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1. — GEÇEN Tl 

Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan, Ka
dirli ilçesinde dolu âfetinin mahsule yaptığı za
rarlara ve alınması gerekli tedbirlere dair gün
dem dışı demeçte bulundu. 

Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in, 
fındık müstahsilinin içinde bulunduğu zor du
rum ve gerekli yardım ve tedbirler hakkındaki 
konuşmasına Ticaret Bakanı Ahmet Türkel ce-
var verdi. 

819 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısını görüşmek üzere kurulan 
Geçici Komisyon Başkanlığının, aynı konu ile 
ilgili ve çeşitli komisyonlarda bulunan kanun 
tekliflerinin komisyonlarına havalesine dair tez
keresi kabul olundu. 

Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile Ağrı 
Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite ve 
yüksek okullardaki boykot ve işgal olaylarının 
nedenlerinin tesbit edilebilmesi için bir meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi okundu 
ve gündemdeki sırasına göre işlem yapılacağı 
bildirildi. 

istanbul Milletvekili Aydın Yalçın ile Art
vin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nm, son gün
lerde cereyan etmkte olan olaylar, gençlik ve 
üniversite öğrenimi meseleleri hakkında bir 
genel görüşme yapılmasına dair önergesi okun
du. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayisiyle 
alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi ve, 

Türk vatandaşlarına aidolup Yugoslav Fe
deratif Halk Cumhuriyetince millîleştirilmiş bu 

2. — GELEN 

TASARILAR 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Sosyal güvenlik hakkındaki Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı. (1/530) (Çalışma ve Dışişleri komisyon
larına) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Haşimî Ürdün Kırallığı arasında imzalanmış 

TANAK ÖZETİ 

lunan mal, hak ve menfaatlerin tasfiyesi hak
kındaki kanun tasarıları ikinci defa açık oya 
sunularak kabul edildi. 

Başbakan Süleyman DemireFin, gündemde 
bulunan üç genel görüşme önergesinin öngörüş-
melerinin öncelikle ve bir arada yapılmasına 
dair önergesi kabul olundu. 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda ile Çankırı 
Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın,yüksek öğ
renim gençliğinin başlattıkları boykot ve işgal 
hareketlerinin nedenlerini tesbit edebilmek 
amaciyle, 

Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ile Elâzığ 
Milletvekili Kemal Satır ve 8 arkadaşının, Millî 
Eğitim sorularını belirtmek ve gerekli tedbir
leri ortaya koymak üzere ve, 

İstanbul Milletvekili Aydın Yalçm ile Art
vin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nm, son gün
lerde cereyan etmekte olan olaylar, geçıGik ve 
üniversite öğrenimi meseleleri hakkında genel 
görüşme açılmasına dair önergelerinin günde
me alınması, yapılan görüşmelerden sonra, ka
bul olundu. 

Genel görüşmenin 21 . 6 . 1968 Cuma gün
kü Birleşimde yapılmasına dair grup temsilci
lerinin önergesi kabul olundu. 

21 . 6 . 1968 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,20 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
t sınai Arar Fua Avcı 

Kâtip 
Sivas 

Tevfİk Kraltan 

KAĞITLAR 

olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı. (1/531) 
(Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlarına) 

TEKLİFLER 

3. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'm, Türk Devlet ve Hükümet erkanının he
diye alıp vermeleri hakkında kanun teklifi 
(2/709) (Anayasa Komisyonuna) 
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4. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Üniversiteler ve yüksek okul
lar ders kitapları tedarik ve satışının fakülte
ler ve yüksek okullar idarelerince düzenlenme-
sine dair kanun teklifi. (2/710) (Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarına) 

5. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğrenim kredi ve yurt
lar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 tarihli 
ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin ilk 
fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/711) Mil
lî Eğitim ve Plân komisyonlarına) 

6. — Antalya Milletvekili Ahmet Torgay'm, 
Milletvekili Seçimi Kanunu ile idareyi Umunıi-
yeyi Vilâyat ve Belediye kanunlarının birer 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi. (2/712) (içişleri, Adalet ve Anayasa ko
misyonlarına) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'in, Türk Ceza Kanununun 
(23 . 6 . 1936. 3038) 309 ncu maddenin 1 nci 
fıkrasının tadiline ve 4 ncü fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi. (2/713) (Adalet Komisyo
nuna) 

TEZKERELER 
8. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 

Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Şelfinaz'dan 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nu
rioğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zekeriya Balcı'nın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/942) 
(Adalet Komisyonuna) 

9. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel 
Serdengeçti'nin yasama dokunulmazlığının kal-
(3/943) (Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyona) 

10. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/944) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

11. — istanbul Milletvekili Tekin Erer'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/945) (Anayasa ve Ada
let komisyonlanndan mürekkep Karma Komis
yona) 

»>•« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Fuat Avcı (Dennizli), Tevfik Koraltan (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 79 ncu Bir
leşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Sayın 
Başkanım... 

BAŞKAN — Efendim, söz vermedim, lütfen 
oturun. 

Muhterem arkadaşlarım; bâzı arkadaşları
mız gündem dışı söz talebinde bulunmuşlar
dır. Müazkeresine bağlıyacağımız konunun ehem

miyetine binaen kimseye gündem dışı söz ve-
rilmiyecektir. 

Siz ne hakkında konuşacaksınız? 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Muh

terem Başkanım, bu nazik konunun kendisi
ne has özelliğinden ötürü usule mütedair çok 
kısa bir maruzatta bulunacağım. Eğer Yüksek 
Heyetiniz kabul ederse çok olumİu bir sonuç 
alacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, müzakereye yeni baş
lıyoruz. Yani, bir usul konusu yok. Lütfen 
oturun efendim. 

- 265 — 
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DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Efen- I 
dim, teklifimi ârz edeyim; çok kısa bir teklif. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar yaptığımız şeyi 
tekrar edeceğiz. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ' 

1. Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, bu- I 
lundukları köylerde kalkındırılmaları mümkün 
olmıyan köylülerin hayat seviyesi hakkında 
bilgi edinmek üzere bîr Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/36) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; veril
miş bir Meclis araştırması önegesi vardır. 
Bilgilerinize sunmak için okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bulundukları yerlerde kalkınamazlar 
ikinci Beş Yıllık Plân tasarısından öğrendi

ğimize göre, 13 270 orman köyümüz vardır. 
Ve burada 4,5 milyon vatandaşımız barınmak
tadır. 5 508 orman köyünde yapılan araştır
mada, bu köylerden % 38 nin, yani 2 093 kö
yün, Plânın kullandığı ifade ile «Bulundukla
rı yerlerde kalkmdırılmalarının mümkün ol
madığı» anlaşılmıştır. Bulundukları yerlerde 
kalkındırılmaları mümkün olmıyan köy emsa- | 
lini yani % 38 i, 13 270 orman köyü için uy- I 
gularsak bulundukları yerlerde kalkındınlma-
ları mümkün olmıyan orman köyü miktarının 
5042 olduğunu görürüz. Plânda «Bulunduk
ları yerlerde kalkındırılmaları mümkün olmı
yan köyler» araştırmasının yalnız orman köyle
rinden 5 508 nde yapıldığını görürüz. Bu 
örneklemeyi orman köylerinin tümüne uygula
mak mümkündür. Ancak orman köyü olmıyan 
köylerimiz içinde de «Bulundukları yerlerde 
kalkındırılmaları mümkün olmıyan» üniteler 
vardır. Araştırmanın bunlar için de yapılması 
şüphesiz çok ilginç sonuçlar verecekti. Or
man köylerimiz için kullandığımız emsali 
köylerimizin tamamı için kullanmak doğru 
olmaz. Ancak, köylerimizin çoğunluğunun 
yerleşme durumlarında genellikle bir düzen
sizlik olduğu bilinmektedir. Tarihî, dinî ve 
sosyal sebeplerin zoru ile köylerimizin büyük 
bir kısmı ekonomik toparlanmaya ve kalkın- I 
maya elverişli olmıyan bir düzen içinde yerleş
mişlerdir. Bütün köylerimiz için yapılacak 
aynı tip bir araştırmada en az 15 000 köyü- i 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Sayın 
Başkan, ben kürsüye çok çıkan... 

BAŞKAN — Efendim, söz vermedim; lütfen 
oturun yerinize, Sayın Akçaoğlu. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

müzün «Bulundukları yerlerde kalkındırılmala-
rınm mümkün olmıyacağınm» anlaşılacağı ka
nısındayız. Demek ki 21 milyon köylü vatanda
şımızın 5 milyondan fazlası bu tip köylerde ya
şamaktadırlar. 

Varlıksız ve ümitsiz : 
Şimdi «Bulundukları yerlerde kalkındırılma

ları mümkün olmıyan» köylerin durumunu, îkin-
ci Beş Yıllık Plândan aldığımız rakamlarla 
biraz daha yakından tanımaya çalışalım : 

Köylük yerlerdeki 3 milyon 430 bin konutun 
16 000 i çadır ve mağara imiş, yüzde 17 si çü-
rükmüş, yüzde 55,5 inin pek az penceresi camlı 
imiş, 200 000 konutun ise hiç penceresi yok
muş, hamamı yokmuş, helası yokmuş, çamaşır 
yıkama yeri yokmuş. 150 000 Km. köy yoluna 
ihtiyaç olmasına karşılık 22 815 Km. yolu var
mış. 25 000 adedinde içme suyu yok, 19 000 
ninin içme suyu yetersizmiş. 

Köylerimizin yüzde 7,5 u 20 hanenin altında, 
yüzde 54,9 u da 20 ilâ 70 hane arasında değiş
mekte imiş. Nüfusu 5 000 den az olan yerler
deki konutların yüzde 22.76 sı tek odalı, yüz
de 35.62 miktarı da iki odalı imiş. Ve de aile 
büyüklüğü 6 kişi imiş. 

Kanaatimiz o ki, bütün bu yokların, çadırla
rın, mağaraların, penceresiz, helâsız, hamam-
sız evlerin tamamına yakın kısmı «Bulunduk
ları yerlerde kalkındırılmaları mümkün olmı
yan köyler» de toplanmıştır. Ayrıca köy 
(ünite) olarak da susuzdurlar, yolsuzdurlar, 
okulsuzdurlar, öğretmensiz ve ebesizdirler. 

Bu kısımda kelimelerin neden «mış» lı kul
lanıldığı dikkatinizi çekmiş olabilir. Doğrusu
nu isterseniz, burada yaşıyanlar bir masal kah
ramanı gibi geliyor insana. Hem varlıksız, 
hem ümitsiz yaşamak güçtür, öyle yaşıyor mil
yonlarca insanımız. 

Sosyal erozyon : 
Yine İkinci Beş Yıllık Plâna göre tarımsal 

makinalardan yararlananların yüzde 60 ı ar, 
teziyen kuyularından yararlananların yüzde 79 u 
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kanal sulama imkânlarından yararlananların 
yüzde 68 i, suni gübre kullanan işletmelerin 
yüzde 79 u 50 dönümden fazla toprağı işleme 
durumunda olanlardır. Tarımsal işletmelerin 
yüzde 40 ı tarımsal kredi alamamakta, tarım
sal krediden yararlananların yüzde 50 yi aşan 
bir kısmı da ortalama 296 lira kredi alabilmek
tedir. Tarım mücadelesi yaygın bir hale ge
tirilmediği için, çoğunluğu küçük işletmelerde 
olmak üzere Tarım ürünlerinin yüzde 15 i has
talıklar ve zararlar tarafından yok edilmekte
dir. 

İşletmelerin 2 132 288 i yani, tüm işletme 
miktarının yüzde 68.78 i 50 dönümden az top
rak işlemektedirler. Ve fert başına gelirleri or
talama 485 liradır. Bunun en çok 300 lirasını 
tüketime ayırabileceğine göre günde fert başı
na tüketim masrafı 83 kuruş düşmektedir. 

Yine kanaatimiz o ki, «Bulundukları yerler
de kalkındırılmaları mümkün olmıyan köyler» 
de yaşıyanlar ne tarım makinalarından, ne su
lamadan, ne gübrelemeden, ne tarım mücade
lesinden, ne de krediden yararlanmaktadırlar. 
50 dönümden az toprağa sahibolan ve tüm iş
letmenin yüzde 68.78 ni teşkil eden 2 132 288 
işletmede fert başına yıllık gelir ortalaması 
485 lira olduğuna göre, bu rakamın bulunma
sına esas olan bir tavan, bir de taban rakam
ları olacak. Bu ortalama rakamda dahi fert 
başına günlük tüketim 83 kuruş olduğuna gö
re, insanoğlunun taban rakamı ile geçinmek 
zorunda bulunan milyonlarca insanımızın du
rumunu düşünmeye havsalası ve iz'anı yetmi
yor. 

Daha önemli olan, yine İkinci Beş Yıllık Plân 
tasarısının 194 ncü sayfasındaki altıncı tablodan 
öğreniyoruz ki, tarımla uğraşan orta halliler
de fakirleşme hızı zenginleşme hızından iki de
fa fazladır. Bu bir sosyal erozyondur. 

Şimdi meselenin özünü beraberce ve kısaca 
tesbit edelim : 

İkinci Beş Yıllık Plâna göre 5 042 orman kö
yümüzün bulundukları yerlerde kalkındırıl-
malarmın mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Tüm 
köylerimiz için bu miktar 15 000 nin üstünde
dir. Bunlar susuz, okulsuz, yolsuz, elektrik
siz, öğretmensiz ve ebesiz köylerdir. Bura köy
lüleri mağarada, çadırda otururlar. Varsa ev
leri çürüktür, penceresizdir, helâsızdır, ban

yosuzdur. Aile büyüklükleri 6 kişidir ve ev
leri bir odalıdır. Tarlası su, ürünü ilâç gör
mez. Çoğu bankanın yolunu bilmez. Bilenlere 
296 lira kredi verirler. Yıllık kazancı ortala
ma 485 liradır. Ayda 25 lira ile geçinmek zo
rundadır. Evleri depreme dayanmaz, bütçeleri 
kıtlığa, vücutları hastalığa. Her sebep onları 
toprağa düşürür. Bunlar bizim terk edilmiş 
köylerimiz ve terk edilmiş insanlarımızdır. 

Bulundukları yerlerde kalkındırılmaları 
mümkün olmıyan köylerde yaşıyan 5 milyon
dan fazla insanımızın hali budur. Bulunduk
ları yerlerde kalkındırılmaları mümkün ol
madığına göre, bunlara altyapı tesisleri, yani, 
yol, su, okul, elektrik götürülmesi plânlanmış 
mıdır. Plânlanmamış mıdır? Bunu bilmek isti
yoruz. Bunun bilinmesine zaruret vardır. 

Köy - Mezar - Gecekondu üçlüsü : 
Bulundukları yerlerde kalkındırılmaları 

mümkün olmıyan köylerimiz ve köylülerimiz 
için daha radikal, daha rasyonel ve daha ce
sur kararlar almaya mecburuz. Atatürk'ün 
«Köylü milletin efendisidir» devrimci ve ham
leci ifadesini bütün burukluğu ile içimizde 
zaptederek, ilk önce sorumlu kişiler olarak 
açıklığa varmamız gerekir. Daha mütevazi ve 
daha gerçekçi bir ifade ile söyliyeyim. Mille
tin efendisi olmalarını bıraktık, bunlar, bi
zim vatandaşımız mıdır? Değil midir? Bunlar 
bizim insanımız mıdır, değil midir? (Evvelâ 
burada demogojiye ve suçlamaya sapmadan an
laşmaya varmamız gerekir.) Vatandaşımız ise, 
insanımız ise bunlar için bir kurtuluş yolu bul
maya mecburuz. Bunları terk edilmiş halde bıra
kamayız. Aksi takdirde köy - mezar - gecekondu 
fasit ölçüsü daha uzun zaman köylümüzün alm-
yazısı olmakta devam edecektir. 

Köylerimizin kalkındırılmasında malî porte
nin çok büyük olacağı ekseriya en çok dinledi
ğimiz mâzereller arasındadır. Bu mazeretin; 
özellikle televizyon ve İstanbul köprüsü için 
milyarlarca liranın sarf edilebildiği bir devre
de amelî değeri olamaz. Hele böyle bir mazereti 
ileri sürmeye buna karar verenlerin hakkı ol
mamak lâzım. 

İlerisi için isimlerini yaşatacak büyük eser
ler bırakmak beşerî bir zaıftır. Hükümet eden
lerin kendilerini bu gibi zaıflardan kurtarma
ları gerekir. Bilinmeli ki, toplumun ıstırabı ve 
sefaleti üzerine kurulmuş büyük lüks eserler 
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kimseye umduğu namı ve şerefi getirmemiştir ve 
getirmiyecektir. Çoğunluk sefaletten kurtul
madıkça, azınlık için lüks haramdır. Haram ol
malıdır. 

Önergemi Mithat Cemal Kuntay'ın meşhur 
bir mısraı ile bitirmek istiyorum. «Toprak, eğer 
uğrunda ölen varsa vatandır» diyor Sayın Kun-
tay. Herkes bilir ki, hiçbir ülke bu yönden Tür
kiye toprakları kadar vatanlaşmamıştır. Topra
ğımızın vatanlaştığı kadar, insanımızın da va
tandaş olacağı günü özlüyoruz. İçimizde şair 
Kuntay'ın cümlesinin heyecanını muhafaza ede
rek yeni bir özlem ve iman ile tekrarlıyoruz. 

Toprak, üstündekileri insanca yaşattığı nis-
bette vatandır. 

İnsan, toprağında insanca yaşadığı nisbette 
vatandaştır. 

4. — GENE! 

BAŞKAN — Sayın Dursun Akçaoğlu arka
daşımız bir önerge ile Riyasete müracaat ede
rek, müzakereye başlıyacağımız hususta şu yol
da bir konuşma sırası teklif ediyor : 

«Evvelâ, her hususta sahih bilgi sahibi olabil
mesi için hatiplere Hükümetten öğrenmek iste
dikleri suallerin sordurulması, bundan sonra 
Hükümetin sorulara vereceği cevaplarla birlik
te meselenin çözümüne dair görüşlerin öğrenil
mesi, daha sonra gruplara ve şahıslara söz ve
rilmesini teklif ederim», diyor. 

içtüzüğümüzün 85 nci maddesi, konuşma 
usulünü ve sırasını tanzim etmiştir, bu önerge 
hakkında bir muamele yapılmıyacaktır. 

1. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda ile 
Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, yük
sek öğrenim gençliğinin başlattıkları boykot ve 
işgal hareketlerinin nedenlerini tesbit edebilmek 
amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/29) 

2. — Malatya 31 illet vekili İsmet İnönü ve 10 
arkadaşının, Millî Eğitim sorunlarını belirtmek 
ve gerekli tedbirleri ortaya koymak üzere Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/30) 

3. — İstanbul Milletvekili Aydın Yalçın ile 
Artvin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, son 

Sonuç ve teklif : 
ikinci Beş Yıllık Plânda kullanılan ifadeye 

göre, «Bulundukları yerlerde kalkındırılmaları 
mümkün olmıyan» köylerdeki yaşama seviyesi 
düşündüğümüzün de altında görünmektedir. Bu 
köylerimizin durumu ile burada yaşıyan mil
yonlarca insanımızın Hükümet programında ve 
ikinci Beş Yıllık Plânda sözü çok edilen «insan
ca yaşama seviyesine» nazaran yaşadıkları hayat 
seviyeleri hakkında bilgi edinmek üzere Anaya
samızın 88 nci ve içtüzüğün 169 ve mütaakıp 
maddeleri gereğince «Meclis araştırması» yapıl
masına karar verilmesine saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
Mustafa Ok 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Ayrılmış günde gerekli işlem yapılmak üze

re sıraya konulacaktır. 

GÖRÜŞME 

günlerde cereyan etmekte olan olaylar, gençlik ve 
üniversite öğrenimi meseleleri hakkında Anaya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/31) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; bu üç 
önerge tevhidedilerek, bundan evvelki birleşim
de öngörüşmesi yapılmış ve genel görüşme açıl
masına karar verilmişti. Bugün bu üç önergenin 
birlikte genel görüşmesi yapılacaktır. Riyasete 
müracaat ederek söz istiyen arkadaşlarınım 
isimlerini sırası ile okuyorum : 

Grupları adına söz istiyen arkadaşlarım, sı-
rasiyle, Sayın Nihat Erim O. H. P. Grupu adına, 
Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce M. P. Grupu adına, 
Sayın Turhan Feyzioğlu G. P. Grupu adına, Sa
yın Kasım Küfrevi Y. T. P. Grupu adına söz is
temiştir. 

M. P. Grupu adma Hilmi işgüzar ikinci de-
I fa söz istemiştir. 
| Şahısları adına söz isteyen arkadaşlarımın 
ı sırası da şöyledir: 
j Cevdet Aykan, ihsan Ataöv, Nuri Kodaman-
• oğlu, Reşat Özarda, Kemal Sarıibrahimoğlu, 
j Mahmut Bozdoğan, Âdil Yaşa, Hayrettin Uysal, 
j Kemal Sarıibrahimoğlu ikinci defa, Süleyman 
; Onan, Mustafa Şükrü Koç, Osman Turan, ibra

him Öktem, Hüseyin Balan, Murat Öner, Recai 
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Ergüder, Ruhi Soyer, Hayri Başer, Fahri Uğra-
sızoğlu, Reşit Ülker, Coşkun Kırca, Emin Pak-
süt, Nihat Akay, Fethi Çelikbaş, Adnan Şen-
yurt, Mevlût Yılmaz, Mehmet Ateşoğlu, Necdet 
Yücer, Ahmet Tahtakılıç, Sabri Özcansan, Ha
san Aksay, Süreyya Koç, İhsan Kabadayı, Him
met Erdoğmuş, Mustafa Uyar, Dursun Akçaoğ-
lu, Mehmet Göbekli, Muslihittin Gürer, Kasım 
Gülek, Samet Güldoğan, Talât Köseoğlu. 

T. î. P. Grupu adına sayın Behice Boran. 
A. P. Grupu adına Sayın Aydın Yalçın. 

Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın 
Nihat Erimindir, 

Buyurun Sayın Erim. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — önerge sahibi 

olarak söz hakkımız vardır. 

BAŞKAN — Hayır, tatbikat bu yoldadır. 
efendim. Grupların öncelik hakkı vardır konu
şacaklar efendim. 

Buyurun Sayın Erim. 
O. H. P. GRUPU ADINA NİHAT ERİM (Ko

caeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bugün bu genel görüşmenin büyük Mecliste ya
pılmasına fırsat hazırlıyan üniversiteler ve yük
sek okullar öğrencileri gençlerimizin son gün
lerde giriştikleri boykot ve işgal hareketleridir. 
Hemen şunu söylemeliyim ki, gençlerimizin bu 
davranışında biz takbih edecek, ayıplanacak hiç 
bir nokta görmemekteyiz. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) Bilâkis, gençlerimiz 
bu davranışlariyle memleketimizin genellikle 
eğitim, özellikle yüksek eğitim ve üniversite öğ
renimi alanlarında ne derin bir reforma ihtiyaç 
olduğunu, kamu oyunun önüne, kendilerine 
özel usullerle gayet parlak bir surette koymuş
lardır. Bundan dolayı gençlerimizi kınamak de
ğil, tebrik etmek lâzımdır. Ayrıca, bu gençlerin 
yaşlan düşünülürse ve bu esnada dünyanın baş
ka yerlerinde ve başka memleketlerinde genç
lerin ne gibi patlamalara vesile oldukları göz 
önünde tutulursa, Türk gençlerinin gösterdikle
ri olgunluğu gerçekten takdirle karşılamak ge
rekir. Türk gençleri Fransa'da yapılanları yap
madılar, onları taklid etmediler. 

Arkadaşlar, eğitim ve özellikle üniver
site eğitimi, yüksek eğitim alanında Türkiye'
nin sınırlarını aşan bir ihtiyaç karşısında bulu
nulduğu apaçık ortaya çıkmıştır. Dünyadaki 
olayları takibediyoruz. Almanya'da, İtalya'da, 

Fransa'da, İngiltere'de ve Yugoslavya gibi başka 
bir rejimde, yüksek öğrenim gençleri hemen 
hemen birbirini takibeden haftalarda ve gün
lerde boykot, işgal ile, yani yürümekte olan 
düzeni protesto eden davranışla ondan duy
dukları rahatsızlığı, büyük rahatsızlığı, de
rin rahatsızlığı, kendi yaşlarına yakışan, 
yahut kendi yaşlarına özel bir tarzda ortaya 
koymuşlardır. Bu, çağımızda bütün Avrupa'
da ve o Avrupa içinde Türkiye'de, modern bi
limin, teknolojinin ilerlemeleri, büyük aşa
maları karşısında, yüksek öğretim ve üniver
site sistemlerinin geri kalmış olduğunu âdeta 
çan çalarcasına, top atarcasına her memle
ketin kamu oyuna göstermektedir ve öğret
mektedir. 

Arkadaşlar, bunu bu şekilde anlatırken he
men şunu da ilâve edeyim ki, kimseyi suç
lamak kasdında değilim. Bundan 20 sene 
önce çok iyi olan bir sistem, bugünkü şart
lara uymıyabilir. Çünkü dünya, zamanımızda 
çok süratli gelişmektedir. Bundan önceki 
yüzyıllarda yüzlerce sene beklendikten sonra 
kaydedilen gelişmeler, ilerlemeler şimdi 5 -10 
yılın içinde elde edilmektedir. Sadece İkinci 
Dünya Harbinin ertesinden bugüne kadar ge
çen zaman içinde bilim ve teknoloji alanın
da kaydedilen gelişmeleri göz önünde tutar
sak bunun ne kadar doğru olduğunu anlarız. 
Şu halde üniversitelerimize ve Türkiye'de bü
tün eğitim sistemimiz üzerine eğilirken, şu 
nokta değişmelidir, bu nokta bugünün ihti
yaçlarına cevap vermiyor, derken bir polemik 
yaratmak istemiyorum. Bu kadar hayatî bir 
millet dâvasında polemikten bilhassa kaçın
mak istiyorum. Hükümetin genel görüşme is
teği karşısında, partisiyle birlikte genel gö
rüşmeyi derhal kabul etmekle gösterdiği iyi ni
yete aynı iyi niyetle mukabele etmek ve ya
pıcı tekliflerimizi Büyük Meclis kürsüsünden 
millete arz etmek istiyoruz. 

Üniversitelerimizde reforma ihtiyaç vardır 
ve bu reform vakit gecikmeden yapılmalıdır, 
diyoruz. Neden dolayı üniversitelerimizde re
forma ihtiyaç vardır? Bizim üniversitelerimiz 
çoğunlukla, Batı - Avrupa üniversitelerini ör
nek alarak kurulmuştur, bir iki istisna dışın
da. Bugün Batı - Avrupa üniversiteleri mo
dern tekniğin ve bilimin yeni metotlarla 
aşamalar alması karşısında, kendileri itiraf 
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ediyorlar ve kendileri de bir refom ihtiyacı 
içinde bulunduklarını söylüyorlar; geri kal
mışlardır. Bizim üniversitelerimiz de vaktiyle 
Batı - Avrupa üniversiteleri örnek alınarak 
kurulduğu için geri kalmışlardır. 

Arkadaşlar, bundan üç sene evvel Avrupa 
İktisadi işbirliğinin Batı - Avrupalı profesör
lere hazırlattığı bir etüt var. Bu etütde; «eko
nomik gelişmede eğitimin rolü ve önemi» in
celenmiştir. Bu eğitime bir önsöz yazan Av
rupa Ekonomik İşbirliği G-enel Sekreteri Kris-
tensen şunu söylüyor; «Bu inceleme göstermiş
tir ki, Batı Avrupa memleketleri dünyadaki 
iki memlekete kıyasla eğitim alanında geri kal
mışlardır. Bu iki memleketten biri Birleşik 
Amerika, diğeri Sovyet Rusya'dır.» 

Evet arkadaşlar bugün, bütün Batı Avru
pa kendisi itiraf ediyor. Birleşik Amerika Üni
versitelerinin, Birleşik Amerika eğitim sistemi
nin ve Sovyet Rusya Üniversitelerinin ve Sov
yet Rusya Eğitim sisteminin aldığı mesafeler 
karşısında geri kalmış olduklarını kendi teşki
lâtlarının genel sekreteri Kristensen ağzından 
itiraf etmektedirler ve bugün Avrupadaki bu 
üniversite patlaması, bu gençlik hareketleri, 
gençlerin şuurunda ve şuur altında bu geri 
kalma durumunun yaptığı tepkinin bir netice
sidir. Bu genel sebepler arasında bizim mem
leketimize özel, bizim üniversitelerimize özel 
birtakım sebepler de yatmaktadır ve nitekim 
benim hatırladığıma göre, bizim gençlerimizin 
Yüksek öğrenim ve üniversite öğrenimi kar
şısındaki memnuniyetsizliklerini belirten hare
ketleri Avrupa'da bu hareketler başlamadan 
önce başlamıştır. Demek ki, bizim gençlerimi
zin hareketi, orada yapılanları görerek bir 
taklit şeklinde başlamamıştır. Belki bugünkü 
ulaşma, haberleşme imkânları dünyanın büyük 
bir sahne gibi her an her dakika bir birinden 
haberdar olması, aynı etkileri duyması karşı
sında, şuurda ve şuur altında aynı ıztırapların 
duyulmuş olması ve belki daha önce duyulmuş 
olması, yahut o ıztırapların bizde daha etkili 
bir tarzda hissedilmiş bulunması, bizim gençle-
rimizdeki hareketi onların hareketinden önce 
başlatmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; bu nokta üzerinde 
bühaJs'sa duruyorum. Çünkü bâzı çevrelerde, 
gençlerin teşvik edildiği, siyasi bâzı emellere 

alet edildiği şeklinde söylentiler ve yazılar gö
ze çarpmaktadır. 

Arkadaşlar; ortam olgun olmadığında, top
lumda bir bunalım olmadığında istediğiniz 
kadar teşvik ediniz hiçbir netice alamazsınız. 
150 000 Yüksek öğretim ve üniversite öğre
timi öğrencisi içinde yansından fazlası ara
sında, birden alevin yayılması gibi birbirini 
takibeden harekete geçerse bunda teşvik değil, 
bunda hastalığı aramak, hastalığın teşhisini 
aramak ve hastalığın tedavisi çarelerine bak
mak lâzımdır. 

Şimdi, muhtelif memleketlerde ve bu arada 
bizim memleketimizde üniversite öğrencileri
nin boykot ve işgal gibi, kamu oyunun ve so
rumluların dikkatini toptan bir nokta üzerine 
çekmek istiyen hareketlerinin hedefi nedir? Bu
nun üzerinde biraz durmak istiyorum; İtalya
da böyle bir hareket olmuştur ve italyan Hü
kümeti derhal Parlâmentoya ünivresitelerde 
reformu öngören bir kanun tasarısı sevk etmiş
tir. italyada seçimlere gidildiği için bu kanun 
tasarısı kanunlaşamamıştır, italyan öğrencileri 
bu reform kanununu beğenmemişler ve adını 
«Miniform» koymuşlardır. Yani kendi istedik
leri reformları tam olarak vermediği için 
«Mini Reform» demişlerdir. 

italyan öğrencileri ne istiyor? Üniversite
lerin idaresinde strüktür değişikliği ve bunun 
başında da öğrencilerin üniversitenin idaresine 
profesörlerle birlikte igtirakini, katılmalarını 
istiyor, üniversitenin idaresinde öğrencilerin 
kontrol hakkına salhibolmalarını istiyor. Çünkü 
diyorlar. «Bizde üniversitelerde profesörler taç
sız hükümdarlar gibi, baronlar gibi hiçbir yere 
hesap vermekle mükellef olmaksızın üniver
siteleri keyfî idare ediyorlar. 

Muhtariyet demek, keyfilik demek değil
dir ve üniversitenin asıl hedefi bilim ve araş
tırma ve fakat onun yanında aynı derecede 
önemli hedefi gençleri yetiştirmek, gençleri 
yüksek meslek bilgileriyle teçhiz etmektir. 
Gençlerin bundan ne dereceye kadar faydalana
bildiğim, neden rahatsız olduklarını kendile
rinden daha iyi kimse bilemez ve anlatamaz. 
Şu halde üniversitenin idaresine gençler de 
iştirak etmelidir». 

Arkadan diğer istekler geliyor; profesör
lerin bütün vakitlerini üniversiteye ayırma-
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lan, üniversite maddî imkânlarının İslah 
edilmesi, ders ve imtihan sisteminin değişti
rilmesi, ıslah edilmesi. Meselâ; ben de profe
sörlük ettiğim zaman alıştığım ders verme 
usulü; 500 kişi, 1 000 kişi oturur, biz kürsüye 
çıkarız, 50 dakika dersi takrir ederiz, gideriz. 
Gençler şimdi bunu istemiyorlar, diyorlar ki; 
«modern bilim ilerlemeleri, modern teknik kar
şısında bu tarz dersler çok az faydalı oluyor, 
öğrencileri küçük gruplara ayırmak. Daha zi
yade tecrübî, amelî kurslar, seminerler ve 
küçük küçük grupların başında asistanlar ol
mak suretiyle her öğrenci ile ayrı ayrı meşgul 
olunarak öğrencilerin yetiştirilmesi lâzımdır.» 

Şimdi, Fransaya geçiyorum: Fransa'da bi
liyorsunuz, öğrenci hareketleri en şiddetli şe
killerini aldı, üniversitenin dışına, sokaklara taş
tı. Fransa âdeta bir ihtilâlin, bir ayaklanma
nın eşiğinden döndü, halen ne olacağı bilin
memektedir. Bütün bu dış görünüşler altında 
meselâ Fransız Fen Fakültesinde istenen
ler; öğrenciler yönetime iştirak etmelidir. Bi
lim dalları ayrı ayrı muhtar olmalıdır, ensti
tüler, lâboratuvarlar, fakülteler özerk olmalı
dır ve bunlar üniversite içinde bir federasyon 
şeklinde birleşmelidir. Bilimsel aratştırma ya
nında öğrencilerin meslekî yetişmesine, daha 
fazla önem verilmelidir. 

İngiltere'de 380 bin yüksek öğrenim ve 
üniversite öğrencisinin derneği müşterek bir 
tebliğ neşrediyor ve bugün üniversitelerin ida
resini elerinde tutanlar 6 ay mehil veriyor. 
Bu 6 ay zarfında üniversitelerin yönetiminin 
profesör ve öğrencelerden müştereken kurul
muş komitelere geçmesini, akademik derslerin 
toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 
düzenlenmesini âdeta pederşahi ve zamanı 
geçmiş usulerle idare edilen üniversitelerin ar
tık demokratik usullerle idare edilmesini, mes
lek seçiminde üniversiteyi bitirdikten sonra 
üniversite mensubunun iş bulması içine ona 
yardım edilmesini; eğitim, güzel sanatlar 
teknik kolejlerinin ıslâh edilmesini ve Hükü
metin her öğrenciye eşit iş bulma imkânı sağ
lanmasını ve bu arada çok orijinal ve belki 
çok yerinde bir teklif daha; 18 yaşını bitir
miş olan üniversite öğrencilerine seçmenlik 
hakkının tanınmasını, liseyi bitirmiş, üniver
site öğrencisi olmuş ve 18 yaşını bitirmiş, 
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- çünkü ingiltere'de daha yüksek yaşta seç
men oluyor - 18 yaşını bitirmiş olanlara seç
menlik hakkının tanınmasını istiyorlar. 

Şimdi, arkadaşlar, ingiltere'de Fransa'da 
ve italya'daki üniversite öğrencilerinin neler 
istediklerini söyledikten sonra bizim üniversite
lerimizde gençlerimizin neler istediklerini ha
tırlarsak bunların diğer Batı Avrupa üniver
sitelerinde istenenlerle kavuştuğunu onlarda 
belki bahis konusu olmıyan bâzı noktalarda 
da - ama öğrencilerin çok haklı oldukları - bâzı 
istekler var. 

Meselâ ders kitapları pahalıdır. Bir profe
sör kendi etüdünün, incelemesinin neticesini 
kitap olarak çıkarır ve ona istediği fiyatı ko
yar ama, ders kitabı bir yolu bulunmalı, bir 
usulü bulunmak ancak onun hazırlanması, 
basılması için kâğıt masrafı, baskı masrafı te
min edildikten sonra üniveriste idaresince 
talebeye asgari bir fiyatla verilmelidir. Durum 
bugün bu mudur Türkiye'de? Değildirr Bunu 
olduğu gibi görmekte ve tedbirini aramak
ta fayda vardır. Üniversitelerimizde talebe 
miktarı sınıflarda çok kalabalıktır, talebelerle 
gereği gibi meşgul olmak imkânı bulunma
maktadır, (fultaym) hocanın bütün vaktini 
üniversiteye vermesi henüz, her yerde uygu
lanmamaktadır. Üniversitede binlerce öğren
ciyi bir hocaya tevdi ederken o hocanın 
günlük vaktinden zaman ayırıp muayeneha-
sine gitmesi ve orada saatlerce hasta muayene 
etmesi, avukat yazıhanesine gitmesi, orada 
saatlerce dosyalarla meşgul olması, mahkeme 
koridorlarında avukat cübbesini savurarak do
laşması, itiraf edelim ki, arkadaşlar, Üni
versitenin bugünkü ihtiyaçları, bugünkü mah
rumiyetleri karşısında kabul edilebilir bir du
rum değildir. Bunda ben hocayı suçlamıyo
rum; bozuk olan düzen, eskimiş olan dü
zen, bu düzeni elbirliğiyle değiştirelim. (C. H. P. 
sıralarından :«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım; öğrencilerimiz üni
versitenin yönetimine iştirak etmek istiyor
lar, tıpkı İtalya'daki, Fransa'daki, İngiltere'
deki, Almanya'daki öğrenciler gibi. Yerden 
göğe kadar haklıdırlar. 

