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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar, 
Millî istihbarat Teşkilâtının Anayasanın sözü 
ve ruhu ile bağdaşmıyan bâzı davranışlarına, 

Bursa Milletvekili Kasım önadını, Millet 
Meclisi gündeminde bekliyen esnaf ve sanat
kârlarımızla ilgili kanun tasarı ve tekliflerinin 
biran önce çıkarılmasına, 

Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar, 
Devlet kuruluşlarında çalışan ve aylıklariyle 
ve ücretli izin paralarını alamıyan işçilerin 
güc durumlarına, 

istanbul Milletvekili Hasan Türkay, 931 ve 
275 sayılı kanunların bir an önce çıkarılmasına 
ve 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu da, 
usule ve Genel Kurul çalışmalarına dair gün
dem dışı birer demeçte bulundular. 

Bulgaristan ve Yugoslavya'ya resmî bir zi
yarette bulunacak olan Gençlik ve Spor Baka
nı ismet Sezgin ve kendisine refakat edecek 
olan Bursa Milletvekili Barlas Küntay ile Sam
sun Milletvekili Nafiz Yavuz Kurt'un izinli sa
yılmalarına dair Başbakanlık tezkeresi kabul 
olundu. 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ile An
talya eski Milletvekili Ahmet Torgay'ın yasa
ma dokunulmazlıkları ile ilgili belgelerin geri 
gönderilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
okundu ve bu belgelerin geri gönderildiği bil
dirildi. 

içel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, lise me
zunu gençlerin üniversite giriş sınavına tabi 
tutulmalarının Anayasanın 50 nci maddesine 
aykırı olduğu iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanı hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesinin 
gündeme alınıp alınmaması konusu üzerindeki 
görüşmelere, önerge sahibi ile G. P. ve C. H. P. 
grupları adına yapılan konuşmalarla, bir süre 
devam olundu. 

24 . 12 . 1970 Perşembe günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,37 de »on 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 

Mustafa Kemal Palaoğlu Şevket Doğan 

Kâtip 
Ankara 

Kemal Ataman 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Millet Meclisi Divan kâtiplerinin, 

1 Kasım 1996 tarihli dahili nizamnamesinin de
ğiştirilmesine dair 'Tüzük teklifi (2/419) (.Ana
yasa Komisyonuna) 

Tezkere 
2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması

na dair Başbakanlık tezkeresi (3/405) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

Raporlar 
3. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 

hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve içişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (IS. Sayısı : 

— 442 
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'27 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 , 12 . 1970) 
' (Gündeme) 

4. — Erzurum Milletvekili Cevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvele Kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üni
versitesinde, kutiûacak Teknoloji ve Ev Ekono-
aMisi Araştmma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk 
MayvanMı Yetiştirme ve Yayım Çiftliği işlet
mesi ^sıkkında kanun teklifi ve Milli Eğitim 
We ¥lân komisyonları raporları (2/54) S. 
dayısı : 109 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1970) (Gündeme) 

5. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak 
Milletvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nun teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 
t2/178) (S. Sayısı ; 119 a 1 nci ek) (Dağıtma 
ttarihi : 23 . 12 , 1970) (Gündeme) 

6. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı Ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor-
-ları îl/234) (S. Sayısı : 129 a 1 nci ek) (Da-
İğıtma, tarihi : 23 . 12 . 1970) (Gündeme) 

7. — Su ürünleri kanunu tasarısına dair 
^Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
^Cumhuriyet (Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru (1/174) (S. Sayısı : 157 ye 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 23 . 12 . 1970) (Gündeme) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Samsun üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım 
İtap'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
masına dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/48) (S. Sayısı : 164 
e 1 acı ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 
K GöMeme) 

9. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
•tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı : 165 e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) (Gündeme) 

10. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (2/87) (S. Sayısı : 166 ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) (Gündeme) 

11. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına' 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ye 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) (Gün. 
deme) 

12. — 13 . 5 . 1961 tarihinde 299 sayılı Ka-
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji Alanın
da hukukî mesuliyete dair sözleşme» de yer 
almadığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (IS. Sa
yısı : 170 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.12.1970 
(Gündeme) 

13. — IBursa Milletvekili Mustafa Tayyar'-
ın, 670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı TC. 
Emekli [Sandığı Kanununun 12 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/Ü90) 
(ıS. Sayısı : 218 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1970) (Gündeme) 

14. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 23 . 12 . 1970) (Gündeme) 

15. — Bâzı iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayesinin artırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/275) (ıS. Sayısı : 221 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 
(Gündeme) 

16. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademileri) nin kuruluş, hazırlık 
ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(ıS. Sayısı : 222 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1970) (Gündeme) 

17. — Belediye gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye içişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/329, 2/328) (ıS. Sayısı : 224 ve 224 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 . 1970) (Gündeme) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Kemal Palaoğlu 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Anlrara), M. Orlıan Daut (Manisa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 26 ncı Bir
leşimini açıyorum. 

ıSaym arkadaşlarım; pek açuk bir şekilde 
bellidir ki, çoğunluğumuz yoktur. Başkanlık, 
bir saat sonra da çoğunluk sağlanacağını ihti
mal dâhilinde görmemektedir. Bu. itibarla bir
leşimi.. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Bu bir
leşim dünkü birleşimin devamıdır. 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim. 
Bugün müstakil bir birleşim günüdür. Dü

nün devamı değildir. Yüce Heyetinizin Per-
şenıib'3 çalışmalarına ilişkin kararı bu istika
mettedir. Bir saat sonra da çoğunluk sağlana
bileceğini ihtimal dâhilinde görmemekteyim. 

Bu itibarla Birleşimi saat 15,00 e erteliyo-
.rum. 

Kapanma Saati : 10,05 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Kemal Palaoğlu 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 26 ncı Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yokla-
lama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere geçiyo

ruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; gündem 
dışı söz istemleri vardır. Sayın arkadaşlarım
dan Bitlis Milletvekili Sayın Zeynelabidin 
inan'ia, Sinop Milletvekili Sayın Hilmi işgü-
zar a, Nevşehir Milletvekili Sayın Hüsamettin 
Başer'e, Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet 
Güner'e ve Manisa Milletvekili Sayın Orhan 
Daut'a çok kısa olmak kaydiyle gündem dışı 
söz verilecektir. (Gürültüler, sağdan ve sol-

— 444 — 

dan, «gensorular 
sesleri). 

bitene kadar verilmesin» 

1. — Bitlis Milletvekili Zeynelabidin İnan'-
m, Hizan ilçesi depremi dolayısiyle Hükümetin 
gösterdiği yakın ilgiye teşekkürlerini belirten 
demeci. 

BAŞKAN — Bitlis Milletvekili Sayın Zey
nel Âbidin İnan, Bitlisdeki depremle ilgili 
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olarak, çok kısa' bir gündem dışı konuşma yap
mak üzere buyurunuz efendim. 

ZEYNELABlDİN ÎNAN (Bitlis) — Sa
yın Başkan, aziz arkadaşlarım; sözlerime baş
lamadan önce hepinize hürmetlerimi arz ederim. 

Ülkemizde çok sık vukuibulan tabiî âfetlerin 
vatandaşlarımızda genel bir korku yaratmış ol
duğuna acı bir örnek olarak, Hizan ilçemizde 
Aralık ayında 11 i 12 ye bağlıyan gece vuku-
bulan deprem sokaklara fırlıyan çoluk çocuğun 
feryadını arz etmek isterim. Bütün yurtta va
kitsiz bastırmış olan karakış en büyük etkisi
ni Bitlis ve yöresinde göstermiş, çevre ile ula
şım kesilmiş idi. Yerde kar kalınlığı bir metre 
olduğu halde mezkûr gecede dört şiddetli dep
rem kaydedildi. Çok şükür can ve mal kaybı 
olmamış, merkez ilçede otuzüç binada duvar 
çatlamaları tesbit edilmiştir. Durum, yetkililer
ce telsizlerle sayın Hükümetimize iltetildi. 
Başta Sayın Başbakanımız, Sayın imar ve is
kân Bakanımız, Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanımız ve ilgili diğer bakanlarımız, bakan
lıkları çevresinde yapabilecekleri yardımları te
lefon, telsiz ve telgraflarla bendenize ve Bitlis 
valiliğine bildirdiler. Zarardidelere geçmiş ol
sun temennisiyle candan ilgi göstermişlerdir. 
Bilhassa Sayın Bayındırlık Bakanımızın emir
leriyle 12 Aralık günü saat 16,00 da seferber 
olan Karayolları Tatvan Şubesi yol ekibi faa
liyete geçerek bütün gece, kar yağışına rağ
men, sabaha dek çalıştılar, 13 Aralık sabahı 
saat 4,30 da cansiperane gayretle kar mücadele
si yaparak Hizan'a ulaştılar. Şeker Bayramı ta
tili nedeniyle bendeniz de Hizan'da bulundu
ğum için arz ettiklerimi aynen yaşadım ve gör
düm. 

