik veya açık müesseselerde bulunan hükümMcrin bu müesseselerde geçen süreleri de nazara 

ahnmaJk suretiyle kazanılmış halkların ihlal edilmemesi sağlanmak istenmiştir. 
Madde 4. — Kanunun yürürlük tarihi açıklanmıştır. 

Madde 5. — Yürütecek makam gösterilmiştir. 

MHP 
Millet Meclisi Grupu 13 . 3 . 1978 

Başkanlığı 
2/152 

S Millet Meclisi Başkanlığına 

647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 1712 sayılı Kanunla değişik 19 ncu maddesi, 1 nci fıkrasının 
ekteki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Ankara Kayseri 
Alparslan Türkeş Necati Gültekin Mehmet Doğan 

*- İstanbul Çorum 
Turan Kocal Mehmet İrmak 

GEREKÇE 

647 Sayılı Kanun için geçerli olan gerekçeler aynen değişiklik (teklifimlizin de esasını teşkiil etmektedir. 
Suçluların topluma kazandırılması, cemiyete faydalı (insanlar haline getirilmesli Ibür müddet ayrı tutulduğu ce
miyet hayatına faydalı >bir fert olarak iade edilmesi infaz sistemimim esasım teşkil etmelidir. Cezasını çefctüği 
süre içlinde itaatli, iyiliğe ve doğruluğa yönelmiş, ceza evsinden çıktığı takdirde de ıbu müsbet durumunu sürdür
mesi kuvvetle muhtemel (yöneticilerde bu kanaati uyanHdırmış) sayılan İbir mahkûmu Ibiir anı önce cemliyet ha
yatına liade etmenin, toplum menfaatlerimiz için de faydalı olacağı foiiır gerçektir. 

ADANA MİLLETVEKİLİ ALPARSLAN TÜRKEŞ VE 4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 1712 Sayılı Kanunla Değişik 19 ncu Maddesinin 1 nci Fıkrasının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 647 Sayılı Kanunun 1712 Sayılı Kanunla değişik 19 ncu maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalarda hükümlülük süresinin 1/2 sini ve müebbet ağır hapiste 18 yılım çek
miş olup da Tüzüğe göre iyi halli hükümlü niteliğinde bulunanlar talepleri olmasa dahi şartla salıverilirler.» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Adalet Bakam yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 74) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 13 . 4 E 1978 

Esas No. : 1/114, 2/535 
Karar No. : 34 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 sayılı Kanuna bir ek madde ile geçici 7 nci maddeye bir fıkra ve bu 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adana Milletvekili Alpaslan Türkeş ile 4 
arkadaşının, 647 sayılı Cezaların infazı hakkında Kanunun 1712 sayılı Kanunla Değişik 19 ncu maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, Adalet Bakam Sayın Mehmet Can ve bu Bakanlığın 
diğer temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda tetkik ve müzakere edildi. 

Komisyonumuz, aynı mahiyetteki tasarı ve teklifi, tasarıyı esas alarak birleştirmek suretiyle görüşmele
re devam etmiştki 

Cezaların infazı hakkındaki 647 sayılı Kanun 1965 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, cezaların in
fazı müessesesinde, suçlunun kişiliğine ve karekter yapısına, yeteneklerine uygun düşecek terbiye, eğitim 
ve çalışma yolları ile ıslahının ve topluma yararlı olarak iade olunmasının sağlanması için gereken hüküm
leri vazetmiş ve bu suretle infaz hukukumuza yeni bir düzen getirmiştir. Tasarı, 12 seneden beri uygu
lanmakta olan bu kanunla ilgili incelemeler sonunda, bazı Batı ülkelerindeki sistemlerden de esinlenerek 
milli bünyemize uygun şekilde hazırlanmıştır. Kanunlaştığı takdirde, tutukluluk ve hükümlülükten başla
mak üzere, çalışmak suretiyle geçen her ay için 6 gün, şartla sah verme tarihinden indirilebilecektir. 