Bu istek üniversite muhtariyetine aykırı de
ğildir, bilâkis üniveriste muhtariyetini tamam-
lıyan bir unsur olacaktır. Üniversite muhta
riyeti, üniversitenin icra organı, karşısında, 
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onun tesiri altında kalmaması için düşünül
müş bir sistemdir. îlmin, icranın emri altına 
girmemesi için düşünülmüş bir sistemdir. Ama 
ilim dediğimiz zaman, ilim yalnız üniversite
nin idarecileri, profesörleri, doçentleri, asis
tanları değildir, bugün öğrenci olan çocuk 
yarın asistan olacaktır, doçent olacaktır, 
profesör olacaktır. Nihayet onu asistanlık 

kademesinden ayıran bir iki senedir. Ve ar
tık üniversite öğrencisi olmuş bir gence itima-
detmek lâzımdır. 

Arkadaşlar; üniversite öğrenci derneklerin
den birisinin başkanı olan bir gencin bir ga
zetede çıkan isteklerine dair bir makalesini 
okudum, Bilâl Moğol isminde bir genç. 

Arkadaşlar, ben de vaktiyle üniversite 
hocalığı yapmış bir insan olarak iftihar duy
dum. Dikkatinizi çekerim; bu yazıyı okuma
nızı rica ederim, bu genç üniversitenin dert
lerini, öğrencilerin dertlerini, isteklerini o ka
dar güzel ifade etmiş, o kadar vekarlı, ağır
başlı bir tarzda ortaya koymuş ki, bunun 
üzerindeki imzayı kaldırıp, ordinaryüs pro
fesör falanca da deseniz ve o yazıyı okusa
nız hiç yadırgamazdınız. Ankara Üniversitesi 
Talebe Birliği Başkanı olmuş bu genç. An
kara Üniversitesi Talebe Birliği Başkanı bu 
olgunluğa geldikten sonra korkmıyalım arka
daşlar,, üniversite yönetimine gençlerimizi işti
rak ettirelim. 

A. P. SIRALARINDAN BÎR MİLLETVE
KİLİ — O zaman profesörlere ne lüzum var? 

O. H. P. GRUPU ADINA NÎHAT ERÎM 
(Devamla) — Profesöre lüzum var arkadaşım, 
profesöre de lüzum var, doçente de lüzum 
var, asistana da lüzum var. Ama, öğrenci ol
mazsa onlar ne yapacaklar? Öğrenciye de lüzum 
var. 

Değerli arkadaşlarım; yine takdirle ifade 
etmek lâzımdır ki, üniversite yöneticisi arka
daşlarımız, profesörlerimiz ilk günlerde belki 
bir çağ değişikliğini ifade eden öğrencelerin 
bu davranışı karşısında işi yadırgadılar. Ben 
de şu anda üniversitede profesör olsaydım, 
belki ben de onlarla beraber yadırgardım, bil
miyorum, o şartlar içinde nasıl olurdu. Ama, 
yine takdirle ifade etmek lâzım ki, profesör
lerimiz, üniversite yöneticilerimiz gayet 
süratle durumu kavradılar ve şimdi olumlu bir 

yolda ünversito öğrencileri ile diyalogu, karşı
lıklı konuşmayı kabul ettiler ve dertlere bir
likte çare aramaktadırlar, ilân edilen netice
lere bakılırsa bu çareler bulunmaktadır da. De
mek ki, muhtariyet içinde hocası ile öğren
cisi karşı - karşıya geldikleri zaman, aynı masa 
etrafında oturdukları zaman içinde yaşadık
ları, dertlerini birlikte çektikleri üniversitenin 
dertlerine her şeyden önce kendileri çare bu
lacaklardır.. Profesörlerin de kendilerine! mah
sus şikâyetleri, dertleri vardır. Olmamak müm
kün mü? Onların da vardır. Topyekûn üniver
sitemiz profesörü, öğrencisi ile bir reforma 
muhtaçtır; bunun için diyoruz. Üniversiteleri
miz kendi kanuni yetkileri içinde neticelere 
varacaklardır, o yola girmişlerdir, kanun 
yetmediği yerde elbette yine profesör - öğrenci 
uzlaşmış, anlaşmış olarak Büyük Meclise, Par
lâmentoya müracaat edeceklerdir, Hükümete; 
müracaat edeceklerdir, biz de elbette o zaman 
elimizden geldiği kadar üniversitelerimizi bu
günkü modern tekniğin, bugünkü modern bili
min istediği ihtiyaçları karşılıyacak bir sta
tüye kavuşturmak için elimizden geleni yap
maktan geri durmıyacağız, 

Ben bu konuşmamda üniversiteler bakımın
dan daha fazla teferruata girmek istemiyorum. 
Çünkü arz ettiğim gibi, zikrettiğim hususları 
sadece örnekler, misal olarak aldım, zik
rettim, bu işin halli yine üniversitelerin kendi 
muhtariyet çerçeveleri içinde, kendi profe
sörleri ve öğrencileri ile, kendilerinin yapa
cağı görüşmeler sonunda ortaya çıkacaktır ve 
eksik kalan yerde de, kanuni tedbire ihtiyaco-
lan yerde d© biz Parlâmento üyeleri olarak 
vazifemiziyapacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bizim vermiş olduğu
muz genel görüşme önergesinde yalnız üniver
sitede bugün patlak veren bunalım bahis ko
nusu edilmemiştir. Onunla beraber tüm eği
tim meselelerine de temas edilmiştir. Esasen 
tüm eğitim meseleleri de birlikte düşünül-
mezsei, birlikte gözden geçirilmezse üniversite 
problemine tam istenilen çare bulunamaz. 

Arkadaşlar, beş on yıldır her Sonbahar
da çocuklarımız Başkentin ve büyük şehirle
rimizin sokaklarına dökülüyorlar. Kim bun
lar? Lise bitirmiş, ellerinde lise diploması olan 
gençleririmiz. Lise diploması n© demek? Bu 
genç üniversite öğrenimi yapabilir, ona ehli-
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yet ve hak kazanmıştır, diyen bir vesika.. 
Ama biz Devlet olarak, maddi imkânsızlıklar, 
çeşitli sebepler yüzünden ona göre örgütlene-
mediğimiz için elinde lise diploması olan her 
çocuğumuza,her gencimize üniversitede bir yer 
temin edecek duruma henüz gelmedik. Ama, 
bu beş on yıldır kapımızı çalıyor, her Sonba
harda haber veriyor; ben buradayım, diyor. 
Buna da bir çare düşünmeye mecburuz. Bu
nun çaresi kanaatimizce iki türlüdür. Biri; kal
kınmakta olan Türkiye'nin ihtiyaçlarını göz 
önünde tutarak yüksek öğrenim müesseseleri
mizi ve üniveristelerimizi çoğaltmak, yüksek 
öğrenim müesseselerini, üniversiteleri, fakül
teleri memlekette yaymak, coğrafi yayıma, 
dağılıma önem vermek ve bunu yapabilmek 
için de süratle bunların eğitim kadrolarını ye
tiştirmek. Bunu hep söylüyoruz. İkinci Beş 
Yıllık Plân görüşüldüğü zaman da konuşuldu. 

Ben ikinci Beş Yıllık Plânı dün tekrar 
hatırlatmak için bir daha okudum. Eğitim 
bahsi mükemmel bir eser. Ama onu şu beş 
yıl içinde nokta nokta gerçekleştirebilecek 
miyim? Sayın Hükümet Millî Eğitim Bakanı 
bunun hazırlığına girmiş midir? Ben 1968 prog
ramına da baktım, 1968 programını bu ba
kımdan biraz zayıf ve eksik buldum. Onun 
için bu noktaya bilhassa dikkati çekmek isti
yorum. Ünivetsitelerimizi, fakültelerimizi, yük
sek müesseselerimizi çoğaltmak gerekir. 

Bizi çok sıkıştıran, acele olan bir ihti
yaçtır, gerekiyorsa Hükümet bise bu konu
da teklifler getirsin, bu acele olan ihtiyacı 
gidermek için biraz daha süratli davranışlara 
atılmak cesaretini kendimizde bulalım. Çün
kü, önümüzdeki Sonbaharda ve daha gelecek 
yıllarda, liselerimizden onbinler halinde gelen 
gençlerimizin feryatlar, ailelerinin haklı fer
yatları bizleri bu dâva üzerine bugünden bü
yük bir önemle eğilmeye zorlamaktadır. Ar
kadaşlar, bu işin bir yönü. 

İşin bir diğer yönüne geliyorum. Bizim eği
tim sistemimiz, maalesef diyeceğim, vaktiyle 
Tanzimat'ta Fransız sistemi benimsenerek ona 
uydurulmuş ve Napolyon lise usulü Türkiye'ye 
getirilmiştir ve hâlâ o devam etmektedir. 
Vaktiyle Fransa'da eğitim reformu konuşulur
ken Napolyon bir nokta üzerinde İsrar et
miş; ben lise öğrenimi bitinceye kadar ihti-
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saslaşma istemiyorum, gençler genel bilgilerle 
yetişsin, sonra ben onları alacağım, harb 
okuluna koyacağım, subay yetiştireceğim, bana 
subay lâzım, demiş. Meşhur ansiklopedici 
Condorcet, Napolyon'un karşısında diren
miş; «Fen liseleri açalım, Fransa'nın ilerle
mesi, kalkınması için fen liseleri lâzımdır» de
mişse de tabiî imparator emrediyor, dinle-
tememiştir kendisini ve o tarz kurulmuştur. 
Biz de Tanzimat'ta Batıya yöneldiğimiz zaman, 
frenk, Fransa, Batı hepsini bir saymışız ve 
o usulü alıp memleketimize getirmişiz. 

Netice olarak ne oluyor bugün? Bir genç, 
bir çocuk beş yıl ilkokulda okuyor, üç yıl or
taokulda okuyor, sonra lisede okuyor. 

Şimdi, bugünkü sistemimizle beş yıl ilk
okulda okuyan ve ilkokulu bitiren bir köylü 
çocuğu alalım, köylü çocuklarının ilkokuldan 
sonra orta ve daha yukarı okullara gitme 
şansı çok azdır, belki yüzde 10 dur, yüzde 90 ı 
gidemez, yüzde 90 ı köyde kalır. Bu yüzde 90, 
köyde kalan çocuğa ilk öğrenimi vermekle, şüp
hesiz birşeyler veriyoruz, okuma - yazma öğ
retiyoruz, coğrafya, tarih öğretiyoruz, biraz 
genel bilgiler öğretiyoruz. Fakat üretici ola
rak bu ilkokulu bitirmiş dlan çocuk, babası
nın yanında üretici olarak okulu bitirmiş 
olmakla yeni ne getirmektedir? Hiç. Daha ile
riye gidelim, ortaokula gelelim; ilkokulu bi
tirmiş, üç yıl da ortaokulda okuyor, ortaokulu 
bitiriyor. 

Ortaokulu bitiren bir çocuk ortaokuldan 
ileriye gidemiyecekse bu ortaokul diploması 
elinde, bir kasabada, bir şehirde, Devlet daire
sinde bir mümeyyizlik, bir kâtiplik kadrosu 
bulamazsa, bu ortaokul öğretiminin kendisine 
üretici olmak bakımından verdiği nedir? Hiç. 
Ne yapacak çocuk, Daha ileriye gitmek mec
buriyetinde. Liseye gidecek, liseyi de bitire
cek. Liseyi bitiren için de aynen ortaokulu 
bitiren için söylediğim sözleri söyliyebilirim. 
Liseyi bitirmek de kâfi değil. Üniversiteye, yük
sek okula gidecek ki, nihayet bir meslek sa
hibi olsun, bir fen sahibi olsun, ondan sonra 
hayatta istediği işi tutabilmek imkânına kavu
şabilsin. Şu halde bizim bugünkü eğitim sis
temimiz, okumak imkânına mâlik olanları mut
laka sonuna kadar okumaya zorlamakta, so
nuna kadar gitmezse ortada netice alamıyor. 
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Sanat okullarımız, meslek okullarımız, teknik 
okullarımız var, ama adedleri o kadar az ki. 
oralara giden öğrenciler, umum öğrenme ya
şındaki nüfusa kıyaslarsak o kadar az ki, bü
yük çoğunluk üretici olma bakımından hiç-
birşey kazanmıyor. Halbuki bugün, eskiden 
istihsalin, üretimin unsuru olarak : İş, sermaye 
ve toprak diye üç unsur sayılırdı . 

Şimdi bu; iş, sermaye ve toprak unsuruna 
bir dördüncü unsur ilâve ediliyor : «Teşkilât» 
Teşkilât da, iyi bir teşkilât ancak iyi bir eği
timle mümkün olur. Demek ki, iyi br eğitim 
bir memleketin üretiminde, ekonomik kalkın
masında, sosyal problemilerinin hallinde de 
başlıca unsurlardan biri olmaktadır. 

Söz benim değildir, ama çok beğendiğim ve 
çok yerinde olan bir sözdür : «Dünyada ikti-
saden geri kalmış memleket yoktur. Dünyada 
eğitimde geri kalmış memleketler vardır.» Yani 
hangi memleket eğitimde geri ise mutlak ikti
satta da geridir, ekonomide de geridir. Hangi 
memleket eğitimde ileri ise mutlak ekonomide 
de ileridir. Bunun klâsik misallerini bilirsiniz, 
sayarlar; Amerika Kıtasında Avrupalılar git
meden evvel Kızılderililer asırlarca oturdular 
servetlerinin üzerinde, ama o servetleri istih
sal edemediler. Avrupa tekniği, Avrupa bili
mi, Avrupa insanı oraya geldikten sonra o 
servetler meydana çıktı. 

Gene misâl olarak söylenir; İsviçre'yi 
alın; isviçre'nin ne yeraltında, ne yerüstünde 
hiçbir tabiî serveti yoktur. Ama İsviçre'de öğ
renim 18 yaşını bitirinceye kadar mecburidir 
ve İsviçre öğrenimde çok ileri gittiği için, yerin 
altında da, yerin üstünde de Allanın verdiği 
hiçbir tabiî servet olmadığı halde, insan unsu
ru, bilim, hüner isviçre'yi dünyanın en müref
feh memleketleri arasına sokmuştur. Demek ki, 
kalkınmakta olan Türkiye'de eğitim meselesi 
kalkınmanın, birçok sosyal ve ekonomik buh
ranların hallinde en önde ele alınması lâzımge-
len bir meseledir. 1961 de Millî Birlik zamanın
da çıkan ilköğretim Seferberliği Kanunu ile 
mecburi ilköğretimi 1972 senesinde halletmiş 
olacağız. 1972 senesinde ilkokula kavuşmıyan 
köyümüz, yurt parçamız kalmıyacak. Ama baş-
da da söylediğim gibi, eğitim sistemimizi bu
günkü modern teknolojinin, modern kalkınma 

ihtiyacının isteklerine uygun bir hale koymaz
sak bugünkü eğitim sistemi ile biz hedefe yak
laş amayız, hedeften uzaklaşırız. 

Arkadaşlar, yeri gelmişken bir misal daha 
vereceğim, Japonya misali. Biz 150 yıldır kal
kınma hamleleri, gayretleri içindeyiz, Üçüncü 
Selün'den beri. 150 yıldır eğitim dâvasını şöyle 
veya böyle halletmek isteriz, bilhassa Cumhuri
yet devrinde büyük hamleler yaptık. Ama he
nüz zannediyorum ki okur - yazar nisbetimiz 
yüzde 50 nin civarında dolaşmaktadır. Japon
ya'da 1860 yıllarında bu nokta üzerine eğilmiş
ler. 1860 da Japonya'da okur - yazar nisbeti 
yüzde 40 ve bir türlü artmıyor. Dünya eğitim 
sistemlerini inceletmişler, mütehassıslar getirt
mişler, raporlar almışlar. O zamana kadar Ja
ponya'da bir çocuk anasına babasına gelip; 
«Ben okumak istiyorum» dediğinde, ana, baba 
saçını, başını yolarmış, «Eyvah, bizim çocuk 
pirinç istihlâk etmekten başka bir işe yaramı-
yacak, bir lügat kitabı olacak.» diye. Çünkü o 
zamana kadar Japon eğitim sisteminde, Kon-
füçyüs felsefesine göre, oturmasını, kalkmasını 
bilen, edebiyat bilen, şiir söyliyen, tarih bilen, 
yani bizim «Babıali efendisi» dediğimiz tipi ye
tiştiren bir eğitim sistemi. Ana, baba bakıyor; 
şu benim dükkânıma benden sonra kim devam 
edecek, bana yardımcı olmakta bu çocuk mek
tepte ne öğrenecek? Bakıyor hiçbir şey öğren
miyor, üstelik vakit kaybediyor, onun için ço
cuklarını mümkün olduğu kadar mektebe gön
dermemeye itina ederlermiş. Vaktaki Japonya 
lu araştırmaların sonunda faydacı, pragrnatik 
bir eğitim sistemi kabul eder, yani çocuk sekiz 
senelik bir öğrenim sonunda üretici olarak bi
leğine altın bileziği takar durum değişir. De
ğerli arkadaşlarım, 1884 de uygulanmaya baş
lanan bu sistem 1904 te Japonya'daki okur -
yazar nisbetini yüzde 94 e çıkarmıştır, yüzde 40 
tan yüzde 94 e, 1910 da ise Japonya'da okur -
yazar nisbeti yüzde 98 e çıkmıştır, Amerika'yı 
geçmiştir. Demek ki okur - yazar nisbetinin art
masında eğitim sisteminin kendisini çekici yap
ması, eğitim sisteminin faydasını halk kütlele
rine anlatması, kabul ettirmesi birinci derecede 
rol oynamaktadır. Eğer biz bilhassa Cumhuri
yet devrinde yaptığımız gayretlerle henüz bir 
neticeye varamamışsak bunda ilkokul, ortaokul 
eğitim sistemimizin, hemen ortaokulu bitirir bi-
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tirmez fayda bakımından, üreticilik bakımın
dan bir netice vermeyişinin büyük rolü olmuş
tur. 

Yakın komşumuz Bulgaristan; UNESCO 
neşriyatında gördüm : Sekiz yıl tahsil mecburi, 
ilkokulun adı : «Bulgar Politeknik ilkokulları» 
Neden politeknik? Şöyle bir sistem kabul et
mişler : İlk üç yılda bizim ilkokullarımızda ol
duğu gibi nazari bilgiler, dördüncü yıldan iti
baren uygulama, tecrübe ve tatbiki bilgiler baş
lıyor, çocuğun istidadına göre, ananın babanın 
tercihlerine göre, ziraatte mi çalışacak, atelye-
de mi çalışacak, tornacı mı olacak, yahut daha 
ileriye mi gidecek, ne yapacaksa ona ait amelî 
tecrübî bilgilerle çocuk teçhiz edilmeye başlı
yor ve sekiz yıllık öğrenimi bitirdiğinde o ço
cuk eğer şu veya bu sebepten daha ileriye gide-
miyecekse o çocuk mutlaka o Bulgar toplumu 
için bir üretici olmuştur artık, üretici haline 
gelmiştir, toplum ondan fayda sağlıyor, zarar 
görmüyor. 

Arkadaşlar, her ailenin başındadır; orta
okulu bitirmiş çocuk gözü açılıyor, giyinmesini 
öğreniyor, eğlenmesini öğreniyor, gezmesini 
öğreniyor, ama onları temin edecek para ka
zanmanın yollarını öğrenmediği için aile için 
bir problem oluyor. Bu balamdan da biz eğitim 
sistemimizde yeni bir reform ve bu sistemi, kal
kınmakta olan, fakir olan Türkiye'mizin çabuk 
üreticilere kavuşması için ıslah etmek duru
mundayız. Ayrıca Anayasamızda eğitim eşitliği 
prensibi var. Bu eşitliği nasıl sağlıyacağız, bu 
sistemi ıslah etmezsek. Köy çocuğuna ilkokul
dan öteye eğitimi nasıl vereceğiz, eğitim sis
temimizi, eğitim, yıllarını, mecburi tahsili sekiz 
yıla çıkarmazsak ve bu sekiz yıl içinde o çocu
ğa, köyünde veya köyünden ayrıldığı zaman, 
üretime yarayacak bilgiler vermezsek, biz köy 
çocuğunu ve köyü nasıl kurtaracağız? Bu prob
lem olduğu gibi durmaktadır. 

llokul bilgisi, ilkokul tahsili vermekle köy 
probleminden bir şey halletmiş olmuyoruz. 
Askere gittiği zaman sadece mektubunu, ora
daki efendilerden birine yazdırmıyacak, kendi 
yazacak. Bunu öğretiyoruz. Üstelik 12 yaşın
da mektebi terkettiği için, köy muhitinde kal
dığı için, o çocuk birkaç sene sonra ilkokulda 
öğrendiklerini de unutmaktadır. Şu halde, biz 
ilkokul seferberliğini ikmal ediyoruz, 1972 de 

okullara kavuşacağız, her çocuk için bir öğ
retmen temin etmiş olacağız. Şimdi, artık bir 
ikinci aşamaya atılalım ve bunda iktidar, mu
halefet, bütün Meclis, bütün Parlâmento, bü
tün millet bir olalım ve Türkiye'yi, diğer mem
leketlerin büyük ıstıraplarla, kanlar dökerek 
atlattıkları, birtakım buhranların içine atma
dan bu aşamalardan geçirelim. Zaman geçiyor, 
yıllar geçiyor bu problemi bu kürsüden konu
şuyoruz, ama konuşmakla kalıyor, bir tedbir 
alamıyoruz. Onun için sözlerimin başında söy
lediğim gibi, üniversite gençlerimizin başladık
ları bu hareket ilk anda bâzı profesör arkadaş
larımızı üzmüş olabilir, ama üzülmesinler, şu 
meselelerin büyük Mecliçe yeniden tümüyle ele 
alınmasına fırsat vermiş oldukları için, bu genç
ler memlekete, üniversite öğrencisi oldukları 
halde, büyük hizmet yapmış oluyorlar, eğer bu 
konuşmalardan olumlu bir netice çıkarmak 
mümkün olursa. 

Ben sekiz yıllık mecburi tahsilden bahsedi
yorum. Bata Avrupa memleketlerinde artık bu 
9 yıla, 11 yıla çıktı. Fransa'da 11 yıldır, mec
buri tahsil. İsviçre'de 11 yıl. Yine bu konuda 
tafsilâta girmek mümkün, fakat Yüksek He
yetinizi uzun tafsilâtla yormak istemiyorum. 
Mâruzâtımı toplamak için şu noktaları bir da
ha tekrar etmek istiyorum:. , 

Değerli arkadaşlarım, üniversitelerimizde 
reforma ihtiyaç vardır. Bu reform yapılmalı
dır. üniversite yöneticileri bu lüzumu takdir 
etmiş görünüyorlar, öğrencilerle karşılıklı gö
rüşmeye başlamışlardır. Devam etsinler,, büyük 
Meclise ihtiyaç görüldüğü zaman, Büyük Mec
lis de kendilerine aynı yolda yardımcı olacak
tın'. Bu, toplumumuzda büyük bir ihtiyacın, 
gençlerimiz kanalından ortaya dökülmesi ol
muştur. Ancak, üniversitede bugün bahis ko
nusu olan gençlerin ortaya attığı meseleler 
halledilmiş olsa bileı Türkiye'nin eğitim mese
lesi halledilmiş olmıyacaktır. önce, liseleri bu 
sene bitirecek, gelecek sene bitirecek olan genç
ler on binler halinde üniversite kapılarına da
yanacaklar ve üniversitenin bugünkü eğiti
mindeki sulandmlmışkğı artıracaklar, kapı
lan açıp onları aldığımız zaman. Kapıları dar 
tuttuğumuz zaman o çocuklar ortada kalacak. 
Üniversitede yer yok, almıyoruz, demek kolay. 
Ama bir anababa için, «Liseyi bitirmiş bir ço-

— 275 — 



M. Meclisi B : 79 21 . 6 . 1968 O : 1 

euğa ne iş bulacağım?» sorusuna cevap ver
mek bugünkü Türkiye'de çok güç. Onun için» 
bir yandan üniversitelerimizin gelişmesine, 
yeni üniversiteler kurulmasma, yeni yüksek 
okullar kurulmasına imkân vermeliyiz. Bura
da özel yüksek okullar konusuna da bir nebze 
temas etmek istiyorum. 

Özel yüksek okullar, bir bakıma bu yüksek 
okul eksikliğine cevap veren müesseseler olarak 
çalışabilirler. Ancak bunların, hepinizin bildiği
niz şikâyetleri önliyecek, giderecek şekilde Hü
kümet tarafından kontrol edilmesi gerektir. 
Bir de üniversite profesörlerinin üniversiteden 
esirgedikleri zamanları o müesseselerde bol bol 
sarf etmelerine imkân vermiyecek şekilde dü
zenlenmeleri lâzımdır. («Bravo» sesleri) üni
versitede gece öğretimi için vakit yok;, özel 
okullarda saatlerce ders vermek için vakit 
var, ben bunu anlamam arkadaşlar. Böyle şey 
olmaz. Buna çare bulmak lâzımdır. («Bravo» 
sesleri) 

Diğer bir nokta, ilkokuldan lise bitirmeye 
kadar gelen safhada sekizinci öğrenim yılanın 
sonunda hayata atılmak istiyen, hayatını ka
zanmak istiyen, üretici olmak istiyen gençle
rimize üretici olmanın imkânlarını verecek bir 
eğitim sistemine artık gitmeliyiz. Bunun için, 
ben zannediyorum ki, ne Büyük Meclis, ne de 
milletimiz kendisine dâva olduğu gibi çırçıp-
lâk anlatıldığı takdirde bir fedakârlıktan sa
kınsın. Biz C. H. P. olarak, Hükümetin bu ko
nuda, bu sahada getireceği her türlü tedbiri 
olumlu ve açık yürekle karşılamaya amade
yiz. Millet kürsüsünden bunu ifade etmeyi bir 
vazife saymaktayım. Çünkü, Türkiye'nin bu
gün içinde bulunduğu bunalım, işsizlik bunalı
mı ve yarın karşılacağı daha büyük bunalım
lar ancak eğitim alanında bu reformlar yapıl
dığı takdirde önlenecektir. 

Yeri gelmişken bir şeyi daha söyliyeyim 
arkadaşlar;, keşke köy enestitülerine kıyılma-
saydı. (C. H. P. sıralarından alkışlar) keşke 
köy enstitülerine kıyılmasaydı, çünkü 25 sene 
mesafe almış olacaktık. O bitmiş, bitmiş, ama 
bize ders olsun, 25 sene geri gittik. O, ıslah 
edilebilirdi, daha güzel hale getirilebilirdi, za
rarın neresinden dönülürse kârdır, o tecrübe
lerden de istifade ederek, daha güzel sistemleri 
bulmak imkânına bugünkü Türkiye maliktir, 
bunu elbirliği ile gönül birliği ile başaralım. 

Hepinizi sevgi ve saygılarla selâmlarım ar
kadaşlarım. (O. H. P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Ha
san Lâtif Sarıyüce. 

Buyurunuz. 
M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA

RIYÜCE (Çorum) — Sayın Bşkan, sayın mil
letvekilleri; Türk millî eğitimi ve yüksek öğ
retiminin içinde bulunduğu bunalım sebebiyle 
açılan genel görüşmede M. P. Meclis Grupunun 
görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Grupumuz boykot adiyle başlıyan ve mem
leketin yüzeyine yayılmış bulunan bu diren
me hareketinin sebeplerini, millî eğitim uy
gulamalarında uzun zamandır görülen adam-
sendecilik, başı boşluk, çağdaş eğitimdeki ge
lişmelere sırt çevirmek, memleketin ihtiyaç ve 
gerçeklerini hesap etmemek, plân ve programa 
uymamak gibi nedenlere bağlanması gerekti
ği görüşündedir. Bu itibarladır ki, öğrencileri
mizin vakur bir şekilde başlayan bu girişim
lerini özenti, tahrike kapılmak, Devlete başkal
dırmak şeklinde nitelendirmenin mümkün ol-
mıyacağı inancıdayız. Öğrencilerimizin davra
nışlarını Fransa'dan ya da şu veya bu memle
ketten mülhem, şu veya bu siyasi tarafın tel
kininden doğma farzetmek çok safdillik olur. 
Böyle düşünmek, meselenin anlaşılmasını güç
leştireceği gibi, bir fayda da temin etmiyecek-
tir. Öğrencilerimiz okullarını boykot etmişler, 
hattâ işgal etmişler, nedenlerini açıklamışlar; 
«Biz macera peşinde değiliz, her hangi bir si
yasi tarafın hizmetinde değiliz», diye açıkça ilân 
etmişler. Gençlerimizin yıkıcı,, kırıcı olmaktan 
uzak bu asil davranışını, grupumuz takdirle 
karşılıyor ve kendilerini dâvalarında haklı bu
luyor. 

Sayın milletvekilleri; millî eğitim hizmet
leri bir milletin temel hizmetidir. Kalkınma, 
ilerleme, refaha ulaşma insan gücünün gayreti 
ile mümkündür. Eğer bir millet» kalkınmasını 
yapabilecek bir insan gücü meydana getirme-
mişse, bütün gayretleri semeresiz kalmaya 
mahkûmdur. Her şeyi yaratan, eğitilmiş insan 
kafası ve insan elidir. Eğitim kalkmmasiyle 
başlamıyan hiçbir kalkınma gerçek olamaz, 
başarıya ulaşamaz. Eğitim çabaları toplumların 
kalkınmasında kudretli bir araç olabilmesi için 
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yaratıcı memleketin ihtiyaçlarını göz önünde 
tutucu, çağdaş gelişmelere ayak uydurmuş ni
telikler taşıması basit gerçeklerdendir. Plân
sız, programsız bir siyasetin bir insan yetenek
lerini geliştirmekten çok hafızaya yük bir eği
tim toplumları ileriye değil gerilere götürür. 
Türk Millî Eğitimi uzun zamandan beri çeşitli 
hastalıklarla rahatsızdır. Hattâ enine boyuna 
bir inceleme yapıldığı zaman tam bir çıkmazda 
olduğu bile rahatlıkla söylenebilir. Düşününüz 
ki on binin üzerindeki Türk köyünde ilkokul 
olmadığı gibi, okulu olan köylerde de okullar 
görevlerini yapabildiği,, fonksiyonlarını yerine 
getirebildiği de şüphelidir. Çünkü köylerdeki 
ilkokullar köy kalkınmasının bir lâboratuvarı 
olacağı yerde okuma - yazma, dört işlemle biraz 
tarih, coğrafya malûmatı veren kısır yuvalar 
halindedir.. Köy ilkokulunu bitirenler okuma 
ve kültürle temas olanaksızlığı yüzünden za
manla öğrendiklerinin hepsini unutmakta, bir 
okuma bilme ortada kalmaktadır. Onun da bir 
işe yarayıp yaramadığa şüphelidir, ilköğretim 
dediğimiz ve hep büyük ümitler bağladığımız 
şey işte budur Türkiye'de. Bu sözlerimizde ağır 
şartlar altında vazife yapan köy öğretmenle
rimize bir hücum ve tariz aranmasın. Aslında 
yozlaşmış bir temele dayanan ilköğretimin, «Be
nim köydeki öğretmenim a, b, c den başka bir 
şey öğretmesin, yoksa suç işlemiş olur» diyebi
len Millî Eğitim Bakanları elinde başka bir 
fonksiyon da beklenemez. Okur --yazarlık dı
şında başka bir fayda temin etmiyen ilköğreti
min üstünde ortaöğretim daha da acınacak bir 
durumdadır. 

Uygarlık ve teknikte ilerlemiş, dolayısiyle 
kalkınmasını tamamlamış ülkelerde orta ve yük
sek öğretimde öğrencilerin % 80 i fen, sanat ve 
meslek okullarına giderken bu durum bizde 
tam tersidir, öğrencilerimizin ancak % 30 u fen, 
teknik, sanat ve meslek okullarına gitmekte, 
% 70 i ise daha çok süs ve fantazi özelliği ta
şıyan sosyal bilgiler dalına devam etmektedir
ler. Geri kalmış ulusların millî eğitimindeki gö
rülen tipik özelliklerdendir bu. 

öğretim dallarındaki bu dengesizlik yanında 
ortaöğretimin muhtevası da tatmin edici olmak
tan uzaktır. Ancak, lâboratuvarsız birçok bilgi, 
çocuklarımızın hafızasına doldurulmaya çalışıl
maktadır. Hafızaya dayanan bir medrese gele
neği düşününüz ki, birçok okullarda, buğday 

nasıl yetiştirilir', ağaç nasıl budanır, bahçe na
sıl tanzim olunur... Gibi yaşayıp, yaparak öğ
renilecek konular kara tahtada öğretilmeye ça
lışılmaktadır. Ailenin sırtına yük, tüketici ka
rakterde nesiller yetiştiren ilk ve ortaöğreti
mi değiştirip köklü reformlara gitmenin zama
nı çoktan gelmiştir. 

Yüksek öğretime gelince; üniversite ve yük
sek okullarımızın kapasitesi ihtiyacı karşıla
maktan çok uzaktır. Kurulmuş olanların geliş
tirilmesi ve yeni fakülte ve yüksek okular açıl
ması çok ağır yürümektedir. Bu yüzden bütün 
yüksek okullar normal ölçüler dışında öğren
ci almakta, bu durum ise diğer menfi şartlara 
eklenince basan oranı düşmektedir. Yüzlerce 
gencin bir anfiye doluşarak ders dinlediği bir 
öğretim sisteminden başka bir şey de beklene
mez. üstelik gençlerimiz arzu ve istekleri dışın
da okullara gitmek zorunda kalıyorlar. 

Üniversite öğretimi piyango ikramiyesine 
dönmüştür; hangi ikrmiyenin kime düşeceğim
de önceden kestirmek mümkün değildir. Yük
sek öğretim olanaklarının belli birkaç şehirde 
toplanması ise ayrı bir sorundur. Evlerinden 
kopup okumak için bu şehirlere gelen dar ge
lirli ve hiç geliri olmıyan gençlerin ıstırapla
rının derecesini ölçmeye imkân yoktur. Üniver
site yurtlarında kalma, kredi veya burs alma 
imkânı çok yetersizdir. Ders kitapları fiyatla
rı ise ayrı bir faciadır. Bu kadar kötü şartlar 
altında okuduktan sonra bir de devlet kapısın
da iş arama faslı başlamaktadır. 

Şimdi, bu kadar kötü şartlar altında öğ
retim yapmaya mahkûm ettiğimiz gençlerimi
zin ayaklanışını, hayır ben daha iyisine lâyı-
kım, demesini çok görmek mümkün müdür? 

Sayın milletvekilleri; bütün bu aksaklık
ların sebepleri vardır, küsurları vardır. Biz 
burada, kusurlu veya suçlu aramaktan ziyade, 
Meclis ve Hükümet olarak üzerimize düşen gö
revler nelerdir, neleri yapmamız gerekmekte
dir, onlar üzerinde duracağız. Yüksek öğre
timdeki aksaklıklardan bir kısmı hiç şüphe yok 
ki, muhtar üniversitelerin iç bünyesiyle ilgili
dir. Ama birçok aksaklıklar üniversite dışı 
etkenlerden doğmaktadır, üniversite dışı et
kenlerden doğan aksaklıkların hallini üniversi
telerin kendilerinden bekliyemeyiz. Bunların 

I halli siyasi iktidarlara düşen bir görevdir. Eğer 
bu görev siyasi iktidarlar tarafından tam ve 
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eksiksiz olarak yerine getirilmiş olsaydı bir 
eğitim bunalımından söz etmek mümkün ol
mazdı elbette. Ümidederiz ki, bütün bu olaylar
dan ve ileride daha doğabilecek kötü sonuçlar
dan ders alınmış olsun ve üniversitelerle Hü
kümet arasındaki gönül kırıklığı, soğuk hava 
dağılmış bulunsun. 

Üniversite sorunlarından devletin hallet
mesi gerekenlerden belli başlısı şunlar olabi
lir : 

Mezunlara iş, Türkiye'de her yıl yüksek 
okul ve fakültelerden mezun olanlara iş temin 
etmek mümkündür kanaatindeyiz. Eğer bu 
şimdiye kadar mümkün olmadıysa sebepleri 
üzerine eğilmek lâzımdır. Bâzı fakülte ve yük
sek okul mezunlarına iş bulunmaması, eğitim 
işlerimizin plânsız, programsız; «saldım çayıra, 
mevlâm kayıra» zihniyetiyle yürütülmesinden-
dir. Plânlı kalkınma devresine girdiğimiz ve 
İkinci Beş Yılık Kalkınma Plân devresine 
eriştiğimiz halde eğitim işlerimizde plansızlık, 
başıboşluk sürüp gitmektedir. Beş Yıllık Plân
lar Kanun niteliğinde, bağlayıcı, emredici ol
dukları halde eğitim sektöründe uygulanma
maktadır. Bu tutum büyük bir kusur olduğu 
kadar bir kanun suçudur da. Birinci ve ikinci 
Beş Yıllık plânlarda eğitim plânlamaları mev
cuttur. Hangi dallarda ne kadar insangücü ye
tiştirileceği, ne tip eğitim kurumları yapıla
cağı tesbit olunmuştur. Meselâ orta ve yüksek 
öğretimde ağırlık, fen, teknik, sanat ve mes
lek öğretimine verilecek şekilde plânlanmıştır. 
Ama uygulanmış mıdır? Yani orta ve yüksek 
'öğretimde sosyal bilgiler öğretimi yerine fen, 
teknik, sanat ve meslek öğretimine geçiş sağ
lanmış mıdır? Hayır, küçük bir iki denemeden, 
liselere alınacak öğrencilerin dondurulma te
şebbüsünden sonra halktan gelen tazyiklerle 
vazgeçilmiş ve iş oluruna bırakılmıştır. O ka
dar ki, Bay Orhan Dengiz Bakan olur olmaz 
üç sanat enstitüsüne karşı 40 liseyi birden aç
mış ve plân kitaplarının alâlade bir kitap ol
mayıp, emredici özellikler taşıdığını aklına bile 
getirmemiştir. 