Yurdumuzun en ücra köşesinde vukubula-
cak her türlü sıkıntıda, A. P. Hükümetlerinin 
en kısa zamanda vatandaşın yanında olacağına 
bir kere daha şahit olunmuştur. Bundan böyle 
huzurlarınızda biz Hizanlılarla beraber olmayı, 
ıstıraplarımızı paylaşmayı görev sayan Sayın 
Başjbakan ve kıymetli kabine arkadaşlarına Hi-
zanlılar adına en derin şükranlarımı ve saygıla
rımı arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

2. — Sinop 31illetvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Sinop ilinin sorunları ve gerekli tedbirlerin 
alınmasına dair demeci. 
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BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, Sinop ili
nin bâzı sorunları ile ilgili olarak ve çok kısa 
olmak kaydiyle, buyurun, 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlarım; beş dakikalık zaman içinde maru
zatta bulunacağım. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın hazırlanmaya 
başlandığı bir sırada demokratik her ülkede 
olduğu gibi, halkı temsil eden bir milletvekili 
olarak, bilhassa kendi mıntakamı teşkil eden 
Sinop çevresinin gerçek sorunları üzerinde, bâ
zı noktaları, Hükümete hatırlatmak istiyorum. 

İnsanların erdemliği, mutluluğu ve huzur 
içinde geleceğe güvenle bakabilmeleri, millî ge
lirin fertler arasında dengeli dağılışı, sosyal gü
venlik ve sosyal adalet yönünden haklarının 
kendilerine verilmesiyle mümkündür. Fertlerin 
teminatı, hukuk devletindeki haklarının veril
mesi, ekonomik yönden güçlü kılınması Devle
te düşen bir görevdir. Fertler arasında oldu
ğu gibi bölgeler arasında da dengeli kalkınma
yı bir plân içinde yerine getirecek organ yine 
Devlettir. 

Sayın milletvekilleri; 

Bugün plânlı kalkınma döneminde olduğu
muz söylenmekte, her şey plâna bağlanmakta
dır. Genel kalkınma plânı, daima bölgeler ara
sındaki dengeyi ve yurt içi nüfus kaymalarını 
önlemeyi dikkate almamıştır. Yatırımlar, dai
ma zengin yerlere kaydırılmış, kamu ve özel 
sektör yatırımları istanbul, izmir, Ankara, Ada
na ve saire gibi zengin yerlere aktarılmıştır. 
özel sektör yatırımları Devlet Hazinesinden alı
nan kredilerdir. Bu bakımdan bölgeler arasında 
insan vicdanlarını sızlatacak şekilde derin uçu
rumlar doğurmuştur. Geri kalmış bölgelerin 
insanlarını açlıktan, sefaletten ve işsizlikten 
kurtarmak, bölgenin medeni bütün ihtiyaçları
nı gidermek, Devletin, Devlet Plânlama Teşki
lâtının en büyük görevidir. Bu görevi yerine 
getirmek, Devlet olarak, özel kalkınma plânı 
tanzim etmekle ve pilot bölgelere yer vermek
le mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım; Cumhuriyet tari
hinden bu yana Devlet elinin uzanmadığı, Dev
let yatırımlarının yapılmadığı belki de tek ili
miz Sinop'tur. Sinop, kendi kaderine terk edil
miştir. Kibrit Sanayii, Kâğıt Sanayii için en 
zengin ormanları olan Sinop'ta sigara fabrika-

445 -^ 
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sı için ve keten sanayii için hammaddenin bu
lunduğu, Sinop, tarihî, tabiî limana saJhibolma-
sı yüzünden gemi tersaneleri içinde en ekono
mik bir ilimizdir de. Buna maalesef Devlet Plân
lama Teşkilâtı, talimatlı çalışmalariyle doğru
dan doğruya böylesine geri kalmış illerimizde 
hiçbir çalışma yapmamıştır. Yoldan mahrum 
olan Sinop ve ilçeleri, turizm yönünden de bü
tün tabiî güzelliklerine rağmen, ele alınma
mıştır. İnsanlar seyahatlerinde kellelerini cep
lerinde taşımaktadırlar. Sinop'a bağlı 480 kö
yün çoğunda yol, su ve hepsinde de ışık yok
tur. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar... 

HİLMİ İŞGÜZAR (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

İşsizlik ve sefalet yüzünden Sinop ilinin bil
hassa Gerze, Ayancık, Boyabat, Durağan ilçe
lerine bağlı köylerin çoğu kendi hallerine terk 
edilmiş, kapıları kapanmıştır. Sinop merkezi, 
kaderini Amerikan radarına bağlamış, orada 
çalışan 350 işçinin maaşından medet umar hale 
gelmiştir. Zonguldak ve Samsun arasında ha
pishane ve sürgün şehri olarak isim ve hâtıra 
bırakmıştır. İlçelerin hiçbirinde Devlet yatırı
mı yapılmamıştır. En büyük ilçesi olan Boya
bat'ta 127 köy 40 bin seçmenden yüzde 80 i iş
sizliğin acısı ile kıvranmaktadır. Birçok dağ 
köylerinde, Tırnalı, Koşsökü, Çeşnigil gibi köy
lerde yolsuzluk sebebiyle köye gidip gelmek bir 
mesele olmaktadır, hastalar ölmektedir, Böyle 
büyük bir ilçenin 2 nci 5 Yıllık Plânda yer 
alan Hükümet konağı yapılmamıştır. 5 Yıl
lık Plânın 1968 yılı program teklifinde 
13 ncü öncelik sırası almış olan Boyabat 
Hükümet konağı, beş seneden beri, yeri 
hazır olmasına rağmen, ele alınıp inşası
na başlanmamıştır. Devlet dairesinde işi 
olan ve çok uzak köylerden gelen vatandaşlar, 
Hükümet konağının olmaması yüzünden dağı
nık yerlerde çalışan resmî dairelerde işini biti-
rememekte ve bu yüzden de zorlukla karşılaş
maktadırlar. 

Plâna alman işlerin yapılmaması, plâna olan 
güveni sarsmaktadır. Parasızlık yüzünden Hü
kümet konağının yapılmamış olmasını da, mil
yonlarca lira muhtelif §ahıslara millî bankalar
dan para veren Hükümetin tutum ve davranışı 
karşısında kabul etmek de mümkün değildir. 

Temennimiz; Doğu'dan Irile çok daha geri, 
kalkınma yönünden hiç ele alınmamış Sinop'a 
Hükümetin eğilmesi, Hükümet konağının he
men yaptırılmasıdır. Saygılar sunarım, 

3. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer'in, Ceza ve hukuk yargılama usulü ve temyiz 
teşkilâtı kanunlarının yeni ihtiyaçlara cevap ve
recek hale getirilmesi hakkında demeci 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, ceza 
ve hukuk yargılama usullerine ilişkin ve lütfen 
çok kısa beyanda bulunmak üzere, buyurun. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Biliyorsunuz ki, «Adalet mülkün temelidir.» 
Demokratik idarelerde adaletin büyük değeri 
vardır. 1946 da girişmiş olduğumuz çok partili 
demokratik hayatta adalet müessesesinin büyük 
değeri vardır. Vatandaşların pek çoğunun işi 
bâzı sebeplerden dolayı adliyeye düşmektedir. 
Adliye'de, değerli, çalışkan hâkimlerimiz var, 
bunda hiç kimsenin şüphesi yok. Yalnız 1086 nu
maralı Usulü Muhakemeler Kanunu 1920 de, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 1929 da ka
bul edilmiştir, Temyiz Mahkemesi teşkilâtına 
dair Kanun da 1928 yılında kabul edilmiştir. 
Aradan 40 sene geçmesine rağmen, adliyelerde 
işler çoğalmıştır, bu usulî muamelelerden dolayı 
vatandaşlar mahkemelere gidip gelmektedirler. 

Bir misal vereyim; şahadet müessesesini ele 
aldığınız zaman hazırlık tahkikatına gider, ilk 
tahkikata gider, son tahkikata gider. Eğer bir 
de mübayenet olursa dördüncü sefer adliyenin 
kapısına kadar gider. Bilhassa ağır cezalı işler
de yalnız savcıların yeminli olarak almış oldu
ğu ifade ile iktifa edilmesi lâzımdır. Saniyen bir 
de şimdi yabancı memleketlere giden şahitlerin 
şahadetini almak bir hayli güçtür. Sonra, asli
ye mahkemelerinin sulh mahkemesindeki kıy
mete göre görev taksimleri bir meseledir. 

Bugünkü adliye teşkilâtımız içerisinde sorgu 
hâkimliği, fonksiyonunu kaybeder duruma gel
miştir. Sorgu hâkimliği müessesesi kaldırılırsa 
800 ile 1 000 kadar kadro tenkis edilerek tasar
ruf edilmiş olur. 

Bu bakımdan Sayın Adliye Bakanımızın ve 
tatbikatçılardan kurulacak bir komisyonun 
dikkatlerine arz ediyorum; Ceza Usulü, Hukuk 
Usulü ve Temyiz Mahkemesi Teşkiline dair Ka
nunun bilhassa ceza genel kurulu, hukuk genel 
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kurulunda işler en az iki veya üç senede çıkı
yor. Halbuki Yargıtayda normal olarak bir se
nede çıkmasına rağmen buradaki ekseriyetin 
toplanamaması işlerin uzamasına sebeboluyor. 