Tümü üzerinde yapılan olumlu görüşmelerde, tasarı kanunlaştığı takdirde doğacak sosyal faydalar belir
tilmiş, hükümlü ve tutukluların tamamım kapsayan bir çalışma sisteminin ihdası ve şartla salıverilme ta
rihinden indirilebilecek sürenin arttırılması yerinde görülmüş ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 inci mıadldesliylle, 647 sayılı Kanuna eklenmek isltieınsn, ek 2 neli madde, yaş ve bedeni' 
'kalbiiyiat nedeniyle çaliışıamıayaımlar ile olanak sağlamamaıması ısıomueu vaktimde yaırı açık ve açık cezaevlerine 
giıdieimıesyenlıenin de bu halktan faydalamımıaJiarıiınım yerlinde olacağı düşüncesiyle genişleıtfilıni'iştir. Ayrıca bu 
mıaddeye, 1 ve 2 nci fıkralarıımdan sonra yeni bir fıkra; eklenerek, tutukluluktan başlamak üzere tuituiklu ve 
hükümlülerdin çalışarak geçirdikleri sürelerin de değerlemdirilırnıeısi mümkün hale gatiriilmiştiır. Madde yapılan 
değişikliklere uygun olarak yeniden kaleme alınmış ve bu değişlik şekliyle kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz taısıanyıa çerçeve 2 mdi madde ie bir ek 3 ncü mıaıdlde ekleyerek, hazinece adalet hizmdtlıerıiıy-
lteı caza, infaz, ıslah ve tuıtukliarnıa hizmetleri içim tahsis edlen bina ve arsaların, tahsis amaçlarına uygun ola
rak kulanı'mıa nıitelMerini kaybetmeleri hainde bun laırun saltrşına ve satış paralan ile 2548 sayılı Kanunun 
1 nci maddesine göne tahsil edilen harçların açık cezaevlerinde kulSanulmııak üzere, Ceza ve Tevfciflevleri Ge
me! Müdürlüğü kuruluşuna bağlı döner sermaye bütçesinle geDir kaydedilmesine olanak tanımıştır. Böylece 
Adalet Bakanlığı önemli bir gelir kaynağı eldie edecek ve yarım kalan pek çok tesis tamamlanabilecektir. 

Tasarının çerçeve 2 nci maddesiyle, 647 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddeslime eklenmek istemen fıkra, 
uygulamadan esinlenerek sevfcedimiş bıir hüküm olduğumdan Komfeyomümuzoa uygun görülmüş ve çerçeve 
3 ncü maıdlde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Taslarının çerçeve 3 ncü maddesiyle, 647 ısayılıı Kamumla dkİsnmiek fetemien geçici 10 ncu maddle, 1 nci çer
çeve maddede yapılan değişikliklere uygun olacak şekilda yeniden düzemîenrnıiş ve 4 ncü mıadide olarak kaibul 
edilmiştir. 

Tasarının yürüdük tarihini belirten 4 ncü madldesi 5 nci raadde olarak, yürütme yetkisiyle illgil 5 nci mad
desi 6 nci madde olanak aynen kabul edilmiştir." 
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Tasarı başlığı yapılan dklemjelieai kapsayacak şelkıildb yenidleh düzeöfeotrıişteiır. 
Bu tasarının biran önce yürürlüğe girmesini bekleyen binlerce mahkûm bulunması nedeniyle, Komisyonu

muz tasarımn Genel Kurulda öncelikle görüşülmesini de karara bağlamıştır. 
Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğîu 

Afyonkarahisar 
Hasan Akkuş 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Uşak 

BaşkanvekiM 
Trabzon 

İ. Vecdi Aksakal 

Erzincan 
Lütfi Şahin 

Sivas 
Muhalifim 

Tevfik Koraltan 

M. Selâhattin Yüksel 
Zonguldak 

Sözcü 
Kahramanmaraş 

Mehmet Yusuf Özbaş 

Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

Urfa 
Celâl Paydaş 

Burhan Karaçelik 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 Sayılı Kanuna Bir 
Ek Madde ile Geçici 7 nci Maddeye Bir Fıkra ve I 
Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Cezaların tnfazı Hakkındaki 647 
sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