Sanat enstitülerimiz; tornacı, tesviyeci de
mirci ve marangoz öğüten bir değirmen ha
lindedir. Ama bu memleketin ne kadar tornacı
ya, ne kadar tesviyeciye, ne kadar marangoz 
ve demirciye ihtiyacı vardır; düşünen, hesa-

beden, plânlıyan çıkmamıştır. Kimya, elektrik, 
motor ve yapı sanat enstitüsü mezunlarının bir 
işbulma sıkıntısı olmamasına rağmen tornacı, 
tesviyeci, demirci ve marangozların işbulmada 
çektikleri sıkıntıya acaba eğitim teşkilâtının 
başında bulunanlar biliyorlar mı? Plân karşı
sında Millî Eğitim Bakanlığının tutumu bu. 

Üniversitelerimiz ise büsbütün vurdum duy
maz. üniversitelerimiz plân isteklerine hiç uy
muyorlar. 1966 bütçesi münasebetiyle grupü-
muz adma bu kürsüden yaptığımız konuşmada 
bu konuya değinmiş ve aynen şöyle demiştik. 
«Üniversitelerimiz plânlamanın öngördüğü uy
gulayıcı ve etkileyici insangücünü yetiştirecek 
kapasitede örgütlenmemiştir. Üniversitelerimiz 
Beş Yıllık Plânda insangücü eğitiminin istek
lerini gerçekleştirecek bir plân ve program 
yapmamışlardır. Böylece Beş Yıllık Plânın in
sangücü tasavvuru üniversiteler yönünden işti
rak olmadığı için gerçekleşemiyecektir.» Üç yıl 
önce yaptığımız bu ikaz göz önlünde tutulsaydı, 
her halde bir hayli mesafe alınmış olacaktı. 
Üniversitelerimizin plânlamaya ne derece ilgi
siz kaldıklarını anlamak için, Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesi gibi fakültelere bir de ge
ce öğretimin ilâve edilmiş olmasını hatırlatmak 
yeter sanırım. 

Mezunlarına iş ve istihdam sahası bulamı-
yan bir fakülteye bir de binlerce öğrenciye 
gece öğretimin ilâve edilmesi orta öğretimde 
olduğu gibi yüksek öğretimde de karanlıkta el 
yordamiyle gidişin tipik bir örneğidir. 

Sayın milletvekilleri; bağımsız üniversite
lerle plânlama istekleri nasıl bağdaştırılacak? 
Bu mesele henüz ortada ve üzerinde hiç durul
mamış gibidir. 

Üniversitenin bağımsızlığına dokunulmasının 
söz konusu edilemiyeceği şüphesizdir. Bu hem 
bir Anayasa, hem de demokrasinin gereğidir. 
Kurulduğu günden beri üniversite muhtariyetini 
programına almış ve bu uğurda çetin mücade
leler vermiş bulunan M. P. her ne şekilde olur
sa olsun, üniversite bağımsızlığına yönelecek 
her davramşın karşısında olacaktır. Üniversite 
bağımsızlığına halel gelmeden plânlama istekle
rine uymak arzusu bizce üniversitelerimizden 
gelmelidir. Üniversitelerimiz kendi aralarında 
toplanmalı, plânlama isteklerini görüşmelidir
ler. Kendilerinden neler isteniyor, neler yapıl-
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ması bekleniyor, bunlar incelenmeli, imkânlar 
araştırılmalı, hatalar varsa tashih edilmeli, fa
kat ne olursa olsun üniversite öğretimi istihdam 
politikasına, iş imkânlarına göre bir plâna bağ
lanmalıdır. Aksi halde bâzı fakülte mezunları 
iş beğenmezken, bâzı fakülte mezunları da elin
de diploması sokakta iş aramak ve Devlet kapı
sını durmadan tazyik etmek durumunda olacak
lardır. Bugüne kadar bu hususun gerçekleştiril
memiş olması üniversitelerimiz hesabına bir ka
yıptır. Gerçi bir eğitim plânlaması yalnızca kâ
ğıt üzerinde olup bitecek bir iş değildir. Plân 
ve tasavvurları uygulıyabilmek için maddî ola
nağa ihtiyaç vardır. Bu olanağı ise siyasi ikti
dar temin edecektir. 

Netice olarak; üniversite mezunlarına iş bul
ma meselesi palyatif tedbirlerle, merhamet duy
gusu ile, şu veya bu Bakanlığa üç - beş mezun 
yerleştirilmesiyle halledilecek bir konu değildir. 
Bu, geniş çapta bir eğitim ve istihdam plânlama
sı ile ilgilidir. Bir üniversiteler topluluğu ki. 
bir kısım fakültesinin mezunları iş beğenmezler, 
bir kısım fakültesinin mezunları da ellerinde dip
loma iş bulamazlar. Bu tablo sakatlığın nereden 
geldiğini pek güzel göstermektedir. 

Yurt, kredi ve ucuz yemek meselesi: 
öğrencilerin barınabilecekleri yurtlarla, Öğ

renimlerine yardım olsun diye verilen kredilerin 
yetersizliğini söylemeye bilmem lüzum var mı? 
Yurt yapımı uzun süre ihmal edildikten sonra, 
1960 devriminden sonra ele alınmışsa da, çok ya
vaş yürütülmüştür. Devlet malı olarak Ankara 
İstanbul, İzmir, Erzurum, Eskişehir ve Trabzon 
gibi altı şehirde 21 yurt vardır. Bu yurtlarda 
10 000 kadar öğrenci barındığı ilpililer tarafın
dan ifade edilmiştir. Bir 10 000 kadar öğrenci 
de sıra beklemektedir. Kredi işine gelince, büs
bütün yetersizlik içindedir. Ayda 250 lira gibi. 
değil bir öğrenciyi, köyde yaşıyana bir vatan
daşı bile geçindiremiyecek bir para üniversite 
öğrencilerimize kredi diye verilmektedir. Hani 
bu da her istiyen öğrenciye verilebilse ya... Her 
yıl kredi talebeden 1 000 öğrenciden ancak 
200 ü kredi alabilmekte, 800 öğrencinin tale
bi geri çevrilmektedir. Her yıl Hükümet tara
fından kredi fonuna yardım olarak konulma
sı gereken 40 milyon liranın konulmaması, esir 
genmesi, Hükümetin bu konuda ne kadar ih
mal içinde oMuo-unu gösteren, reddi mümkün 
olmıyan bir delildir. 

Bu kısa açıklamalar Devletçe yapılması ge
rekenlerin yapılmadığını, normal bütçe im
kânları ile halledilebilecek işlerin halledilmedi
ğini göstermektedir. 

Grupumuz iktidardan yurt, kredi ve öğ
rencilere ucuz yemek temini hususlarında ke
sin tedbirler alınmasını, yurt yapımının hız
landırılmasını istemekte, kredi hacminin artı 
rılmasmın, kredi limitlerinin yükseltilmesinin 
normal bütçe imkânları ile mümkün olabilece
ğine inanmaktadır.' Bu tedbirler hemen alınma
lı ve millete ilân edilmelidir. Yurt yapımını 
bütün illere yayılacak şekilde programlamakta 
büyük faydalar vardır. 

Yalnız yüksek okul öğrencileri değil, orta
okul öğrencileri de barınma bakımından büyük 
sıkıntı içindedirler. Bilhassa köylerden oku
mak için il ve ilçe merkezlerine akın eden köy 
çocukları barınma ve beslenme bakımından bü
yük perişanlık içerisindedirler. Hükümetin bu 
konuyu da en kısa zamanda ele alarak bir plân 
dâhilinde halletmesini temenni ediyoruz. 

Üniversiteye maddi imkân temin edilmesi me
selesi : 

Gelişmek istiyen, kendisinden beklenen fonk
siyonları yerine getirmek çabasında bulunan üni
versitenin birtakım temel yatırımlara ihtiyacı 
olacaktır. Üniversitelerimizin randımanlı çalış
masını, modernleşmesini, yurt meselelerini çö-
zümliyen birer araştırma lâboratuvarlan haline 
gelmesini temin edebilmek için üniversitelerce 
talebolunan tahsisatların esirgenmeden verilmesi 
gerektir. 

Üniversite öğretmenlerimizin özel okullara, 
özel işlere, birtakım yan mesailere kaymadan ça
lışmasını temin etmek için de yine Hükümetlere 
düşen bir ödev vardır, öğrenciler boykot bildi
rilerinde full - time çalışması zorunluğundan 
bahsediyorlar. Bu talep çok haklı sebeplere da
yanmaktadır. Gerçekten de birçok fakültede üni
versite öğretmenliği asli iş olmaktan çıkmış, 
ikinci bir iş haline gelmiştir. Bâzı iddialara gö
re profesörler özel okullarda asli görevlerinden 
daha fazla mesai vermektedirler. Bu ne derece
ye kadar doğrudur, bilmiyoruz. Her ne kadar 
kanunlar bu durumu yasaklamışlarsa da, özel 
okulların cazip ücret sistemlerinin bu duruma 
sebebolduğu yazılmakta, söylenmektedir. Üni
versite öğretim üyelerini tam olarak üniversite-
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ye bağlıyabilmenin tek yolu onları maddi ba
kımdan tatmin etmektir. Hükümetin full - time 
çalışmasını temin edecek tedbirler getirmesini 
grupumuz temenni eder, 

Öğrencilerin sağlık durumları : 
Öğrencilerin sağlık durumları ile ilgilenecek 

bir teşkilât yoktur. Devlet hastanelerinde pa
rasız tedavi olmak imkânları da ortadan kaldı
rılmış gibidir, öğrenciler özel öğrenci hastane
leri talebetmektedirler. Bunun krsa samanda 
gerçekleştirilmesi mümkün olmıvabilir. Grupu
muz örğencilerin Devlet ve üniversite hastanele
rinde parasız tedavisinin ihdas olunmasını tek
lif etmektedir. Bunun için de hiçbir formalite 
aranmamalıdır, öğrenci olduğunu hüviyeti ile 
ispat eden herkes Devlet ve üniversite hastane
lerinde parasız tedavi edilebilmelidir. Bu tek
lifimiz üzerinde önemle durulacağını ümidetmek 
isterik. 

Saym milletvekilleri, yüksek öğretimin bir
kaç büyük şehir yerine memleket yüzeyine da
ğılmasını Grupumuz öteden beri talebetmekte-
dir. Böylece hem eğitim imkânı eşitliği sağla
nacağı gibi, hem de büyük şehirlerdeki öğrenci 
sefaleti ve kesafeti önlenmiş olacaktır. Millî 
Eğitim Bakanlığının her gün özel okul açma iz
ni verirken, yüksek okul açmaktaki inadını an
lamak mümkün değildir. Yüksek okul açmanın 
her şeyden önce hazır bir öğretim kadrosuna bağ
lı bulunduğunu biliyoruz. Beş Yıllık Plânlarda 
öğretim, kadrosu yetiştirmek için bâzı tedbirler 
öngörüldüğü halde bunların yerine getirildiğini 
zannetmiyoruz. Millî Eğitimin her dalında ol
duğu gibi yüksek öğretmen kadrosu yetiştirmek 
işi de başıboşluğun, adamsendeciliğin, plâna iti
bar etmemenin kurbanı olmuşa benzemektedir. 
Bu konuda Hükümetin bizim bilmediğimiz bâzı 
çalışmaları varsa açıklansın, memnun oluruz. 

Sayın milletvekilleri; bir parça da özel okul
lara dokunmak isteriz, özel okullar yerden man
tar biter gibi çoğalmıştır. Eğitimin tatlı bir ti
caret işi olduğu inancı ortaya yayılmaya başla
mıştır. Uydurma salaş binalarda araçsız, lâbo-
ratuvarsız açılan bu okullar Devlet kredilerin
den faydalanmakta, eğitimin bir Devlet hizme
ti olduğu Anayasa hükmüyken, Hükümet eği
tim görevini Devlet kredileriyle açılan bu gece
kondu okullara devretmiş görünmektedir. Hani 
bu özel okullar imkân ve öğretim yeterliliği, ka-

| lite yönünden resmî okullardan bir üstünlük 
gösterse bir dereceye kadar mazur görülebilir. 
Resmî okullardan kat kat aşağıda, her türlü im
kândan mahrum böyle bir öğretim sisteminin, 
hem. de Devlet kredileriyle ihdas edilmesinin fay
da ve sebeplerini anlamak mümkün değildir. M. 
P. Grupu özel teşebbüse taraftardır. Devletin 
mutlak patronluğunun karşısmdadır, ama eği
tim gibi ancak Devletin uhdesinden gelebileceği 
önemli, bir konuda özel teşebbüse yer verilmeme
si inancındadır. Bu itibarla özel okulların sıkı 
bir kayıt altına alınmasını, yüksek özel okulla
rın Devlet eliyle açılmasını uygun görmekte
dir. 

Sayın milletvekilleri; üniversitenin iç bünye
sini ilgilendiren ve çözümü üniversite yönetim
lerine aidolan konulara dokunmak istemiyoruz. 

j öğrencilerin boykot bildirilerinde; öğrencilerin 
i üniversite yönetimine iştirak ettirilmesi, ders 
! kitaplarının ucuzlatılması, hocaların kendileriyle 
! ve fakültelerle daha çok meşgul olması gibi çok 
! haklı istekler var. Grupumuz üniversite soram-
| kılarının bu istekleri iyi niyetle ele alıp çözüm-
, liyeceklerinden hiç şüphe etmemektedir. 

I Sayın milletvekilleri; Türk Millî Eğitimi, re-
i form, ıslah düzenleme, ne derseniz deyiniz, yeni 
i baştan ele alınmaya ihtiyaç göstermektedir, ilkc-
j kulundan üniversitesine kadar bozuk, yetersiz, 
I memleket gerçeklerine ve isteklerine aykırılık 
i içindedir. Hem Hükümet, hem de bağımsız üni

versite kendine düşeni süratle gerçekleştirmek 
i zorunluğundadır. Aksi halde kalkınma ham-
I leşinin uzun zaman sürüncemede kalacağı, emek 
i ve yatırımların heba olacağı bilinmelidir. Bu ge-
; nel görüşmeyle bütün gerçekler su üstüne çıkar 
| da Hükümet azimli bir yola yönelirse grupumuz 

bundan sevinç duyacaktır, önce realiteler kabul 
olunmalı. Türk millî eğitimi iyi yoldadır, iddia
sının esassızlığı gün gibi ortaya çıkmıştır. Türk 

I millî eğitimi milletçe istenen iyi yolda değildir. 
Verimsiz, kısır memleket isteklerine elverişsiz 
bir yoldadır, önce bu gerçek kabul edilmedi, 

ı sonra çareleri düşünülmelidir. 

Yüksek öğretim gençliğinin durumu ile ilgi
li olarak açılan bu genel görüşme bütün eğitim 
konularından bahsedilmesi pek tabiîdir, öğren
ciler arasındaki huzursuzluğa paralel olarak bil
hassa ilkokul ve ortaokul öğretmenleri arasında 

I geniş bir huzursuzluk olduğunu görmekteyiz, ik-
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tidarm izlediği sert politika öğretmenleri tedir
gin etmekte, bedbaht etmektedir, öğrencilerin 
kanun karşısında suç olmıyan fiil, söz ve davra
nışlarını bir suç olarak kabul etmek alışkani-ğ,':ı-
dar, süratle çeki irilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Sarıyüce, 20 dakikalık sü
re doldu. Daha uzun sürecek mi? 

M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA
RIYÜCE (Devamla) — Bitiyor efendim. 

BAŞKAN — Lütfen. 
M. P. GRUPU ADINA HASAN LÂTİF SA

RIYÜCE (Devamla) — 150 bin kişilik bir aydın
lar toplumunu uzun zaman baskı, tehdit ve kor
ku havası içinde tutmak önemli sakıncaları olan 
sakat bir yoldur, öğretmenlerin nasıl sudan se
beplerle cezalandırıldıkları, nakle tabi tutulduk
ları, baskı altına alındıkları örneklerle, deliller
le ispatlanabilir. Fakat bu genel görüşr>en'n 
çevrecini aşmamak için biz bu yola gitmeyece
ğiz. Bakanlık ve öğretmen ilişkilerinin veni tas
tan düzenlenmesine, yeni ve güven telkin eden 
bir tutum içine girilmesini talebedeceğiz. 

M. P. Grupu adına gerek Hükümetten ve ge
rekse üniversiteden bu genel görüşme münasebe
tiyle ortaya çıkacak problemlerin halledilmelini. 
temenni eder ve hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Söz sırası G. P. Grupu adma 
Sayın Turhan Feyzioğlr.'nun. 

Buyurunuz Sayın Feyzioğlu. 
G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYSîOĞ-

LU (Kayseri) — Sayın Balkan, değerli arkadaş
larım; son üniversite olaylarının ortaya koymuş 
olduğu ıslahat ihtiyacı Yüce Meclisi bu müza
kereye ve büyük bir memleket hizmetine se/k 
etmiştir. 

Sevgili arkadaşlarım, İslahat ihtiyacı, Türk 
maarifinde ilköğretimden yüksek eğretime Ira-
dar uzun zamandan beri devam etmektedir. Dün 
akşam genel görüşme kararından sonra bâzı ki
tapları. karıştırırken gözüme ilişen belgelerden 
biri, «istanbul Üniversitesi hakkında rapor» 
adiyle Albert Marche'a 1D53 senesinde yazdırı
lan rapor oldu. Bu raporu bir defa daha baş
tan sona kadar dikkatle okudum. Ve üzüntü ile 
gördüm ki, 1932 senesinde fakültelerimizin öğ
renci mevcudunun, mübalâğa etmiyorum, resmî 
rakamdır; bir fakültenin öğrenci mevcudunun 
üç, bir başkasının ellibeş olduğu devirlerde han
gi dertlere ve problemlere parmak basılmışsa 

maalesef bunların bir kısım bugün de devam 
etmektedir. Üniversitemiz bugün de İslâhata 
muhtaçtır. G, P. her türlü ciddî, verimli, faydalı 
ıslahat tedbirinin yanında olan bir siyasi parti
dir. Heselenin ortaya çıktığı günden bu yana 
İratta ondan daha önoc plân müzakerelerinde ve 
başka vesilelerle hattâ son seçim münakaşaları 
arasında ciddî ve köklü ıslahata evet, anarşiye 
«hayır!» demiş olan partiyiz. Her türlü anar
şiye «hayır!» demekle beraber her türlü fayda
lı ve ciddî ıslahata, köklü ıslahata, ciddî refor
ma «evet» diyen bir görüşe sahibiz. 

Dünyanın her tarafında eğitim kurumları 
umumiyetle muhafazakâr kurumlar olmaktadır. 
Türkiye'nin eğitim tarihinde şayanı dikkat ör
nekler vardır. Selim Sabit Efendi, okullara ilk 
defa sıra koydurduğu zaman kıyametler kop
muştur ; «Çocuklar sırada oturuyor, ayakları ter
biyesiz bir şekilde aşağı sallanıyor, böyle otur-
- rı': lümkün değildir, bu âdaba aykırıdır.» diye 
sıra uuulünc itiraz edilmiştir. Türk okullarında 
ilk defa harita asılmak suretiyle coğrafya öğ
retimine başlandığı zaman, harita göstermenin 
şer'i şerife uygun olup olmadığını münakaşa 
eden insanlar çıkmıştır, öyle bir memlekette 
ki, dünyanın ilk haritalarını yapmış olan insan
ları yetiştirmiştir, Pirî Rcis'i yetiştirmiş elan 
memlekette, daha 15 nci. 16 ncı yüzyılda yalnız 
Akdenizin değil okyanusların haritalarını yap
mış evlâtlar yetiştirmiş olan bir memlekette, hem 
de Tanzimattan sonra, 19 ncu yüzyılın sonların
da eloğlu kutupları, balta girmemiş ormanları 
keşfettiği bir devirde, ne garip bir gerileyiştir 
ki, haritayı okullarda göstermenin uygun olup 
olmıyacağı uzun uzun tartışılmış ve bunun için 
Bab-ı Fetvâ'dan fetva istihsal edilmek gerekmiş
tir, Devlet arşivindeki vesikalarla sabittir. 

Değerli arkadaşlarım, bu itibarla zaman za
man şurada, burada birtakım köhne zihniyetler
le karşılaşılması bizi fazla şaşırtmamalıdır. Dün
yanın her yerinde Oxford'a gidiniz, en namlı üni
versiteye Cambridge'e gidiniz, Amerika'nın en 
ünlü üniversitelerine gidiniz, Sorbonne'a gidiniz 
son derecede köhnemiş ve bugün mevcudiyetini 
aklen izah etmek mümkün olmıyan birtakım ku
ruluşlarla, birtakım usullerle karşılaşabilksiniz. 
Üniversitede ıslahat ihtiyacı bu itibarla ciddî 
olarak mevcuttur. 

Tekrar ediyorum; İslâhat ihtiyacı vardır, 
anarşiye yer yoktur. Türkiye'de bir Devlet var-
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dır. Türk Devleti bir hukuk Devletidir. Bu hu
kuk Devleti demokratik bir hukuk Devletidir. O 
halde bütün dertlerin hal çaresini demokratik 
hukuk düzeni içinde aramamız ve bulmamız şart
tır. Demokratik hukuk düzeni içinde her türlü 
ıslahatı yapmak mümkün olduğunu Yüce Mec
lis bir defa daha ispat edecektir. Bu gayrette 
üniversitelerimizin sorumlu makamlarının da ge
rekli anlayışı göstermesi, öğrencilerin yıllardır 
birikmiş olan ve haklı oldukları o müesseselerin 
içinden gelen insanlar tarafından, evlâtları üni
versitelerde okuyan, kardeşleri üniversitelerde 
okuyan sizler tarafından, pek çok vatandaş ta
rafından bilinen şikâyetlerin biran evvel köklü 
tedbirlerle, süratli tedbirlerle halledilmesi ye
rinde olacaktır. 

Üniversite öğretim kadrolarında bulunanları 
topyekûn itham etmek ciddî bir davranış olmaz 
ve bu kürsüde zaman zaman bu yolda yapılan be
yanları tasvibetmediğimizi belirtmek isteriz. Ni
tekim son günlerde ciddî öğrenci şikâyetlerini, 
haklı öğrenci taleplerini büyük bir şefkatle, bü
yük bir anlayışla karşılıyan ve bu anlayışları sa
yesinde başında bulundukları, sorumlusu olduk
ları kurumlarda anlayış havasının biran önce 
yerleşmesini temin eden uyanık, başarılı idareci
ler, ilim adamları görülmüştür. Bu örneklerin 
sâri olmasını ve başka kurumlarda da benzeri 
davranışların hâkim olmasını temenni ediyoruz. 

Değerli arkadaşlanm; bugünkü genel görül
menin konusu sadece üniversite ıslahatı olmadı
ğına göre, bu kısa girizgâhtan ve ıslâhatın bu 
alanda, eğitim alanında bir ihtiyacolduğunu 
anahatlariyle belirttikten sonra eğitimin Türki
ye bakımından gelişmeye muhtaç her ülke bakı
mından taşıdığı büyük önem üzerinde bir nebze 
durmama izin vermenizi rica ederim. 

Eğitimin bir memleketin kalkınmasında kilit 
faktör olduğu, hiç değilse en önemli faktörler
den biri olduğu gitgide daha iyi anlaşılmakta
dır. iktisadi kalkınmada başlıca faktör sermaye 
midir, iktisadi kalkınmada başlıca faktör emek 
midir, tartışmasını, o kafaları 19 ncu yüzyılda 
kalmış olan birtakım köhne ideoloji mensupları 
tartışa dursunlar, son zamanlarda yapılmış olan 
çok ciddî ve rakamlara dayanan etütler ortaya 
koymuştur ki, iktisadi kalkınmada sermaye un
surunun ve emek unsurunun yanında şimdi 
üçüncü unsur diye iktisatçıların vasıflandırdık

ları bir başka faktör bütün kuvvetiyle belir
mektedir ve bu faktör eğitim faktörüdür. Eği
tim, teknolojik ilerleme, ilmî araştırma faktörü
dür. Harbeson adlı bir iktisatçının John Weiss 
adlı bir başka iktisatçının, Denison adlı bir baş
ka iktisatçının, Gabriel Ardent isimli bir Fran
sız iktisatçısının çeşitli ülkelerde yaptıkları de
rinlemesine etütler bu gerçeği açıkça ortaya 
koymuştur. Belli bir süre içinde bir memleketin 
gayrisâfi millî hâsılasında husule gelen artışı ne 
sermaye faktörü ile, ne emek faktörü ile, ne 
bunlardaki artış ve gelişmelerle izah etmek 
mümkün olmadığını, mutlaka bir başka faktör 
aramak gerektiğini tesbit etmişler ve bu başka 
faktörün kalkınmadaki rolünü rakamla tesbite 
muvaffak olmuşlardır. Bu faktör eğitim faktö
rüdür. Amerika Birleşik Devletlerinin 20 nci 
yüzyılın başlarından günümüze kadar gösterdi
ği gelişmeyi, Sovyet Rusya'nın iktisadi alanda 
gösterdiği gelişmeyi, Almanya'nın 19 ncu yüz
yılın ikinci yarısında yaptığı hamleyi başka tür
lü izah etmenin imkânı olmadığı meydana çık
maktadır. Tarihen bâzı memleketlerde eğitimin 
gelişmesi sanayileşmenin ardından gelmiştir. 
Meselâ ingiltere'de eğitim alanındaki büyük 
hamlenin sanayi inkilâbmdan sonra vukua gel
diği belki iddia edilebilir, fakat inkâr edilmez 
bir gerçektir ki, Amerika Birleşik Devletlerin
de, Japonya'da, Almanya'da sanayileşme ve ik
tisadi hamle, eğitim alanında yapılan hamlenin 
neticesi olarak ve onu takibeden bir netice ola
rak meydana çıkmıştır. 

Bu alanda yapılmış, çok dikkate değer etüt
ler var. Sadece birkaç örnek arz edeceğim, 
UNESCO'nm yaptığı araştırmalar var; bir mem
leketin gayrisâfi millî hâsılasiyle o memlekette
ki okuma - yazma yüzdesini mukayese ederek 
yapılmış olan araştırmalar, belli bir okuma -
yazma oranına ulaşmamış olan hiçbir ülkenin, 
ama yer yüzünde hiçbir ülkenin, - 70 küsur ül
ke üzerinde yapılmış araştırmada - belli bir ra
kamın üstünde gayrisâfi millî hâsıla sağlıyama-
dığı ortaya çıkmaktadır. Yüzde 50 den az oku
ma - yazma oranı bulunup da 300 doların üstün
de fert başına gelir sağlıyabilen ülke olmadığını, 
UNESCO'nun 1950 yılma ait rakamlar üzerinde 
yaptığı araştırma ortaya koymuştur, istatistik 
ilmî bakımından «sıkı korelâsyon» adı verilen 
bu bağlantı 1950 de var idi, bugün de vardır. 
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En ileri teknolojiyi getiriyorsunuz, en ileri 
makinaları getiriyorsunuz, Mısır'da bugün dün
yanın en ileri makinalariyle kurulmuş fabrika-
lar vardır, iktisatçılar araştırma yapmışlardır; 
aynı makinaları kullanan son derecede modern 
fabrikalarda Mısır'da bakıyorsunuz verim, eği
tim bakımından ileri vasıfta insanlar kullanan 
bir başka ülkedekine göre yan yarıya azdır. 
Hindistan'da, Pakistan'da jüt fabrikaları kurul
muştur, aynı makinaları kullanan Fransız fab
rikalarına göre verimin 1/5 oranında olduğu bi
raz evvel adından bahsettiğim Gabriel Ardent 
isimli iktisatçı tarafından tesbit edilmiştir. 1/5 
oranında insan gücü eğitim faktörü tesir etmek
tedir; aynı sermaye yatırımını yaptığınız halde. 
Bu araştırmalar o kadar ileri götürülmüştür ki; 
Afrika'da eğitim görmemiş işçinin, kürek kul
lanmayı dahi eğitim görmüş insana nazaran da
ha az bildiği meydana çıkmıştır. El arabası kul
lanmayı bilmiyen insanlar vardır ve kürek kul
lanmayı bilmiyen insanlar vardır. Kürek ile top
rak atarken yalnız kolunun kuvvetini kullanan 
ve Avrupa'da çalışan işçinin veya Anadolu'da 
çalışan işçinin kürekle toprak atarken yalnız kol 
kuvvetinden değil, bacağının ve bütün vücudu
nun kuvvetinden istifade etmeyi öğrenmiş olan 
Anadolu işçisinin bu bilgisini yüzyıllardan beri 
Afrika'daki işçinin bilmediği son yapılan araş
tırmalarla tesbit edilmiştir ve ona, kürekle top
rak atmayı öğretmek icabetmiştir, el arabası 
kullanmayı öğretmek icabetmiştir. O halde in
san gücünün kalitesine, değerine, ekonomik ya
ratma imkânlarına tesir eden faktörlerin başın
da eğitim gelmektedir. 

Amerika ile Avrupa arasında da bu fark mü
şahede edilmiştir : Aynı modernlikte makina
ları kullanan bir Alman firması ile bir Amerikan 
firmasının çelik üretiminde verimlilik bakımın
dan bire iki fark gösterdikleri tesbit edilmiştir 
ve bunun sebepleri araştırıldığı zaman, Ameri
kan kurumunda çok daha üst seviyede eğitim 
görmüş ustabaşıların, çok daha iyi eğitim gör
müş işçilerin, çok daha iyi sevkü idarecilerin ça
lıştığı ve bu verim farkının ancak bununla izah 
edilebileceği tesbit edilmiştir. 

Biraz evvel bu kürsüde Konfüçyüs'den bah
sedildi. Ben tesadüfen Konfüçyüs'ün pratik 
eğitim düşmanı olduğuna dair değil de tam 
aksine başka bir bilgiye, kitap karıştırırken 

rasladım, enteresan olduğu için arz ediyorum. 
Bunca yıl evvel söylenmiş olan çok güzel bir 
söz, fakat biraz evvel arz ettiğim temel görü
şü destekliyen bir sözü büyük Çin filozofunun. < 
Diyor ki konfüçyüs : «Bir insana her gün balık 
tutup yedirmek yerine, o insana balık tutmayı 
öğretmek çok daha akıllıca bir şeydir.» Eğiti
min ne kadar faydalı olduğunu ve ne ka
dar ekonomik olduğunu, eğitim alanına yapı
lacak yatırımın, eğitim alanında sarf edilecek 
gayretin ekonomik bakımdan ne kadar verimli 
bir yatırım olduğunu bundan daha güzel ifade 
etmenin mümkün olduğunu zannetmiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sovyet Rusya'nın 
20 nci Yüzyıldaki hızlı sanayileşmesi ve ger
çekten aşikâr olan üstün bir ekonomik ve as
kerî güce ulaşmasının sebebi üzerinde duran 
iktisatçılar temel sebebolarak eğitimi göster
mişlerdir. Sovyet Rusya'yı, getirdiği dikta düze
ni, totaliter düzen kalkındırmamıştır, Sovyet 
Rusya'yı komünizm kalkındırmamıştır, Sovyet 
Rusya'yı kalkındıran şey ve bir ders alınmak 
icabediyorsa alınması lâzımgelen ders, eğitim
dir, eğitim alanında hamle yapmaktır. Sov
yet Rusya'nın, tıpkı Japonya'nın yaptığı gibi, 
tıpkı Amerika'nın yaptığı gibi, eğitim alanın
da yapmış olduğu yatırımlardır ki, teknoloji, 
araştırma alanınnda yapmış olduğu yatırımlar
dır ki, bu memlekette ekonomik kalkınmayı 
hızlandırmıştır. 

Bir başka gerçeği daha tesbitte fayda var: 
Efendim, Türkiye bunca yıldan beri çaba 

içindedir derler kalkınma bakımından arada
ki fark; size bir rakam arz edeyim : Sovyet 
Rusya Türkiye'nin Atatürk'le yapmış olduğu 
hamlelere ve eğitim alanındaki kalkınma çaba
sına muhtacolmadan çok daha ileri bir nokta
dan başlamıştır. Deli Petro zamanında üniver
siteler kurulmuştur. Çok zaman önce ilmî araş
tırma başlamıştır. Okul, lâboratuvar, müspet 
ilim Rusya'ya en az Deli Petro zamanında gir
miştir ve Türkiye'de eğitim sahasında, maale
sef bilhassa müspet ilim sahasında atalarımı
zın çığır açtıkları sahada, Keplerden evvel 
rasathane kurmak suretiyle çığır açtıkları sa
hada sonradan çeşitli sebeplerle düştüğümüz 
gerilik, Rusya'nın da Çarlık devrinde bir za
manlar içinde bulunduğu gerilik, komünizm 
rejimiyle değil, eğitim sahasında daha Petro 
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zamanında başlamış olan yatırımlarla yırtılma
ya başlanmıştır, ingiliz mütefekkirlerinden 
Straçi'nin, demokratik rejimi savunurken ve 
komünizmi reddederken, komünizmin savunu
lacak bir tarafı bulunmadığını,- aslında bir zu
lüm, bir terör rejimi olduğunu, aslında iktisa
di kalkınmaya da bir katkıda bulunmadığını 
izah ederken ortaya koyduğu gerçek, üzerine 
parmak bastığı gerçek budur : 

Sovyet Rusya'da eğitim hamlesine hızla de
vam edilmiştir, kütle eğitimine, müspet ilim
lere, üniversiteye önem verilmiştir. Sovyet 
Rusya Dinyeper nehri üzerinde ilk büyük ba
rajını yaptığı zaman Batının gözü. açılmıştır, 
diyor ve o zaman Sovyet Rusya'nın çemberi 
yırttığı sanılmıştır. Hayır, diyor; asıl dikkat 
edilmesi lâzımgelen Batının gözüne çarpan bu 
Dinyeper (barajı değildir. Asıl gözden kaçan 
büyük faktör ve dikkat edilmesi lâzımgelen 
faktör Rusya'da yetiştirilen mühendis sayısı 
idi; yetiştirilen yüksek mühendis sayışıydı, tek
nisyen sayışıydı, araştırıcı sayışıydı. 

Değerli arkadaşlarım, Sovyet Rusya'da 1926 
da yapılan nüfus sayımı vardır, bizde 1927 de 
yapılan nüfus sayımı vardır. Size göstereceğim 
rakam büyük bir gerçeği ortaya koyacaktır. 
9 yaşını aşmış olan nüfusta okuma - yazma bi
lenlerin oranı daha 1926 da Sovyet Rusya'da 
% 50 nin üstünde idi. % 50 nin üstünde nüfus 
daha o zaman Çarlığın hediyesi olarak, biraz 
evvel bahsettiğim Deli Petro'dan beri gelen 
eğitim sahasındaki hamlelerin sonucu olarak, 
okuma - yazmayı biliyordu. Türkiye o devir
de % 13 noktasından yola çıkıyordu. % 13 ten 
% 50 ye yükselmek en güç devredir. % 50 yi 
% 100 e ulaştırmak daha kolaydır. Ama 
% 13 ü % 50 ye ulaştırmak en güç devredir. 
İşte Türkiye % 13 ü % 50 ye ulaştırmanın 
çabası içinde bulunduğu yıllarda eloğlu % 50 
den başlamış olduğu içindir ki, çok daha ra
hat şartlar içinde gelişme yapılabilecek durum
da idi. 

Eğitim alanında çok başka noktalardan 
başlamışızdır. Çok başka noktalardan başlamı
şladır ve kaJbul etmek lâzımdır ki, çok başka 
ölçülerde eğitime önem vermişlerdir. Alınma
sı gerekli bir ders varsa bu, asla hürriyet dü
zenine karşı totaliter düzen, komünist düzen 
edebiyatı yapmak değildir. Alınması lâzımge

len ders, kütle eğitimine verilen önemdir. Rad
yodan, filimden, tiyatrodan eğitimde istifade 
etmektir. 

Kabiliyetli olan her köy çocuğunu, kabiliyet
li olan her işçi çocuğunu, kabiliyetli olan her 
memleket evlâdını okutacak fırsat eşitliği esas
larını bu memlekete biran evvel getirmek der
sidir. Çıkarılmak lâzımgelen ders, büyük ölçü
de eğitime, önem verme dersidir. Buna önem 
vermiş olan ülkeler kalkınmışlardır. Danimar
ka da eğitime önem vermiş kalkınmıştır. Bi
raz evvel haklı bir misal verildi, isviçre tabiat 
sertliklerine rağmen yetişmiş, eğitilmiş insan 
gücü ite kalkınmıştır. 

Amerika böyle kalkınmıştır. Metafizik âle
minde yüzen Almanya, 18 nci Yüzyılda metafi
zik cenneti olan Almanya, 19 ncu Yüsyılcla müs
pet ilmin merkezi haline geldiği içindir ki, tek
nik öğretime önem verdiği içindir ki temel eği
timde büyük hamleler yaptığı içindir ki, kalkın
masını başarmıştır. 

Bu mevzuda yapılmış olan çok enteresan 
araştırmalardan biri Danimarka'ya aittir. Da
nimarka sanılır ki, dünyanın en verimli toprak
larına sahip, öyle değil, Danimarka toprakları 
tarım bakımından dünyanın en iyi toprakları 
değil, ama dünyanın en verimli tarım ülkelerin
den biri Danimarka. 