Benim maruzatım da bu kadar, saygılar su
narım. 

4. — Manisa Milletvekili M. Orhan Daut'un, 
Belediye Gelirleri Kanunu tasarısının bir an ön
ce çıkarılmasına dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Güner.. Yok. 

Sayın Orhan Daut, Belediye Gelirleri kanu
nu taasrısına ilişkin ve herhalde çok kısa ola
rak buyurun. 

MUSTAFA ORHAN DAUT (Manisa) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Birinci çalışma yılımız içinde komisyon
larda görüşülmesi tamamlanarak Genel Kurul 
Gündemine alınan çeşitli partilere mensup 
milletvekili arkadaşlarımızın hazırladığı ve 
Hükümetimizin buna muvazi olarak gönderdiği 
Belediye Gelirleri kanunu tasarısı, birinci ça
lışma yılımızın son aylarında finansman ve 
Personel Kanunu tasarılarının öncelikle görü
şülmeleri ve uzun müddet Meclisimizi işgal et
meleri sebebiyle Umumi Heyetinizce müza
kere edilip kanunlaşması mümkün olamamış
tır. 

Bu yılki Bütçe Plân* Komisyonumuz, tasarı
yı aynen kabul ederek Meclis gündemine alın
mak üzere Meclis Başkanlığına sunmuş bulun
maktadır. 

Değerli milletvekilleri; belediyeler, kapsa
dığı bölgenin sosyal,, kültürel ve ekonomik ih
tiyaçlarına cevap veren, yani belediyesindeki 
insanların beşikten mezara kadar tüm ihtiyaç
larına muhatabolan mahalli meselelerdir. O ka
dar ki, ayağı çamura basan, taşa vuran, ışığı sö
nen, suyu akmıyan, çöpü zamanında alınmıyan 
her insanın, tâbirimi mâruz görün, şamar oğla
nı durumundadırlar. 

Muhterem milletvekilleri; 
İnsanları dahi eskiten yılların hâlâ eski

temediği 1580 sayılı Belediye Gelirleri Kanu
nunun kısır hükümleri arasında boğulmuş,, ge
ceyi gündüz yapan, bütün imkânları ucuca ek-
liyerek belde halkının ihtiyaçlarını gidermek 
için birbirleriyle hizmet yarışı içinde bulunan 
belediyelerimizin dert ve sıkıntılarının taham

mül edilmez bir hal aldığını bilmem söyleme
ye lüzum var mı? 

1580 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 
personel masrafları bütçe yekûnunun yüzde 30 
unu geçemez, diyen sarih hükmüne rağmen, 
Yüce Meclistin kabul ettiği Personel Kanunu
nun malî hükümleriyle hiçbir belediyede per
sonel masrafları yüzde 60 in altında değildir. 
Bütçesinin yüzde 60 ilâ yüzde 80 ini cari har
camalara ayıran belediyelerden belde için hiz
met beklemenin insafla ne derece bağdaşaca
ğını yüksek takdirlerinize bırakırım. 

Muhterem milletvekilleri; kısaca arza ça
lıştığım belediyelerimizin, belde hizmetlerine 
yeteri kadar halledebilecek imkânlardan mah
rum oluşu, belde sakinlerinin ekonomik, sos
yal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi de 
daha uzun zaman mümkün olamıyacaktır. Ya
ni, gerek belediyelerin ve gerekse belde hal
kının çilesi bitmiyecek ve ıstırapları dinmi-
yeçektir. 

işte bu sebeple bütün milletvekili arkadaş
larımdan, belediyelerimize büyük imkânlar Bağ
lıyacak ve belde dert ve problemlerine çözüm 
getirecek Belediye Gelirleri kanun tasarısının 
Yüce Mecliste müzakeresi tamamlanarak ka
nunlaşması için yardımcı olmalarını, Meclis 
murakabesinin lüzumuna samimî olarak inanma
ma rağmen, gensoru, genel görüşme, Meclis 
soruşturması ve araştırmam için, her mesele 
için kullanılarak Meclis gündeminde tıkanıklık 
yaratılmamasını ve halen gündemde sıra bek-
liyen gensorularla genel görüşmelerin sahip
leri tarafından şimdilik geriye alınarak bu ka
nunun çıkmasına imkân verilmesini hassaten 
rica ederim Yüce Meclise saygılar sunarım. 

5. •— Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Ereğli Kömürleri İşletmesi Kurumunun 
isçilerinin bâzı sorunları hakkında demeci. 

BAŞKAN — ıSayın Ahmet Güner, Ereğli 
Kömürleri İşletmesi Kurumu işçilerinin bâzı 
sorunlarına ilişkin konuşmak ve çok rica edi
yorum, her halde çok kısa olmak üzere, buyu
run. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Aziz ar
kadaşlarım; gerçeği söylemek faziletini bu 
kürsüden eksik etmediğimiz oranda birbirimizi 
sevebiliriz, hakkın güvenine lâyık ola/biliriz. 
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Zonguldak ilinin kaynıyan bir şehir halin
de olduğunu pek azımız biliyor. Nitekim iki 
Bakan, yarın Zonguldak'ta yine Türkiye'nin 
en büyük sendikasının kongresine katılmak 
üzere gidiyorlar, ama acaba birkaç ay evvel 
yapılan kongre neden yenileniyor, bunu hiçbi-
rimiz bilmiyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; enerji kaynağı olan bir 
ili, sanayi şehri olarak 5 - 6 arkadaşımız an
cak biliyoruz, ama 45 - 50 bin kişinin çalış
tığı bir vilâyetteki dertleri hiçbirimiz bura
da bilmiyoruz. Kabiliyetli işçilere, idarecileri, 
memurları çalıştıranları hiçjbirimiz burada ta
nımıyoruz. Zonguldak Ereğli Kömürleri iş
letmesinde işçi olan Almanyaya'ya gidemez. 
Sebep? Kalifiye işçi imiş, işçi noksanlığından 
istihsal düşüyormuş deniliyor. Yalan arkadaş
lar. 

Şu giren ve çıkan işçilerin yekûnuna be
raberce bakalım ve sizin müsamahanıza sığına
yım. 

1965 te giren işçi 9 927, çıkan 6 583 
1966 da yine aynı oranda. 
1967 de aynı oranda. 
1968 de aynı oranda. 
1969 da - yakın olduğu için okuyayım -

0 852 kişi girmiş, 6 950 kişi çıkmış. 
1970 in 10 ayında 4 616 kişi girmiş, 5 404 

kişi çıkmış. 
Aziz arkadaşlarım... 

HASAN AKAÇALIOĞLU (Antalya) — 
'Muhterem, 1965 yılından önceki durumu da 
okusanız da öğrensek. 

AHMET GÜNER (Devamla) — Efendim?... 

HASAN AKAÇALIOĞLU (Antalya) — 
1965 ten aşağısını da okusanız da öğrensek, di
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Güner, karşılıklı konuş
madan çok kısa bir şekilde bitirmenizi tekrar 
istirham ediyorum. 

AHMET GÜNER (Devamla) — Aziz ar
kadaşlarım; bunun için alâkalılara başvurdu
ğumuz vakit, bu işçilerden karşılıklı tazmi
nat almayın diye ricada bulunduğumuz za
man; on arkadaştan tazminat alındı, diğerleri 
kadere terk edildi ve perişanlık içerisinde kıv-
ranırlarken, - bir haftadır sanki istihsal dü
zelmiş gibi - bir haftadan beri de artık ve
sika verilmeye başlandı; çünkü sendika kong

resi var. Daha ispatlayıcı olayları da dile 
getirmek mümkün. 

Biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım, daima 
iyi işlerin karşısına bedbaht bahaneler çıkar 
ve büyük müesseseyi bu bedbaht bahanelerden 
yıllardır kurtaramadığımızdan, bu milletin ke
sesinden büyük zararlar gelir ve gider. 

Aziz arkadaşlarım; bakınız size yine müsa
mahalarınıza sığınarak rakamlar veriyorum : 
1965 te bir kazmacı işçisinin kazdığı kömür 
6 922 kilo, 1966 da 7 383 kilo, 1967 de 7 490 
kilo, 1968 de 7 143 kilo, 1969 da 7 222 kilo ve 
1970 de 7 450 kilo. Bu rakamlar son on aylık 
vasati olarak ifade edilmiştir. Peki, zararları 
da kârları da okuyalım... 

BAŞKAN — Sayın Güner, tekrar istirham 
ediyorum; çok kısa olsun. 

AHMET GÜNER (Devamla) — Çok teşek
kür ederim arkadaşlar. Hakikat bu kürsüden 
konuşulamıyor. Ben Zonguldak'm dertlerini si
ze getirdim. Eğer hâdiseler böyle olursa, göre
ceksiniz ki; bizi konuşmamakla ve bu kürsüye 
hâdiseleri getirmemekle suçlıyacaksmız. Ben 
saygılar sunuyorum ve asla partizanca bir ko
nuşma yapmıyorum. 

6. — Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı'nın; bü
tün yurttaşlara ilköğretim sağlanması ve bu ko
nuda alınmış olan tedbirlerin tesbiti hususunda 
bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/25) 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Sayın Vahit 
Bozatlı'nın genel görüşme önergesi var, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
27 . 11 . 1970 

Bütün yurttaşlar için ilköğrenimin sağlan
ması Anayasanın 50 nci maddesine göre mecburi 
olduğu halde bu mecburiyet bugüne kadar ger
çekleşmemiş ve bu hükme uyulmamıştır. 

1961 de çıkarılmış olan 222 sayılı Kanunun 
plânladığı bu işin 1970 de % 100 gerçekleşmesi 
gerekirdi. 1970 yılının sonuna geldik ve halen 
Van ilinde, köylerin % 54,4 ünde okul yoktur. 
Sivas ilinin 1 700 aded okula muhtaç yer
leşme ünitesinin % 54,7 sinde okul yoktur. 

İcra, şimdi kendisini İkinci Beş Yıllık Plânla 
kayıtlı saymakta ve bu plâna göre 1973 te okul 
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sorununu % 100 halledeceğini Sayın Başbakanın 
beyanlariyle açıklamaktadır. Bu iddia da ger-
çekleşmiyecektir çünkü; ikinci Beş Yıllık Plâr 
nm emrine rağmen ne 1969 da ve ne de 1970 de 
plânın emrettiği miktarda ödenek ilkoğrenim 
için ayrılmış değildir. Plâna aidolan 77 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin âmir hükmüne de 
iki yıldır uyulmamıştır. Beş yıllık plân dönemi
nin geri kalan iki yılında da bunun telâfisi kabil 
olmıyacaktır. Okul sorunu halen bu şekilde 
olup ilköğrenimdeki öğretmen sorunu ise çok 
daha kötüdür. Hiçbir köy ilkokul mezunu nor
mal kültürünü alamıyor. Ortaokullarda başarı 
sağlıyamıyor. Bunun istisnası hemen hemen yok 
gibidir. Bu halde okul olan köylerde de ilkoğ
renim yaptırdığımızı iddia edecek durumda de
ğiliz. Bu konuda da âdeta kendi kendimizi al
datır durumdayız. Bunun önde gelen sebeplerin
den birisi halen 32 358 köy okulunun 13 766 nm 
bir öğretmenle, 10 631 köy okulunun da iki öğ
retmenle idare edilmesidir. Bundan başka, öğ
retmenin ve bu öğretmenleri yetiştiren kuruluş
ların pek çok sorunları vardır. Ayrıca, köy 
okullarının ve bu okulların olduğu köylerin bu 
okullarda öğrenim yapan öğrencilerin keza bir
çok sorunları vardır. Bütün bu sorunları ve hal 
çarelerini tesbit ile, Anayasanın 50 nci madde
sini lâfız ve ruhu ile uygulamak için yine bu ya
sanın 88 nci maddesi gereğince bir genel gö
rüşme açılmasını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Sivas Milletvekili 
Vahit Bozatlı 

BAŞKAN — Gündemde yerini alacak ve sıra
sı geldiğinde görüşülecektir. 

7. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında Hükü
metin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirlere 
ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (10/65) 

BAŞKAN — Samsun Milletvekili Sayın 
Kâmran Evliyaoğlu'nun bir genel görüşme öner
gesi var, okutuyorum. 

8 . 12 . 1970 
Milet Meclisi Başkanlığına 

Memleketimiz son yıllarda anarşik ve başı
bozuk bir düzenin içinde çalkanır hale gelmiş 
(bulunmaktadır. Bir yanda üniversite reformu 

bahane edilerek sürdürülen boykotlar, işgaller 
devam ederken, öte yanda bu ortamı kendi ga
yeleri için müsait bulunan ve hattâ kendi dü
şüncelerinin tatbiki için boykot ve işgalleri teş
vik ve tahrik eden, aldıkları talimat yerleri 
meçhul sağ - sol çatılmalarımın öncüleri bir grup 
genç, âdeta kardeş kanı akıtmaktan mutluluk 
duyarcasma Türk Milletinin bağrımda her ge
çen gün tedavisi imkânsızlaşan bir kanser gibi 
yerleşmektedir. 

Hükümetin acz içinde ve âdeta seyirci kal
dığı ve hattâ ömceleri teşvikçi göründüğü bu 
çatışmalar öylesine şaşkın bir ortam bulmuştur 
ki, taraflardan bir kısmı düşüncelerini daha da 
açıkça söylomek ve eylemlerini daha kararlı bir 
ifadeye bürümek cüretini gösterebilmişler ve : 
«Biz toplumsal dinamitin fitiliyiz, toplumsal di
namit patlayıncaya kadar bu fitil rolünü oynı-
yacağız» diyebilmişlerdir. Böylece, Hükümetin 
oynadığı silâh, geri tepmiştir. 

Türk millî bütünlüğünün ve sosyal -yapısı
nın temel ilkelerini zedeliyen, demokratik düze
ni yıkmaya matuf birtakım oyunların sahneye 
konduğu bu ortamda sürdüregelem tehlikeli dav
ranışlar, sosyo - ekonomik yapıdaki düzensizlik
ler, ve her gün biraz daha kendisini ağırlığiyle 
hissettiren vatandaş üzerindeki tahripkâr so
nuçlar, maddi ve mânevi bunalımlar içimde çal
kalanan bir millet haline gelişimizi hazırlar ol
muştur. Olaylar bihassa son günlerde faküte 
hudutlarından sokağa, anacaddelere ve ticaret
hanelere sirayet ettirilmiş, benzim istasyonları
na molotof kokteyili atılacak ve çok tehlikeli 
patlamalara imkân verecek korkunç oyunlar 
başlatılmıştır. 

Hükümetimiz bütün bu olaylar karşısında 
âdeta bir vurdumduymazlık içerisinde perişan 
ve şaşkın hale düşmüştür. Bugiina kadar öldü
rülen gençlerim çoğunun katilleri aramızda kol 
gezmektedir. Çocukları yüksek tahsilde okuyan 
onbinlerce Türk ana ve babası kemdi nefislerine 
ve memleket yararına huzursuz ve endişeli bir 
hayatın içimdedirler. Resmî öğrenci yurtlarımda 
okuyan talebeler bu yurtlarda barınamaz hale 
gelmişlerdir. Oysa ki yeni kurulan Spor ve 
Gençlik Bakanlığının sadece sporcu gençlerle 
meşgul olmıyacağı açıktır. Bakanlık ismindeki 
«Gençlik» düşüncesi üniversitelerimizde okuyan 
gençlerimizin de bir ölçüde yanında olacak ku-
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ruluş düşüncesi içindedir. Hal böyle iken Sayın 
ıSpor ve Gençlik Bakanı bayram gezisini yuıi 
dışmlda yapabilmektedir. 

'Bütün bu konulan görüşmek, tartışmak, esef 
ve üziHtü ile takibeıtitlğianiz kıyasıya vuruşma
ların nedenleri ve neticeleri üzerine eğitebilmek, 
(bunlara bir çözüm, getirmek ve dolayısiyle Hü
kümetinizin alacağı veya almayı düşündüğü 
teidibirlere ışık tutmak, bir kere daiha dikkatleri 
onun üzerinde toplıyarak rejimimizin kapılannı 
zorlıyaıı tehlikelere elbirliğiyle çareler düşün
mek amacı içimde, Anayasamızın 88 nci maddesi 
gereğince genel görüşme açılmasını arz ve tek
lif ©derim. 

Samlsun Milletvekili 
Kâmran Evliyaoğlu 

BAŞKAN — Gündemde yerini alacak ve sı
rası geldiğinde görüşülecektir. 

8. — M araş Milletvekili îbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alınan dış borçlarla iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (8/26) 

BAŞKAN — Maraş Milletvekili Sayın İbra
him Öztürk'ün bir Meclis araştırması önergesi 
var, »okutuyorum. 

Miıllet Meclisi Başkanlığına 

'Cumhuriyetin ilâniyle birlikte (Düyunu Umu
miye) denilen ve Devletin itilbannı sarsan bir 
müessese de tarihe karışmış ve T. C. Devleti 
bu me'seleyi bağımsızlık ilkesiıne ve uluslararası 
politikaya uygun bir biçimde çözümlenmişti. 

Ulu Önder Atatürk'ün sonsuz hayata inti
kalinden ve özellikle A. B. D. ile sıklaşan mü
nasebetlerden sonra, kredi adı altında borç pa
ra alma müessesesinin tekrar kurulduğu ve bu
güne kadar devletlerden ve uluslararası kurum
lardan alman borç miktarı Eylül 1970 itibariy
le 9 milyar 200 milyon doları bulmuştur. 