«EK MADDE 2. — Hükümlüleriin yarı açık ce
zaevlerine seçilmelerine karar verme işlemi, Adalet 
Bakanlığınca her yılın ocak ayı içerisinde tespit edi
lerek Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilen şartlarla sa
lıverilme tarihine göre yapılır. Bakanlıkça bildirilen 
bu tarih aşılmamak ve kapalı kurumlarda çalışanla
ra öncelik tanınmak kaydıyla; 9, 10 ve 11 nci mad
deler gereğince tabi tutulacakları müşahadeleri so
nucu yarı açık veya açık müesseselere naklolunan 
hükümlülerin; anılan müesseselerde kaldıkları her ay 
için altı gün, 19 ncu maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkra
sına göre tespit edilecek şartla salıverilme tarihlerin
den indirilmek suretiyle şartla salıverme işlemi yapılır. 
Bir aydan az süre hesaba katılmaz. 

Şartla salıverilmenin geri alınmasına karar veril
mesi halinde, bu kararla birlikte birind fıkra gere
ğince yapılan indirim de geri alınmış olur. 

Yarı açık ve açık müesseselerden firar edenlerle, 
en az iki defa kapalı cezaevlerine iade edilenler ev
velce yarı açık veya açık müesseselerde geçirdikleri 
süreler dahil hiçbir surette indirimden yararlanamaz
lar.» 

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

13 Temmuz 1965 Tarihli ve 647 Sayılı Cezaların 
İnfazı Hakkındaki Kanuna 2 Ek Madde İle Geçici 

7 nci Maddeye Bir Fıkra ve Bir Geçici Madde 
İlavesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 
sayılı Kanuna aşağıdaki ek 2 nci madde eklenmiştir: 

EK MADDE 2. — Hükümlülerin yarı açık veya 
açık cezaevlerine seçilmelerine karar verme işlemi, 
Adalet Bakanlığınca her yılın Ocak ayı içerisinde tes
pit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına bildirilen şart
la salıverilme tarihine göre yapılır. Bakanlıkça bildi
rilen bu tarih aşılmamak ve kapalı kurumlarda çalı
şanlara öncelik tanınmak kaydıyla; 9, 10 ve 11 nci 
maddeler gereğince tabi tutulacakları müşahadeleri 
sonucu yarı açık veya açık müesseselere naklolunan 
hükümlülerin; anılan müesseselerde kaldıkları her ay 
için 6 gün, 19 ncu maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkrala
rına göre tespit edilecek şartla salıverilme tarihlerin
den indirilmek suretiyle şartla salıverilme işlemi ya
pılır. 

Kapalı infaz kurumlarında bulunanlardan yarı 
açık veya açık infaz kurumlarına ayrılmaya hak ka
zanıp da olanak sağlanamaması sebebiyle nakloluna-
mayanlar ile aynı niteliklere haiz oldukları halde yaş 
ve bedeni kabiliyetleri itibarıyla çalışma şartlarına 
intibak edemiyecekleri tespit edilenlerin, iktisap ettik
leri hak tarihinden sonra kapalı kurumlarda geçire
cekleri süreleri de yarı açık veya açık müesseselerde 
geçmiş sayılır. 

1 ve 2 nci fıkralardaki indirimden yararlananla
rın, yarı açık veya açık kurumlara ayrılmalarına iliş
kin idare kurulu kararından önce tutuklu ve hüküm
lü olarak çalışmak veya çalışmak isteyip de çalıştırıl
masına olanak sağlanamaması suretiyle veya yaş ve 
bedeni kabiliyetleri itibarıyla çalışamayanların, iyi 
hallilikle geçirdikleri günler, 1 nci fıkradaki indirime 
esas sürelerine eklenir. 

Her iki halde de yapılacak indirimlerde 1 aydan 
az süreler hesaba katılmaz. 

Şartla salıverilmenin geri alınmasına karar veril
mesi halinde, bu kararla birlikte 1, 2 ve 3 ncü fıkra
lar gereğince yapılan indirim de geri alınmış olur. 

Yarı açık veya açık müesseselerden ve 2 nci fık
rada belirtilen nitelikleri haiz olduğu halde kapalı 
müesseselerden firar edenlerle, en az iki defa kapalı 
cezaevlerine iade edilenler veya yarı açık veya açık 
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Hükümetin Teklifi Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 2. — Adı geçen Kanunun geçici 7 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Her grup için ayn cezaevleri ikmal edilinceye 
kadar müşahade görmüş hükümlülerin gerektiğinde 
gruplandırılmış cezaevlerine nakilleri Adalet Bakan
lığınca yapılabilir.» 