Bunun sebebini araştırdıkları zaman, bin
lerce işletme üzerinde yapılan araştırma şu so
nucu ortaya koyuyor: Aynı miktarda sermaye 
bağlıyorsunuz, bu sermayenin yüzdesi olarak 
ne kadar gelir elde edildiği çeşitli faktörler 
ölçülerek hesaplanmış. Neticede, o işletmenin 
banjn da bulunanların eğitim seviyesine göre, 
yatırılan sermayenin daha fazla verim verdiği 
rakamlarla ortaya çıkmış. İşletme başının yal
nız ilköğretim gördüğü işletmelerde ortalama 
gelir yatırılan sermayenin % 4,8 i. 

Daha ileri derecede bir ilköğretim gören 
kimselerin idare ettiği işletmelerde oran % 5,3, 
bir tarım okulundan mezun olmuş kimselerin 
başında bulunduğu işletmelerde sermayenin 
yüzdesi olarak % 5,4 gelir elde edilmiş, ileri de
recede ilköğretimin üstüne, aynı zamanda tarım 
öğretimi görmüş olan işletme başlarının idare 
etmiş olduğu işletmelerde ortalama verim 
% 6,4, tarım okullarının daha üstünde eğitim 
görmüş kimselerin idare ettiği işletmelerde ise 
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yatırılan sermayenin ortalama % 7,5 i gelir 
olarak elde edildiği Danimarka'da yapılan in
celemelerle sabit olmuş. Demek ki, o memleket
te de % 4,5 ten % 7,5 e kadar değişen bir ve
rim var," ve bunu ortaya çıkaran tek faktörün 
eğitim oldluğu iktisatçıların yaptığı araştırma
larla ortaay dökülmüş. 

O halde arkadaşlar, Türkiye'nin kalkınma
sında eğer bu fasit daire gibi görünen şeyi kır
mak istiyorsak, - ki kırmak azmindeyiz iste
mek ne kelime - fasit daire gibi gösterilmek is
tenen şeyi yükselen bir spiral haline getirmek 
istiyorsak, yapılacak olan şey eğitim kalkınma
sına önem vermek, bu mevzuda hiçbir feda
kârlığı Meclis olarak, millet olarak esirge-
memektedir, 

Ayrıca, bu alanda taklitten kaçınmanın za
ruri olduğunu belirtmek isterim. Arkadaşlar, 
uzun zaman kimi ülkeler Fransa'nın, kimi ül
keler ingiltere'nin taklitçisi olmuş. Metotları
mızda taklitçi olmuşuz, tedris malzememizde tak
litçi olmuşuz, okul binalarının yapımında tak
litçi olmuşuz. Yine size Millî Eğitim Bakanlığı
nın birer tarihî belge haline gelmiş olan birta
kım güzel raporları var, vaktiyle yayınlanmış, 
bunlardan çok enteresan şeyler arz edebilirim, 
vaktinizi fazla alacak değilim. Sadece bir iki 
canlı misal. 

Miss Parker isminde bir uzman gelmiş 
1930 larda. Aşağı - yukarı 40 seneye yakın za
man önce. Dolaşmış Türkiye'yi ve bir rapor 
yazmış. Yazdığı raporda parmak bastığı nok
talardan biri şu: «Çok gösterişli binalar yapı
yorsunuz, Türkiye buna muhtaç değil. Türki
ye'nin buna sarf edecek imkânları da yok.» Ve 
rakam vermiş: «200 öğrenci okutacak olan fa
lan bina için sarf edilen para ile 5 bina yapıla
bilirdi ve aynı masrafla 1 000 öğrenci barındı-
rılabilirdi.» Miss Parker'in bundan 38 sene ev
vel yazmış olduğu rapordaki bu gerçeği, ha
tırlarım, plân müzakerelerinde Yüksek Plân
lama Kurulunda söylememiz icabetmiştir, bir 
tarım okulu için sarf edilen para ile 10 tanesi
nin yapılabileceğine şahsan kaanii olmuş ve 
kıyametleri koparmışımdır. 

Değerli arkadaşlarım, geniş ölçüde Türkiye'
nin şartlariyle bağdaşamıyan israf vardır. Bun
dan sıyrılmak lâzımdır. Kendi şartlarımıza uy
gun ucuz, sabit, hedefe yönelmiş binalar. Ken-

| di şartlarımıza uygun, hedefe yönelmiş öğretim 
malzemesi, öğretim vasıtaları. Çağ değişmiş, 
radyonun bulunmadığı, televizyonun buylunma-
dığı, sinemanın, filmin ortada bulunmadığı za
manda tesbit edilmiş olan eğitim usulleriyle 
eğitim yapmaya devam ederiz. Halbuki büyük 
kütlelere ulaşmak için, okutamadığımız çocuk
lara ulaşmak için, okul dışında kalmış ve bun
dan sonra bir okul düzenine sokamıyacağımız, 
ancak yetişkinler eğitimi, halk eğitimi yoluyle 
okutabileceğimizi milyonlara ulaşmak için mut
laka çağımızın ortaya çıkardığı yeni imkânlar
dan, yeni. teknolojiden istifade etmek zorunda
yız. Bu konuyu da plân müzakerelerinde bu 
kürsüden arz etmek fırsatını bulmuştum,. Kal
dı ki, yalnız maddi vasıtalarda yenilik yok. 
Pedagojik usullerde de, yepyeni keşifler var. 
Accelere eğitim usulleri denilen ve vaktiyle iki 
senede öğretilen hususları, kestirme yoldan iki 
ayda, belki biraz daha sathi, fakat iktisadi ba
kımdan aşağı - yukarı aynı verimi sağlıyacak 
şekilde iki sene yerine iki ayda öğreten birta
kım hızlandırılmış eğitim usulleri var. Millet
lerarası Çahşma Teşkilâtının işbirliği ile Tür
kiye'de buna benzer bir deneme yapılmıştır. 
Bildiğim kadar, müspet neticeler vermiştir. 
Ama bu sadece bir nüve olacaktı. Bu nüve ya
yılacaktı. italya'da tecrübe edilmiş, italya'nın 
geri kalmış bölgesinde çok büyük başarı sağ
lamış olan bu hızlandırılmış eğitim yolu ile 
kısa. zamanda elektrikçi, motor tamircisi, in
şaat ustası ve saireyi beş sene, altı sene sarf 
ederek enstitülerde yetiştirmek yerine iki ay
lık kurslarda, bilemediniz meslek dalına göre 
üç aylık, dört aylık kurslarda çok kestirme, 
uzun süre üzerinde çalışılmış, denenmiş ve ba
şarı sağlamış usullerle yetişkinler eğitimini 
sağlamak için bulunmuş usuller vardır. Bun
ları Türkiye'mize getirmek mecburiyetindeyiz. 
Türkiye imkânları mahdut bir memlekettir, 
taklitle ve kopya ile bu çemberin içinden çıka
mayız. Kendimize has usullerle mutlaka, bu geri 
kalmışlık çemberlerini biran evvel kırmaya 
mecburuz. Eğitim alanında bu yenilikleri yur
dumuza daha büyük bir azimle getirmeliyiz. 

Eğitmen usulümüz, yedeksubay öğretmen 
usulümüz, Türkiye'de denenmiş usullerdi. Ar
kadaşlar, benzeri usulleri Meksika biraz daha 
azimli, biraz daha fikri takiple uyguladı, Güney 

I Kore biraz daha azimle, biraz daha fikri takip-
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le uyguladı ve Güney Kore'de, Meksika'da ben
zeri usulleri, biz deneyip, üzerinde fazla durma
yıp terk ettiğimiz halde «Millet Mektepleri» usu
lünü Cumhuriyetin ilk yıllarında denediğimiz 
ve müspet neticeler aldığımız halde, sonradan 
bunu bir fantazi gibi bir yana bırakıp terk et
memiz yüzünden biz neticeyi almamışızdır, ama 
bu ülkeler bizden çok yıllar sonra, bizim uygu
ladığımız usullere benzer usullerle netice almış
lardır. Çünkü azimle ve fikri takiple sonuna ka
dar bu usulleri uygulamışlardır. 

Ders programlan bakımından ezberciliğe 
dayanan, vatandaşı müstahsil hale getirmiyen, 
çocuğu okuldan çıktığı zaman daha müstahsil 
bir vatandaş haline getirmiyen, bu itibarla eği
timin itibarını, prestijini, aileler nezdindeki fay
dasını azaltan usulleri de daha verimli, millî 
ihtiyaçlara daha uygun usullerle değiştirmek 
için devamlı araştırmalar ve çalışmalar içinde 
bulunmamız gerekmektedir. Bu mevzularda ya
pılmış çalışmalar Türkiye'de yok değildir. Yal
nız bunların içinden en uygunlarını ısrarla ta-
kibedip uygulamak meselesidir. Bu mevzular
da Plânlama Teşkilâtımız son yıllarda hakika
ten güzel neticeler ortaya koymuştur, çok gü
zel etütler yapmıştır. Yerli yabancı uzmanları
mızın yaptığı çalışmalar vardır. Bir Millî eği
tim Komisyonu raporu vardır. Ondan mülhem 
olarak ve Türkiye'de millî eğitimle meşgul bü
tün düşünen kafaların, binlerce insanın aylar
ca çalışmak suretiyle ortaya koydukları rapor
ların süzüle süzüle ortaya çıkardığı birtakım 
ıslahat projeleri vardır. Bunlar kısmen uygu
lanmaya başlanmıştır, bâzıları uygulanmıştır, 
birçokları henüz kitaplar halinde durmakta
dır. Enerjik bir hamle ile bütün bunların ele 
alınmasına son olaylar zemin hazırlarsa, yalnız 
üniversitemizde değil ama ilköğretimden yuka
rıya kadar bütün kademelerde bu ıslahat verim
le yapılırsa büyük faydalar edineceğimiz inan
cındayız. 

Bilimsel araştırma konusuna bu kürsüde fır
sat buldukça temas etmeyi vazife saymaktayım. 
Değerli arkadaşlarım, son zamanlarda literatü
re yerleşmiş bir tâbir var, «alfabe ümmiliği» 
tâbirine paralel olarak şimdi bir de «bilimsel 
ümmilik» tâbiri icadedilmiştir. Bâzı milletler 
bilimsel bakımdan ümmi kalıyor deniyor. Bi
limsel ümmilik okur - yazarlığa mâni değil, 
diplomalı da oluyor, lise mezunu, üniversite 

mezunu oluyor. Ama bilimsel bakımdan üni
versite mezunu olduğu halde, profesör, doktor, 
bir sürü unvanlar taşıdığı halde bir memleket 
bilimsel bakımdan ümmi kalıyor. Ne zaman 
ümmi kalıyor? Dünyada olup bitenleri takibe-
demediği zaman ve dünyada teknoloji bakımın
dan öyle birtakım gelişmeler vukubuluyor ki, 
bir memleket bunları izliyemiyor, hattâ adapte 
etmek için, kendi ihtiyaçlarına en uygun tek
nik hangisidir, o kadar dışında kalmış ki, ge
lişmelerin, mevcudolan beş - on teknikten han
gisi Türkiye'nin şartlarına uygundur veya fa
lan memleketin şartlarına uygundur, seçip al
mak imkânına sahibolamıyor. Bundan birbu-
çuk - iki yıl kadar önce Ekonomik ve Sosyal 
Etütler Konferans Heyetinin tertiplediği «Kal
kınma Faktörü Olarak Eğitim» adlı konferans
ta iktisadi işbirliği ve kalkınma teşkilâtının bi
limsel araştırmalar seksiyonunun başında bu
lunan Doktor King isimli bu sahalarda dünya
ca tanınmış uzman olan zat, bu tâbiri ilk defa 
ondan duydum, kullandı ve bu bilimsel ümmi
liğin tehlikelerine, yol açtığı israflara işaret 
etti. «Bu o kadar büyük israflara yol açar ki» 
dedi, «bilimsel bakımdan dünyada olup biten
leri takibetmiyen ve ümmi kalan bir memleket 
o kadar geri kalmış teknikleri alır ki, modası 
geçmekte olan bir - iki sene sonra terk edilecek 
olan birtakım teknikleri memleketine getirmek 
için öylesine etekler dolusu paralar sarf eder, 
o kadar büyük israflara gider ki, geri kalmış
lık durumunu ilânihaye devam ettirir.» 

Arkadaşlar zaman zaman Sayın Türkeş'in 
kullandığı ve sevdiğim bir tâbir vardır: Sıçra
mak.. Eğer bir sıçrama yapacaksa Türkiye, eğer 
Türkiye yarının medeniyetine yetişecekse bu
nun tek yolu teknolojik alanda, bilimsel araş
tırma alanında yarının teknolojisine göre onu 
anlıyacak insanları bugünden yetiştirmeye ça
lışmaktır. Eğitim alanında, araştırma alanında 
yapılacak yatırımlar, bugünden yarına mahsul 
veren yatırımlar değildir. Biraz sabretmek ica-
beder. Bugün yaparsınız, meyvasını on sene son
ra alırsınız. Bu itibarla geç kalmaya gelmez ve 
mutlaka bugün artık gerilemekte olan veya 
modası geçmekte olan teknikler için adam ye
tiştirmek değil, yarın için adam yetiştirmek 
yolunu seçmeliyiz. 

Onbeş sene sonra televizyon artık bugünkü 
teknikle verilmiyecek. Onbeş sene sonra feza-
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dan, onbeş sene sonra uydulardan televizyon 
yayınları yapılacak. Onbeş sene sonra Amerika 
Birleşik Devletlerinin fezadan yapacağı yayın
ları her memleketin alıcılarında göstermek gi
bi bir durumu bu devlet ihdas edecek. Mukabil 
olarak Sovyet Rusya Avrupa'nın bütün ülkele
rine yayınlarını fezadan gönderecek. Eğer Av
rupa ülkeleri bir araya gelmezse, Türkiye Av
rupa ülkeleri ile beraber bugün mensuboldugu 
milletlerarası teşkilâtlarda yapılan çalışmalara 
katılmamak yüzünden ki, maalesef katılmıyo
ruz, plân müzakerelerinde bunu arz ettim, ka
tılmak lâzımdır dedim, katılmazsak bu ortak 
çalışmalarla bizim de dâhil olduğumuz bir grup 
devlet fezadan yayın yapmak imkânına sahi-
bolmazsa Amerika'nın veya Sovyet Rusya'nın 
yapacağı yayınları almak fakat hiçbir mukabil 
yayın yapamamak gibi bir duruma on - onbeş 
yıl sonra dünyanın büyük kısımları düşmüş 
olacaktır. Bu feryadı De Gaulle kabinesinden 
Peyrefitte Avrupa Konseyinde dile getirmiştir 
ve söylemiştir bunu.. «Bir gün sizler, bizler, bu
rada temsil edilen 18 memleketin insanları bi
zim memleketlerimize bu devletlerin soktuğu 
her propagandanın karşısında eli kolu bağlı 
kalmak ve hiçbir mukabil propaganda yapa
mamak durumuna düşebiliriz. Birleşelim ve 
teknolojik alanda, araştırma alanında hep be
raber tedbirimizi alalım» demiştir. Araştırma 
alanında bugün Fransa'nın, ingiltere'nin Al
manya'nın geri kalmakta olduğunu rakamlarla 
ortaya koymuştur. 

Değerli arkadaşlarım, Amerika Birleşik Dev
letleri gayrisâfi millî hâsılasının % 3 ünü araş
tırmaya verirken, Türkiye binde 3 ünü araştır
maya veriyor. Yüzde 3, binde 3... Fakat Avru
pa bu durumda. Tek başımıza bu farkı kapata
biliriz iddiasında değilim, ingiltere bu iddiada 
değil, Batı - Almanya bu iddiada değil, Fran
sa bu iddiada değil. Ama bir araya gelmek su
retiyle Avrupa ülkelerinin, hür Avrupa ülkele
rinin, komünist olmıyan hür Avrupa ülkeleri
nin mensup bulundukları ve Türkiye'nin de 
üve olduğu birtakım teşkilâtlarda isbirliei var
mak suretiyle bu rekabetlerin karşısına dikil
mek imkânlarına memleketimiz sahiptir, özel 
bir durumdayız. Türkiye iktisadi bakımdan ge
lişmekte olan ülkeler içinde çemberi yırtmış 
olan çemberi yırtmış diye telâkki edilen mem
leketlerden biridir ve Avrupa'nın içindedir, 

yalnız sınırında değil, içindedir. Bu itibarla 
özel birtakım imkânlara sahibiz. Biz Afganis
tan'ın sahibolmadığı, biz Nijerya'nın sahibolma-
dığı, biz Güney Amerika'nın sahibolmadığı 
birtakım imkânlara sahibiz. Bu imkânları eği
tim alanında, araştırma alanında da tam ola
rak kullandığımız takdirde çağımızın tekniğine 
ulaşmamız, katılmamız mümkün olacaktır. Ka
tılmadığımız takdirde bu asrın sonuna kalma
dan, Batı - Avrupa Amerika'ya göre geri kal
mış ülke durumuna düşebilir. Tedbirlerimizi 
almazsak 20 nci Yüzyıl kapanmadan Amerika 
yanında geri kalmış bir ülke olacağız diyen 
Fransız Bilim Bakanının feryat ettiği gibi bi
zim de feryat etmemiz gerekir. Biz bu farkı 
kapatmak mevkiinde olan memleketiz, kapata
cağız arkadaşlarım, kapatabiliriz, eğitim ve 
araştırma alanında gerekli hamleyi yapmak 
şartiyle. 

Bu mevzuda da üniversite öğretim üyeleri
mize büyük vazife düşmektedir. Lütfen cüppe
lerini savurarak adliye koridorunda, lütfen sa
bahtan akşama kadar ticarethanelerde, lütfen 
sabahtan akşama kadar banka idare meclislerin
de bulunmsuılar, Türkiye'nin kaderi eHerinde-
dir; lâboratuvarlarda, talebelerinin başında 
bulunsunlar. (G. P. sıralarından «bravo» sesle
ri). Verelim ücretlerini arkadaşlarım. Fultaym 
çalışmalarını gerektiren, bütün vakitlerini araş
tırmaya, üniversiteye vermelerini gerektiren 
gayreti biz yapalım, ilim adamlarımızı tatmin 
edelim. Fakat behemahal onları unvanlarını ti
cari kazanç mevzuu yapar halden kurtaralım. 
Ben biliyorum M, onların pek çoğuna da bu 
durum ıstırap vermektedir. Onları bu ıstırap
tan kurtaralım ve bilimsel çalışmaya yönelte
lim. 

Değerli arkadaşlarım; üniversitemizin bir 
başka durumunu arz etmek'isterim. Yer yüzün
de bilmiyorum bu fakir milletin üniversitesi 
kadar büyük kısmıyla boşa dönen bir çark ko
lay kolay gösterilebilir mi? Rakamlar gitgide 
yıldan yıla daha hazin bir hal almaktadır. Ar
kadaşlar bir yıl değil, tam üç yıl, dört yıl, beş 
yıl üniveristede bu milletin verdiği yüz milyon
larla eğitim gördükten sonra terki tahsil eden
lerin oranı Türkiye üniversitelerinde yüzde 70 
civarındadır. Başlıyor, üç sene, dört sene, beş 
sene sonra yüzde 70 i tahsili terk ediyor. Bu 
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kadar çok fire veren bir mekanizma iktisadi 
olabilir mi arkadaşlar? Ne kadar büyük bir 
hoca israfıdır, ne kadar büyük bir zaman isra
fıdır; zamanı dar olan bir memleket için, yetiş
me durumunda olan bir memleket için, fakir 
bir memleket için, köylüsünün dişinden tırna
ğından artıran, 5 çocuklu dul kadından vergi 
alarak üniversitesine (Albert Marche raporu
nu yazdığı zaman 1 milyon lira bütçesi olmı-
yan üniversitesine - 1932 de 1 milyon lira de
ğildi İstanbul'da Darülfünunun aldığı para -
Ama bugün bir tek üniversitesine) yüz milyon
lar veren, bir yılda milyara yakın parayı ra
hatlıkla döken bu milletin, dar kaynaklı bu 
fakir milletin kaynağı için bu ne kadar büyük 
israftır. Yüzde 70 i uzun yıllar millete bir sürü 
masrafa mal olduktan sonra lise mezunu olarak 
kalmakta, terki tahsil etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; bunda hiç şüphesiz 
öğrencilerimizin içinde bulundukları maddî 
şartların tesiri vardır. Burs meselesi, yurt me
selesi, kredi meselesi, ucuz yiyecek meselesi, 
kitap meselesi, geçen gün arz ettiğim ve şimdi 
kısa arz edeceğim, bu meselelerin elbette ehem
miyeti vardır. Ama yalnız bunlar değildir. Yal
nız öğrencilerle ilgili unsurlar üzerinde durmı-
yalım. Yalnız, ortaöğretim kâfi derecede üni
versiteye talebe hazırlamıyor diye üniversitenin 
çoğu zaman orta öğretime kusur bularak orta
ya attığı sebepler ürerinde durmıyalım arka
daşlar. Bu karşılıklı kusur atmakla meselenin 
içinden çıkamayız, Orta öğretimin yetiştirme 
tarzı ile ilgili elbette ki düzenlenecek hususlar 
vardır. Elbette ki öğrencilerimizin daha çok ça
lışmalarını sağhyacak maddi şartları ve aynı 
zamanda mânevi şartları hazırlamak lâzımdır. 

Üniversite öğrencisi çlışan öğrenci olmak 
mevkiindedir arkadaşlar. Şimdi bugünlerde hep 
beraber ayaktalar ya, her noktada haldi görü
yorum. Ben isterdim ki, pekçok bakımdan, mil
lî duyguları bakımından, atalardan beri ge'en 
millî hasletleri bakımından, olgunlukları bakı
mından, ahlâki değerlere bağlılıkları bakımın
dan üstünlüklerini çok yakından bildiğim, her 
birini öğrencim oldukları zaman kardeşim gibi 
sevdiğin; is t isnası hepsinin bir ağabey gibi 
sevdikleri bir eski hoca olarak şu noktayı be
lirtmeye mecburum : Arkadaşlarım, öğrencile
rimiz daha çok çalışmaya mecburdurlar. Onla

ra bu eğitimi vermeye mecburuz. Avurpa'nm, 
Amerika'nın sadece «hippi» lerini, sadece «bit
nik» leıini gazetelerimiz teşhir ederler. Fakat, 
geeeyarılarına kadar bir tek sandalyesi boş ol-
mıyan kütüphanelerinin, üniversite kütüphane
lerinin resimlerini basmazlar. Ben bu yabancı 
üniversitelerde sabahlara kadar ışıkların yan
dığını görmüşümdür. Sabahlara kadar çalışır
lar arkadaşlarım. Hem nasıl bir yaratma, na
sıl bir çalışma. Başka türlü olmaz; arkadaşlar, 
başka türlü olmaz. 

öğrencilerimize, bu evlâtlarımıza herşeyi 
vermeye mecburuz. Türkiye'de muhtaç bir tek 
öğrenciyi süründürmiyecek imkânları sağla
maya mecburuz. Türkiye'de muhtacolauğu 
halde kredi bulamıyan, burs bulamıyan tek öğ
renci kalmamalıdır. Bunun tedbirlerini sağla
mak için bir kanun teklifini daha şimdiden 
Yüce Meclise tevdi etmiş bulunuyoruz. Ama bu
nun karşılığında öğrencilerimizden çalışma ve 
hocalarından lütfen eğitimde bira? heyecan 
vermeyi talebetmeliyiz. Koskoca bir kitabı önü
ne dayayıp dip notundaki bir mânâsız teferru
at; soran (ö. P. sıralarında «bravo» sekleri,) 
değerli arkadaşlarım, Temyiz Mahkemesindeki 
İcra İflâs Dairesi Başkanının dahi «ne idi şu» 
diyerek kanun açarak kontrol edip baktığı nok
tayı hukuk öğrencisinden sonran, ya<n keni:,1-
L>i İmtihan etsem (G-. P. ve A. P. sıralarında al
kışlar) dip noklarmdan birkaç defa döndüre-
bileceğim, fakat o dip notlarını sormakta ısrar 
eden, bir tüllü meselenin özüne inmiysn, mut
laka teferruat üzerimdeki ezbercilik kudretini 
ölçmeyi bir imtihan marifeti sayan zihniyeti te
davi etmeye mecburuz. 

Bunları ben kendiliğimden ara etmiyorum 
arkadaşlar. Üniversite öğrenciliği yıllarında bü
yük bir hoca olarak kendisine saygı duyduğum, 
öğlencilerine medeni muamele yaparak, kargı
sına vazifemin dışında yapmış olduğum bir 
gayretle, bir tecrübe ile çıktığım zaman bana 
gösterdiği şefkat belki de hayatımın seyrüni 
değiştirmiş olan, bana çalışmanın hazzını tat
tırmış olan bir büyük hocamın, bundan iki yîl 
evvel toplanan bir konferansta bir üniversite 
mesulü olarak, sanırım iki defa rektörlük yap-
•r.]'i/l'i'r insan olarak Sayın Ömer Sarç'm İktisat 
Fakültesinin o zamanki dekanı, benim talebe
liğim zamanındaki dekanı, sonra İstanbul üni-
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versitesinin Sayın Rektörü, büyük istatistikçi, 
değerli ilim adamı Ömer Celâl Sarç'ın bir ra
porunda ortaya koyduğu gerçeklerdir buu-
lar. â 

Değerli arkadaşlarım, imtihanlarda keyfilik 
vardır. İmtihanlarda şans unsuru, talih unsura 
lüzamundan fazla rol oynamaktadır. Keyfilik 
vardır, bâzan sadizm unsuru vardır. Değerli 
arkadaşlarım, kalabalıktan doğan, bin, iki bin, 
üç bin kişiyi imtihan etmek mecburiye iindcii 
doğan birtakım tesadüfi sonuçlar vardır. Bir 
üniversite için yüzde 70 fire vermek ne demek
tir? Bunun bütün yükünü sadece talebeye bu
lamazsınız. Eğer bu çocuklara okuttuğunuz çe-
yin öğrenilmeye değer olduğu inancını verirse
niz, okuttuğunuz şeyin kendileri için lüzumlu 
olduğu, enteresan olduğu, faydalı olduğu inan-
cini verirseniz netice alırsınız arkadaşlar;m. Bu 
neticeyi alabilmek lâzımdır, üniversite kürsü
sünde hocalık yapmış bir insan olarak şunu 
arz edeyim : Şahsi tecrübemle biliyoram, ne za
man öğrencinize okuttuğunuz şeyin heyecan 
verici birşey olduğunu ve kendisi için faydalı 
olduğunu hissettirdiyseniz o sınıfta 100 kişi 
karşınıza geldiği zaman bunun 9 - 10 tanesin
den fazlası fire vermez. Onlar da hakikaten 
mahcup bir şekilde kendileri mağlûbiyetti, ka
bul ederler. Böyle düşük notlarla değil mevzuu 
hemen hemen sizin kadar bilerek imtihan verir
ler. Çünkü öğretirken öğrenirler. Yani mutlaka 
kabahat iki taraflıdır, öğrencimizden çalışma, 
fakat üniversite sistemimizden, öğretim kadro
sundan biraz 20 yılın, 30 yılın, 40 yılın durma
dan kabarttığı kitapları dipnotuna kadar is
teme itiyadından vazgeçmeyi talebetmeliylz. 

Ben hatırlarım, bizim öğrencilik yıllarımız
da şunun şöyle iki milli kalınlığında 100 sayfa
lık bir kitabı olan, aynı mevzu, aynı saat, aynı 
fakülte, aynı ders, sonra bu büyüdü, bir koca
man cilt oldu. Sonra üç cilt oldu, sonra beş cilt 
oldu. Değerli arkadaşlarım; dipnotları büyüdü. 
şişti, aynı mevzu, fakat işin özü kayboldu. Bu 
verim düşüklüğü konusu, bu israf behemahai 
bir sosyolojik araştırma konusu yapılmalıdır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanından bu vesile i1 e 
rica edeyim; üniversitelerle işbirliği yaparak... 
Meclis araştırması konusu değil bu. Bu bir il'm 
adamlarının sosyolojik araştırma konusu olarak 
ele alacağı bir mevzudur. Ne kadar fire bu? 
Yüsde 70 - 80 fire nasıl verilir? Bunun sebebi 

nedir? Sebebini ilmî olarak teşhis edelim, teda
visini bulalım. Ama bu araştırmasız, ancak böy
le sathi olarak aklımıza gelen 5 - ö sebebi sa
yarız. Bunun başka sebepleri olabilir. Bu se
bepler mutlaka bulunmalıdır ve bu çark bu ka
dar israfla dönmemelidir. Yazıktır bu milletin 
sarf ettiği milyarlara. Ba Meclis 10 milyar lira 
verdiği zaman, bunun 8 milyar lirasını havaya 
atmadığından emin olmalıdır arkadaşlar, ya
zıktır. 

Demin arz ettiğim sebeplere bir başkasını 
eklemek isterim, yine bir değerli ilim adamımı
zın müşahedesidir : 

Üniversitelere sosyal menşeleri değişik, coğ
rafi menşeleri değişik gençlerimiz gelir. De
ğerli arkadaşlarım, İstanbul'da doğmuş büyü
müş bir gencin sözlü imtihanındaki cerbezesiy-
le, Anadolu'nun uzak bir köşesinden geîmiş, 
pırıl pırıl kabiliyetli bir gencin cerbezesi aynı 
değildir. Sosyal menşei itibariyle tutuk ola1 i-
lir, coğrafi menşei itibariyle, pırıl pırıl zekâsı 
kendi iç âkmine dönüktür de, d^a dönük tarafı 
asdır ve kolay kolay aynı cerbeze ile bâzı so-
vularm cevabını veremez. Ama bu gençlerin bu 
zahirî tutukluğunun altında yatan cevheri, ça
lışkanlığı, derin bilgiyi sezebilecek kadar öğ
retmenin şefkatli olması, imtihan ederken dik
katli olması icabeder. Vakitleri yoktur, 5 ini 
birden imtihana alarak, 8 kişiyi önüne dizerek 
veya sabahın altısında gelip, saat 9 a kadar ace
le imtihan yapıp, saat 9,30 da temyiz murafa-
axıj<a veya birinci aıliye hukuktaki duruşmaya 
giderek bu iş yapılamaz. (A. P. ve Güven Par
tisi sıralarından «Bravo» sesleri) Bundan doğu
yor birtakım sebepler. Bu gerçekler, karşımda 
benzeri hâdiseye şahidolmuş eski. bir arkadaşım 
var, başını sallıyor ki, beraber yaşadığımız hâ
diselerdir bir kısmı... 

Sevgili arkadaşlarım, fırsat eşitliği konu
sunda grupumuzun görüşünü iki gün evvel arz 
etmiştim. Yurtlar ve Kredi Kurumunun serma
yesi 600 milyon liradır. Bunun 1 milyar liraya 
çıkarılmasını hemen teklif ediyoruz. Senede 40 
milyon lira bütçeden para verilir, 40 milyon lira 
verilmemiştir fiilen. 280 milyon lira verilmek 
lâzımgelirken 7 senede, 40x7=280 milyon lira 
verilmesi gerekirken, Meclis olarak bunu esir
gemişiz yüksek öğretim gençliğimizden, bunu 
telâfi edelim arkadaşlarım hep beraber. 40 mil-
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yon lira ödemek bizim kanuni mecburiyetimiz-
di, bu Meclisin, bu memleketin kanunu idi. Ka
nuni lâzımeye maddi imkânsızlıklar yüzünden, 
bütçe darlığı yüzünden yer verememişiz. Ama 
biraz evvel hep beraber tesbit ettik, bu kadar 
önemli olan bu dâvada bu ihmali telâfi edelim 
ve bundan sonra her sene 100 milyon lira ver
mek suretiyle biran evvel Türkiye'de yurt dâ
vasını, Türkiye'de muhtaç öğrencinin kredi 
dâvasını halledelim. 20 milyar liralık bütçede 
yüzde 1 olsa 200 milyon lira eder, yüzde 0,5 
olsa 100 milyon lira eder. Yüksek öğretimde 
imkân eşitliğini sağlamak için, bu mübalâğa 
edilecek bir meblâğ değildir sanıyorum. Esa
sen millî geleneğimizce bu vardır arkadaşla
rım. 

Osmanlı Devletini büyük yapan ve Osman
lı İmparatorluğunu ziyarete gelen herkesi 
hayran bırakan husus, Türkiye'deki sosyal sey-
yaliyet idi. Türkiye'de hiçbir zaman doğuş 
asaleti ile mevki ihsan edilmemiştir. Türkiye'de 
hiçbir zaman, Batının başına yüzyıllarca belâ 
alan, babadan oğula intikal eden unvanlarla, 
doğuş asaletiyle mevki ve mansıpların dağı
tılması diye bir şey olmamıştır. Osmanlı Devle
ti... Türkiye Cumhuriyeti Bakınız arkadaşlar : 
Türkiye Cumhuriyetinde ve Osmanlı Devletin
de hiç inkıtaa uğramadan devam eden, ne 
kadar geriye giderseniz gidiniz Türk Tarihinde 
inkıtaa uğramadan devam eden bir özelliği
miz var Millet olarak. Köy çocuğu sadrazam 
olur. Köy çocuğu başbakan olur. Köy çocuğu 
Reisicumhur olur... (A. P. ve Güven Partisi sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Köy çocu
ğu üniversite rektörü olur. Bir imtiyaz değildir, 
ama bir imkândır. Değerli arkadaşlarım, biz bu
nu ikmâl etmişizdir. Cumhuriyetin ilk yılla
rında devam eden bu gelenek ihmal edilmiş
tir. Eğer tedbirimizi Meclis olarak almazsak, 
bundan sonra köy çocukları için bu imkânlar 
daha az olacaktır. Plân müzakerelerinde bu 
gerçeğe parmak basmak suretiyle, Cumhuriye
tin ilk yıllarına göre parasız yatılı öğrenci 
oranının ne kadar düştüğünü arz ettik. Sayın 
Solmazer arkadaşım Grupumuz adına önerge 
verdi, lütfettiniz, kabul ettiniz ve 80 000 para
sız yatılı öğrenciye çıktı. Hükümetin getirdiği 
tasarıda da vardı bir artış, biraz daha artma
sını teklif ettik, 80 000 e çıktı. 4 000 idi ar

kadaşlar, 4 000 idi, İkinci Plânı hazırladığı
mız günlerde. Bir milyona yaklaşmakta olan 
ortaokul ve lise öğrencileri arasında 4 000 pa
rasız yatılı nedir ki Bizim ortaokul ve lise 
öğrencisi olduğumuz yıllarda, yarı yarıya pa
rasız yatılı okuyan çocuklarla dolu ortaokul 
ve lise sınıfları yok mu idi arkadaşlarım? Bir 
Orta Anadolu lisesine civarındaki 4 vilâyetten 
parasız yatılı olarak yüzlerce insan gelirdi. 
Ama, bugün bu nispetler ortadan kalkmıştır, 
bunu ıslah etmek lâzımdır. 

Değer ve kabiliyete göre insanların yüksel
diği bir cemiyetin mensuplarıyız biz. Busbec 
gelmiş, bunu görmüş. Jean Tevenot isimli, 
XIV. ncü Lui tebaasından bir zat, «Büyük 
Türk İmparatorluğu» diye bir hatırat yazmış, 
asırlarca evvel. Fransızlar bunu yeniden keş
fettiler, dipnotlarıyla yayınladılar. Anlattığı 
cemiyet bir ahlâk numunesi... Hırsızlık yok... 
Uzun zaman kalmış, Türkçe öğrenmiş, cemi
yeti yakından incelemiş. Hırsızlık yok, yalan 
yok... İstanbul'u anlatıyor : Sokaklarında pis
lik. yok, gürültü yok. Kanun ve nizam saygısı 
şaşılacak derecede üstün. O zamanki Avrupa'
ya nazaran her bakımdan son derecede ileri, 
sanatta, kültürde... Hayranlığını anlata anlata 
bitiremiyor. Bilhassa üzerinde durduğu nok
talardan biri, bu cemiyette her mevkiye insan
lar kabiliyetleriyle, çalışkanlıklariyle yükseli-
yorlar. Hiç kimse veraset yolu ile bir mevkiye 
gelmiyor. Bu noktaya parmak basmış. Yalnız, 
bir noktaya daha parmak basmış, dikkatle al
tını çizdim. Esasen Sorbon profesörü, şimdi 
yeni edisyonunu yayınlayan profesör de dip -
notu koymuş : «Osmanlı Devletinin çöküş se
bebini, sebeplerinden birini, Jean Tevenot 
asırlarca evvel keşfetmiş.» diyor dipnotunda. 
Bahsettiği, nokta şu : Diyor ki, Türkler her 
bakımdan şöyle ileri, böyle üstün. Bütün bu üs
tünlükler arasında birşey dikkatini çekmiş. O 
çağda müspet ilimler Avrupa'da kıpırdamaya 
başlamış. Türkiye'de şiirde çok ileridirler, di
yor, Hukukta çok ileridirler. Edebiyatta 
son derece illeridirler. Ama, hastalarını 
bile ekaliyetten olan doktorlara tedavi etti
riyorlar, hiç ehemmiyet vermiyorlar müspet 
ilimlere, diyor. Müspet ilimlere ehemmiyet 
vermiyorlar, diyor, altını çizdim arkadaşlar. 
«Müspet ilimlere ehemmiyet vermiyorlar» ı, da-
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ha o zaman dikkatini çekmiş bir yabancı mü
şahit olarak. Ve müspet ilimlere ehemmiyet 
vermemenin neticesini cemiyet olarak ödemi-
şiz. Çünkü, askerî gücümüze kadar, iktisadi 
gücümüze kadar yine Avrupa sanayi inkilâbı-
nm oluştuğu ve müspet ilim sayesinde tekni
ğin, iktisadi kalkınmanın birdenbire hızlandı
ğı asırlarda, aksi gibi biz müspet ilimden kop
muş ve uzaklaşmışız. Şimdi bunu telâfi etmek 
yarısındayız. O halde, Plânda «Teknik öğretime 
önem verilecek, teknik üniversitelere önem ve
rilecek.» deniyor. Bu da gerçekleşmiyor. 