Dış borçlar A. B. D. başta olmak üzere Al
manya, ingiltere, Fransa, italya ve milletlera
rası kurumlardan sağlandığı ve hattâ Lüksen-
burg gibi küçük devletlerden de borç alındığı, 
son aylarda 50 yıl önceki bir vilâyetimiz olan 
Bulgarfüitandan dahi borç almaya teşebbüs edil
diği bildirilmektedir. Yalnız dövizle ödenecek 
3 milyar 200 milyon dış borcun ödenmesi 2018 

yılma kadar sürecektir. Bu borcun dörtte birini 
1973 yılına kadar ödenmesi gerekmektedir. 

Bu durum ekonomilk kalkınmamızın dışa bağ
lılığını ve bunun gittikçe arttığını göstermekte. 
dir. Öte yandan Eylül 1970 itibariyle Devletin 
iç borçları faiz dâhil, 36 milyar lirayı bulmak-
-tadır, iç ve dış tüm borç miktan 90 milyar 350 
milyon liraya ulaşmaktadır. 

Yapılan hesaplara göre, Türkiye'de doğan 
her çocuk 10 - 15 bin Türk lirası borçlanmaK. 
tadır. 

Sonuç: 
Yukarda kısaca işaret ettiğimiz ve sırası ge

lince aynntıları ile izah edeceğimiz iç ve dış 
borç durumu Türk kamu oyu tarafından açık
lık ve kesinlikle bilimmemektedijr. 

Cumhuriyet devrinde Türkiye'nin ıhangi ya
bancı ülkelerden ne miktar ve ne cins borç para 
alındığını ve bunların ne miktannm ödendiği
nin, alınan borcun şartlarının biliffimesi zaruri
dir. 

Ayrıca, Sayın Başbakanın Bulgaristan gezi
sinde gazetelere intijkal eden ve alınması görü
şülen 30 milyon dolar borç veya kredinin mahi
yeti hakkında da Türk kamu oyunun aydınlatıl
ması lâzımdır. 

Çeşit ve ayn söylentilere sebebolan ve Mec-
lisTi bilgisi dışında kalan dış ve iç borçlar ko
nusunda Anayasanın 88 nci maddesine göre bir 
Meclis Araştırması yapılmasına karar verilme
sini saygılanmla arz ederim. 

21 . 12 . 1970 
Maraş Milletvekili 

İbrahim öztürfc 

BAŞKAN — Gündemde yerini alacak ve sı
rası geldiğiflide görüşülecektir. 

Sayın arkadaşlar, gündeme geçiyoruz. 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, lise 
mezunu gençlerin üniversite giriş sınavına tabi 
tutulmalarının Anayasanın 50 nci maddesine 
aykırı olduğu iddiasiyle Aayasanın 89 ncu mad
desi gereğince Millî Eğitim Bakanı hakkında bir 
gensoru açılmasına dair önergesi (11/10) 

BAŞKAN — içel Milletvekili Sayın Celâl 
Kargılı'nın; lise mezunu gençlerin üniversite 
giriş sınavına tabi tutulmalarının Anayasanın 
50 nci maddesine aykırı olduğu iddiasiyle Millî 
Eğitim Bakanı hakkında gensoru istemine iliş-
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kin önergesinin, gündeme alınıp alınmaması ko
nusunu görüşmeye başlamıştık, önerge sahibi 
ve iki grup sözcüsü arkadaşımız konuşmuşlardı. 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Mehmet Fahri Uğrasızoğlu'nundur. 

Buyurunuz sayın Uğrasızoğlu. 
A. '? . GRUPU ADINA MEHMET FAHRİ 

UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhterem Başkan, 
değerli arkadaşlarım : 

s Dün devam eden genel görüşmeye bugün de 
devam ediyoruz. Betideniz, önerge muhteviyatın
da ileri sürülen hususlara, A. P. Grupu adına ce
vap vermek ve görüşlerimizi arz etmek üzere hu
zurunuzdayım. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Kargılı'nın 
iddialarını kısaca hatırlayalım. Arkadaşımız 
önergesinde diyor ki; «Anayasanın 50 nci mad
desine rağmen, iktidar, halkın öğretim, eğitim 
ihtiyacını karşılamıyor. Lise mezunları diledi
ği giJbi yüksek öğretimden faydalanamıyor. 
Millî Eğitim Bakanı, özel yüksek okulları bes
lemek, onlara müşteri bulabilmek için, üniver
site ve resmî yüksek okullara girişi imtihan 
yoliyle sınırlamıştır. Bu, Millî Eğitim Bakanı
nın bir hile-i şeriyesddir.» Bu arada asıl ifade 
edilen ve söylenmek istenilen bir şey var; 
Önerge sahibinin asıl maksadından birisi de, 
özel okullara temas ederken, Ali Demirel'in 
okulu hakkında birtakım ithamlarda bulun
mak. Bu, asıl gizlenmiş maksatlardan birisidir. 
Sonra önergesinde; «Fakir öğrenciler özel 
okullara gidiyor, Anayasa haklarından fayda
lanamıyor. Neticede» iktidar, eğitimi ticaret ko
nusu haline getiriyor, bunun için üniversiteye 
giriş imtihanlarını keşfetmiştir.» Tâbir böyledir. 
«iktidar, üniversiteye giriş imtihanlarını keş
fetmiştir. üniversiteye giriş imtihanlarını Millî 
Eğitim Bakanı düzenliyor ve yürütüyor, bina
enaleyh, baş sorumlu odur. Bu itibarla, Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince, Millî Eği
tim Bakanı hakkında gensoru açılmasını iste
rim.» diyor. Sayın Kargılı'nın önergesindeki 
iddiaları budur. 

Bunlara cevap arz etmeden ve görüşlerimizi 
izaha çalışmadan önce, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına konuşan arkadaşımızın bir
takım romantik ifadelerle gerçekleri bilmemez-
likten gelerek, hayali mütalâalar serd etmesi 
karşısında, bâzı izahları huzurunuzda yapmayı 
lüzumlu addetmekteyim. 

Halk Partisi Grupu sözcüsü arkadaşımız ko
nuşmasının bir yerinde, «Üniversite giriş imti
hanı bir oyundur. Hedefi, fakir köy çocukları
nın okumasını engellemektedir.» diye bir kesin 
ıhükme varmaktadır. Bu hükmü ifade ederken 
Adalet Partisi sıralarını işgal eden değerli ar
kadaşlarımızın itirazlarına mâruz kalması üze
rine; «Canım, bu oyunu yalnız siz oynamıyor-
sunuz, ben sizi hedef almadım, imtihanları ha
zırlayan Ankara Üniversitesinin, istanbul Üni
versitesinin profesörleri vardır, bu oyunu 
onlar da hazırlamaktadır. Maksatları, köy 
çocuklarının okunmasını engellemektedir.» 
demiştir. Böyle bir itham, fevkalâde ayıp
lanması gereken bir husustur. Bu duru
mu, o arkadaşımızın bu görüşünü, hem 
Adalet Partisi Grupu adına ,hem de burada söz 
'hakkına sahibolmıyan üniversitelerimizin bu 
işlerle ilgili, imtihan işleriyle ilgili mensupları 
adına huzurunuzda reddediyorum. 

Yine arkadaşımız konuşmasının bir yerinde, 
«özel okullarla ilgili Anayasa maddesini değiş
tirmeye hazırız, siz de hazır mısınız?» diye ifa
de buyurdular. 

Muihterem arkadaşlar; insan bu kadar ha
yâli, bu kadar gerçek dışı bir ifadede buluna-
miaz. Hele bu millet kürsüsünde, böyle birşeye 
cesaret etmemelidir. Niçin? Çünkü, halen eli-
mlizde bulunan 1961 Anayasası, Kurucu Mec
liste hazırlanırken, bu Meclisin 2/3 ü veya 
2/3 ünden fazla bir çoğunluğu, bugün Halk 
Partisi Grupunu işgal eden arkadaşlarımızdan 
müteşekkildi. Anayasayı biz mi hazırladık, 
özel okullarla ilgili hükümleri Anayasaya biz 
mi koydtfk 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — O söz 
benden gelmedi, Adalet Partisi sıralarından 
geldi. 

A. P. GRUPU ADINA FAHRİ UĞRA
SIZOĞLU (Devamla) — Bir sistem getirmiş
ler; «Bu sistem içerisinde devletçiliğe, özel 
teşebbüse yer veriyoruz. Serbest hür çalışmayı, 
hür teşebbüsü biz de kabul ediyoruz.» demiş
ler, Anayasa maddelerine koymuşlar. Bu ara
da özel okulların açılmasını serbest hale getir
mişler. Bugün de bunun bozuk olduğuna ina
narak, «Gelin bize yardım edin, bunu düzel
telim» diyorlar. Sizin hatanızı biz mi düzelte
ceğiz arkadaşlar? (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) 
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CENGÎZ EKİNCİ (Ordu) — Gerekirse dü
zeltim, vazifemiz düzeltmek. 

FAHRİ ÜĞRASIZOĞLU (Devamla) — Bu 
kadar gerçek dışı bir-ifadede bulunursanız, bu 
kadar hayalî, romantik konuşursanız hiçbir me
seleyi burada halletmek mümkün olmaz. 