MADDE 3. — 647 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 
madde eklenmiştir. 

«GEÇfCİ MADDE 10. — Bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce, yarı açık veya açık müesse
selerde bulunan hükümlülerin ek madde 2'deki şart
lar dairesinde bu müesseselerde geçen süreleri de in
dirimin hesabında nazara alınır.» 

cezaevlerinden kapalı kurumlara iadeyi gerektiren 
hareketleri sebebiyle 2 nci fıkraya göre kazandıkları 
hakları en az iki defa kaybedenler; evvelce yarı açık 
veya açık müesseselerde veya bu kurumlara ayrılma
ya hak kazandıkları tarihten sonra kapalı cezaevle
rinde geçirdikleri süreler dahil hiçbir surette indirim
den yararlanamazlar. 

MADDE 2. — Cezaların İnfazı Hakkındaki 647 
sayılı Kanuna aşağıdaki ek 3 ncü madde eklenmiş
tir : 

EK MADDE 3. — Hazinece adalet hizmetleri ile 
ceza, infaz, ıslah ve tutuklama hizmetleri için tahsis 
edilen bina ve arsaların, tahsis amaçlarına uygun ola
rak kullanılma niteliklerini kaybetmeleri halinde bun
ların satışına ve satış parasının açık cezaevlerinde kul
lanılmak üzere, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür
lüğü kuruluşuna bağlı döner sermaye bütçesine gelir 
kaydına Adalet Bakanlığı yetkilidir. 

2548 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre tahsil 
edilen harçlar Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü
ğüne bağlı döner sermaye bütçesine aktarılır. 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi 3 ncü mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Cezalann İnfazı Hakkındaki 647 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 10 ncu madde eklen
miştir : * 

GEÇİCİ MADDE 10. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce yarı açık ve açık müesseselerde 
bulunanlarla kapalı infaz kurumlarında olup, açık ve
ya yan açık infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazan
mış olan hükümlülerin, tutuklulukta geçen süreleri de 
çalışmakla geçmiş sayılarak değerlendirilmek sure
tiyle Ek Madde 2'deki şartlar dairesinde indirimin he
sabında nazara alınır. 
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Hükümethi Teklifi 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer£ 

MADDE 5. — Bu Kanun bükümlerini Adalet Ba
kam yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

O. Eyüboğlu 

Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin 

MADDE 5. — Tasarının 4 ncü maddesi 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasannın 5 nci maddesi 6 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. T. Feyzioğlu 

9 . 2 . 1978 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Dr. F. Sükan 

Devlet Bakanı 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
E. Akova 

Devlet Bakanı 
Dr. L. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Devlet Bakanı 
A. R. Septioğlu 

Devlet Bakanı 
M. Kılıç 

Devlet Bakanı 
A. Şener 

Adalet Bakanı 
M. Can 

Milli Savunma Bakanı 
H. E. Işık 

İçişleri Bakanı 
/. Özaydmlı 

Dışişleri Bakanı 
Prof. G. Ökçün 

Maliye Bakanı 
Z. Müezzinoğlu 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Uğur 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Elçi 

Ticaret Bakanı 
T. Köprülüler 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Dr. M. Tan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Mataracı 

Ulaştırma Bakanı 
G. Öngüt 

Gıda - Ta. ve Hay. Bakanı 
M.> Yüceler 

Çalışma Bakanı 
A. B. Er soy 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
O. Alp 

İşletmeler Bakanı 
Prof. Dr. K._ Bulutoğlu 

imar ve iskân Bakanı Köy iş. ve Koop. Bakanı 
A. Karaaslan A. Topuz 

En. ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 

Doç. Dr. D. Baykal 
Orman Bakanı 

V. İlhan 

A._ Coşkun 
Gençlik ve Spor Bakanı 

Y. Çakmur 

Sosyal Güvenlik Bakanı Kültür Bakam 
H. İşgüzar Doç. Dr. A. T. Kışlalı 

Yerel Yönetim Bakanı 
M. Özdemir 

\>m~<i 
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