Gençlerimizin şimdi harekete getirdikleri bu 
ıslâhat dalgası, içinde, heyecanı içinde ele alı
nacak konulardan biri de, üniversite senatola
rımızın tesadüfi kararlarına bırakmadan öğ
renci nüfusumuzu memleket ihtiyacına göre 
dağıtacak tedbirleri almaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, yüksek öğretimde 
teknik, öğretime 1963 te yüzde 17 öğrenci de
vam ediyordu. Genel Öğretim dallarında yüz
de 83 idi, 1963 rakamı olarak. Yüzde 100 ün 
sadece 17 si teknik ve meslekî öğretimde, yük
sek öğretimde; bu nispet düşüktür. Kalkınmaya 
muhtaç bir memleket için asla yeterli değildir. 
Plân hedefi, 1977 de yüzde 37 ye, bu yüzde 17 
yi yükseltmeyi öngörüyor. Ama yüzde 37 ye bu 
oranı yükseltecek tedbirleri, bir türlü dişliler 
bir arada çalışmadığı için, bugün gerçekleştir
miş değiliz arkadaşlarım. 

Geçen gün arz ettiğim gibi, oda büyüklüğü
ne bakarak talebe alıyoruz, anfinin büyüklüğü
ne bakarak talebe alıyoruz. «Kaç coğrafyacıya 
ihtiyacımız vardır» diye değil, «kaç tane sırada 
yer vardır» diye öğrenci alıyoruz. Böyle olmaz 
bu. Buna mutlaka çare bulmak zorundayız ve 
Millî Eğitim Bakanlığı milletin temsilcisi ola
rak, Kalkınma Plânının savunucusu olarak üni
versite ile işbirliği yapmak suretiyle bu oranları 
düzeltecek tedbirleri almalıdır. Fakültelerin ala
cağı öğrenci sayısı bu gibi keyfî usullerle veya 
profesörlerin tercihleriyle değil, milletin 15 yıl
lık, 20 yıllık, 50 yıllık ihtiyaçları hesaba katıl
mak suretiyle düşünülmek iktiza eder. Bu yola 
girmeliyiz. 

. Bölgesel dağılış bakımından da geçen gün 
arz etim, Orta - Anadolu'da, Doğu - Anadolu'da, 
Karadenizde, Güneyde, Trakya'da kültür mer
kezleri vücuda getirmeye mecburuz. Bu karar

ları da asla üniversite senatolarının keyfine bı
rakamayız arkadaşlarım. Aksi halde Anakara'-
daki üç üniversitenin Ankara'ya üç üniversite 
daha doğurması ihtimali vardır. Ankara'da üç 
üniversiteye daha muhtaç değiliz, ama Türki
ye'de üç üniversite şehrine daha ihtiyacımız 
mutlaka vardır, ilköğretimden yüksek öğretime 
kadar yurt sathında dağılışı ıslah ettiğiniz tak
dirde bugün çektiğimiz acıların birçoğunu çek-
miyeceğiz. İlköğretim nüfusu bâzı illerde okuma 
çağındaki çocukların % 98 ini, bâzı illerde % 49 
unu buluyor. Bu kadar adaletsiz. Bâzı illerde 
okuma çağmdakilerin % 98 i, bâzı illerde % 49 
u okulda. Bâzı illerimizde yüksek tahsil mües
seseleri üst üste yığılıyor, neredeyse yüksek öğ
renci sayısı yüz bini bulacak, öbür tarafta bin-
bir güçlük içinde yüksek öğretime evlâdını gön-
deremiyen yurt bölgeleri var. Değerli arkadaş
larım, bu dağılış konusu da zannediyorum bu 
reform çalışmaları arasında ele alınması gerekli 
bir husustur. 

Üniversitede unvan ticaretine olduğu gibi 
kitap ticaretine de son verilmelidir. Ders kitap
larının maliyet fiyatları üstünde satılmasını ka
bul etmiyoruz arkadaşlarım. Ve bu mevzuda 
Güven Partisi Grupu olarak Yüce Meclisinize 
kanun teklifimizi tevdi etmiş bulunuyoruz. Hat
tâ bâzı hallerde maliyet fiyatının altında muh
taç öğrencilere kitap satmayı mümkün kılacak 
formülü de kanun teklifimiz ihtiva etmektedir. 

Üniversite öğretim üyeleri arasında akla sığ
maz ücret farklılıkları bulunduğu bir gerçektir. 
Bu ikilik kaldırılmalıdır. 

Özel okullar konusu hakiki bir ıstırap konu
su haline gelmiştir. Bu konuda Senato Grupu-
muzun vermiş olduğu önerge bir araştırma açıl-
masiyle sonuçlanmış ve dün haber aldığıma gö
re Araştırma Komisyonu raporunu yazıp ta
mamlamış bulunmaktadır. Çok önemli gerçek
lere parmak bastıklarını komisyonda çalışan 
değerli arkadaşlarımla devamlı yaptığım te
maslardan Öğrenmiş bulunuyorum. Güven Par
tisi olarak biz, eğitim alanında her şeyi mut
laka Devletin yapması gerektiği görüşünde de
ğiliz. Devletin bu alanda başrolü oynaması ica-
bettiği aşikâr, Devlete bu alanda en mühim 
görevlerin düştüğü aşikâr. Ama istisnasız her 
şeyi mutlaka Devlet yapsın diyen bir görüşü, 
Anayasamızın açık emriyle de esasen bağdaşır 
saymayız. Ancak her şeyi Devlet yapmasın, ama 
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eğitim alanında her şey millî menfaat için yapıl
sın isteriz. Eğitim alanı bir ticari !kâr temini ala
nı değildir, millî menfaate hizmet alanıdır. Me
seleye bu açıdan bakmak icabettiği kanaatinde
yiz. Millî menfaatin ve aklın emrettiği tedbirler 
bu alanda süratle alınmalıdır. O zaman Devlet 
kuruluşu olarak, Devlet müessesesi olarak ku
rulmamış olan müesseselerin, yani özel statüye 
tâbi müesseselerin Devlet kurumlarının yükünü 
hafifletmesi, faydalı hizmetler ifa etmesi, millî 
menfaate yararlı olması mümkündür. Ancak bu
günkü durum devam ettiği takdirde sağlanan 
faydalarla mukayese edilemiyecek kadar büyük 
mahzurların ortaya çıktığı da aşikârdır. 

Değerli arkadaşlanm, öğretim politikasında 
öğrencilerimizin mânevi ve ahlâki değerlerini, 
demokratik düzene saygılarını, hak ve vazife 
duygularını, her hakkın bir vazife karşılığı ol
duğu inancını ve millî kalkınmaya hizmet etme 
şuurunu daha ilkokul sıralarından başlıyarak 
vermeyi eğitim sistemimiz bir vazife edinmeli
dir. Bu alanda alınabilecek tedbirlerin teferru
atı üzerinde duracak değilim. Eğitim sahasında 
sadece kantiteye, sadece miktarlara ehemmiyet 
vermenin yeterli olmadığını bilhassa İkinci Kal
kınma Plânımızın ortaya koyduğu bâzı gerçek
ler ispat etmiştir. İkinci Kalkınma Plânımızla 
ilgili olarak son derecede değerli bir rapor yaz
mış olan yabancı uzmanlar; Sayın Millî Eğitim 
Bakanı elbette raporun millî eğitimle ilgili kıs
mını incelemişlerdir; İktisadi İşbirliği ve Kal
kınma Teşkilâtı Heyetinin İkinci Kalkınma Plâ
nımızla ilgili olarak ortaya koyduğu rapor bir 
şeyi ispat etmektedir : Türkiye'de eğitim ala
nın büyük dâva kalite davasıdır. Yalnız «ne ka
dar eğitim» değil, aynı zamanda «ne çeşit eği
tim» sorusunu sormak Türkiye için en önemli 
konu haline gelmiştir. İlköğretimden başlıyarak 
ne çeşit eğitim, köyde ne çeşit eğitim, tamamla
yıcı sınır, daha müstahsil hale getiren eğitim, 
tarım alanında, balıkçılık alanında, küçük köy 
sanatlan alanında, istihsali artıracak eğitim, or
taokulda, lisede, teknik öğretimde Türkiye'nin 
ihtiyçlanna uygun eğitim, nihayet yüksek öğre
timde Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun, kalitesi 
düzeltilmiş, kalitesi yükseltilmiş eğitim... 

Bu konuyu halletmeye imkân verecek birta
kım tedbirlerin alınmasına bu müzakereler 
hizmet ederse, öğrencilerimizin,ve öğretim üye
lerimizin katlanmış oldukları bütün fedakârlıklar 

ve son günlerde çekilmiş olan bütün acılar kar
şılığını bol bol bulmuş olacaklardır. 

Konuşmamı başladığım noktada tamamlı
yorum. Güven Partisi Grupu olarak bütün fay
dalı İslâhata «evet» diyoruz. Köklü, ciddî İs
lâhata «evet» diyoruz. Eğitim alanında re
form ihtiyacını inkâr edilmez bir temel ihti
yaç olarak kabul ediyor ve bu alanda yapı
lacak olan her tedbire, alınacak olan her 
ciddî tedbire yardımcı olmayı vâdediyoruz. 
Kabul etmediğimiz şey anarşidir. Bizim ve 
bizim kadar eminim ki, milliyetçi, vatanper
ver Türk gençliğinin kabul etmediği ve çe
şitli bildirilerle kabul etmediklerini ortaya 
koydukları şey eğitimde ki, reform ihtiya
cını bahane ederek birtakım sapık ideolo
jilerin bayraktarlığını" yapma gayretleri
dir. Buna Türk gençliği fırsat vermiyecek-
krdir. Bu inancımızı ifade ederek huzu
runuzdan saygı ile ayrılıyorum. Teşekkür ede
rim arkadaşlar. (Şiddetli alkışlar, «Bravo» 
sesleri.) 

BAŞKAN* — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Kasım Küfrevi. 

Y. T. P. GRUPU ADINA KASIM KÜF
REVİ (Ağrı) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; yüksek tahsil gençliğinin mühim me
selelerine çare bulmak üzere genel görüşme 
açmış bulunnmktyaız. Yüksek tahsil gençliği
nin içinde bulunduğu bunalımlardan onları 
kurtaracak ve onlara istikâmet verecek çare
leri bu kürsüde dile getireceğiz. 

Her şeyden evvel meselelere faizi muttali 
kılaack dokümanlarımızın,, belgelerimizin ne
lerden ibaret olduğunu bilmemiz gerekir. Hangi 
belgelere dayanarak, hangi vesikalara dayana
rak hu meseleleri Millet Meclisinin kürsüsün
den dile getireceğiz? Bu hususların bilinmesi 
lâzımdır. 

Yine dayandığımız belgelerle ortaya atacağı
mın meseleler ve teşrih edeceğimiz problemler, 
müzakere içerisinde ne gibi âmeli neticelere 
bizleri ulaştıracaktır, bunun da bilinmesi 
lâzımdır. Eğer dokümanlarımızın ortaya koy
muş olduğu neticeler büyük ölçüde hakiket-
lere muttali kılacak ise, müzakere sistemle
rinin fiilî neticelere bizleri ulaştırmaması, 
meselenin sadece kürsüden dertleşilmek su
retiyle ortaya konulmasına müncer olacak. 
Bugün, bir genel görüşme mevzuu olarak bura-
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daki meselelerimizi ortaya koyuyoruz. Genel gö
rüşmenin fiilî neticesi; meseleler ortaya kon
duktan sonra meseleler istikametinde icra 
kendisine düşeni yapacak, Teşriî Organ 
kendisine düşeni yapacaktır. İcranın ken
disine düşeni yapmasını, Teşriî Orga
nın harekete geçmesini genel görüşme meka
nizması içinde bir başka şekilde harekete 
sevk etmek imkânı mevcut değil. 

Yüksek tahsil gençl'ğinin bugünkü mühim 
problemlerine bizi ulaştıracak dokümanları
mızı şöylece sıralamak mümk'dndür : Evvelâ 
gazeteler. Gamete bilgileriyle mücehhez ola
rak buraya geliyoruz. Sonra üniversitelerin 
kuruluş kanunları. Ve nihayet üniversiteler 
üzerinde yazılmış bulunan monografiler ve 
raporlar. Bunların dışında üniversitelerde öğ
retimde bulunmuş olan muhterem şahsiyetlerin, 
muhterem arkadaşların mütalâaları ve tecrü
beleri, bütçe müzakereleri sonunda ortaya 
konmuş olan fikir ve mütalâalar. 

Bütün bunlar göz önünde bulundurulacak 
olursa, burada teşrih edilecek meseleler üni
versite seviyesinde meseleler olma bakamın
dan hâdiselere lâyikıyle bizi muttali kılacak 
dokümanların noksanlığı kendiliğinden ortaya 
çıkar. Bu itibarla bmm serdedeceğimiz mü
talâalar tamamiyle bu müzakere jrstemi içeri
sinde ve bu dokümanların eseri olarak mü
talâa edilmek gerekir. 

Sayın milletvekilleri, konuyu ele alırken 
biz, ne iktidarın hâdiseler dolayısiyle kusu
runu bulamamaktan mütevellit bir teessür için
de yerilmesine ve ne de hâdiseleri getirerek 
bir ideolojiye bağlamak Eimet^yie birtakım par
ti çıkar] ar) m n girivesine asla kapılra aksırma mü-
talâa etme yolunu ihtiyar ediyoruz. 

Bi£, hâdiselere ve üniversite gençliğinin prob
lemlerine, dokümanların bize balnetmiş olduğu 
imkân nispetinde, parmak banara''" ve onların 
hüviyetlerini ortaya koyarak bunların hbi çare
lerini üniversite .seviyelinde ara-vı a yobnra ibîi-
yar edeceğiz ve bu itibarla bizim meseleyi vm'e-
dişimis tamamiyle üniversiteleri ilgilendiren bm 
saf ha l a kalacak 

Mesele nedir muhterem arkadaşlar? Yüksel: 
ta.hsil gençliğinin bunalırımı icabettiren moeele-
ier teselsülü nedir? Bm noktaya getirip bunbarı 
bağlamak mümkündür. Yüksek tabı-1 gençliği 
kendi fikrî emeğinin lâyıkiyle ortaya edm.nlrıa-

sına im.kîn bah?etm"yon öğretir1 sisteminden 
müştekidir. Kendi fikrî emeği, mevent eğro-'im 
ıkıiemi karninindi l ' ^ ^ i ' d e dmkrdmdb^b^m-
mektedir. öğrenci yönünden istika bu noktada
dır. 

Ayrıca yüksek tahlil gençliği kendirinde 
meknuz olan kabiliyetin;, potan'i^elin üğrotraen 
tarafından, öğretim üyesi tarafındın lây.kiylo 
o-taya çıkardamam asından da yalanmaktadır. 
Binaenaleyh mesele, yüksek tahsil gençliğiyle 
üniversite öğretim üyesi arasında muvazene ku
rulmak suretiyle halledilmesi gereken bir mese
le karakterindedir. Evvelâ meseleyi böyle vaz'-
etmek icabediyor. 

Bunun etrafında birtakım meseleler de mev
cut. (gazetelere tafsilât ve teferruat halinde in
tikal etmiş birtakım meseleler de mevcut. Fakat 
bu meseleler, bu ilıi esas noktanın fe r i telâkki 
edilecek mahiyette meselelerdir. Ama birbirle
rinden tefrik edilemezler. Esas öğrenioinm fik
rî eneğini lâyıkiyle değerlendirecek bir siste
min ortaya çıkarılması, bir tedris sisteminin te
sis edilmesi ve bu tedris sistemi içerisinde esaslı 
mevki işgal eden eğretim üyesin-n öğrencideki 
potansiyeli kuvveden fiile çıkarmak için gereken 
ilgiyi öğrenciye göstermesi ve diğer meseleler 
bütür- bu gayeye varraak için gerekli olan mese
lede imlinde ortaya çıkmaktadır. Bunlar, mev-
zndan ayırdedilemez, mevzu ile bir arada müta
laa edilmek gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, yüksek tahsil gençliği
nin meknuz kaabiliyetini ve fikrî emeğini or
taya çıkartmamaya sevk eden sistem nasıl bir 
sistemdir? Nasıl bir öğretim sistemi bugün üni
versitelerimizde hâkimdir ve neden bundan is
tika yükselmektedir? Yine neden böyle I:ir şi-
kâyetaver duruma düşmüş, bulunan üniversite 
gençliği kendi meselelerine yine kendileri deva 
bulmak yolunu ihtiyar etmişlerdir? 

i>te bütün bu sıallerin cevaplan Imlabilmeri 
için üniversitelerimizin hüviyetlerinin bilinmesi 
gerekir. Üniversitenin ne olduğunu bilmemiz ge
rekir ve üniversiteye verilmekte olan hüviyetin 
bu. imkânları bahsedip etmediği üzerinde durul
mak ieabeder. Bu itibarla ben, görüşlerimi bu 
noktaya bağlıyacak ve burayı kendime üssülha-
reket ittihaz edeceğim. 

Üniversite derken, onu tarif ve tavsif eder
ken elbette ki, bunun kanuni bir tavsifini orta-
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ya koymak gerekecektir. Bu itibarla üniversite
nin ne olduğunu üniversiteler Kanununun 1 nci 
maddesinden okumak suretiyle izah edeceğim. 
Üniversite Kuruluş Kanununun birinci maddesi 
şöyle diyor : «Üniversiteler, fakültelerden, ens
titü, okul ve bilimsel kurumlardan oluşmuş, 
özerkliği, ve tüzel kişiliği olan yüksek bilim araş
tırma ve öğretim birlikleridir.» 

Muhterem arkadaşlar, bu çetrefil ve muğlâk 
ibarelerin içerisinden üniversitenin hüviyetini 
huzurlarınıza yükseltmek icabederse üç nokta
ya irca etmek suretiyle basit bir şekilde tersim 
etmek mümkündür. Üniversite, bilim müessese
sidir, birinci vasıf. Yüksek bilimle meşguldür. 
Üniversite bilimsel araştırma yapacaktır, iki il
mî araştırma yapacaktır, ikinci vasıf. Üniversi
te tedrisatta bulunacaktır, üçüncü vasıf, işte 
Üniversiteler. Kanununun birinci maddesi ha
linde tecelli eden ve üniversitenin hüviyetini tav
sif ve tersim eden bu madde öğretimi katî suret
te birinci plâna getirmeye müsait değildir. Şu 
halde üniversitelerin, üniversite hüviyetine sahi-
bolabilmeleri için bir ilim âbidesi halinde yük
selmeleri önplânda mütalâa edilecek bir vasıf
tır. ilim adamı yetiştirmek vasfı, bu ilmî hüvi
yeti iktisabettikten sonra bahis konusu olacak
tır. Tedrisat, öğretim bu vasıflarından üniversi
teyi tecrit etmek suretiyle asla üniversiteye 
telkin edilecek bir sıfat olamıyacaktır. Mevcut 
Üniversiteler Kanunu önümüzde bulunduğu 
müddetçe bu kanunun âmir bulunmuş olduğu 
hüviyeti üniversitenin iktisabedeceği aşikârdır. 
Bunun dışında bir hüviyet üniversiteden bekle
mek mevcut kanun muvacehesinde teklifi malâ-
yutak olur, eski tâbirle. Bu kanun muvacehe
sinde üniversite görev ifa ediyor. Üniversite
nin bu kanun muvacehesinde ifa ettiği görevler 
nelerdir? 

Yine Üniversiteler Kanununun son derece 
çetrefil ve ancak imali fikretmek suretiyle orta
ya çıkarılması mümkün olan bir görev tahmil 
faslı vardır. Basite irca edersek madde madde 
şöyle söylüyor : 

1. Üniversite ilim adamı yetiştirir, görevi
nin en önde geleni budur. 

2. ilmî araştırma yapar. 
3. Memleket kalkınmasına Millî Eğitim Ve

kili kanaliyle rehberlik eder. 
4. İlmî neşriyatta bulunur. 

5. Halkı tenvir eder. 
Halkı tenvir ederken ihtiyar etmiş olduğu yol 

neşriyatta bulunur, konferanslar verir. 
Muhterem arkadaşlar, işte üniversite, tarifiy

le, görevleriyle Üniversiteler Kanununa göre bu
dur. Eğer biz dâvanın hallini birçok üniversi
teler kurmakta buluyorsak ve eğer biz dâvanın 
hallini yüksek tahsil gençliğinin bütün vatan 
sathında gerekli noktalara yayılması suretiyle 
görüyorsak her şeyden evvel Üniversiteler Ka
nununu arzu edilen istikamette gençliği yetiş
tirip mahiyete ifrağ etmek mecburiyetindeyiz. 
Aksi takdirde kurduğumuz her müessese bugün
kü kanuni hüviyeti iktisabedecek olursa, halli 
gereken bir dâva yerine düzinelerle dâva kar
şısında kalmış olacağız. 

Üniversiteler, sıfatlarının icabettirmiş oldu
ğu görevleri ifa etmek için öğretim üyelerine 
sahiptirler, bu görevleri öğretim üyeleri vasıta-
siyle yaparlar. 

Öğretim üyeleri kimlerden ibarettir? 
Yine Üniversiteler Kanununa göre öğretim 

üyesinin nüvesini doçent teşkil ediyor ve pro
fesörler teşikl ediyor. Akademik kariyer do
çentten başlıyor. Mevcut Üniversiteler Kanunu
na göre akademik kariyer doçentten başlıyor. 
Akademik gariyere mensup bulunan bir doçent 
ve profesör vazifesini ifa ederken, bu görevleri 
yerine getirirken üç cepheye sahip bir hüviyet 
olarak karşımıza çıkıyor. 

İlme müteveccih cephesi; mahza ilim, salt 
bilgi - 1946 Üniversiteler Kanununun ifadesi -
mahza ilimle meşgul şahsiyet, birinci plânda, 

İlmî telkin ederek istikbalin âlimi olarak ye
tiştireceği şahıslara müteveccih cephesi; tedris 
cephesi. 

Halka müteveccih cephesi; ilmi halkın anlı-
yacağı şekilde vulgarize, popülerize eserler ha
linde halka sunabilmek için mücehhez bulun
ması gereken bir diğer veçhesi, halka mütevec
cih cephesi. 

Muhterem arkadaşlar, Ünievrsiteler Kanunu
nun icabı ve iktizası olarak bu üç cepheye sa
hip bulunması lâzımgelen öğretim üyesi bulun
duğu mevkiden ilmi daha yüksek bir mevkiye 
çıkabilmesi için kendisinden birtakım vasıflar 
aranan bir safhaya geliyor, ilim hayatının, ted
ris hayatının bir safhasında iktisabetmiş oldu
ğu birtakım meziyetler dolayısiyle bulunduğu 
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mevkiden bir yukarı mevkie çıkacaktır. Doçent
tir, profesör olacaktır. Doçent profesör olduğu 
vakit de kendisinde bu üç cepheden hangisini 
fazla inkişaf ettirmesi veya tercihan hangisinin 
daha münkeşif bir halde bulunması bekleniyor? 
Sadece ilmî cephesi, ilmî cephesiyle üniversi
teler arasında, dünya ilim muhitinde ilmî bir 
hüviyete sahibolduğunu ispat etmiyen bir do
çent hiçbir vakit profesörlük payesine çıkamaz. 
Şu halde bir doçentin profesör olabilmek için 
önplânda bulunduracağı cephe sadece kendisini 
yetiştirmek, sadece gerekli bilgi dalının ilmiyle 
mücehhez olmak gayreti olacaktır. Bu gayret 
üniversiteye hâkim bulunduğu müddetçe bugün
kü yüksek tahsil gençliğinin taleplerini is'af et
mek asla mümkün olmaz arkadaşlarım. Sadece 
ilmî hüviyetiyle profesör olma mevkiinde bulu
nan bir doçentin ilmi terk ederek tedrisat ile 
meşgul olması ve kendisini tamamiyle talebeye 
vermesi sittin sene doçent olarak üniversitede 
kalmasına müncer olacaktır. İşte bizim bugün 
hâdiselerin en esas noktası olarak teşhisimizi 
koymuş olduğumuz taraf üniversite öğretim üye
sinin, işgal etmiş olduğu mevki itibariyle hüvi
yetinde değişiklik talebetmemiz oluyor, iş gelip 
bu noktada düğümlenip bağlanıyor. 

Yani biz üniversite gençliğinin fikri emeği
nin ziyadesiyle değerlendirilmesini temin ede
cek bir öğretim sistemini üniversiteye getirecek-
sek, her şeyden evvel üniversite öğretim üyesi
nin vasfında değişiklik yapmak mevkiindeyiz 
Veya diğer bir tâbirle ilmî hüviyeti kadar ted
ris hüviyetinin de ehemmiyetle üzerinde durul
masına imkân sağlamalıdır. Aksi takdirde, ders 
kitaplariyle yetiştirmiş olduğu talebelerin kıy
metli şahıslardan müteşekkil bir cemiyet mey
dana getirdiğini ileri sürmüş olsa dahi, ilmî ma
hiyette neşriyatı olmıyan bir doçentin profesör 
olması mümkün olmuyor. Bu doçent için söyle
necek hususlar, akademik kariyerin mevcut ka
nun muvacehesinde başlangıçta en esaslı unsur 
saymış olduğu doçent için söylenecekler bun
lar. 

Doçent, profesör olmuştur. Profesörlük kari
yerin en yüksek mevkiidir. İlmî hüviyeti teşah-
hus ettikçe, mütehayyiz bir hale geldikçe bizim 
üniversitelerimizde ve bâzı Alman üniversitele
rinde hâsıl olan bir unvan ile ordinaryüs profe-
sö unvanı veriliyor. Türkiye'deki üniversitele

rimiz, bilhassa istanbul Üniversitesi Fatih za
manından beri 500 senelik maziye sahip bir üni
versite olarak mütalâa edildiğine göre, sadece 
1946 dan bu tarafa kurulmuş bir müessese ola
rak bunu biz kabul edemeyiz. Bunu kabul ede
meyişimizin sebeplerini bilâhara bâzı tedris hu
suslarını izah ederken ortaya koyacağım. 500 
senelik mazisi olan bir üniversitenin, 500 sene
lik bir tedris mazisine sahip bulunan bir üniver
sitenin ordinaryüs profesörü olmuş olan şahıs 
eski devrin reis - ül ülemasıdır. Hani bütün 
orada bulunan âlimlerin en yüksek payeye gel
miş olan şahsıdır. Bu payeye geldikten sonra 
üniversitedeki profesörlerimiz, yine Üniversite 
Kanununun tavsif ettiği madde icabı, haftada 
iki defa muayyen saatlerde talebe ile meşgul 
olacaklardır. Profesörlere tahmil edilen talebe 
külfeti haftada iki defa muayyen saatlerde ta
lebe ile görüşme saati tahsis etmek suretiyle 
görüşmeleridir. Derslerinin haricinde talebesin-
deki potansiyeli ortaya çıkarmak için ve onun 
fikri emeğini kıymetlendirebilmesi için haftada 
iki saat. ayrıca onunla görüşebilecektir. Bunun 
dışında bir külfet profesöre Üniversiteler Kanu
nu muvacehesinde tahmil edilmemektedir 

Yine üniversite tazmiatı namı altında muh
terem üniversite öğretim üyelerine verilen pa
ralan beyan eden fasılda üniversiteler kanunu 
tazminattan feragat ettikleri takdirde kendi 
meslekleri ile meşgul olma imkânlarını profe
sörlere bahşediyor. Tazminattan feragat ettiği 
takdirde meslekinin icabını yapacaktır. Hukuk 
tedris eden bir öğretim üyesi, doçent veya 
muhterem profesörü adliye müesseselerinde 
kendisine bahşedilen faaliyetlerde bulunabile
cektir. Üniversiteler kanunu kendisine bu hak
kı bahşetmiş iken, tazminattan feragat ettiği 
takdirde bunları yapması imkânı bahşedilmiş
ken, profesörü muaheze etmeye asla hakkımız 
olamıyacaktır. Üniversiteler kanunu karşımız
da bulunduğu müddetçe üniversite profesörleri
ne her hangi bir şekilde bu kanuna riayet et
tiklerinden dolayı her hangi bir tarizde bulun
mak imkânına sahip değiliz, bulunamayız. Ka
nunun hükümlerine aykırı hareket ettiği tak
dirde bir fert mucibi muahezat olur ve böyle 
bir aykırılık da bahis konusu değildir. Şu hal
de bu kanun önümüzde bulunduğu müddetçe, 
üniversiteler kanununda gerekli tadilât yapıl-
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madiği müddetçe biz problemlerimize hal çare
si bulma imkânlarına kavuşamıyacağız. 

Mevcut üniversite kanunu icabı ve muhte
lif fakültelerin mensuboldukları ilim dallarının 
icap ve iktizası olarak yapmakta oldukları ted
risat sistemi neden dolayı müessir olamamakta
dır, niçin müessir değildir, niçin talebenin po
tansiyelini ortaya koyma imkânını öğretim üye
sine bahşetmiyor ve neden dolayı talebenin fikrî 
emeği değerlendirilmiyor? 

Evvelâ, her şeyin eskiyeceğini kabul etmek 
lâzımdır ve hele ilimle meşgul bulunan şahıs
lar bugünkü sürat asrı muvacehesinde, üzerin
den üç sene geçen bir bilginin tamamiyle eski
yeceğini kabul etmek mecburiyetindedirler. 
Her yeni bilgi mutlak suretle kendisi ile bera
ber yeni metotlar getirir. Yeni bilgileri eski 
metotlarla tedris edenler, eski metotlarla ele 
alanlar yeni bilgilerin istihdaf ettiği gayeye 
ulaşamazlar. Bugünkü üniversitelerimizin 500 
senelik ananeye sahip bir üniversite olması ba
kımından, bilhassa İstanbul Üniversitesinin 
tedris sisteminde maziden kalan birtakım hu
susların bulunduğunu kendiliğinden kabul et
mek gerekir ve İslâm âleminin tedris yönünden 
kaybetmiş olduğu zekâ ve dehaların bugün 
üniversiteye de aynı pahalılıkta mâl oldukları 
neticesine varmak icabeder. Elbette ki, bugün 
Sayın Profesör Erim'in şikâyet etmiş olduğu 
usul, takrir usulü, anfi usulü her fen sahasında 
tatbik edilen bir usul değildir, fakat yine de 
bugün bu usul bâzı fakültelerimizde caridir ve 
bâzı fakültelerimizde her türlü yeni metotlara 
rağmen devam edip gidecektir. 

Türk Milletinin ananesinden, Türk Milleti
nin mazisinden mülhem olarak üniversiteleri
mizde tedrisat yapmayı bu kanun dahi âmir 
bulunmaktadır. Bu itibarla vaz'edeceğimiz ye
ni sistemlerin mutlak surette Türk Milletinin 
mazisinden, Türk Milletinin şanlı ilim adamları 
yetiştirmiş olduğu devirlerin sistemlerinden iyi 
taraflarını mezcetmek suretiyle bugüne mâl 
edilmesi yoluna gidilecektir. Tedris edilmekte 
olan ilimlerin içerisinde Türk Milletinin mazi
sini, Türk Milletinin millî anane ve gelenekleri
ni Türk Gençliğine intikal ettirmeyi icabetti-
ren konular ele alındığı vakit de başka metot
ların tatbik edilmesi mümkün olamaz. Ancak, 
bir tek metodu millî ananelerimizden gelmiş 
bulunan bir tşk metodu bütün ilim dallarına 

tatbik etmek gibi bir hava üniversitenin bâzı 
fakültelerine hâkimdir ve bu da şudur: 

islâm âlemuıin tedris sistemi büyük bir is
tilâdan sonra hüviyet değiştiriyor. İslâm âle
mini Moğol istilâsı bir anda perişan etmiş ve 
mazisi ile irtibatını kesmiş, İslâm âlemi çok za
man üzerinden geçtikten sonra kendisini topar-
lıyabilmiştir. 

Moğol istilâsına tekaddüm eden devrelerde 
tamamiyle bugün üniversitelerimizde hâkim 
olan metot, modern üniversitelerde hâkim olan 
metot vardır, tedrisata bu metot hâkimdir. Ta
lebe âzami derecede kendi fikir gücünü ortaya 
koymaya sevk edilir. Hoca, hangi unvana sahip 
bulunursa bulunsun, ilmî kudreti kendisine 
hangi unvanı lâyık görmeyi icabettirirse ettir
sin, mutlak surette talebeyi harekete geçirecek
tir. Yani diğer bir tâbiri ile hoca talebe aktivi-
tesini ve talebe potansiyelini ortaya çıkartmak 
için gereken bütün metotları kullanacaktır. 
Tamamiyle üniversitelerde tatbik edilen semi
ner ve proseminer usulüdür. 

Moğol istilâsı gelmiş geçmiş, arkasından is
lâm âlemi toparlandığı vakit de bütün impa
ratorluklarda metot süratle redaate uğramış, 
talebe tamamiyle pasif, hoca takrir veren bir 
unsur halinde tecelli etmiş. Talebe topluluğu 
karşısında hoca izharı fazilet etmenin yolunda
dır, takrir yolu ile ders vermektedir; talebesi
nin buna ne dereceye kadar intibak edip etme
diğini asla kaale almaksızın takrire devam edip 
gitmektedir, işte bu rüsup bugün üniversitele
rimizin bâzı yerlerinde vardır ve Sayın Profe
sör Nihat Erim üstadımızın parmağını basmış 
olduğu kısım da budur Bin kişiden ibaret bir 
anfi, hoca takrir ediyor; talebesinin ne yap
tığından asla haberdar değildir ve nihayet ta
lebe not tutmak mecburiyetindedir, ders ki
tabı yoktur, işte bura'da israf ediliyor ve işte 
burada talebe kendi fikri gücünün değerlen
dirilmesini arzu ederek ayaklanıyor. Şu halde 
yapılacak işlemler nelerdir, ne yapmak icabe-
decek? 

Netice olarak; bugün burada bahsetmiş ol
duğumuz dokümanlara dayanarak hangi neti-
selere ulaşmak gerektiğini Yeni Türkiye Parti
si olarak ortaya koyduk. 

Muhterem arkadaşlar; üniversitelerimizin 
kendi tedris sistemlerinin semeredar olmaları 
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vardır. Üniversitenin tedris cephesi karşısında ı 
idari bir cephesi de vardır. Şu halde biz ev
velâ üniversitenin tedris cephesini cnplânda 
bulunduracağız ve sonra arzu etmiş olduğumuz 
istikamette semeredar olabilmesi için gerekli 
idari yönünde de değişiklikler yapmayı icaibet-
tirecek birtakım mütalâalar ortaya atacağız. 
Şu halde üniversitenin esaslı rüknü fakülte 
bulunduğuna göre, fakültenin idari sistemi hak
kında da ufak mâruzâtta bulunmak mecburiye
tindeyim. 

Evvelâ, fakültenin dekanı vardır. Sonra fa
külte organlarından bir fakülte kurulu vardır, 
profesörler kurulu vardır, yönetim kurulu var
dır. Fakültelerde idari organlar bunlardır. 
Dekan fakültenin başı; genel kurul bütün ted
ris unsurlarının toplandıkları bir kurul; sene
de bir defa veya iki defa toplanır. Profesörler 
Kurulu; profesörler ve doçentlerden müteşek
kil bir kurul, her türlü rey işlerinin halledil
diği yer. Ve nihayet yeni dekan ile esiri dekan
dan, üç profesör, iki doçentten müteşekkil bir 
yönetim kurulu vardır. Fakültenin bu idari 
organları, fakültenin Üniversiteler Kanununda 
tavsif etmiş olduğu hüviyetle işleri yürütmesini 
temin etmekle mükelleftir. Bu baihsedilen or
ganlarda da değişiklik yapmadan, öğretim 
üyelerinin vasıflarında değişiklik yapmadan 
üniversitelerimizi gençliğin arzu ettiği hüviyet
le ortaya koymaya imkân görülememektedir. 

Yapılacak işler: Kariyer mevcut kanuna 
göre doçentten başlıyor, kariyet doktora yap
mış asistandan başlamalıdır. Tedriste büyük 
rolü olan ve bilhassa bütün yükleri üzerine ak
tarılan asistan kariyer unsuru olmadığı müd- ı 
detçe üniversiteden beklenilen randımanı al
mak mümkün değildir. Şu halde asistan kariye
rin esas rüknü olmalıdır, kariyeri doçentten 
başlatan madde değiştirilmelidir. Asistan kari
yerin esaslı unsuru olacağına nazaran, kariyere 
mensup bulunanların bulundukları bütün ku
rullarda bulunmalıdır. Fakülte genel kurulun
da bulunmalıdır, fakülte profesörler kurulun
da bulunmalıdır, yönetim kurulunda bulunma
lıdır. Talebe ile ilgili mevzuları sık sık görü
şecek ve disiplin yönünden bâzı kararlar alacak 
kurullarda talebe temsil edilmelidir. Bu iti
barla talebenin genel kurulda temsilci bulun
durması gerekir. Profesörler kurulunda bulun- | 

duramaz, fakat yönetim kurulunda temsilci bu
lundurması icaibeder. Ne kadar gariptir ki, Üni
versiteler Kanunu öğretim üyeleri ve üniver
site tedrisat azaları üzerinde vasıflar ararken 
ve bunları baihis konusu ederken, öğrenciyi 
sadece ve sadece disiplin bahis mevzuu olduğu 
vakit de, fakülte yönetim kurulları dolayısiyle 
hatırlıyor ve orada «öğrenciye her hangi bir 
ceza verildiği vakitte, yönetim kurulu isterse 
onların temsilcisini dinliyebilir» şeklinde ga
rip bir hüviyetle tecelli ediyor. 1946 senesinin 
havası içerisinde tedvir edilen bir Üniversite 
Muhtariyet Kanunu ile, 1960 senesinin gerçek
leri kraşısmda bulunan bir üniversiteyi idare 
etmenin mümkün olmıyacağı ortadadır. Ve biz, 
o senenin kanunu ortada kaldığı halde, üniver
sitenin talebenin, yüksek tahsil gençliğinin fik
ri emeğini değerlendirmesini istiyoruz. Müm
kün olmaz olmıyacak. 