Değerli sözcü arkadaşım sözünü bağlarken 
-gayet calibi dikkattir- önerge sahibiyle ay
nı paralelde bâzı noktalarda birleşmketedirler. 
İşte onlar şunu söylüyorlar, bakın ne kadar en
teresan, ikisi de aynı şeyi söylüyor; «Plânlı 
eğitim istiyoruz, halka dönük eğitim istiyo
ruz, köy çocuklarını okutan eğitim istiyoruz, 
köy enstitülerinin açılmasını istiyoruz» diyor. 
Yani, her iki arkadaşımızın da böyle bir görüş 
etrafında birleşmiş olması calibi dikkattir. Ben 
bunun, hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupunun görüşlerini ifade ettiği kanaatinde de
ğilim, mevcut programlarına, tüzüklerine gö
re. Eğer arkadaşımız bunda musir ise: «Evet, 
bizim programımız böyledir, biz, köy ensti
tülerinin açılmasını istiyoruz» desin, gelsin di
yoruz. Ama, tetkik buyurunuz, köy enstitüleri
nin kapandığı tarihten itibaren hiçbir seçim 
beyannamesinde, Cumhuriyet Halk Partisinin 
Millî Eğitimle ilgili programlarında, köy ens
titülerinin yeniden açılmalarına dair en ufak 
bir kayıt olmadığı gibi, bunu şu veya bu şe
kilde bu kürsülerden böyle rahatlıkla ifade 
edememişlerdir. Neden? Çünkü, köy ensti
tüleri, bildiğiniz gibi, rahmetli Reşat Şemset
tin Sirer zamanında kendisinin selefi olan ve 
halen Senatomuzda bulunan değerli arkadaşı
mız Banguoğlu tarafından -ki her ikisi de 
Cumhuriyet Halk Partisinin 1950 den evvel 
son iki değerli, milliyetçi iki Bakanıdır - bu 
değerli arkadaşlarımız, köy enstitülerinin mem
leketin sosyal bünyesinde çok ağır yaralar 
açmaya başladığını ve burada okuyan binlerce 
Türk çocuğunun, Türk evlâdının kötü maksat
lara alet edildiğini... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Yalan 
söylüyorsun. 

FAHRİ ÜĞRASIZOĞLU (Devamla) — ...ke
sinlikle tesıbit ettikten sonra, ettirdikten sonra 
bu okulların kapatılması ve lüzumsuzluğu üze
rinde bâzı hazırlıklara girmişlerdir. Şayet, bu 
hususu bilıniyen arkadaşlarımız var ise, lütfen 
Millî Eğitim Bakanlığının arşivlerini tetkik bu

yursunlar, Bakanlık müfettişlerinin verdikleri 
raporları tetkik buyursunlar, o zaman ne ka
dar yanılmış olduklarını anlayacaklardır. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — 17 bin 
öğretmen şerefle vazife yapıyor, lekeliyemezsi-
niz onları. 

FAHRİ ÜĞRASIZOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, madem ki arkadaşım ısrar 
ediyor, size bir şey okuyacağım. 

Şimdi, haftalık Panorama Gazetesi vardır. 
Bu gazetenin sahibi, şiddetli bir şekilde köy 
enstitülerinin taraftarıdır. Balkınız ne yazıyor, 
bu taraftar ne yazıyor- «Hasan Âli Yücel ve İs
mail Hakkı Tonguç, yanlış fikirlerinden dolayı 
değiştirilmemişlerdir.» Sayın İnönü'nün cevabı
nı naklen böyle söylüyor. «Yerlerine gelen ha
lefleri, Hasan Âli ve Tonğuç'un eserlerine aynı 
âsim ve inançla devam etmek kaydiyle değiş
tirilmişlerdir. Köy enstitülerinin kuruluşunu, 
gelişimini, duraklayışını, gerileyişini ve sonun
da kapatılışını yakından izlemek ve yaşamak 
olanaklarını elde etmiş olanlar, Sayın İnönü'
nün mektubunda yaptığı açıklamaları inandı
rıcı bulamayacaklardır.» 

Sayın inönü'nün mektuplarında bir nokta da 
çok önemlidir, diyorlar ki; «Yerlerine gelen 
halefleri, Hasan Âli ve Tonğuç'un eserlerine ay
nı azim ve inançla devam etmek kaydiyle ge
tirilmişlerdir.» 

Burada biraz durmak gerekir, «Sirer ve Ban
guoğlu'nun o dönemdeki icraatı, köy enstitü
lerine karşı tutumları meydandadır. Bu kişi
lerin tutumu unutulmamıştır. Eseri aynı azim 
ve inançla devam ettiremedikleri doalyısiyle 
Sayın İnönü'nün mektubunda ifadesini bu
lan kayda uymadıkları açık bir gerekçedir. 
Bu kayıt yerine getirilmediği halde, Sirer gi
bi bir kişiden sonra Banguoğlu getirilerek, 
devam değil, yıkım dönemi başlamıştır, ikti
darda olmalarına rağmen..» 

Devam ediyor yine, yazının bir parçası en
teresan. Okuyacağım, çünkü buraya gelen Cum
huriyet Halk Partisi hatipleri zaman zaman 
imam - Hatip okullarının lüzumsuzluğuna ve 
saireye sık sık temas etmektedirler. Burada 
da temas eden bir nokta olduğu için, müsaa
denizle okuyacağım.«.. iktidarda olmalarına 
rağmen, din dersleri, Cumhuriyet Halk Parti
li Bakan Banguoğlu zamanında okullara kon-
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M. Meclisi B : 26 24 . 12 . 1970 O : 2 

muştur, imam - Hatip okullarının kuruluşu bu 
döneme raslar. Köy enstitülerinin üzerine çe
kilen şimşeklerin yoğunlaşması bu dönemde
dir. Cumhuriyet Halk Partisi, kurduğu köy 
enstitülerinin yıkılması için ilk girişimlerde 
bulunmak talihsizliği içindedir. Bu da tarihsel 
bir gerçektir, asıl yazık olan da budur. Sa
yın inönü'nün teşhisleri yerindedir. Köy ens
titülerine yazık olmuştur ama, bunun ilk ve
bali de, ne yazık ki, Cumhuriyet Halk Parti
sinin boynundadır.» 

İşte muhterem arkadaşlar, mesele bundan 
ibarettir. Bunları bilmemezlikten gelmek, bun
ların tamamen hilâfına beyanlarda bulunmak, 
zannediyor musunuz ki, kamu efkârını ve Yük
sek Heyetinizi aldatabilsin, başka noktalara 
çevirebilsin. Mümkün değil, gerçekler meydan
da ve bunu köy enstitülerini müdafaa eden bir 
gazete yazıyor. Arz ettiğim gibi arşivler daima 
emrinizde açıktır, okuyabilirsiniz. Durum bu
dur. 

Şimdi arkadaşımız bunu müdafaa ediyor, ne 
yapmış köy enstitüleri? O zamanın öğretmen
lerine bir çift öküz, bir at, 20 lira maaş, 20 yıl 
köyde hizmet, işte, köy enstitüleri felsefesi bu
na dayalı. Şayet, köy enstitüleri rahmetli Tev-
fik ileri tarafından ıslah edilmeseydi,, ıslah 
edilmemiş olsaydı, öğretmen okulları haline 
getirilmemiş olsaydı bu müesseseler bugün, söz
cü arkadaşımın sık sık bahsettiği, toplumdaki 
patlama, belki de kendi başına patlıyacaktı. 
Bunu bilmek lâzım. 

Sonra, «Köy çocuklarının, okumasını engel
lemek için, bir taraftan üniversite giriş imti
hanları konmuş ve bilhassa iktidar, köy ço
cuklarının okumasını engellemek için türlü ted
birlere, çarelere başvurmuş» falan gibi, birtakım 
hiç aslı, esası olmıyan, gerçeklerle hiç ilgisi olmı-
yan birtakım meseleler ileri sürüyor ki, ga
yet garip, yani aklın ve hafızanın alması müm
kün olmıyan birtakım şeyler. Neden? Zira 
köy çocuklarının okumasını Adalet Partisi İkti
darı süratle genişletmiş okulları köyün ayağına 
kadar götürme imkânlarını bulmuş olan bir ik
tidardır. 

Asıl ben arkadaşıma bir şey hatırlatacağım, 
bir şeyi hatırlatmak isterim ve dikkatinizi arz 
ederim. 1962 - 1963 yıllarında Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarda dken, 'Millî Eğitim Ba

kanlığından bir tamim neşredilmiştir; burada 
arkadaşlarımızdan şahidolanlar vardır. «İlkoku
lu bitirenler, çrtaokula sınavla alınacaktır, 
Ortaokulu bitirenler, liselere sınavla alınacak
tır. Bu imtihanları başaramıyanlar, teknik okul
lara gönderilecektir.» gibi, gayet garip bir dav
ranışla, o zamanın Halk Partisinin Millî Eği
tim Bakanı görüşünü ortaya koymuştur. 

Muhterem arkadaşlar, Adalet Partisi her
hangi bir yılda, iktidarı zamanında, değil üni
versitelere, orta okullara girişi, liselere girişi 
sınırlamış mıdır? Köy çocuklarının okumasını 
istemiyen asıl zihniyet budur. Bunu niçin bil
meden konuşuyorsunuz? Bilmeden konuşursa
nız cevabını alırsınız, mahcup olursunuz. 