Üniyersite esaslı bir ilim rüknü fakülte ol
duğuna göre, bütün bu değişikliklerden sonra 
bir ilim müesseesi olarak mı ortaya çıkacaktır, 
yoksa bir yüksek okul haline mi gelecektir? 
Bu da münakaşa mevzuudur. Üniversite men
supları arasında münakaşa esas bu konuda ol-
ma-ktadır. Üniversiteyi yüksek ilim yapan ve 
ilim adamı yetiştiren bir müessese hüviyetin
den çıkararak bir yüksek okul haline getirmek, 
anlayışına karşı saygısızlık olur. Bu münaka
şalar yapılmaktadır. Üniversitelerimiz ilmî hü
viyetlerine lâyık müesseseler olarak devam ede
ceklerdir. Fakat üniversite gençliğinin fikrî 
emeğinin değerlendirilmesi için gereken ted
risata ehemmiyet vermek mecburiyetindedirler, 
eğer ilmî hüviyetlerinin muhafazasını istiyor
larsa. 

Üniversite hocaları ders kitapları yazmaya 
zorlanabilir mi? Üniversite hocalarının ders 
kitapları yazmaları gerekli midir? Üniversite 
hocalarının ilmî hüviyetlerinin tâyininde ilmî 
neşriyat bahis konusu olduğu müddetçe ve ge
ne mevcut Üniversiteler Kanunu muvacehesin
de bu hususlara zorlanamazlar. Çünkü üniver
siteler Kanununun maddei mahsusasında, «Üni
versite öğretim üyeleri fakülte genel kurulları 
toplandıkları vakit de, programları tesbit eder
ken neler okutacaklarının müfredatını buraya 
verirler.» diyor. Ve gene neler okutacaklarını, 
«Eğer basılı kitapları varsa, matbu kitap halin-
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de, eğer matbu değilse, el yazması, daktilo edil
miş notlar halinde dekanlığa verirler.» diyor. 
Bu hüküm bulunduğu müddetçe üniversite öğ
retim üyesini ders kitabı yazmaya zorlıyama-
yız. Eğer üniversite üyesi ilmî hüviyetini taay
yün ettirecek ve ispat edecek ilmî esere sahip 
değilse muaheze edeceğiz. Fakat talebesine mü
cerret not halinde dersleri takrir ediyorsa, her 
hangi şekilde onu muaheze edemeyiz, karşımız
da kanun var. Şu halde gene değiştirilmesi ica-
beden bir nokta da budur, üniversiteler Kanunu 
ders kitapları yazma mecburiyetini tahmil et
mesine imkân sağlamadığı müddetçe hoca bura
ya zorlanamıyacak. Bu madde değiştirilmelidir. 
Değiştirilmesi gereken bir madde de budur. 

Öğretim üyesi, mevcut kanuna göre profe
sör ve doçent, halkı tenvir etmek için eserler 
yazacaktır. Yazdığı eserler, halkın anlıyacağı 
seviyede ilmî basitleştirmeyi icaJbettiren eserler 
olacaktır. Bu itibarla ilmî tabiriyle vulgarize, 
popülarize eserleridir. Mücerret vulgarize, popü-
lorize eserlere sahip bulunan bir doçettin profe
sör olmasına imkân yoktur, ilmî mahiyette ol
madığı tebeyyün ettiği takdirde, katiyen doçent
likten profesörlüğe çıkarılamıyacaktır. Şu hal
de Üniversiteler Kanununun üniversiteye tah
mil etmiş olduğu görevlerden bugün bir tanesi 
ancak işliyebiliyor. O da üniversite üyesinin sa
dece ve sadece kendisini yetiştirmesi ve kendi
sini ilim âlemine bir ilim kontrübüsyonunda bu
lunacak şahsiyet olarak takdim etmesi. Ve işte 
gene Üniversiteler Kanununun bir set halinde, 
yapacağımızdan bizi meneden ve bizi hedefe 
ulaştırmaktan mene den bir hükmü. 

Üniversite ile Hükümetin münasebeti nedir? 
Üniversitenin bütün bu durumunda Hükümeti 
ne derecede biz muaheze edebiliriz? Hükümete 
bu hallerden dolayı bizim tevcih edeceğimiz 
itaplar ne olabilir? 

Üniversiteler Kanunu muvacehesinde mese
leyi mütalâa ettiğimiz takdirde Sayın Millî Eği
tim Bakanı, Üniversitelerarası Kurul tarafın
dan kendisine bildirilen kararları onaylamak 
mevkiindedir, üniversitelerarası kurul bir ka
rarı kendisine tebliğ edecektir, itiraz ederse 
15 gün içerisinde karara bağlanır, kendisine bil
dirilir, başka bir yetkiye sahip değildir. Çün
kü, üniversitelerimiz bu kanun muvacehesinde 
ilmî ve idari muhtariyete sahiptir ve esas iti-
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bariyle Türk milletinin maarif hayatına bu ka
nunun getirmiş olduğu en büyük müessese ilmî 
ve idari muhtariyet anlayışı olmuştur. Bu ka
nun Türk milletinin kültür tekâmülünde bir 
merhale sayılacak kanundur, 1946 senesi itiba
riyle. Ama bugün her şey gibi o da eskimiştir, 
artık cemiyetin ihtiyaçlarına cevap verememek
tedir, o da dünya gelişmelerinin, Türkiye dün
yanın dışında bulunmadığına göre, Türkiye'ye 
intikali muvacehesinde her kanuna mukadder 
olan aki)V>ete duçar olmuş ve eskimiştir. Ve bu 
eskimiş kanundan yeni mutalar beklemek müm
kün değildir. Millî Eğitim Bakanı, üniversite 
görevinin 3 ncü maddesi olarak ve bugünün 
Türkiyesinde büyük ehemmiyet taşıyan bir gö
revi, Türkiye'nin kalkınmasında Millî Eğitim 
Bakanı kanaliyle rehberlik etme görevi üniver
sitede bugün işlememektedir. Millî Eğitim Ba
kanı üniversiteyi bu göreve davet eder, demiyor 
madde, üniversite Millî Eğitim Bakanı kanaliy
le bu rehberliği ifa eder, diyor, üniversite bu
na talilbolmadığı müddetçe, Millî Eğitim Ba
kanlığının zorlamaya imkânı olamaz. Millî Eği
tim Bakanı, bir doçent kadroya geçirilirken ken
disine gönderilir ve bunu tasdik eder. 

Millî Eğitim Bakanı bunun dışında rektör 
hakkında bir tahkikat icabederşe iki kişiden 
ibaret bir tahkik heyeti kurabilir. Millî Eği
tim Bakanı, rektör izin isterse, Senatonun tas
vibinden geçen bu izini tasdik eder. Bütün bu 
mevkide olan Millî Eğitim Bakanının üniversi
te muhtariyeti karşısında, Hükümet olarak bu
günkü tutumunun takdirkârı olma mevkiinde
yiz. Basiretli bir tutumla Üniversite Kanununa 
riayetkar kalmıştır ve hâdiselere bu yönden bir 
müdahalede bulunmamıştır. Şimdiye kadar bil
diğimiz bu merkezdedir, kendilerinin ifadeleriy
le. Eğer bir başka husus tavazzuh ederse o va
kit gene fikirlerimizi serd ederiz. 

Üniversite, ilmî ve idari muhtariyeti yö
nünden birtakım değişiklikler talebedilen bir 
müessese halinde bugün karşımızdadır. Gençli
ğin istediği budur. Şu halde üniversitenin, Millî 
Eğitim Bakanlığının tasarrufunda bulunmıyan 
veçhelerinde vâki değişiklik talepleri karşısın
da kendisinin hiçbir harekette bulunmaması 
kanunun icap ve iktizasıdır. Ama, bunun dışın
da, hâdiseler âmme nizamını ihlâl edici mahiyet 
a,rz etmişse, Hükümet elbette kendine düşeni 
yapmak mevkiindedir ve bu, bizim burada teş-
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rih etmek istediğimiz konunun dışında kalmak
tadır. 

Şahsan biz Yeni Türkiye Partisi olarak, hâ
diseleri üniversite üzerinde teksif ederek genç
liğin problemlerine çare bulma istikametinde 
mütalâa ediyoruz. Hâdiseleri, mücerret âmme 
nizamını ihlâl edici mahiyette olayların tesel
sülü telâkki etmeyi basit bir görüşün ötesine 
geçememek saymaktayız. Hâdiseler âmme niza
mını ihlâl edici olayların teselsülü halinde ol
maktan öteye, memleketin en esaslı ilim mües
sesesi hüviyetinde değişiklik yapmayı icabetti-
ren mahiyettedir ve bunların çok üstünde mu
azzam bir mesele olarak karşımızdadır. 

Bu itibarla sayın milletvekili arkadaşlarım, 
meseleyi mücerret bir genel görüşme ile halle
denleyiz. Genel görüşmede ileri sürülen fikir
lerin dayandığı msmbalar ilmî kıymetleri haiz 
membalar olmaktan, ilim erbabı için de uzak
tır. Üniversitedeki tecrübelerimizden ilham ala
rak ve üniversiteden yeni aynlmış muhterem 
ilim mensuplarının mütalaalanna dayanarak 
demokrasi mihrakı sayılan müesseselerin ba
şında gelen üniversite üzerinde her hangi bir 
operasyon yapmaya imkânımız yoktur. Bu iti
barla mutlak surette bir heyet halinde bu me
selelerin üzerine eğilmek zarureti vardır. Bu 
heyet Meclis sinesinden tefrik edilen bir heyet 
olabilir, bu heyet hâdiselerin ehemmiyetini 
müdrik Hükümet tarafından üniversitelerle is
tişare neticesinde ortaya çıkmış bir heyet ola
bilir. 

Hangi yol ihtiyar edilirse edilsin mutlak su
rette bugünkü hâdiselere, Sayın Peyzioğlu'nun 
tâbiri veçhile, ümmi bilimsel halinden çıkarak, 
hâdiseleri tazeliği ile mütalâa etmek imkânları
na sahibolarak meselelere muttali olalım ve 
ondan sonra gereğini süratle yapalım. Ve bu
gün yapılacak iş, Hükümetten ziyade yasama 
organına düşmektedir. Kanunun tadili gerek
mektedir, gecikildiği takdirde netice elde etme
nin, gençliğe verilmesi gereken fikri istikamet 
yönünden netice elde etmenin artık vaktinin 
geçtiği idrak edilecektir. 

Bu itibarla biz, Yeni Türkiye Partisi olarak 
meseleyi şu şekilde vaz'ettik : Mesele görüşül
dükten, mevzulan elle tutulur hale geldikten 
sonra bunu Meclisçe bir araştırma mevzuu yap
mak mümkündür ve bunda hiçbir mahzur bahis 

konusu değildir. Zira, mesuliyet tahmil edeceği
miz bir makam mevcut değildir. Bütün bu saf
halara olaylann gelmesini intikal ettirecek bir 
mesuliyet mercii ortada yok. Hükümete tevec
cüh edecek bir mesuliyet bahis konusu olamaz, 
üniversiteye teveccüh edecek bir mesuliyet ba
his konusu değildir. Üniversite Kanunu tatbi
katının doğurmuş olduğu bir neticedir. Şu hal
de biz, heyet halinde meseleleri salahiyetli şa
hıslardan dinlemek suretiyle süratle Meclise ge
lir ve bu kanunu değiştirir, üniversiteye gençli
ğin fikrî emeğini lâyıkiyle değerlendirecek bir 
sistemi bahşederiz. Ve bu, Türk maarif hayatı
nın Meclis kanaliyle elde edilmiş bir başansı 
olur, sizin başannız olur. 

Hepinize en derin saygılanmı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Behice Boran. 

T. 1. P. GRUPU ADINA BEHÎCE HATKO 
(BORAN) (Urfa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Son günlerde üniversitelerimizde ve yüksek 
okullarda yer alan boykot ve işgal hareketleri 
dolayısiyle üniversite ve yüksek öğrenim mese
lesi Meclisimizde görüşme konusu edilmektedir. 
Her ne kadar sözü geçen son olaylar kendi baş-
lanna büyük bir önem arz etmekte iseler de, 
meseleye daha geniş bir açıdan ve meselenin 
köküne inerek bakmak gerekiyor. Zira bu son 
zamanlarda vukua gelen bu somut olaylann 
olumlu bir çözüme bağlanması dahi, meselelerin 
böyle daha geniş ve derinden ele alınmasını ge
rektiriyor. 

Bir benzetme yapmama müsaade olunursa; 
nasıl tıpta, diyelim, bir kızamık hastalığı çık
tığı zaman doktor hastalığa, o hastalığın ciltte
ki arazına bakarak tedavi ve çözüm yolu ara
maya kalktığı takdirde yanlış bir iş yapmış 
olursa, teşhisi ciltteki tezahüre bakarak sadece 
o tezahürü gidermek bakımından ele alması 
yanlış ise, hastalığın kendisine doğru teşhis 
koyup hastalığın teedavisine gitmek gerekirse, 
aynı şekilde bu olaylann da esas temel sebep
lerine inmek lâzım. 

Bu boykot ve işgal olayları; bir sosyal hu
zursuzluğun, sıkıntının, aksaklıkların dışa 
vurulmuş tezahürleridir. Memleketimizde bir 
yüksek öğrenim ve üniversite eğitimi meselesi 
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olduğu, hattâ genellikle bir eğitim meselesi 
olduğu, hattâ eğitimin dışında bir gençlik me
selesi olduğu öteden beri bilinmektedir. Bu 
sihhatsiz, rahatsız durum, son senelerde sık 
sık kendisini belli etmiştir. Her yıl üniver
siteye öğrenci alınma zamanları meydana ge
len olaylar; Trabzon Üniversitesinde geçen yıl 
öğrencilerin, öğretimin aksaklığından, öğret
mensizlikten şikâyetleri ve ileri sürdükleri ta
lepler hep bilinmektedir. 

Kaldı ki, 1964 te Cumhuriyet Senatosu üni
versite konusunnda bir araştırma yaptırmak 
kararı almıştır. Bütün üniversitelerin yönetim 
kurulları ile, öğretim üyeleriyle temaslarda 
bulunmuş, büyük bir rapor hazırlamıştır. Bu 
rapor Şubat 1966 yılında, yani şimdiki Adalet 
Partisinin iktidarında ve onun Hükümetinin 
zamanında Senatoda uzun uzun görüşülmüştür. 
Binaenaleyh dertler çoktan beri ortadadır ve 
(bilinmektedir. Ve Senatonun hazırladığı çok 
ayrıntılı, etraflı rapora bakıldığı zaman görül
mektedir ki, bugün öğrencilerimizin ortaya 
attıkları şikâyetler ve dilekler o raporda aynen, 
öğrenciler tarafından değil, üniversite yöneti
cileri tarafından, üniversite öğretim üyeleri 
(tarafından ortaya atılmış ve dileklerde bulu
nulmuştur. Demek ki, ortada öğrenci ve öğre
tim kadrolarından ayrı olarak objektif şartlar
dan, eğitim düzeninden, eğitim politikasından 
doğan birtakım sorunlar vardır. Mesele, o ta
raf mı, bu taraf mı haklı meselesi olmaktan 
ziyade bu objektif durumu tahlil etmek ve bu 
durumda mesele nelerden doğuyor onu bulup, 
o şartları düzeltmektir. 

Meselâ, bugünkü konuşmalarda benden ön
ce sayın hatipler üniversitelerde modern anlam
da bilimsel öğretim ve eğitim yapılmadığını 
belirttiler, haklıdırlar. Bir kısım üniversite 
'öğretim üyelerini tenkid ettiler, işi ticarete 
dökmüştürler, kazanç peşindedirler, kitap ti
careti yapmaktadırlar.» diyorlar. 

Ama o rapora baktığımız zaman görüyorsu
nuz ki, üniversite öğretim üyeleri ve yönetim 
kurulları da aynı konulardan şikâyetçidir. 
Faraza, Ankara Üniversitesi yöneticileri bu 
raporda aynen: «Bugün üniversitelerimizde mo
dern ilim yapmanın, öğretim yapmanın imkânı 
yoktur, bir ortaçağ öğretimi vardır, araştır
malar yapılmamaktadır, hâlâ hoca söylemek

te, hocanın ağızdan söylediğini öğrenci not tu
tup imtihanda hocaya tekrarlamaktadır.» diye 
şikâyet etmektedirler. 

Şimdi, hocaları tek tek suçlamak kolay. 
Üniversite camiasında işi ticarete dökmüş hoca
lar bulunabilir ve vardır, ama kısaca şunu be
lirteyim ki, her ne kadar Sayın Bakan düzen 
sözünden hoşlanmazsa da, bizim her zaman 
belirttiğimiz gibi, kapkaççı bir düzen içinde, 
eğitim çevrelerinin dışında kolayca paraların 
kazanılıp vurulduğu bir ortam içinde, bir 
toplumun kesimleri daima birbirine bağlı oldu
ğuna göre, o zihniyet elbette ki, maalesef, eği
tim çevrelerine de bulaşacaktır. Ama hemen 
belirteyim ki, bu yönden bütün üniversite öğ
retim kadrolarını suçlamak haksızlık olur. 
Hele yeni kuşaktan öğretim üyeleri arasın
da gerçekten Batı standartlarına göre yetiş
miş ve dar imkânlar dahilinde dahi Batının 
ilim standartlarına uygun şekilde çalışan, eser 
vermeye gayret eden genç elemanlarımız var
dır. Bilimsel eser vermek, bilimsel eğitimde ve 
öğretimde bulunmak yalnızca öğretim üyesinin 
şahsi niyetine ve teşebbüsüne bağlı bir şey de
ğildir. 

Yine bu raporda uzun uzun belirtilmiştir ki, 
üniversitelerimizde kitaplık kolaylıkları noksan
dır, kütüpaneler yeterli değildir. Bâzı enstitü 
ve fakültelerin kitaplıkları yeterli derecede 
olsa bile kitapları koyacak yer yoktur. Mese
lâ, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinden bir 
profesör, «Kitaplarımızı koyacak yer bulamıyo
ruz, koridorlara mı koyacağız, şaşırdık.» diyor. 
«Bir kütüpane memurumuz var, o da ancak 
saat beşe kadar bekliyebiliyor, onun için öğ
rencilerimizin beşten sonra veya sabahın er
ken saatlerinde, Avrupa'da olduğu gibi kütü-
panelerden istifade etmesi imkânı bulunmıyor» 
diyor. Diğer bâzı fakültelerin pek çoğunda ki
taplıklar esasen yeterli değildir. 

Gene bu raporda belirtiliyor ki, yayınlar 
için verilen tahsisat gerekli kitapları dahi çı
kartmaya yetmemektedir. Bir fakültenin öğre
tim üyesi gene «bu sene 80 tane kitap teklifi 
var yayınlanmak üzere, halbuki verilen ödenek 
ancak 10 - 15 kadar kitabı yayınlamaya yete
cek kadardır» diyor. İkincisi lâboratuvar im
kânlarımız yok, pratik çalışma imkânlarımız 
yok. Meselâ, Ankara Tarım Fakültesi; «öğren-
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çilerimiz nazari olarak yetişiyorlar, çünkü 
pratik yaptırmak için çiftliğimiz yok, tarlamız 
yok» diyor. 

Eu kolaylıklar olmadan nasıl bilimsel araş
tırma olacak, bilimsel araştırma verecek, Dün
ya ilmine katkıda bulunacak? Kaldı ki, bugün 
gerek müspet ilimlerde, gerekse sosyal ilimler
de bilimsel çalışma bir ferdî çalışma olmaktan 
çıkmış, bir ekip çalışması haline gelmiştir. O, 
17 nci, 18 nci asırda ve nihayet 19 ncu asırda 
kalmıştır, böyle ilme kendiliğinden heves edip 
de kendi başına bir alanda çalışan insan. Bugün 
bilimsel çalışma bir iş bölümü ve bir arada bir 
ekip çalışmasıdır. Bunlar için de tahsisat yok. 
Sosyal ilimlerde çalışan bir öğretim üyesi mem
leketin meselelerini yerinde etüdedebilmek 
için bir ekip halinde köylere, kasabalara şehir
lere gitmek ve orada haftalarca, aylarca kal
mak mecburiyetindedir. Bu ise büyük tahsisat, 
büyük fon istiyen bir iştir. Binaenaleyh, bütün 
bilimsel çalışma ve araştırma için bu şartlar 
hazır değilken «üniversite öğretim üyelerimiz 
neden bilimsel çalışmalar yapmıyorlar, neden 
ilme katkıda bulunacak orijinal eserler vermi
yorlar»; diye ithamda bulunmak biraz haksız
lık olur. 

Öğretimin modern üniversite seviyesinde ol
mayışına gelince : Bunun da nedenleri gayet 
açık. Bakın, raporda ne deniyor? «500 öğrenci 
iıçin yapılan Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya 
Fakültesinde bin öğrenci vardır. Hukuk Fa
kültesinde 200 kişilik sınıflarda 2 ilâ 4 bin öğ
renci vardır.» Gene raporda belirtiliyor o ta
rihte, yani bundan iki sene evvelisi «normal bir 
tedrisatta bulunacak olsa ancak 10 bin öğren
ciye tedrisat yapabilecek bir durumda clduğu 
halde, 30 bin öğrenci vardır.» Şimdi, sınıfların 
bu kadar kalabalık olduğu bir durumda gene 
öğretim üyeleri şikâyet ediyorlar. «Lâtince gi
bi bir dili hoparlörle 400 - 500 öğrenciye ver
mek durumunda kalıyoruz» diyorlar. Sınıflar 
böyle bu derecede kalabalık, dersler hoparlörle 
verilmek durumunda olduğu zaman bu eğiti
min ve öğretimin modern bilimsel seviyede ol
ması nasıl beklenebilir. 

Gene bu Senato raporunda öğretim üyeleri 
kendileri belirtiyorlar : «Batıda müspet ilim
lerde öğretmenlerin öğrenciye oranı bir öğret
mene 4 ilâ 5 öğrencidir. Sosyal ilimlerde bir 

öğretmene 8 ilâ 10 öğrencidir» Bizim üniversi-
teleıinıizde ise bu oran yüzleri bulmaktadır. 
Eiı iğretim üyesine 80, 100 veya daha fazla 
öğıenci düşüyorsa o öğrenci ile öğretim üyesi 
a,ar;inda gerekli yakm temas nasıl kurulabilir, 
öğretim nasıl modern bilimsel seviyede yapıla
bilir? Çünkü bilimsel seviyede öğretim demek, 
artık hocanın kürsüden takrirde bulunması de
mek değildir. Hocanın küçük gruplar halindeki 
öğrencilerle beraber seminer çalışmaları yap
maları, araştırmalar yapmaları demektir. Bu
günkü üniversite eğitiminde hoca herşeyi bilen 
ve herşeyi öğreten bir insan değil, öğrenciden 
daha fazla olgun, daha fazla bilen, ama daima 
kendisini de yeni şeyler öğrenmek ve araştır
mak mecburiyetinde olan insandır ve talebesiy-
le beraber küçük gruplar halinde işbirliği ya
parak beraberce araştırma yapacaklardır ve 
üniversite öğretiminin gayesi çoğuca birtakım 
bilgileri vermek ve onun kafasında bir bilgi 
deposu kurmak değildir. Bugün ilimler o ka
dar genişlemiş ve heran o kadar yeni buluşlar 
meydana gelmektedir ki, bunları verebilmeye 
maddeten imkân yoktur. Vermek bakımından, 
öğretmek bakımından ancak esas, temel bilgi
ler verilir. 

Üniversitede hattâ üniversitede değil, bu
gün bütün öğrenim seviyelerinde, orta ve hattâ 
ilkokul öğrenim seviyesinde modern pedagoji
ce yapılan, uygulanan usul bilgi vermek değil, 
daha ziyade çocuğa gereken bilgileri nasıl bu
labileceğini öğretmektir. Meselâ, bir kühüpane 
na ;Jİ kullanılabilir, bir kütüpanenin katalok!a-
rmcîan bir bibliyografı nasıl çıkarılabilir, bir 
konuda birşey öğrenilmek isteniyorsa bunun 
kaynaklan nerede bulunabilir, bunlar öğretilir. 
Deneyler nasıl yapılır, müşahedeler nasıl ya
pılır, bilimsel metot nedir, bu öğretilir, an
cak, bilginin temeli verilir, bilgi bugün çok 
geniş olduğu için her an genişlemekte oldu
ğu için, çocuğa asıl bir formasyon verilir, bir 
metot verilir. Sizin 2 000 - 4 000 talebeli üni
versitelerinizde derslerin bir takrir halinde 
hoparlörle verildiği bir durumda elbette ki, 
öğretim modern üniversite seviyesinde olamaz 
ve bunun kabahati de öğretim üyelerine yük-
letilemez. Demek ki, gerek öğretim üyeleri
nin, gerekse öğrencilerin hemen hemen aynı 
şikâyetleri ileri sürmeleri, aynı dertleri orta
ya koymaları gösteriyor ki, meseleyi kökün-
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den alıp bir eğitim politikası ve uygulaması 
olarak telâkki etmek mecburiyetindeyiz. An
cak, böyle olursa bu meselelere bir çözüm yo
lu bulunabilir. 

Bugün öğrencilerimiz ne istiyor? Bir defa 
öğrencilerimizin hareketinden şunu anlıyoruz 
ki, kendileri gerçekten bir üniversite eğitimi 
yapmadıklarının farkındadırlar ve gerçekten 
bir üniversite eğitimi yapılmasını istiyorlar. 
Bâzı çevrelerde, bâzı gazetelerde söyle görüş
ler ileri sürüldü; efendim, gayet kolayından 
imtihan geçip, gayet kolayından diploma almak 
istiyorlar. Onbinlerce Öğrenci arasında bövle-
leri de bulunabilir. Ama hareketin tümünün, 
defalarca basma aksettirdikleri dileklere ve 
nihayet bir kitapçık halinde neşretmiş olduk
ları dileklere bakarsanız görürsünüz ki, genç
liğimin hic de öyle kolayca imtihan srenip. ko
layca diploma alma pe«inde delildir, tama
men akdine, mercek bir üniversite eğitimi is
temektedir ve bu<mn bu eğitimi alamamak 
durumunda olmanın ıstırabı içindedir. Gençle
rimiz bu bilince gelmiştir. 

Durum diğer bir hususu daha gösteriyor; 
gençlerimiz bu üniversite eğitiminden geçtik
ten sonra istikballerinin garanti altında olma
dığını, bir aydın işsizliği ile karsıkarsıya ol
duklarını anlamakta ve bunun da bir çaresinin 
bulunmasını haklı olarak memleket yönetici
lerinden beklemektedirler. Bugün birçok saha
larda olduğu gibi, bu sahada da memlekette 
bir çelişki vardır. Bir taraftan kalkınmamız 
için yetişmiş, ihtisas sahibi olmuş eleman
lara ihtiyaç vardır, diğer taraftan da böyle 
yetişmiş olan gençler iş bulamamakta ve 
«aydın issizliği») diye bir mesele ortaya çıkmak
tadır. Bu da iste, aslında düzen bozukluğu
nun tecellisinden başka bir sey değildir. 

Şimdi ortada objektif bir durum olduğuna 
göre ve meselelerin, dertlerin ne olduğunda, 
deminden beri sözünü ettiğim rapora göre, 
hem öo-retim üyeleri, hem de öğrenciler muta
bık olduğıma göre, somut teklifler nelerdir? 
Sayın Başbakan Çarşamba günkü konuşma
sında bunun üzerinde bilhassa durdu; mese
leler büyütülmesin, izam. edilmesin, polemiğe gö
türülmesin, somut çözüm yolları getirilsin. 
dedi. Ama, ben bu konuşmamla belirtmek is
tedim ki, meseleyi sadece dar acıdan, yani 
sadece şu boykot, işgal olayları nasıl önlene

bilir, gibi dar ve şekilci bir açıdan alacak 
olsak dahi, bu olayların izalesi yine mesele
leri temelinden, geniş bir açıdan almayı ge
rektirmektedir. Bu durumda bizim somut 
olarak ilk yapacağımız teklif; üniversitenin 
yetkili organlarının biran önce gençlik temsil
cileri ile temas kurmalarıdır. 

Dileklere baktığımız zaman, her ne kadar 
bir kısmı özel teferruatlara aittir, her fakül
tenin kendi iç yönetmeliğine, özel şartlarına 
aittir ama, esas dilekler şu, bu fakülteye de
ğil, tüm üniversiteye ait temel dileklerdir. 
Bundan dolayı her fakültenin özel şartları 
için o fakülte organları ile öğrenciler arasın
da özel temaslar ve görüşmeler yapılsa da
hi, bizce esas olarak bütün üniversitelere şâ
mil, artık bilemiyorum, üniversitelerarası 
kurul mu olur, yahut bütün rektörlerin tas
vibi ile mevdana getirilecek özel bir komisyon 
mu olur. böyle bütün üniversitelere şâmil me
seleyi bütün üniversiteler adına konuşacak bir 
üniversite organı ile öğrencilerin temsilcileri 
biran evvel eşit şartlar altında, eşit sayılar
da masava oturarak meseleleri karşılıklı ko
nuşmalıdırlar. 

Bâzı çevreler, meselâ özellikle İstanbul Üni
versitesi Rektörü ve Senatosu; karşımızda 
muhatap yoktur, gibi bir tavır aldılar. Veya 
bir ara Millî Talebe Birliği veya Federasyonu 
gibi teşekküllerle meseleyi konuşmak tema
yülünü gösterdiler. Bu yanlıştır. Çünkü adı 
ereçen iki teşekkülün bu hâdiselerle bir iliş
kisi yoktur. Zaten son yıllarda bu teşekkül
lerin kongrelerinde öyle hâdiseler oldu ki, bu 
teşekküller talebeden kopmuş ve onu temsil 
edemez hale gelmişlerdir. 

Diğer taraftan boykot ve işgal hareketleri
ni yapan öğrenciler dağınık, başıboş bir 
manzara göstermemektedirler. Boykot komi
teleri vardır, issral komiteleri vardır, bu ko-
mitelerarası konsey vardır, görüşme organı 
vardır. Yani, kendi aralarında bir örgütlen
miş manzara göstermektedirler. 

Ayrıca bu komite ve konseylerde hukukan 
teşekkül etmiş resmî öğrenci, fakülte dernek
leri, onların temsilcilikleri de yer almakta
dır. 

Binaenaleyh üniversitelerin, demin anlattığım 
şekildeki bir organı bu öğrenci temsilcileri 
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ile karşıkarşıya gelerek bütün üniversitelere 
şâmil olan meseleleri konuşmalıdırlar. Yalnız 
bizim teklifimizde bir de şu nokta var; onu 
söyledim ama belki fark edilmedi, bu tem
sil eşit sayılarda olmalıdır. Yani, alınacak 
kararlarda öğrencilerin de etkin bir rolü ol
malıdır. Yoksa 14 kişilik bir öğretim üyesi 
heyetine iki tane, üç tane öğrenci temsilcisi 
alınırsa, bu öğrencilerin temsilciliği kâğıt 
üzerinde şeklî bir temsilcilik olur, çünkü 14 e 
karşı üç oyla orada öğrencilerin etkin bir su
rette görüşlerini müdafaa edebilmeleri, ka
rarları etkiliyebilmeleri imkânı kalmaz. 

Biz gençlerimizin mâkul, anlayışlı, sağduyu
lu olduklarına inanıyoruz. Demin de belirttiğim 
gibi, defalarca basma akseden dilekleri ve şikâ
yetleri ve bugün kitapçık halinde neşrettikleri 
dilekleri ve şikâyetleri gösteriyor ki, onlar me
seleleri şümullü ve temelden görmektedirler. 
Öyle kolay diploma almak, kolay imtihan geç
mek peşiiıde değillerdir. Şayet görüşmelere otu
rulduğu zaman belki kabili tatbik görülmiyecek, 
uygun görülmiyecek görüşler ileri sürseler bile, 
eğer kendileriyle gerçekten iyi niyetle, gerçek
ten eşit şartlar altında ve mâkul sebeplere da
yanarak müzakere edilirse, bâzı taleplerinin ne
den mümkün olmadığı gerçeklere dayanarak sa
mimiyetle anlatılırsa, onlar da elbette ki, diren-
miyecekler, bunu kabul edeceklerdir. 

Tekrar ediyorum, gençlerimizin mâkul oldk-
larına, sağduyu sahibi olduklarına ve isteklerin
de samimî olduklarına inanmak gerekir. Bu bü
tün üniversitelere şâmil olmak üzere yapılacak 
olan görüşmelerde ele alınacak meseleler, öyle 
görülüyor ki, şunlar olacaktır : « 

Birincisi, öğrencilerin yönetime katılması 
meselesi. Bu talebi haklı buluruz. Çünkü başka 
meseleler dolayısiyle de partim defalarca be
lirtmiştir, demokrasi sadece 4 senede bir sandık
lara oy atmak meselesi değildir. Demokrasi, bü
tün bir toplum düzeni, bir toplum görüşü, bir 
toplum felsefesi meselesidir. Anayasamızın ru
hu, prensibi de böyledir. Demokrasinin tatbik 
edildiği bir memlekette toplumun her kesimin
de, her örgütünde tabanın, idare edilenlerin ida
reye katılması, idarede söz sahibi olması, karar
lara iştirak etmesi gerekir. Binaenaleyh üniver
sitenin yönetimine öğrencilerimizin, demin söy
lediğim gibi, etkin bir şekilde, eşit sayılarda ka-
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tılması bu görüşülecek meseleler arasmdna ol
ması gerekir. 

Diğer bir konu, öğretim üyelerinin tam saat 
çalışması, dışarda çalışmaması meselesidir. Bu 
konuya öğretim üyeleri kendileri de değinmiş
tir, Senato araştırması sırasında. Elbette ki, üni
versite öğretim üyelerinden, bütün vakitlerini 
üniversitedeki vazifelerine hasretmeleri bekle
nir. Ama biraz da hakşinas olmak lâzım. Bütün 
zamanlarını üniversiteye hasredebilmeleri için 
üniversite öğretim üyelerinin maddi mânevi im
kânlarını yükseltmek gerekir ki, öğrenciler de 
taleplerinde bunu ileri sürüyorlar, hocalarından 
vakitlerini tamamen üniversiteye vermelerini ta-
lebederken, aynı zamanda diyorlar ki, onların 
hayat şartları, iktisadi durumları da iyileştiril
melidir. Sözünü etiğim Senato raporunda bir hu
kuk doçenti «Benim elime ayda net olarak 1 200 
lira geçiyor, bu 1 200 lira ile ben ailemi mi ge
çindireceğim, kendi dalımda yeni neşriyatı mı 
takibedeceğim, dergilere mi abone olacağım?» 
diyor. Binaenaleyh, bu tam çalışma meselesi ele 
alınırken aynı zamanda öğretim üyelerimizi dı
şarda iş aramaya mecbur bırakmıyacak şekilde 
terfih etmemiz de gerekir. 

Üçüncü nokta, hoca - öğrenci ilişkileri. Bu 
ilişkilerin tatminkâr olmadığı hususunda öğren
ciler kadar öğretim üyelerinin de aynı kanaatte 
olduğunu ve şikâyetçi olduğunu biraz evvel 
uzun uzun belirttim. 

Dördüncü nokta, burslar meselesi, yurtlar 
meselesi, öğrencilerin yaşama şartları meselesi
dir. Bunun teferruatına girmiyeceğim. Ama hiç 
şüphe yok ki, bursların hem sayısı fazlalaştırıl-
malıdır, hem miktarı fazlalaştırılmalıdır. Anka
ra, izmir, İstanbul gibi bir şehirde bir üniversi
te öğrencisinin ayda 250 lira ile asgari derecede 
olsun geçinebilmesine imkân yoktur. Bu bursla
rın adedi çoğalırken şuna da işaret etmek iste
rim, bugün üniversitelerimizde yapılan anketler 
gösteriyor ki, öğrenciler arasında köylülerden 
ve emekçi yoksul kütlelerden gelen ve üniver
sitede okuyabilen öğrenci sayılan çok azdır. Bi
naenaleyh, burslar çoğaltılırken, hem miktarca, 
hem sayıca her halde köylü çocuklarına da, işçi 
ve emekçi çocuklarına da üniversitede okumak 
fırsatını verecek surette bunlara özel konten
janlar ayrılmalıdır. 

Yurt meselesini de münferit bir mesele ola
rak almamak icabeder. Aslında üniversiteler bir 
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üniversite sitesi olarak kurulmalıdır. Üniversite
ler lâboratuvarları, kitaplıklariyle beraber, aynı 
derecede önemli olarak konferans salonları, top
lantı salonları, tiyatro ve sinema salonları, spor 
sahaları, öğrenci yurtları, lokantaları, kafeter
yaları ile beraber bir organik, bir bütün, uzvi 
bir bütün olarak teşkilâtlanarak düşünülmeli
dir. Tabiî bu meyanda öğrencilerin hem maddi 
hayat şartları kolaylaştırılmalı, gençlerimizin 
gayet haklı olarak belirttikleri gibi, konut bes
lenme ve sosyal ihtiyaçlar karşılanmadan öğren
ciden, gençten üniversite öğreniminde başarılı, 
randımanlı olması beklenemez. Bunlar sağlan
malıdır. 

Bugün bir boş zaman faaliyeti diye bir me
sele vardır; bir öğrenci bütün zamanını kütüp
hane veya lâboratuvarda geçiremez ama bu boş 
zamanı da bir üniversite öğrencisine yakışır şe
kilde değerlen direbilmelidir. Bunun için de sa
nat, edebiyat, spor faaliyetleri de organize edil
melidir. Sözünü ettiğim Senato raporunda öğ
renci teşekkülleriyle de temas edilmiş ve öğrenci 
teşekkülleri şimdi hatırlıyamadığım sayılarla 
veriyor ve diyorlar ki, en çok kahvehane İstan
bul Üniversitesinin etrafında teşekkül etmiştir; 
oranlarını, sayılarını veriyorlar diğer mahallere 
nisbetle. Neden? Çünkü öğrencinin ders saatleri 
dışında gidebileceği bir yer yok. 

Diğer konuşulabilecek bir mesele, üniversite
ye giriş meselesi. Bugün öğrencilerin üniversite
ye girişlerine kabiliyetlerine göre olmakta
dır, ne de isteklerine göre olmaktadır. Öğren
ciler hep bildiğiniz gibi 4 - 5 yere birden mü
racaat etmekteler, 4 - 5 imtihana birden girmek-
teler ve sonra mecburen hangisinde kendile
rine sıra gelirse o yeri almaktadırlar ve bu
nun neticesi çocukluğundan beri mimarlığa he
ves etmiş, ona hakikaten bir arzu duyan bir 
öğrenci, hattâ basan fen kolundan iyi, pek
iyi derece ile mezun olduğu halde, test im
tihanında bilmiyorum ne gibi bir aksaklıkla 
kazanamıyor, ona mukabil hiç alâka duyma
dığı ve istemediği, diyelim İktisadi ve Ti
cari İlimler Akademisini kazanıyor. Bu bir 
yatırım israfıdır, eleman israfıdır, bir gen
cin istemediği, sevmediği, heves duymadığı 
bir kolda, sırf üniversite eğitimi görmek için 
girdiği bir kolda başarılı olmasına imkân 
yoktur. Hadi başarılı olsa bile hayatta o 
me3İe!kto başarılı olmasına imkân yoktur. Bi-

t naenaleyh, üniversitelere girş şeklini de de-
\ ğiştirmek ve öğrencilerin kabiliyetlerine, zc-
s 

kâlarma kendi istidatlarına ve isteklerine göre 
i şubeler, kollara girmesini sağlıyacak bir ele-
S me sistemini kurmak gerekir. 

Bu, öğrencilerle özerk üniversite organ
ları arasında yapılacak bu çeşit görüşmeler
den gayri ikinci bir safha olarak yapılacak 
şey, kanaatimizce, yeni bir üniversiteler ka
nunu hazırlanmasıdır. Öteden beri işitiriz, 
böyle bir kanun hazırlığı vardır. Söylentiler 
eğer doğruysa, bu yeni kanun, üniversiteleri 
daha demokratik bir hale getirecek yerde, 
daha anti - demokratik hale getirmek eğilimin
de irniş. Oysa,, yeni bir üniversite kanunu, üni
versiteyi kendi iç işleyişi itibariyle demok
ratik esaslara oturtan bir kanun olmalıdır. 
Bir köre, üniversitenin özerkliğine katiyen ha
lel getirmemelidir. 

Biraz evvel de belirttiğim gibi, demokrasi, 
toplumun her kesiminde gerçekleşecek bir 
yöntemdir. Her zaman her örgütte tabanın, 
idare edilenlerin idareye katılması, söz sa
hibi olması kararlara iştiraki demektir. Bi
naenaleyh, yeni üniversiteler kanunu, üniver
sitelerin kendi iç işleyişlerini demokratik 
esaslara oturtan bir kanun olmalıdır. Öğren
ciler yine eşit şartlarda ve eşit sayılarda bü
tün yönetim organlarına katılmalıdırlar, 
asistanlar katılmalıdırlar, doçentler katılmalı
dırlar ve akademik titrler, akademik statü 
farkları bir üst statüde bulunanların daha 
aşağıdakilerine, âdeta diktatörce tahakküm et
me vesileleri olmamalıdır. Eğer, asistanlık, 
doçentlik, profesörlük unvanları muhafaza edi
lecekse, bunlar ancak, meslekteki kıdemi, bi
limsel başarıyı ifade eden titrler olmalıdır. 
Ama, bir profesörün, profesörüm, diye do
çentlerine ve asistanlarına tahakküm etmesi, 
bir kürsü profesörüyüm, diye o derslerin yö
netiminde doçentlerine ve asistanlarına kendi 
bildiği yönde emirler vermesi şeklinde olmama
lıdır. 

Bugün deniyor ki, üniversitelerde bir asis
tanın kaderi bağlı olduğu profesörün iki du
dağının arasına bağlıdır. Böyle ise eğer, böyle 
demokratik bir üniversite olmaz. Bu, Anaya
samızın da ruhuna aykırıdır. Binaenaleyh, ge
rek üniversitelerin idaresi, gerekse öğretimin 
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teşkilâtlanması ve yönetilmesi tamamen demok
ratik esaslar üzerine kurulmalıdır. 

Benden önce konuşan bâzı sayın hatipler 
de değindiler;; üniversite eğitimi ile yüksek 
okul eğitim ve öğrenimini ayrı ayrı mütalâa 
etmsk gerekir, bu meseleyi de çözümlemek 
gerekir. Ben de iştirak ediyorum. Yüksek va
sıfta kaliteli eleman yetiştirmek, pratikte ça
lışacak elemanlar yetiştirmek daha ziyade yük
sek okulların görevi olmalıdır. Üniversitelerin 
görevi ise bilimsel araştırma yapmak, bilim 
adamı yetiştirmek ve dünya ilmine katkıda 
bulunacak ilim kollarını Türkiye'de de mey
dana getirmek olmalıdır. 

Ondan sonra, üçüncü kademede yapılması 
gereken iş, kanaatimce, bütün eğitim politika
sına ve uygulamasını ele almaktır. Bir kere üni
versite eğitimi ve öğrenimi ortaöğrenimden ay
rı olarak mütalâa edilemiyeceği tabiîdir. Lise
lerimizde gençlerimizin, gerçek anlamda bir 
üniversite öğrenimi yapacak seviyede çıkma
dığı bilinmektedir. Bâzı liselerde verilen dip
lomaların üzerine «Hocası, öğretmeni bulun
madığından dolayı fizik, matematik veya kim
ya okumamıştır» diye kayıt düşülmektedir. Na
sıl. olur? Liseyi bitiriyor, o dersleri okumamış, 
çocuk. Ondan sonra o çocuk üniversiteye gir
me imtihanını kazanmazsa, kazandığı takdir
de muvaffak olamazsa kabahat onun mudur? 
Binaenaleyh, üniversite meselesi kadar bütün 
bir eğitim meselesi vardır, özellikle bütün bir 
ortaöğretim meselesi vardır. 

Bugün Başkent Ankara'da dahi liselerde boş 
dersler olmaktadır. Bir lisenin fen şubesinin 
ikinci sınıfında, yani onuncu sınıfta kimya 
dersinde bir sene içinde üç öğretmen değişti
ği olmuştur. Aynı sınıfta cebir ve geometri öğ
retmeni hastalanıp birbuçuk ay izin aldığa için 
birbuçuk ay dersler, cebir ve geometri gibi bir 
konuda boş geçmektedir. Başkentte bu böyle 
olursa, taşrada nasıl olduğunu tahayyül etmek 
kolaydır ve zaten hepimiz de bilmekteyiz, va
ziyeti. Ortaöğretimde de sınıflar gayet kalaba
lıktır, öğretim üyesi sayısı azdır. Ama, diğer 
taraftan da üniversitelerden çıkan gençler, hat
tâ sosyal ilimlerden çıkanlar, yani öğretmen 
olabilecek olan. gençler vazife bulamamakta
dır. Böyle bir garip çelişkili durum vardır. 

Ortaöğretim bir başka açıdan da gayet 
önemlidir. O da çocuğun kişiliğinin bilhassa 

I şekil aldığı bir devredir. Kabiliyetlerinin, is
tidatlarının belirdiği bir devredir. Ortaöğre
timde sınıfların küçük olması, öğretmenle öğ
renciler arasında sıkı ilişkiler kurulması gayet 
önemlidir ve ortaöğretimde öğrencilere gele
cekte üniversiteye mi girecekler veya bir baş
ka meslek, teknik okula mı girecekler, bu ko
nuda bir yön verme, oryantasyon usulü ve teş
kilâtı tatbik edilmesi gerekir. Kapalı bir yön 
verme değil. Çünkü, orta eğitim safhasında pek 
de kabiliyetli görünmiyen bir öğrenci, meselâ 
lisenin son sınıflarına doğru açılabilir. Elâs
tiki bir yön verme, ama herhalde bir yön ver
me düşünmek lâzımdır. 

Ortaöğretimi çeşitlendirmek muhakkak lâ
zımdır, klâsik, akademik liselerden ziyade, tek
nik ve meslekî okulların hem sayısını, hem 
konular bakımından çeşidini artırmak lâzım
dır. Bu suretle de bilhassa köylü kütlelerinden 
genç kuşaklara, çocuklara ve yoksul halktan 
çocuklara tarımdan gayri kollarda yetişmek, 
başka mesleklere intisabetmek fırsatları veril
melidir. Bugün kabul edilmek lâzımdır ki, köy
lerdeki nüfusumuzun çocuklarına ve gençlere 
değil üniversite öğretimi, ortaöğretim kolları 
dahi. kapalıdır. Binaenaleyh, meslekî ve teknik 
okulların hem sayısını, hem konu bakımından 
çeşidini artırmak ve bilhassa köylü yeni ku
şakların, yoksul emekçi, halktan gelen çocuk
ların. yeni yeni mesleklere intisabetmesine bir 
imkân açmak gerekir. 

Nihayet bu eğitim politikasının yeniden gö-
I rüşülmesinde ve tesbitinde bir teklif olarak bir 

eğitim şûrası toplanması düşünülebilir. Böyle 
bir eğitim şûrası toplandığa takdirde, yine ay
nı teklifi ileri süreceğiz, her kademeden öğre
tim üyeleri kadar öğrenciler de iştirak etme
lidirler, eşit sayılarda ve eğitim politikası ve 
uygulaması demokratik şekilde, beraberce tes-

I bit edilmelidir. 
Nihayet dördüncü kademede, eğitim politi

kasının Kalkınma Plânı ile uyuşturulması mese-
I leşi gelmektedir. Deniliyor ki, bu üniversite eği

tim meselelerinin böyle kalkınmayla, Kalkınma 
I Plâniyle, kalkınma yönetmeliğiyle bir alâkası 

yoktur. İşte başka memleketlerde de aynı şekil
de öğrenci hareketleri olmaktadır, işte millî ge-

I lir seviyesi şu kadar yüksek olan isveç'te ve 
I sairede olmaktadır. Doğru, olmaktadır, ama bu 
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demek değildir ki, o memleketlerde dahi o genç
lik hareketleri o memleketlerin toplum düze
niyle, ekonomik düzeniyle ilgili değildir. O da 
onlarla ilgilidir. Bizimkilerde de bizimkiyle il
gilidir. Kaldı ki, eğitim politikasının plânla 
alâkadar olduğu Devlet Plânlama Teşkilâtınca 
öngörülmüştür. Plânda belirtilmiştir, her dalda 
ne kadar uzmana, ne kadar yetişmiş elemana 
ihtiyaç vardır. Ve yine kaldı ki, baştan beri 
sözünü ettiğim Senatonun araştırma raporun
da da bu husus önemle belirtilmekte,, aynen 
şöyle denilmektedir. «Türkiye'nin kalkınmasın
da birinci, önemli role sahibolan üniversitele
rimizin onbeş yıllık plân perspektifi içerisinde 
ne gibi görevleri olduğunu başlangıçta tesbit 
etmenin faydası sonsuzdur.» 

Yine denilmektedir ki, aynı Senato rapo
runda «Devlet Plânlama Teşkilâtiyle üniversi
telerimiz Millî Eğitim Bakanlığiyle sıkı bir iş
birliği yaparak kalkınma çabasiyle üniversite 
öğretim ve eğitimi arasında sıkı bir denge kur
mak zorundadırlar». Bu, hem nicelik, hem ni
telik bakımından lüzumludur. Çünkü önceden 
öngörmemiz ve hesaplamamız lâzımgelir. Tür
kiye'nin kalkınması ilerledikçe kaç doktora, 
kaç veterinere, kaç ziraat mühendisine, ziraat 
memuruna, kaç sağlık memuruna, kaç teknis
yene ve saireye ihtiyacolacaktır? Plân de
mek budur zaten. Plânın başka mânası yok, bü
tün bunları koordine etmek, uyuşturmak de
mektir hem de nitelik bakımından, Çünkü, sa
dece şu kadar sayıda doktora ihtiyaç vardır. 
şu kadar veterinere, şu kadar ziraat mühendi
sine ihtiyacolacak, demek kâfi değildir. Aynı 
zamanda ne nitelikte, acaba ziraat fakülte
lerimiz, veteriner fakültelerimiz, tıp fakültele
rimiz ve saire yüksek öğrenim müesseselerimiz 
bu kalkınmanın gerektirdiği nitelikte eleman
lar yetiştiriyor mu, o nitelikte bir eğitim veri
yor mu? Bu da bir meseledir. Binaenaleyh, 
uyuşturma sadece sayı bakımından değil aynı 
zamanda nitelik bakımmdadır. 

Ve nihayet, en son olarak en geniş mesele
ye geliyoruz. Bütün bu üniversite eğitimi, te
mel eğitim meseleleri' böyle sayı ve nitelik ba
kımından plân, kalkınma plâniyle ilgili oldu
ğu gibi daha temel olarak kalkınma felsefesi 
ve politikasiyle de ilgilidir. Şimdi, yine bana 
demesinler, «efendim doktriner görüşten, ide

olojik görüşten hareket ediyor» diye. Çünkü 
yine aynı rapordan, Senatonun araştırma ra
porundan bir yer vereceğim. Senato araştırma 
raporunda belirtiliyor, mehazlar, kaynaklar da 
veriliyor. Açığa vuruluyor ki, bugün Türkiye-
de gerek orta öğretimde, gerekse yüksek öğ
retimde öğrencilerin yığmağı, sosyal ilimler 
denilecek ilimlerdedir. Yani Edebiyat, felsefe, 
tarih, coğrafya, filoloji, sinoloji ve saire. Tek
nik ve fen kollarında ise öğrenci azlığı vardır, 
ve işaret olunuyor, bu, bir fasit daire veya çe
lişki doğruyor, deniliyor. 

Teknik ve meslekî elemanların fikdam, kıt
lığı, eksikliği kalkınmayı köstekliyor, gerekli 
elemanları bulmak zor oluyor. Ama diğer ta
raftan «Öğrencilerin bu şekilde dağılmış ol
masının, yani öğrenci çokluğunun teknik ve 
meslekî ve fen kollarında değil de sosyal ilim
ler denilen kollarda toplanmasının, yığın hali
ne geçmesinin esas sebebi, Türkiyenin az ge
lişmişlikten kurtulamamış olması, hızla sanayi-
leşmemesidir» deniyor raporda ve çok haklı 
olarak deniyor. Ha demek ki, mesele dönüyor, 
dolaşıyor Senatonun araştırma raporu bunu 
böyle söylüyor, en sonunda kalkınma politika
sına, yöntemine sanayileşme yöntemine daya
nıyor. 

Türkiye hızlı bir kalkınma yoluna girmedik
çe, ne yeteri sayıda teknik ve meslekî eleman 
yetişecektir, ne de kalkınma için gerekli ele
manlar bulunacaktır. Yani, bunlar iki şey bir 
birini etkiler durumdadır. Ama elbetteki ilim
de bağımsız faktör denilen faktör sanayileş
menin hızlanması, kalkınmanın hızlanmasıdır. 
Sanayileşme, kalkınma hızlanırsa ve bir de 
plânda da nicelik, nitelik bakımından gerekli 
oyunlar yapılırsa, o zaman öğrencilerin teknik 
ve meslekî kollara kayması mümkün olur. 

Halbuki iktidar partisinin programına aldı
ğı ve uygulamak istediği kalkınma yöntemiyle 
böyle bir hızlı sanayileşmenin gerçekleşmesine 
imkân yoktur, özel sektör eliyle sanayileşme
ye kalkmak, montaj sanayi ile, ambalaj sanayi 
ile şeye kalkmak, devletin fonlarını kamu ge
lirlerin: gene kamu giderleri için harcamak, 
bir Anayasa zorunluğu olduğu halde, beş yıl
da 7 milyara yakın fonları özel sektöre aktar
mayı düşünmek, bu Türkiyeyi kısa zamanda sa-
nayileşip az gelişmişlikten kurtulmasını sağlı-

| yacak bir yöntem değildir. 
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Binaenaleyh, Sayın Başbakanın ne kadar da 
boşuna gitmesce sonunda dönüyor, dolaşıyor me
sel bir düzen meselesi olarak görünüyor. Düzenin 
bozuk olduğu hiç değilse şu eğitim meselesinde, 
ünivemte meselesinde, şu Senatonun yapmış ol
duğu araştırma raporuyla meydana çıkmıştır. 
Mesele, onu, bunu şahıs olarak nitelemek de
ğil, sistemin niteliğini anlamak, onun bozuklu
ğunu anlamak, onu değiştirmektedir. Eğitim 
ise, kendi başına bağımsız bir saha değildir. 
Toplumun bütün kesimleri bir birine bağlıdır, 
bir biriyle karşılıklı etki halindedir. Binaena
leyh, eğitimdeki temel politikayı ve uygulama
yı değiştirp rayına oturtmak, memleketin kal
kınmasını doğru rayına oturtmak ayrı mütalâa 
edilmez ve kalkınma doğru rayına oturmadık
ça da bu meseleler kökünden halledilemez. 

Bununla beraber tekrar edeyim, bugün or
tada somut bir mesele vardır. Hiç değilse bu
günkü şartlar altında ne yapılması mümkün ise 
onun yapılabilmesi için, üniversitedeki duruma 
son verilebilmesi için, Üniversite organlarının 
yetkili talebe temsilcileriyle bir araya gelip, 
biran evvel, bu şartlar altında neler halledile
bilir, hiç değilse kısmen bunların görüşülmesi 
ve bir sonuca bağlanması gerekir. 

Saygılarımla. (T. i. P sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi gru-

pu adına Sayın Yalçın'ındır. Fakat Sayın Yal
çın yarın konuşmak istediğini ve şimdiki sıra
sından sarfınazar ettiğin bir önerge ile başkan
lığa intikal ettirmiştir. 

İkinci defa Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hilmi İşgüzar söz istemiştir. Siz ikinci defa 
konuşacak mısınız Sayın İşgüzar? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Konuşacağım 
efendim. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Sayın 
Başkanım, yarından kasdmız Pazartesi günü 
müdür? 

BAŞKAN — Evet, onu kasdettim. Çünkü 
yarın için Yüce Heyetiniz henüz bir toplantı 
kararı almadı efendim. 

Buyurun Sayın işgüzar. 
M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 

(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri, üniversite ve yüksek öğrenim meseleleri 
hakkında genel görüşme açıldıktan sonra biz 
de ikinci defa Millet Partisi Meclis Grupu ola

rak bâzı noktalara temas etmeyi faydalı gör
mekteyiz. 

Günlerden beri kamu oyunu işgal eden 
mesele Büyük Millet Meclisine geldikten son
ra, burada muhtelif parti gruplarına mensu* 
bolan sözcüler kendi görüşlerini geniş ve de
taylı olarak arz ve izah ettiler. Yalnız, hâdi
selerin bilhassa oluşum sebeplerini ele almak 
suretiyle bugünkü duruma bir çare bulmak ve 
bundan sonra gelecek hâdiselere şimdiden ted
bir almak maksadiyle bu genel görüşmenin 
faydasına biz de inanmaktayız. 

Bugün yüksek öğrenim gençliğinin giriş
tiği boykot hareketi birbirini takiple cemiye
timizi, özellikle büyük kültür şehirlerimizi 
yaygın halde kaplamış, cemiyeti ve yakınları
nı müteessir eder bir çapta gelişmeler göster
miştir. 

Yurdumuzun sosyal, ekonomik ve kültürel 
sorunlarının çözüm yeri olan teknik plânlama
nın yapılmasını sağlıyacak kaynakları bes
leyen üniversitelerimizde cereyan eden bu hâ
diselerin elbette ki sebepleri üzerinde durulmak 
lâzımdır. Şunu memnuniyetle belirtmek mecbu
riyetindeyiz; bir taraftan öğrenciler bu hare
kete girerkenbunun tamamen kendi iştiyak
larından doğduğunu ileri sürerken, diğer 
yönden de Hükümet bunların yapmış olduk
ları boykot hâdisesi karşısında gerçek mânası 
ile fiilî bir müdahalede bulunmamıştır. Fiilî 
müdahalede bulunmamış olmalarının bir fay
dası ortaya çıkmıştır ki, o da üniversite so
runları yüzeye çıkmış, çeşitli tebliğlerle, bil
dirilerle istediklerini öğrenciler olarak orta
ya atmışlardır. Bu, hem öğrenci bakımından 
hem de meselenin halli bakımından memnuni
yet verici bir hâdisedir. Yalnız benden önce 
konuşan arkadaşlarım gibi, meselenin teorik 
vönlerini değil, gerçek yönlerini daha acık bir 
şekilde sizlere izah etmekte fayda mütalâa edi
yorum. 

Her ne kadar üniversite muhtariyeti mev
cut ise de, kuvvetler ayrılığına göre kurulmuş 
olan, memleketimizde bir düzen vardır. Yasa
ma, yürütme ve yargı organları tamamen ba
ğımsızdır ve bu bağımsızlık ancak birbirlerine 
saygılı olduğu müddetçe yasama organlarından 
çıkan kanunlar gerçek anlamı ile tatbik buldu
ğu ve bu kanunların, kararnamelerin ve ic-
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raatm da gerçek anlamı ile cemiyet ihtiyaçla
rına uygun şekilde tatbik edildiği müddetçe 
bir kuvvet kaşanır, canlılık bulur. Bunun gibi 
muhtariyet de, muhtar üniversite de gerek öğ
rencileri ile, gerekse öğretim üyeleriyle hükü
metlerin çıkardıkları, bilhassa gerçek kanun
lara saygılı olunduğu müddetçe muhtariyet ol
gunlaşır ve muhtar üniversitelere saygı baş
lar. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, muhtari
yet 1961 Anayasasının tedvininden sonra Ana
yasamızın 120 nci maddesinde yer almış ve bu, 
Anayasanın 120 nci maddesinde özel teşekkül
ler olarak gösterilmiştir. Buna göre cemiyetin 
içerisinde yer alan ailelerin ilkokul çağından 
itibaren orta, lise ve ondan sonra çeşitli yol
larla üniversiteye giren öğrencilere her türlü 
imkânların verilmesini, onların sınava tâbi 
tutulmasını, onların iyi bir şekilde geliştiril
mesini sağlıyaeak olan muhtar üniversite ve 
muhtar üniversitenin bilhassa en büyük or
ganı olan Senatonun hazırlıyaca.ğı kanunlar 
ve onların hazırlıyacağı yönetmeliklerle temin 
edilecektir. 

Anayasada üniversitemiz idari ve ilmî yön
den muhtar olmakla beraber, 657 sayılı Dev
let Personel Kanununa ek bir tazminat kanunu 
çıkarılırken bilhassa üniversitelerimizin malî ba
kımından muhtar olmadığına ilişkin olan fık
rası üzerine, üniversitenin mânevi şahsiyetini 
temsilen rektörler dâva açmışlar ve Anayasa 
Mahkemesi bu maddeyi iptal etmiştir. Bu iptal 
ile, bugün gerçek mânası ile üniversite bizim 
memleketimizde idari ve ilmî sahada olduğu ka
dar, malî yönleriyle de muhtar bir durumda te
lâkki edilmektedir. Bu, memnuniyet verici bir 
meseledir, biz buna birşey demiyoruz. Ancak, 
muhtariyetin çeşitli faydaları yanında o olgun
luğa erişmiş olan insanlardan da çeşitli menfa
atleri cemiyet olarak beklemek hepimizin hak
kıdır. 

Yalnız, biz genel görüşmenin açılması lehin
de olduğumuzu beyan ederken de belirttiğimiz 
veçhile, hükümetler muhtar olan müesseselerin 
gelişmesi yönünden, maddi bakımdan olduğu 
kadar mânevi yönden de onların desteklenme
sini sağlıyacaktır. 

Bunun yanında biz dengeli bir kalkınmanın 
yapılabilmesi için; her şeyin plâna bağlandığı 

bir sırada da, muhtar üniversitelerin bilhassa 
zinde kuvvet olarak, en büyük kuvvet olarak 
telâkki edildikleri bir sırada, ondan da bâzı 
şeyler bekliyeceğiz. Bu, bizim parlâmento ola
rak, Büyük Meclis olarak ve millet olarak hak
kımızdır. Bununla, bizim muhtariyetin aleyhin
de olduğumuz bilhassa anlaşılmamalıdır. An
cak, bütün ileri memleketlerde muhtariyet kis
vesi altına girmiş olan bâzı müesseselerin ham
leci faliyetleri olmuştur, cemiyete birşeyler ver

miştir, birşeyler katmıştır. 
Bugün elimizde olan, basına intikal etmiş 

olan yazıların tümünü tetkik ettiğimiz zaman 
görüleceği gibi, ayrıca her fakültenin resmen 
imzayı muhtevi bildirilerini tetkik ettiğimiz za
man görüyoruz ki, mesele çeşitlilik arz etmek
tedir. Devamlı bir şekilde köklü reformdan 
bahsedildiği halde, bizden önce konuşan kıy
metli arkadaşlarımızın hiçbirisi üniversitenin 
beklediği köklü reform nedir, bu meseleyi orta
ya koymaları icabederdi. 

Bunun dışında, bilhassa öğrenci teşekkülle
rinin faaliyetlerini takviye eden ve resimlerini 
gördüğümüz kıymetli ilim adamlarının da kök
lü reformdan ne anladığını izah etmeleri, kamu 
oyuna, buraya getirmeleri icabederdi, Bunları 
da görmüyoruz. Sadece bir köklü reformdan 
bahsediliyor; üniversitede köklü reform... Ne
dir bu?.. Bunun mânasının bilinmesi lâzımge-
lir. Bu köklü reformun mahiyetinin bilinmesin
de fayda vardır ve çeşitli çalışmalarla elde edi
len bilgilerin ışığı altında bir kanun tasarısı 
halinde, bir kitap halinde, bir gerek hükümet
lere, gerek meclislere sunulması icabeder. 

Biz bugüne kadar üniversite camiasının ve 
üniversitenin muhterem öğretim üyelerinin bu 
köklü reformdan anladıkları mânayı muhtevi 
bir raporu görmedik. Onun için, sadece biz 
kendi görüşümüz olarak ve memleketin gerçek
leri bakımından bugün tamamen Büyük Millet 
Meclisine aksetmiş olan hâdiselerin üzerinde 
durmak suretiyle bu sebeplerin ne şekilde gide
rilmesi lâzımgeldiğini, niçin bu hâdiselerin ol
duğu hususunu biraz olsun izah edeceğiz. 

Bugün Erzurum Üniversitesi de dâhil olmak 
üzere, sonradan açılmış olan diğer üniversite
ler, Eskişehir, Ankara, istanbul ve izmir, bu
nun muhtelif fakülteleri; Ziraat Fakültesi, Hu
kuk Fakültesi, Dil - Tarih ve Coğrafya Fakül-
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teleriyle, iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi, 
Yüksek Denizcilik Okulu, Sağlık Yüksek Okul
ları, Gazetecilik okulları ve olgunlaşma enstitü
leri tamamen boykota gitmişler ve işgal olayla
rı ile meşgul olmuşlardır. Bunların özel ve ge
nel istekleri ortaya atılmıştır. Bunun üzerinde 
durmak lâzım, özel istekler, genel istekler.. Ve 
neticede bu isteklerin ne şekilde giderileceği 
meselesi ortaya atılacaktır. 

özel istekler olarak kısaca bâzı fakültelerin 
isteklerini arz etmek istiyorum. Dil - Tarih ve 
Coğrafya Fakültesinin hemen hemen bütün bil
dirisini teşkil eden isteklerin başında, yardımcı 
lâtincenin kaldırılması ve mezun olan mensup
larına iş temin edilmesi. 

Fen Fakültesi, tamamen kendi çalışmalarının 
daha iyi ve randımanlı bir şekilde yapılabil
mesi için fakültelerinde yetersiz olan malzeme
nin artırılması, lâboratuvarların zenginleştiril
mesi ve kendi arsalarına yurtların yapılması 
suretiyle yurtlardan istifade edilmesi meselesi. 

Ankara, izmir, Erzurum Ziraat Fakülteleri 
ise maaşlı ve yövmiyeli ziraat mühendisleri 
arasındaki ücret farkının giderilmesini birinci 
plânda hedef olarak seçmiş bulunmaktadır. 

Ege Tıp Fakültesi, fizik kimya, botanik gi
bi PCN derslerinin tamamen kaldırılmasını ta-
lebetmektedirler. 

Hukuk Fakültesi, yine malûm olduğu üzere, 
elemelerin kaldırılmasını, barajın değiştirilme
sini, harçların dondurulmasını istemekte, ma
zeret imtihanlarının da yeniden tesis edilmesi
ni ileri sürmektedir. 

iktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin hep
si üniversite olmak arzularında ve üniversite 
fakülteler haline getirilmelidir, diyorlar. 

Yüksek Denizcilik Okulu ve Olgunlaşma 
Enstitüleri ise bunlar da okulların, akademile
rin fakülte gflbasını, üniversite olmasını iste
dikleri gibi, irajılar da bir kademe daha yukarı
ya gitmek suretiyle akademi unvanına kavuş
turulmasını talebetmektedirler. 

Yüksek Hemşire Okulları, bunlar da boyko
ta katılmışlardır. Bunlar da bâzı derslerin kal
dırılmasını ve akademi haline getirilmesini, 
mecburi hizmetlerin dört yıla indirilmesini iste
mektedirler. 

Olgunlaştırma enstitüleri ise, belge yerine 
diploma talebinde bulunmaktalar ve bunların 

ı mücadelesini bu söylemiş olduğumuz özel istek
ler desteklemektedir. 

Şimdi bunun dışında, tamamen özel istekle
rin dışında bütün öğrencileri yakından ilgilendi-

I ren bir de genel istekler vardır. Bu istekler bil
hassa öğrenci yurtları meselesi, kredi ve burslar 
meselesi, beslenme ve sağlık sorunlarının daha 
iyi bir şekilde çözümlenmesi, ders araç ve kitap 
işlerinin düzenli hale sokulması, fakülteye alı
nan öğrencilerin kısıtlanması, kayıtlanması. Bu, 
birçok fakültelerde bilhassa Dil - Tarih ve Coğ
rafya Fakültesinde, Hukuk Fakültesinde alman 
talebelerin çokluğundan bahsedilmekte ve sade
ce girmiş olan insanların buradan mezun olması 

I istenmektedir ki, bunun temelinde elbette ki, 
Millî Eğitim Bakanlığının takibedeceği plânla 
ilgili maarif politikası ile halledilmesi lâzımge-
len meseleler vardır. 

Fakülteye alman öğrencilerle birikte, bihas-
sa öğretim üyelerine, dokunan, öğretim üyeleriy
le ilgili şikâyetlerin başında da bilhassa Tıp Fa
kültesinde ve Hukuk Fakültesinde öğretim gö
revlisi olan profesörlerin yani, doçent ve profe
sörlerin dışarda vazife almamaları, full-time 
şeklinde devamlı olarak öğretim işleriyle meşgul 
olması, öğrencilerin yetiştirilmesinde daha fay
dalı olabilmesi için tamamen faküteye çevril
mesi istenmektedir. 

Bunlara kısaca şöyle bir baktığımız zaman, 
halledilmesi lâzımgelen meseleler olarak tadad-
edildiği zaman biri tamamen malî ve Hükümeti 
ilgilendiren, diğerleri ise tamamen iç mesele, 
yani Senatonun, doğrudan doğruya fakülteyi 
tedvir eden yöneticelerin alacağı kararlarla hal
ledilmesi icabeden meselelerdir. Bu boykot hâ
disesi, saddece arz ettiğim bu sebeplerden dolayı 
çıkmış olsa bile, gelecekte bu daha büyüyecek
tir. Onun için alınması lâzımgelen tedbirlerin 
üzerinde daha geniş durulmasında fayda mülâ
haza etmekteyiz. 

Bütün öğrencilerin içinde bulundukları bu
nalımın çeşitli nedenleri üzerinde fazla durmak 
istemiyorum. Çünkü bunlar bilhassa İkinci Beş 
Yıllık Plânın müzakeresi sırasında hem parti 
sözcüleri, hem de muhtelif milletvekilleri arka
daşlarımızın millî gelirimizi, bunların dağılışının 
rakamlar itibariyle ne şekilde olduğu, bölgeler 
arasında dengenin meveudolmadığı, millî kay-

I naklarm her yerde bir olmadığı ve bunun neti-
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cesi olarak da memleketimizde hayvancılıktan, 
çobanlıktan ziraata, ziraattan da sanayie geçi
şin bir merhale olduğu ve uzun bir zaman iste
diği, fertlerin fakir olması sebebiyle çocukları
na maddi bir katkıda bulunamadıkları hususla
rının ilâve edilmesi icabeder. 

Bugün gerçek şudur ki, öğrencilerin çoğu
nun bu bunalım içinde bulunuşlarının başında 
malı sıkıntı gelmektedir. Avrupa'dan bahsedildi 
daha evvel. Avrupa ile bizim memleketimiz hiç
bir zaman mukayese edilemez. Bugün memleke
timizin bâzı köşelerinde hâlâ yol yok, su yok, 
ışık zaten köylerin çoğunda yok ve ilkokulu bi
tirmiş olan insanlar bir bitki hayatı yaşarlar, 
yani, ilkokulu bitirdikten sonra, bir bitki gibi, 
bir sam rüzgân gelir onu eritir, kendi babasının 
veyahut da ecdadının yaşadığı yaşantıyı yaşa
tır ve ilkokuldan sonra müstahsil durumuna ge
çemez. 

Daha önceki arkadaşlarımız geniş olarak ko
nuya dokundular. Yani, ilköğretimden sonra 
bunlara bir veçhe vermek, bunları iyi bir şekil
de eğitime tâbi tutmak suretiyle muhtelif saha
lara bunları aktararak müstahsil hale getiril
mesi sağlanmalıdır, denildi. Bu kolay olmıya-
caktır bizim memleketimizde. Yalnız şimdilik 
yapılacak iş üniversite içinde yapılması lâzım-
gelen, bir de Devletin yapacağı mesele olarak, 
ayrı iki konuda halledilmesi lâzımgelen sorun
ları ele alıp çözüm yollarını aramak icabeder. 
Yalnız boykota katılan arkadaşlar dışarıdan faz
la talebe alındığından bahsederlerken, aşağıdan 
tazyik eden lise mezunları da; alınmamaktan, 
fakültenin kapılarının kapatıldığından bahsedil
mekte, demokratik memleketlerde billhassa eği
tim ve öğretimin fırsat eşitliğinin bahsedildiği 
yerlerde böyle şey, böyle düzen olmaz denmekte
dir. Yani, isterler ki, herkese fakültenin, üniver
sitenin kapılan açılsın, herkes oraya girebilsin. 
Bu nasıl olacak? İşte meselenin düğüm nokta
sını burası teşkil etmektedir. Yoksa talebelerin 
sınav meselesi, mazeret, eleme meselesi, baraj 
meselesi, kütüphanenin 24 e kadar açılması me
selesi bir saatlik zaman içinde Senatonun ala
cağı karar ve yönetmelikle halledilecek meşeler
dir. Bunlar esasında köklü, halledilmesi zorun
lu olan meseleler değildir. Dünyanın hiçbir ye
rinde yoktur bu zaten. Esas mesele, eğitim ve 
öğretim yapılabilmesi için Anayasanın 50 nci 

maddesinde de vaz'edildiği veçhile, vatandaşlar 
istediği tahsili yapabilmeli, eğitim ve öğretimde 
fırsat eşitliğinden istifade edebilmelidir. 

Fırsat eşitliğinden istifade edebilmek; eski
den Atatürk'ün bilhassa o inkılâp hareketlerin
den sonra, Sayın Profesör Turhan Feyzioğlu 
Beyefendi işaret buyurdular, geçe eğitimleri ol
muş ve çeşitli halkevlerinin faaliyetleriyle köy
lere kadar eğitim ve öğretim seferberliğine gi
dilmek suretiyle eğitmenler türetilmiş, yetişti
rilmiş ve bunlar büyük hizmetler yapmıştır. 
Ama, bugün yüzde 90 köylü çocukları imkânsız
lık karşısında esasında köyden şehre kadar gel
mek - bırakınız köyden şehre gelmeyi - bulun
duğu yerde ortaokulu bitirmek gibi bir imkân
dan da mahrum bulunmaktadır. Zaten bütün 
insanların okuması ve bir meslek sahibi olması 
için değildir, dünyanın hiçbir yerinde de mes
lek sahibi olmak için okunmaz, kültür almak 
için okunur, cemiyetin seviyesini yükseltmek 
için okunur. Ama her şeyden evvel maddi 
bir güce kavuşmak, ekonomik güce kavuşmak 
ve ondan sonra da bu söylediğim, arz ettiğim 
konuyu o şekilde kıymetlendirmek sırası gelir. 