O tarihlerde bir Millî Eğitim Bakanlığı mü
fettişi Bursa'ya gitmiştir. Maksadı liselere ve 
ortaokullara giriş imtihanlarını takip ve kont
rol etmektir. Bursa'da bir lise başmuavini - şim
di aramızda bulunan bir değerli arkadaşımız
dır - müfettişin karşısına çıkarak demiş ki; 
«Beyefendi bu nasıl iş? Şehirde okuyan çocukla
rın imkânları başka, köyde okuyan çocukların 
imkânları başka. Böyle bir kayıtla köy çocuk
larının okumasını engellemiş olmuyor musu
nuz?» 

Millî Eğitim Bakanlığı müfettişinin verdiği 
cevap şudur; «Canım, köy çocukları da okuma-
yıversin» verdiği cevap aynen budur. 

Muhterem arkadaşlar, bu o müfettişin zihni
yeti değil, o tarihte Millî Eğitim Bakanlığına 
hâkim olan ve köye karşı olan zihniyetin ifade
sidir. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

ORHAN OKAY (Konya) — Adamın ismini 
zikret, hangi tarihte olmuştur? Mesnetsiz ko
nuşma. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Onun 
için göryorsunuz ki, değerli arkadaşım hiç haki
katlerden haberi yokmuş gibi konuşuyor. Belki 
incelememiş olabilir; incelemediyse bu da bir 
kusurdur kendisi için. Bu ifadeler Halk Parti
sinin değerli grupunun görüsünü de ne derece
ye kadar yansıtmaktadır, bilmiyorum. Fakat 
kendi kendime düşündüm, o kanaate vardım ki, 
bu ifadelerden sonra şayet Sayın Genel Başkan 
burada olsa idi, bu sözcü arkadaşımın sözlerini 
dinlese idi, mutlaka kendisini cezalandırırdı. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Genel 
Başkan korkusu sende var sende... 
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FAHRt UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, şimdi zamanın darlığı do-
layısiyle bu değerli arkadaşımı bu noktalarda 
bu kadar cevaplandırıyoruz. Belki ISayın Bakan 
da kendisine gerekli cevabı verecektir. Bu ko
nuyu burada keserek şimdi asıl önergeye geçi
yorum. 

Önergedeki iddiaları kısaca huzurunuzda hafı
zalarınızı tazelemek maksadiyle okudum. Dün 
kendisinin konuşmalarını da burada dinledim. 
Bu arkadaşımızın konuşmalarından aynen not 
ettiğim bâzı hususlar var. Bunları size okuyaca
ğım ve göreceksiniz ki, kısa kısa cümleler halin
de okuyacağım bu notların hakikatle hiç alâka
sı yok, tamamen hakikat dışı, hayali birtakım 
rakamlar ve mütalâalar var. Bu yanlış olan, hat
tâ bâzı noktalarda bilgisizliğe dayanan bu ifa
deleri sizin takdirinize arz edeceğim. 

ORHAN OKAY (Konya) — Sen her şeyden 
evvel terbiyeli konuş terbiyeli... 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşımız, «50 000 üniversite öğrencisinin oku
ma hakkı elinden alınıyor» diyor. Hiç böyle bir 
şey yok. A. P. iktidarı zamanında '50 000 lise 
öğrencisinin okuma Ihakkı hiçbir surette elinden 
alınmamıştır ve bu gençlerimizin daha fazla 
miktarda okullara devam etmesi için en geniş 
mânasiyle tedbirler iktidar partisi zamanında 
alınmıştır, sırası geldikçe bunları size arz edece
ğim. 

«Bir milyon ilkokul çocuğu okuldan mah
rumdur» diyor. Tamamen yanlış ifade. Sayın 
IMillî Eğitim Bakanı belki ifade buyuracaklar
dır kesin rakamı; benim hatırımda kaldığına 
göre halen büyük çabamıza rağmen ve mâruz 
kaldığımız büyük âfetlere rağmen okula gide-
miyen, halen okuldan mahrum olan çocuk sayı
sı aşağı yukarı 390 - 400 000 civarındadır, be
nim bilebildiğim kadar. Sayın Bakan durumu 
açıklıyacaktır. Demekki ifade tamamen müba
lâğa edilmiştir. 

«En çok başarı gösterenler zengin aile çocuk
larıdır» diyor arkadaşımız, konuşmasının bir ye
rinde. Hiç hakikatle alâkası yok, zerre kadar 
alâkası yok. Memleketimizin kabiliyetli çocuk
ları bütün öğretim kurumlarımızda daima ön 
sıralardadır. Ne fakir çocuğu söz konusudur, 
ne zengin çocuğu söz konusudur, ne köy çocuğu, 
ne şehir çocuğu, hiç böyle bir şey söz konusu 
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değildir. Memleketimizin en kabiliyetli çocukla
rı her tarafta açılan, bütün eğitim kurumların
da açılan müesseselerin başında yer almışlardır, 
bunlarla iftihar ediyoruz. 

Arkadaşımız bir yerinde «yüksek öğrenim 
Anayasa hakkıdır» diyor. Değerli önerge sahi
bi arkadaşım Anayasayı hiç okumamış, plânla
manın raporlarını hiç okumamış, eğitimle ilgi
li raporları hiç okumamış. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa hakkı yal
nız ilköğrenim çağındaki çocuklarındır, ilköğ-
renim çağında bulunan çocuklar mecburi ola
rak ve Devlet okullarında parasız olarak oku
tulur. Bunun dışında olan müesseseler, bilhas
sa yüksek öğrenim müesseseleri Anayasanın 
mecbur kıldığı müesseselerden değildir. Ben bu 
hususu bir defa belirtmek isterim. Bu arkadaşıın 
bunu bilmemektedir. 

Sonra diyor ki, arkadaşım, «Hizmet akdiy
le öğretim üyesi işverene tabi, hale getirilmek
tedir.» Bu bir iftiradır. Üniversitelerimizin de
ğerli hocaları özel yüksek öğretim kurumla
rında verdikleri derslerin karşılığında bir mik
tar ücret alarak mesai sarf etmektedirler. Fa
kat hiçbir zaman üniversitenin şahsına mün
hasır olan şahsiyetten, şereften zerre kadar 
kaybetmek şöyle dursun, kendilerine lâyık bir 
onur içinde vazifelerini sürdüregelmişlerdir. 
Binaenaleyh üniversite mensupları hiçbir za
man işverene tabi olamaz. Yüksek öğrenim ku
rumlarını bitiren gençler yalnız o okulların 
değil, aynı zamanda dengi okullardan gelen, 
üniversitelerden gelen ve Millî Eğitim Bakan
lığınca görevlendirilen yetkili kimseler tarafın
dan objektif esaslara göre imtihanlarını ya
parlar. Hiçbir zaman bunlar, bu değerli arka
daşlarımızı işverenin tabiî halinde mütalâa et
mek doğru değildir arkadaşlar. Bunu yapmıya-
lım. 

özel okulların, Devlet okulları aleyhine ge
liştirildiği mevzuu da doğru değildir. Çünkü, 
ileride biraz bahsedeceğim, özel okullar esasın
da iyi işledikleri takdirde, Devletin kontrolü 
ve izlenimi altında görevlerini yaptıkları tak
dirde bilâkis memlekete hayırlı kamu hizmet
leri gören ve Devletin, Millî Eğitim Bakanlı
ğının yükünü o nisbette hafifleten birtakım 
müesseselerdir. Yeri geldiği zaman ayrıca bu 
noktaya temas edeceğiz, 
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Muhterem arkadaşlarım, simidi değerli ar

kadaşımın Kargılı, halkm eğitim ve öğretim 
ihtiyacının karşılanmamasını, lise mezunları
nın üniversite ve yüksek okullara girmesi şek
linde anlıyor. Bu görüşte yanlıştır Anayasamız 
gerçekten 50 nci maddesiyle halkın eğitim, 
öğretim ihtiyacının giderilmesini Devlete görev 
olarak vermiştir. Ama hiçbir zaman Devletin bu 
görevini yapması lise mezunlarını üniversitele
re yerleştirmek, yüksek okullara yerleştirmek 
değildir. Devletin bunun dışında çok büyük 
hizmetleri vardır; çünkü hepinizin bildiğiniz 
gibi, Devlet okullarında olsun, özel okullarda 
olsun, eğitim üç yaşında başlar, normal şekliy
le 22 yaşma kadar, 25 yaşma kadar üniversite
lerimizde, yüksek okullarımızda devam eder. 
Bunun dışında okul dışı eğitim dediğimiz bir 
başka eğitim. vardır ki, bütün insan ömrünü 
kaplar ve sonu gelmiyen bir eğitimdir. Bu eği
tim de yine Millî Eğitim Bakanlığının, daha 
doğrusu Devletin üzerine aldığı görevlerden 
birisidir. 