Şimdi, geri olduğumuza göre, evvelâ Dev
let elini fakir olan mıntıkalara uzatmak mec
buriyetindedir. Bu da Devletin bizzat yapaca
ğı işler, üniversitenin bizzat yapacağı isler 
olarak mütalâa edilmelidir, diyoruz biz. Dev
letin bizzat yapacağı isler nedir bugün için ve 
varın için? Millî Eğitim Bakanlığı, Bütçe ve 
Plân Komisyonunda da söylemiş olduğumuz 
veçhile, Millî Eğitim politikasını tâyin ve tes-
bit ederek bunun akislerini plânında göster
mektir. Ne kadar eleman yetiştirilecektir, ne 
sayıda, ne kalitede? Buna arkadaşlar işaret et
tiler, ben dokunmak istemiyorum. Ancak, li
selerden gelen akın karşısında üniversitelerin 
daha sağlam olabilmesi ve bunalımın önlenmesi 
için, evvelâ sanayi dallarını ve kollarını geliş 
tlirmek, ilkokuldan sonra ortaokul ve onu mü-
taakıp sanat okullarına doğru gençliği kanali-
ze etmek, bu suretle üniversiteyi tazyik eden 
lise mezunlarını memleket ihtiyaçlarına uy*mn 
peki! ve miktardaki seviyeye indirmek olacak
tır. 

Teknik öğretim Türkiye id e önem ta«uyn 
Hv konudur. Ne yazıktır ki, İkinci Bes Yıl
lık Plânda, bilhassa teknik okulların kapatılma-
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sı cihetine gidildiği hususu burada tenkid edil
mişti. Bugün görüyoruz ki, teknik okullara, 
sanat okullarına, diğer meslek okullarına çok 
daha fazla ihtiyaç vardır. Bunların geliştiril
mesi Hükümete düşen, Devlete düşen en büyük 
maarif vazifelerinden birini teşkil etmektedir. 
Bunun yanında, bilhassa şehirlerden uzak olan 
köylerdeki kabiliyetli insanların toplanmasını 
sağlamak ve memleket hizmetinde bunlardan 
yarralanmak için, bölge okullarına doğru git
menin bilhassa faydası vardır. Sayın Millî 
Eğitim Bakanlığının takibedeceği politikada 
bilhassa geri kalmış olan mıntıkaların bölgesel 
yerlerini tesbit ve tâyin etmek suretiyle o mın
tıkalara bölge okullarını açmak suretiyle bu 
işi de kanalize edebilirler. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, yazılı nutuklar 
için tahsis edilen 20 dakikalık zamanınız bitti. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Okumuyorum Sayın Başkanım 

BAŞKAN — Efendim benim gördüğüme 
göre arada bir şifahen konuşuyorsunuz ve çe
virip çevirip tetkik ediyorsunuz. Ama okumu
yorum diyorsanız, önünüzdeki kâğıtların hepsi 
not ise mesele yok, devam edin. Heyeti Umu-
ıniyeden sadece tasvip alacaktım, yani sözünü
zü kesmiyorum, sadece onu yapacaktım. Ya
ni devam edecekseniz tasvip alacağım. Zaten 
Heyeti Umumiye hiçbir şekilde konuşmaların 
tahdidini düşünmüyor, herkes dilediği kadar 
konuşacaktır. 

Arkadaşımızın konuşmasının devamı husu
sunu tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 

(Devamla) — Teşekkür ederim. 

Millî Eğitim Bakanlığının bilhassa takibede
ceği politika bakımından, arz ettiğim okullara 
önem verilmesinin faydasını bu şekilde belirt
mek yerinde olur. Yalnız daha önce de söy 
lediğimiz veçhile; ilköğretimde ve ortaöğre
timde, vatandaşların üzerinden maddi külfe
tin kaldırılması bakımından, bilhassa tek tip 
ders kitaplarına doğru Maarif Bakanlığının 
eğilmesinin zamanı geçmiştir. Yani, aynı kay
naktan almak, aynı kaynaktan beslenmek, eği
tim ve öğretimde eşit kaynaklardan istifade 

etmek bakımından tek tip ders kitaplarının 
mutlaka meriyete sokulması artık lüzumludur. 
Bunun gibi, bilhassa ilkokul çağındaki çocuk
lara kitapların bedeva verilmesi, ortaöğretim ve 
lisede de tek tip ders kitaplarının okutulması, 
kıyafette yine bir birliğe varılması lâzımıdır. 
Memleketimizin fakir oluşunu bir tarafa bıra
kalım, öğretimde bilhassa imtihana girmek is-
tiyen, ortaokuldan sonra meslek imtihanlarına 
girmek istiyen insanların ayrı ayrı kaynaklar 
dan istifade etmesi onun başarısızlığı için bir 
sebebolur. Bu bakımdan Millî Eğitim Bakan
lığının bu husus üzerinde de önemle durması 
lâzımdır. 

Bunun dışında, az masraf edilerek daha iyi 
neticeye varılabilmesi için, köylerde yapılan 
okullarnı gerek çatılarından ve gerekse temelin 
den ve arsasından istifaJde edebilmek için, bil
hassa çift katlı okul tiplerinin seçilmesi de za
ruridir. Biz bunu birkaç kere Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesi münasebetiyle arz ettik, iltifat 
görmedi. Fakat, bu bir gerçektir gittiğimiz. 
temas ettiğimiz yerlerden öğrenmekteyiz ki, 
hem arsa kaybına, hem büyük masraflara mal 
olmakta, bu yüzden de çoğu köylerin okulsuz 
kalması gerçeği ile karşı karşıya kalmaktayız. 

Her ne kadar 1972 yılında okulsuz köy kal-
mıyacağı ileri sürülüyor ise de, bizim maddi 
imkânlarımızın mahdut oluşu karşısında bunun 
tahakkuk edeceğini tahmin etmiyoruz. Temen 
ni öderiz M, bu mesele, buyurulan şekilde 
1972 de tahakkuk etsin. 

Bunun yanında bilhassa üniversiteye düşen 
bâzı vazifeler vardır, bu noktaya da temas et • 
mek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin en büyük 
fikir kuvveti, zinde kuvveti telâkki edilen üni
versite, hiçbir zaman bir iki şehirin inhisarın 
da, bir iki hocanın inhisarında olamaz, bunun 
muhtariyetle ilgisi de yoktur. Erzurum ve Di
yarbakır'da açılan üniversitelere hoca bulun
madığı zaman tâyin yapmamak gibi bir durum
la karşı karşıya kalınmış bu fakir milletin büt
çesinden Erzurum'a 12 000 lira para verilmek 
suretiyle hoca temini cihetine gidilmiştir. 

O halde şimdi sayın üniversite mensupları
na sormak icabeder; üniversite muhtar ise, üni-
versite muhtariyeti memleketin bâzı yerlerinde 
fakülte veyahut da üniversite açılmasına mâni 
midir? Eğer oralara fakülte, üniversite açıla-
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caksa bunların hocaları nereden temin edile
cektir? Her şeyden evvel, hükümetlerden 
önce, Meclislerden önce en örnek hareketi üni
versite mensuplarının vermesi icabeder. Yani, 
Senatosu kararını verir, aynı dersi okutan bir
kaç tane hoca arasından münavebe yoliyle ders 
verdirilir, oradaki asistanı doçent oluncaya 
kadar bu iş halledilebildiği gibi, profesör ola
bilmek için doçentliğin en az iki, üç sene öyle 
geri kalmış veyahut da yeni açılmış üniversite
lerde yapılması ileri sürülebilir. Bunları Hü
kümet olarak veyahut da Meclis olarak ele al
mak mecburiyetindeyiz. Yani bu, üniversite
nin muhtar oluşuna katî surette gölge düşür-
mez, bu sosyal adalet ilkesine uygun olur, eği
tim ve öğretim politikasını takiple yükümlü 
olan Hükümetin de aynı zamanda vazifesidir. 

öğretim üyelerinin bir kısmı, dışarıda im
kân bulamadığı için, sabahtan akşama kadar 
-bizim Orman Fakültesinde hocalarımız öyledir-
lâboratuvardan ayrılmazlar ve ders verirler. 
Yine bizim hocalardan, Hukuk Fakültesinden 
ve Tıp Fakültesinden olan arkadaşlarımız, mes-
lekdaşlarından olan bir prfofesör arkadaşın ifa
de eylediği gibi, saat 6 da pijama ile imtiha
na çıkmışlardır, saat 9 da mahkemeye gitmiş
lerdir, ameliyathaneye gitmişlerdir, muayene
hanelerine gitmişlerdir. Bu yönü ile de üni
versitenin kendi kendisine bir çeki düzen ver
mesi icabeder. 

Öğretim üyelerinin ücretleri arasındaki eşit
sizliğin ' giderilmesi ve bunlar arasında âdil öl
çüler içerisinde, az ise yükseltmek suretiyle bu 
tenakuzu ortadan kaldırmak da lâzımgelir. 

öğrencilerin alınması meselesi, yine Millî 
Eğitim Bakanlığının tesbit edeceği plâna göre 
yapılıp, keyfî olarak sayın profesörlere, Se 
natoya bırakılmaması icabeder. Bunlar önce
den tesbit edilir ve tesbit edilen miktarlar bil
dirilir, onun üzerinden çocuklar sınavlara alı
nır, neticelerine göre fakültelere kaydı yaptı
rılır. Bu konu da gerçek mânasiyle hem öğ
rencileri, hem de memleketimizde bunlara 
ümit bağlamış olan insanları üzmektedir. 

Üniversite mensupları bugüne kadar aris-
tokratik bir zihniyetin tesirinden kndilrini kur
tar amamışlardır. Biz boykot hâdisesini, üni
versitenin zihniyetinde yapılacak reform için 
yerinde gördük. Çünkü, tamamen siyasetin 
dışında, objektif isteklerini tezahür ettiren bir 

toplum olarak üniversite mensuplarını gördük. 
İsteklerini kısaca gözden geçirdiğimiz zaman 
yüzde 80 inin halledilmesinin, üniversitenin 
senatosuna aidolduğunu kendi bildirileriyle 
tesbit etmiş bulunmaktayız. Ancak, gelecek 
için, Sayın Millî Eğitim Bakanlığının, poli
tikasını yürütürken plânlarında yer alan hu
susları bilhassa titizlikle takibetmesi yerinde 
olacaktır. 

Asistanların durumunu da bir iki kelime ile 
ifade etmek isterim, arkadaşlar, öğretim mües
sesesi, hür olan müessese fikirlere en çok say
gılı olunan bir yerdir. Asistan olan arkadaşla
rımız vardır, doçent olan arkadaşlarımız var
dır1, çok özür dilerim, asistanlık, profesörlerin. 
bir esiri mahiyetinde telâkki edilmiştir. Ger
çek mânasiyle bir arkadaşımız söyledi, «Asis
tanın istikbâli, herşeyi kendi kürsü profesörü
nün iki dudağının arasındadır» Üniversitede, 
bilhassa Tıp Fakültesinde, Hukuk Fakültesinde 
çoğu zaman asistanlar durmaz ayrılır. Diğer 
fakültelerde ise serbest saha bulamadıkları için 
asistan arkadaşlarımız orada yıllardır bâzı eski, 
klâsik kafalı profesör arkadaşlarımızın her 
türlü çilesine rağmen orada kalırlar ve uzun 
zaman doçent oluncaya kadar çeşitli çile çeker
ler, maddi ve mânevi bakımdan. Bu bakımdan 
da asistanların durumunu düzeltmek geleceğin, 
istikbâlin hocası olan, doçenti olacak olan bu 
kıymetli insanlara da imkân vermek maddi ba
kımdan hiç değilse bunların seviyesinin, menşei 
aynı olan bir hâkimin durumuna, bir Sayıştay, 
bir Danıştay üyesinin, yardımcısının durumuna 
getirilmesi gerekmektedir. Bütün bu meseleler, 
malî kaynaklara taallûk eden bir meseledir. 
Bunu da biliyoruz, memleketimizin gücü de or
tadadır. Bizim istediğimiz ve arzumuz daima 
aydın muhit olarak telâkki ettiğimiz, daima her 
şeyde akıl danıştığımız, hocalarımız olan, üni
versite hocalarından, Senatodan bu konunun 
anlayışlı bir hava içinde halledilmesini bekle^ 
mek vazifemiz. 

Yüce Meclisin vereceği kararları, Hükümet 
olarak yürütmesi elbette en büyük vazifesidir, 
yeridir. Bu, bugün için değil yarın içindir. Bir 
taraftan münevverlere ihtiyacımız var deriz, 
büyük hukukçulara, doktorlara ihtiyacımız var 
deriz, bir taraftan da mezun olan insanlar iş 
bulamazlar ve Amerikaya giderler. Bugün Av-
rupanın birçok hastanelerinde Türk doktorla-
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rina rastlarsınız, Amerikada sayılarını bilmiyo
rum, buradan bir kaç tane arkadaşımız misal de 
vermişlerdi, bunlar oraya gitmişlerdir, Ameri
ka'da 7 sene hocalık yapmış, şeflik yapmış in
sanlar üniversiteye gelmişler, lisandan muvaf
fak alamamışlardır arkadaşlar. Bunun gerçek 
nedenleri profesör kürsüsüne yetişkin, kıymetli 
bir adam almak istenmemesinden başka bir mâ
na ifade etmemiştir. Ben şahsan iki tane Ame
rika'da 7 sene tahsil görmüş. Biri beyin, diğeri 
kalb cerrahisinde ihtisas yapmış, şeflik yapmış, 
oranın tabiriyle - ingilizce bilmiyorum - dokto
rasını filân bitirmiş, doçent seviyesindeki ar
kadaşlarımız İstanbul Üniversitesinde lisandan 
muvaffak olamamış ve geri gönderilmiştir. Yi
ne, bir petrol mühendisi arkadaşımız aynı şe
kilde iş verilmediği için geri dönmüştür. Veri
len iş, 35 lira asli maaşlı 400 lira tutarında bir 
ücret karşılığmdadır. Bütün bu meselelerin el-
betteki halledilmesi için geniş olarak düşün
mek, plânı, programı ve insan gücünü de dik

kate almak suretiyle yapmakla mümkündür. 
Ben fazla zamanınızı almamak ve zamanında 

bitirmek için kısaca görüşlerimi bu şekilde arz 
etmiş oluyorum. Temennimiz, üniversitenin için
de gelişen bu hâdiseleri öğrencilerle birlikte, 
en az onlar kadar, onların ihtiyaçlarını bilen 
büyükleri, hocaları, babalan mahiyetinde olan 
üniversite mensupları öğretim üyelerinin, sena
tosunun derhal toplanarak, hükümet üyesinin 
fikirlerini, talebe teşekküllerinin isteklerini 
dikkate almak suretiyle, gerekli tasarının ha
zırlanması ve reform dedikleri ne ise, o tasarı
nın da hazırlanması suretiyle kısa zamanda 
Yüce Meclise getirilmesini talebediyorum, hepi
nize saygılar sunuyorum. (M. P. sıralarından 
alk,şlar.) 

BAŞKAN — Saat 20,00 ye geliyor. 24 Hazi
ran Pazartesi günü saat 15,00 te toplanmak üze-

. re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,55 
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günlerde cereyan etmekte olan olaylar, gençlik 
ve üniversite öğrenimi meseleleri hakkında Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/31) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

2. —_ Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 »ci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : 
170 ve 170 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

3. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet. Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 2G . 12 . 1967] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Uner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e l nci ek) [Dağıtma tarihi : 26.12.1967] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına daiır kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

6. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) mn cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

7. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve 188 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 17 . 1 . 1968] 

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu 
ve Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
tüzük teklifleri ile İstanbul Milletvekili Nuri 
Eroğan'ın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 157 nci 
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maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503, 
2/504, 2/596) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1968] 

9. — Mardin eski Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19 ve 19 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 922) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

10. — Siirt Milletvekili Süreyya öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi GüMoğan ve İstanbul Millet
vekili İlhami Sancar'm, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(MilHet Meclisi S. Sayısı : 20 ve 20 ye 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 442) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet Sena
tosu 4/68) (Milet Meclisi S. Sayısı : 21 ve 2.1 e 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

12. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet 
Senatosu 4/73) (Millet Meclisi S. Sayısı : 237 
ve 237 ye 1 nci ek; Cuımhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 772, 772 ye 1 nci ve 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

13. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme

sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet 
Senatosu 4/71) (Millet Meclisi S. Sayısı : 238 
ve 238 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 771, 771 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 . 1968] 

14. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Düekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Sena
tosu 4/72) (Millet Meclisi S. Sayısı : 239 ve 
239 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
773, 773 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

15. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Düekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Senato
su 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240 ve 240 a 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

16. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'mn, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karıma, 
Komisyon raporu. (3/37) (S. Sayısı : 484) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

17. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadiri Eroğan'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet ıkomasyonlarmdaın mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/48) (S. Sayı
sı : 485) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

18. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığımın kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/62) (S. Sayısı : 486) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

19. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazlığıtım 
kaldırılması (hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet (komisyonlarından miU 
rekkep Karma Komisyonu raporu (3/71) (S. Sa
yısı : 487) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1908] 



20. — Giresun Milletvekili Etem Kılıcoğlu'-
nun yasama dokunul mıazlığınım kaldırılması 
hakkımda Başbakanlık tıozikıeıneisıi ve A.nıayaisa ve 
Adaldt 'komisyonilaırımjdıaırı nnürekkep Kanınıa Ko
misyon raploru. (3/70) (S. S'atyısı : 488) [Da
ğ ı t a , tarliihi : S . 2 . 1968] 

.21. — Giresun Milletvekili İbrahim Eteni 
Kılıçoğlu'mun yasama dokunulmazlığınım kaldı
rılması hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 'mürek
kep Karma Komisyon raporu ('3/77) (S. Sayı
sı : 489) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

22. — Çorum Milletvekili Abdurrahnıan 
Güler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komıisyomlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/79) (S. Sayısı : 490) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

23. — Antalya Milletvekili Hasan Fchnıi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
mam ıhakkmda Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarımdan mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/86) (S. Sayısı : 
491) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

24. — Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat Âli Ö akan'in yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa Adalet 'komisyonlarından • mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. Sayısı : 
492) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

25. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/172) (S. Sayısı : 493) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

26. — Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
reli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarımdan mürek
kep Ea/rma Komisyon raporu. (3/177) (S. Sa
yısı : 494) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 1968] 

27. — İstanbul Milletvekili Çetin Altaıı'm 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları ndan mürekkep Karma Ko

misyon raporu. (3/254) (S. Sayısı : 495) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

28. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezikeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/262) (S. Sayısı : 496) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

29. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/315) (ıS. Sayısı : 497) [Da
ğıtma taırihi : 8 . 2 . 1968] 

30. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/323) (S. Sayısı : 498) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

31. — Çanakkale Milletvekili Cihad Bu-
ban'ın, yasama dokunulmazlığınım kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarımdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/330) (S. Sayısı : 499) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

32. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/338) (S. Sayısı : 500) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

33. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şev
ket Bohça'nın yasama dokunulmazlığımın kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarımdan mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/342) (S. Sa
yısı : 501) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

34. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ifa-
ram'ın yasama dokunulmazlığımın kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/363) (S. Sayısı : 502) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

35. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığımın kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ama-



yasa re Adalet komisyonlarımdan mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/393) (S. Sayısı : 
503) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

36. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/395) (S. Sayısı : 504) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

37. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/403) (S. Sayısı : 505) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

38. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/404) (S. Sayısı : 506) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

39. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
in'yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/405) (S. Sayısı : 507) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

40. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/427) (S. Sayısı : 508) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

41. — Çanakkale Milletvekili Cihacl Ba-
ban'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/448) (S. Sayısı : 509) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

42. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/449) (S. Sayısı : 510) ([Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

43. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâç ile Antalya Milletvekili Osman Yüksel'in 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
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let komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/452) (S. Sayısı : 511) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

44. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/455) S. Sayısı : 512) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

45. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/475) (S. Sayısı : 513) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

46. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/476) (S. Sayısı : 514) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

47. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/480) (S. Sayısı : 515) [Dağıtma 
tarihi - 8 . 2 . 1968] 

48. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/481) (S. Sayısı : 516) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

49. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/482) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

50. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/484) (S. Sayısı: 518) [Dağıtma tari
hi: 8 . 2 . 1968] 

51. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'ımn yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 



Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/485) (S. Sayısı: 519) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

52. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/486) (S. Sayısı: 520) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

53. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu'(3/487) (S. Sayısı: 521) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

54. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/502) (S. Sa
yısı: 522) [Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

55. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/513) (S. Sayısı : 523) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

56. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/514) (S. Sayısı: 524) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

57. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması Lak-
kmda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/515) (S. Sayısı : 525) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

58. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'min, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3 / 516) (S. Sayısı: 526) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

59. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/525) (S. Sayısı: 527) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968] 

60. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/531) (S. Sayısı: 528) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

61. — Kırşehir Milletvekili Meımduh Erde-
mir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekekp Karma 
Komisyon raporu (3/532) (S. Sayısı: 529) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

62. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa re 
Adalet komisyonlarından mürekekp Karma Ko
misyon raporu (3/539) (S. Sayısı: 530) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

63. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekekp Karma Komisyon 
raporu (3/542) (S. Sayısı: 531) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968] 

64. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'im, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
ırıaparu. (3/546) (S. Sayım : 532) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

65. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokıunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/547) (S. Sayısı : 533) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

66. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakfkın-
c'a Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/548) (S. Sayısı : 534) [Dâgıf^a ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

67. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 



Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/550) (S. Sayısı : 535 [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

68. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/579) (S. Sayısı : 536) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

69. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel 
Scrdengeçti'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karara Komisyon naporu (3/580) (S. Sayısı : 
537) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

70. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaer-
kck'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/585) (S. Sayısı : 538) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

71. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarmdan mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/586) (S. Sayısı : 539) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

72. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydın'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından ' mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/590) (S. Sayısı : 540) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

73. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapoanı. (3/593) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/596) (S. Sayısı : 543) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

76. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şevket 
Bohça'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komdisyon raporu. (3/597) (S. Saısı : 544) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

77. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/601) (S. Sayısı : 545). [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

78. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/602) (S. Sayısı : 546) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

79. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/603) (S. Sayısı: 547) ['Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

80. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/604) (S. Sayısı : 548) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

81. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/611) (S. Sayısı : 549) [Dağıt-
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

82. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/615) (S. Sayısı : 5*50) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

83. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkiL 
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-

74. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/595) (S. Sayısı : 542) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

75. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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lct komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/636) (S. Sayısı : 551) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

84. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/664) (S. Sayısı : 552) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

85. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa. ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/665) (S. Sayısı: 553) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

86. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/666) (S. Sayısı : 554) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

87. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/671) S. Sayısı: 555) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

88. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/675) (S. Sayısı : 556) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 19681 

89. — Adana Milletvekili Turhan DilligiTin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let kondisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/676) (S. Sayısı : 557) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

90. — Siirt Milletvekili Abdülhalim Aras'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/679) (S. Sayısı : 558) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . ,1968] 

91. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/53) (S. Sayısı : 562) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

92. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/64) (S. Sayısı : 563) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 .1968] 

93. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/81) (S. Sayısı : 564) [Dağtıma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

94. — Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe-
pe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/87) (S. Sayısı : 565) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

95. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
•komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/104) (S. Sayısı : 566) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

96. — Ankara Milletvekili A. Rıza Çetiner'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/362) (S. Sayısı : 567) [Dağtıma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

97. — İstanbul Milletvekili Osmaın özer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adadet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (S. Sayısı : 568) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

98. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/447) (S. Sayısı : 569) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1 9 6 8 ] 

99. — Adama Milletvekili Turhan DilligiTin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 



komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora (3/684) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

100. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/G85) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

101. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/686) (S. Sayısı : 572) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

102. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'ınin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/700) (S. Sayısı : 573) ([Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

103. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora (3/706) (S. Sayısı : 574) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce-
ler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/707) (S. Sayısı : 575) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

105. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma* Ko
misyon raporu (3/708) (S. Sayısı : 576) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

106. — izmir Milletvekili Lebit Yurdoğlu, 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Nevşe
hir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu'nun 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tez'keresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/709) (S. Sayısı : 577) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

107. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/741) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

108. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tez'keresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/742) (S. Sayısı : 
579) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

109. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/743) (S. Sayısı : 580) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

110. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa re 
Adalet 'komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/744) (S. Sayısı : 581) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

111. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkereci ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/745) (S. Sayısı : 582) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

112. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/746) (S. Sayısı : 583) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

113. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürukkep Karma Ko
misyon raporu (3/747) (S. Sayısı : 584) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

114. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/749) (S. Sayısı : 
585) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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115. — İstanbul Milletvekili Orhaın Seyfi I 
Orhon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/750) (S. Sayısı : 
586) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

116. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başkakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/751) (S. Sayısı : 
587) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

117. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/752) (S. Sayısı : 588) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

118. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ım 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/753) (S. Sayısı : 589) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

119. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldjrılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/754) (S. Sayısı : 590) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

120. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'm, 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmağa hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/756) (S. Sayısı : 591) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

121. — Adama Milletvekili Turhan DilligiF-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/762) (iS. Sayısı : 592) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

122. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis

yon raporu. (3/763) (& Sayısı : 593) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1%8] 

123. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/764) (S. Sayısı : 594) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

124. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/766) (S. Sayısı : 595) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

125. — Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık: tezkeresi ve Anaya
sa ve Adallet komisyonlarından mürökkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/774) (S. Sayısı : 596) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

126. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/775) (S. Sayısı : 597) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

127. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ım 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/776) (S. Sayısı : 598) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

128. — Sakarya Milletvekili Hayrettim Uy-
sal'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında BaşbalkanLık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/781) (S. Sayısı : 599) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

129. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
AdaJlet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/782) (S. Sayısı : 600) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

130. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yaşarma dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlıfk tezkeresi ve Anayasa ve 



Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/783) (S. Sayısı : 601) [Da
ğıtma tariki : 8 . 2 . 1968] 

131. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/784) (S. Sayısı : 602) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

132. —• Ankara Milletvekili Rıza Kuaıs'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/785) (S. Sayısı : 603) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

133. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/789) (S. Sayısı : 604) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

134. — Malatya Milletvekili Hamit Fendoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/790) (S. Sayısı : 605) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

135. — 'Samsun Milletvekili Kâmraaı Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/793) (S. Sayısı : 606) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

136. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/794) (S. Sayısı : 607) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

137. — Adana Milletvekili Turhan Dilligü'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/805) (S. Sayısı : 608) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

138. — Adama Milletvekili Turhaın Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/806) (S. Sayısı : 609) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

139. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/807) (S. Sayısı : 610) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

140. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/808) (S. Sayısı : 611) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

141. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ıın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/809) (S. Sayısı : 612) [Dağıtma ta
rihi : 8. 2 . 1968] 

142. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/810) (S. Sayısı : 613) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

143. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
raun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, 
Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından 3 er üyeden kıuraru Geçici 
Komisyon raporu. (2/365) (S. Sayısı : 651) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1968] 

X 144. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1965 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/815, 1/349) (S. Sayısı : 
661) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

X 145. — Ceza ve Islah Evleri ile İş Yurt
ları döner sermaye saymanlıklarının 1959 ve 
1960 yılları bilançolarının sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/410, 3/478) (S. Sayısı : 
662) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 



146. — Nevşehir Muilotvokili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karına Komisyon rapora. (3/819) (S. Sayısı : 
G64) [Dağıuma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

147. — Trabzon Milletvekili Osman Turaıı'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/820) (S. Sayısı : 665) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 3 .1968] 

.148— Trabzon Milletvekili Osman Turan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/821) (S... Sayısı : 666) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

149. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/827) (S. Sayısı : 667) [Da
ğıtma tarihi :6 . 3.1968] 

150. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/830) (S. Sayısı : 668) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

151. — Trabzon Milletvekili Osman Tuı-pn'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/834) (S. Sayısı : 669) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

152.— Ankara Milletvekili Kâzım Coşkun'-
un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/839) (S. Sayısı : 670) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

153. — Hakkâri Milletvekili Ali Kar? han'm 
yasama s dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/840) (S. Sayısı : 671) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

11 , -
i 154. — İstanbul Milletvekili Çetin Al t an'm ya

sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora. (3/856) (S. Sayısı : 672) [Dağıtma ta
rihi : 6 . 3 .1968] 

155. — Maraş Milletvekili Hacı Ahmet Öz-
soy'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/863) (S. Sayısı : 673) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

156. — 6234 sayılı köy enstitüleri ile ilköğret-
men okullarının birleştirilmesi hakkımdaki Ka
nunum 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanıun tasarısı hakkımda Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılam değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Plân Komisyonu rapora.. (Millet MeclM 
1/89; Ouımıhuniyet Senatosu 1/753) (Millet 
Meclisi ıS. Sayısı : 127 ye 1 nci ek; 
öunıhuriyet Senatosu S. Sayısı : 980) [Dağıt
ma tarihi : 30 . 3 . 1968] 

157. — Ankara ve İstanbul şehirlerine i»;.me, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 9 arkadaşının kanun teklifime dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi 1/197, 2/235; Cumhuriyet 
Senatosu 1/815) (Millet MeclM S. Sa
yısı : 209 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1068 ve 1068 e ek) [Dağıtma tari
hi : 29 . 3.1968] 

158. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kaınıu-
num birimci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kımda kamum teklifine dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkımda Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec-
lisd 2/404; Cumhuriyet Senatosu 2/228) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 281 e 1 nci 
ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1000 ve 
1000 e ek [Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1968] 

159. — Kayseri Milletvekili Atıf Haeıpasaoğ-
lu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, langırt ve ben-
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zeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alan-
kuş ve Cumhuriyet Senatosu eski üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci 
maddesine hir fıkra eklenımıesine dair kanun 
teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (Milet Meclisi 2/301. 
173, 178, 180; Cumhuriyet Senatosu 2/234) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 307 ye 2 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1093) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

160. — Uşak Milletvekili Kahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2730 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
2/258; Cumhuriyet Senatosu 2/217) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 178 e l nci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 953 ve 953 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 4 . 1968] 

161. —• İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar 
Iksell'im yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması halkkitnda Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 
687) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 .1968] 

162. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/423.) (S. Sayısı : 688) [Da
ğıtma tarihi : 10 .4 .1968] 

163. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/549) (S. Sayısı : 689) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

164. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/769) (S. Sayısı : 690) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

165. — İstanbul Mlillctvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/275) (S. Sayısı : 691) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

166. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/450) (S. Sayısı : 692) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

167. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 693) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

168. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/451) (S. Sayısı : 694). [Da
ğıtma tarihi : 11 . 4 . 1968] 

169. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldı rılnrası hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa YG Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/605) (S. Sayısı : 695) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 4 . 1968] 

170. — Hakkâri Milletvekili Alli Karahan'in, 
yasama dokunulnıazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/693) (S. Sayısı : 696 [Dağıtma 
tarihi : 11 . 4 . 1968] 

171. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezekeresi ve Anayasa ve Ada.-
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İlet komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/748) (S. Sayısı : 697) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 4 . 1968] 

172. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu '(3/755) (S. Sayısı : 698) [Dağıtma ta
rihi :11 . 4 .1968] 

173. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/757) (S. Sayısı : 699) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 4 . 1968] 

X 174. — Ege Üniversitesinin 1963 'bütçe yılı 
Keslnhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuma dair ^Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Ege 
Üniversitesi 1963 (bütçe yılı Kesimlhesap (kanunu 
tasamsı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/173, 
1/43) (S. Sayısı : 707) [Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1968] 

X 175. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesalbma ait uy
gunluk (billdiriminin sunulduğuma dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile 'Hudut ve Sahiller Sağ
lık Oenel Müdürlüğünün 1965 (bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/662, 1/348) (S. Sayısı : 708) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

X 176. — Ege Üniversitesinin 1964 bütçe 
yılı Kesinhe&abmıa 'ait uygunluk bildiriımiMn 
sunulduğuna daalr Sayıştay Baş'kaındığı tezke
resi ile Ege Üniversitesi 1964 'bütçe yı'lı Keeim-
hesap kanunu tasıarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/564, 1/176) (S. Sayısı : 709) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

X 177. — istanbul Teknik Üniversitesinin 
1963 bütçe yılı Kcsinhesabına ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu. (3/114, 1/41) (S. Sa
yısı : 706) [Dağıtma tarihi : .14 . 6 . 1968] 

X 178. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1964 bütçe yılı Kesinhesabma ait uykunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile istanbul Teknik Üniversitesi 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa

yıştay Komisyonu raporu. (3/479, 1/222) (S. 
Sayısı : 710) [Dağıtma ttarihi : 14 . 6 . 1968] 

V 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPTLACAK 
IŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili ismet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunu* teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 çer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 .12 .1967] 

X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadını'in, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967"j 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil-
letveküi Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

X 4. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 5. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy işleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
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Senatosu Memur ve tçhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

7. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

8. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
içişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 9. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 .1967) 

X 10. —• îzrair Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
munun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(ıS. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

11. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

12. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihraci hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 

cezasının kaldırılması hakikında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu, raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 ve 282 ye 1 nei ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

13. — Umumi Hıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 467) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 1967] 

14. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifli ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1968] 

15. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği Kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 
ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 1 . 1968] 

X 16. — Devlet Opera ve Balesi Genci Mü
dürlüğü kuruluşu hakkımda kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası 
Kuruluşu hakkında kamum teiklifi ve Malye, 
İbişleri, Millî Eğittim ve Plân komisyonların
dan seçiHen 5 er üyedeın kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 
273 e 1 nıci sik) [Dağıtma tarilhi : 16.1.1968] 

X 17. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sayısı : 274 
ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

18. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/8) ('S. Sayısı : 275 
ve 275 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi; 16 .1 .1968] 
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19. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 noi ek) [Dağıtma tarihi : 16 1 . 1968] 

20. — Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) (S. 
Sayısı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tari

hi : 17 . 1 . 1968] 

21. —- Kayseri Milletvekili Mehmet Atcşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . 1968] 

X 22. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çjine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı iiLe Oumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfilk Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 ned ek) [Dağıtma (fcarilhi: 26 . 1 . 1968] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 24. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
rapora (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 25. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 26. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kumlu Geçici Komisyon raporu. 

(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

27. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Adalet/ Tanm ve içişleri ko
misyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 614) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

28. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi halikın
da kanun teklifi ve Turizm* ve Tanıtma ve Plân 
komisyonları raporları (2/351) (S. Sayısı : 621) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili llyas Seçkin'in, 15 
Temmuz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 
nci maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

30. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tanm ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 31. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı ' : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 32. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, içişleri, Maliye, imar ve iskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) (ıS. Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968] 

X 33. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de 
imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları 
halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya 
(C1V) ek Andlaşmanm, protokollerinin ve ni
hai Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulun-



duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1968] 

34. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi : 
20 . 2.1968] 

35. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 659) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1968] 

X 36. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi Işgüzar'ın, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, içişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968] 

X 37. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'
nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı hükümlerinin ertelenmesine ve bu kanuna 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/344) (S. Sayısı : 675) [Dağıtma tarihi : 
21 . 3 . 1968] 

38. — Kars Milletvekili Abbas Cetin'in, gece 
«iğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile öğ
retim yardımcılarıma ve diğer personele ek üo-
ret verilmesine dair 707 sayılı Kanunun 2 ve 
3 ;ncü maddelerini değiştiren ve bir madde ilâ
ve eden kanon teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (2/559) (S. Sayısı: 679) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1968] 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında 
Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin dev
rine mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı 
Kanunla tasdik edilen mukavelenin feshi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları. 
(1/392) (S. Sayısı : 681) [Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1968] 

40. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nıuın, Kozaın'm Imamoğlu nahiyesinde 
Sarıçam adı ile bir ilçe kurulmasına dair ka
nan teklifi (2/472) (S. Sayısı : 682) [Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1968] 

X 41. —• Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal 
ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve Mi
mar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 sayılı 
kanunların yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teklifli ve Enerji ve TaJbiî Kaynaklar, Ta
rım, Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden (kurulu Geçici Komisyon 
raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

X 42. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasası
nın 24 ve 25 nci maddelerini değiştiren metin
lerin onayı hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları ra
porları (1/409) (S. Sayısı : 684) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 4 . 1968] 

X 43. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvele bâzı kadroların eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları. (1/447) (S. Sayısı : 686) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

44. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
13 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı meslekî 
ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin, in
tibakı hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/606) (S. Sa
yısı : 685) [Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

45. — Devlet ihale kanunu tasarısı, Ankara 
Milletvekili ismail Rüştü Aksal ve 13 arkadaşı 
ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli ©ski Üyesi M. Ali 
Demir ve 9 arkadaşının, Devlet İhale kanunu 
teklifi ve Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu'nun, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununun 66 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Sayıştay, Ticaret, 
İçişleri, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (1/150, 2/31, 2/267) 
(S. Sayısı : 683) [Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 196P] 

X 46. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nam tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy İş-
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leri .ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden ku- I 
rulu Geçici Komisyon raporu (l/3'94) (fS. Sayı
sı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 19<68] 

X 47. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun fa âzı maddelerinin de-
ğiş^irilnıesine ve 'bâzı maddelerinin yürürlükten 
kaldınlmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân ^komisyonları raporları (1/203) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 703) [Dağıtma tarihi : 10 . 5 .1968] ' 

48. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü ımaddesine (ç) fıkrasından sonra 6306 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrasın ve geçici | 

maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/237), (S. Sayısı: 704) 
[Dağıtma tarihi: 10 . 6 . 1968] 

49. —• Rize Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün, 
926 sayılı Türk iSilâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 4 ncü maddesinin değiştirilme
si ve ıgeçici 18 ne i maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun telkliıi ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu <2/631) (S. Sayısı: 705) [Da
ğıtma tarihi: 10 . 6 . 1968] 

• • • 

79 ncu Birleşim.. 