Binaenaleyh Devletin eğitim, öğretim vazi
fesi yalnız lise öğrencilerini okullara yerleştir
mekten ibaret değildir; arkadaşlarımız bunu 
çok dar mânada almıştır ki, hatalı bir görüştür 
kanaatindeyim. 

Sonra her lise mezununun dilediği alanda 
yüksek öğrenimden faydalanması gerekeceği 
inancı içindedir. Buna arkadaşlarımız cevap 
verdiler. Her lise mezununun mutlak surette 
yüksek öğrenim mecburiyeti diye her hangi 
birşey yoktur. Zamanı geldiği yerde biraz buna 
temas edeceğim. Yüksek öğretim yapma hakkı 
yalnız lise mezunlarına mıdır? Hani meslek 
okulları? Hani teknik okullardan mezun olan
lar, onlar, ne yapacaklar, onları ne yapacaksı
nız? O halde bu kadar dar bir görüş içerisinde 
sırf bir maksadı tahakkuk ettirmek için mil
let kürsüsünü kullanacak oluvsanız size cevap 
verirler. 

Önergesinin üçüncü paragrafında arkadaşı
mız şöyle diyor: 

«özel kişilerin açtıkları yüksek okulları 
Devlet kurup işletebilir.» Böyle bir kesin hük
me varıyor. 

Şimdi arkadaşımız ya memleketin gerçek
lerini hiç bilmiyor, veyahut da bunları lâf ol
sun diye söylüyor. Anayasanın 53 ncü madde

sini bir tarafa bırakalım. Anayasanın 53 ncü 
maddesi diyor ki; Devlet, sosyal vazifelerini, 
f/Osyal hizmetlerini, görevlerini ekonomik ge
lişmesi, malî gelişmesi imkânları nisbetinde 
gerçekleştirir. Kayıt altına almış. Bunu bir ta
rafa bırakalım. Anayasada böyle bir hüküm 
olmasa ve Türkiye'nin yüzyıllardan beri birik
miş olan eğitim problemleri karşısında büyük 
hamlelere, büyük hizmetlere rağmen giderile-
miyen bu hizmetleri hangi para ile yapacaksı
nız? Nereden bulacaksınız bu paraları? Devlet 
hizmetini gördürmek için vergi adaleti ve bu
na benzer birtakım meseleler ortaya çıktığı za
man, bunun da karşısına çıkıyorsunuz. O hal
de samimî olmamız gerekir; şikâyet Devlet 
hizmetinin, millet, memleket hizmetinin görül
mesini istiyorsak bu nisbette vatandaşm bu 
hizmetlere iştirakini sağlayıcı birtakım tedbir
ler olacağını da kabul etmemiz gerekir. Bunu 
niçin düşünmüyorsunuz? 

Sonra yine arkadaşımız üniversite ve resmî 
yüksek okullara alınacak öğrenci adedinin sı
nırlanmasını, özel okulları besleme ve onlara 
müşteri bulma gerekçesine bağlıyor. Fevkalâ
de sakat, eğitim felsefesi ile uzaktan yalandan 
alâkası olmıyan, hattâ en basit bir vatandaşm 
dahi söylemeye cesaret edemiyeceği bir görüş 
olarak arkadaşımız tarafından ortaya atılmış 
garip bir fikirdir. Yüksek Heyetiniz bunun üze
rinde takdir hakkını gayet güzel kullanabilir 
ve bununla ilgili meselelere sırası gelince yine 
temas edeceğim. 

Özel okullar varlıksız vatandaşların çocuk
larının okuduğu müesseseler olarak kabul ve 
takdim ediliyor. Tamamen yanlış arkadaşlar; 
Türkiye'de özel okullar kuruldu ve gelişmeye 
başladığı zaman, bâzı sosyalist görüşe, devlet
çi görüşe sahibolan kimseler tarafından, çevre
ler tarafından tamamen aksi bir görüşle orta
ya çıktı. Yani dendi ki, «özel yüksek öğretim ku
rumlarına devam edenler varlıklı kimselerin 
çocuklarıdır, fakir çocuklar okuyamıyor. Mem
leket sömürülüyor; fakirler sömürülüyor» den
miştir. Bu hakikatin doğru olmadığı... (C. H. 
P. sıralarından gülüşmeler.) Bu ifadenin doğ
ru olmadığı hakikati meydana çıktıktan sonra, 
şimdi şekil değiştirilmiştir, dikkatinize arz ede
rim. Şimdi de deniyor ki, «özel yüksek okul
lara devam eden çocuklar varlıklı çocuklar de
ğil, varlıksız çocuklardır. Bunların aile bütçe-
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leri yıkılıyor.» ve saire, ve saire gibi birtakım, 
böyle romantik edebiyat yapılıyor ki, yanlış
tır arkadaşlar, yanlıştır ve bu şekilde yanlış 
olan şeylerle milletin yüce kürsüsünden, Türk 
Milletini kolay kolay aldatmak mümkün olmaz 
kanaatindeyim. 

önergesinin son kısımlarında, «Eğitim tica
ret konusu haline getiren zihniyet» ten bahse
dilmektedir. 

Ben sözümün başında bahsettim. Şayet eği
timi ticaret metası haline getirmek istiyen bir 
zihniyet varsa, bu 1961 Anayasasını hazırlıyan 
zihniyettir; onun kökünü orada aramak lâzım
dır. Adalet Partisi iktidarı kendi felsefesine uy
gun olarak, özel okulları "kanun sınırları içinde 
geliştirmiş, kontrol altına, disiplin altına almış 
olan bir siyasi teşekküldür. Böyle bir zihniyetin 
asla sahibi değildir. 

Sondan üçüncü paragrafta» «anyı zihniyetin 
üniversite giriş imtihanlarını keşfettiği» nden 
bahsediyor. Keza, sondan ikinci paragrafta da, 
«iktidarların bu tatbikata göz yumduğun» dan 
söz ediliyor. Keza bu sözler de hiçbir mesnedi 
olmıyan - birazdan anlatacağım - çok yanlış 
ifadelerdir. 

Dediğim gibi, arkadaşımız mevzuatı iyi in
celemeden huzurunuza gelmiş; üniversitenin 
yetkileri, sorumlulukları nedir, Hükümetin yet
kileri ve sorumlulukları nedir? Bu mesele üze
rinde hiç düşünmeden bu ifadelerde bulunuyor 
ki; bunlar milletin yüce kürsüsünü işgal et
mekten başka nedir muhterem arkadaşlar? Ger
çeklere uymıyan, kanunlara uymıyan, hakikat
lere uymıyan ve sırf bir maksadı yerine getir
mek için buradan sarf edilen sözler, bu yüce 
kürsüyü meşgul etmekten başka nedir? Biz bu
nun için lüzumsuz olan, ağırlığı olmıyan, ciddi
yetten mahrum olan gensoruların, soruşturma
ların karşısındayız. Getirin ciddî konuları, ge
tirin ağırlığı olan konuları, biz de sizinle bera
ber olalım. (-0. H. P. sıralarından gürültüler.) 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Ciddî ola
nının bir hafta evvel ne muameleye tabi tutul
duğunu gördük. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Me
seleleri tartışalım, üzerinde duralım, inceleme
ler yapalım. Bunu yapmıyorsunuz. Bir maksadı 

tahakkuk ettirmek için milletin yüce kürsüsünü 
vasıta olarak kullanmak istiyorsunuz. Karşı

sında olduğumuz nokta budur. (O. H. P. sıra
larından gürültüler.) 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — öner
ge üzerinde konuş. 

CELÂL KARGILI (içel) — Sizin ağırlık 
kıstasınız denir? 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar, bunlara niçin temas ettim? Bu arka
daşımızın bu önergesindeki hususlara niçin te
mas ettim? Hükümeti ve bakanları denetleme 
hakkı, bâzı Parlömanter arkadaşlarımız tarafın
dan geniş çapta maalesef istismar edilmekte, 
kötüye kullanılmaktadır. Burada gördüğünüz 
muhterem zevat, Millî Eğitim Bakanı dâhil, 
müsteşarları, umum müdürleri günlerce buraya 
çekiliyor. Ağırlığı ve ciddiyeti olmıyan bir 
önergeyi görüşmek, takibetmek, cevap vermek 
için burada bekliyorlar. Dairelerini terk ederek, 
mesai bekliyen vatandaşı kapılarında bırak
maya mecbur bırakarak buraya geliyorlar. Gü
nah değil midir? Devletin parasını bu derece 
fuzuli harcamaya sebeboluyorsunuz. Bu günah 
değil midir arkadaşlar, bunu niçin yapıyorsu
nuz? Hareketiniz doğru değildir. 

İşte, Kargılı arkadaşımızın böyle fuzuli, ağır
lığı olmıyan, ciddiyeti olmıyan önergesi, bu 
tutumun çok tipik misallerinden birisidir. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi arkadaşımın 
önergesiyle ilgili olarak bu hususlara temas et
tikten sonra, bâzı açıklamalar yapmak mec
buriyetindeyim. Konuyu üçe irca edeceğim mü
saadenizle: özel öğretim kurumlarına kısaca 
temas edeceğim. Şimdiki durum nedir, ne ya
pıyoruz? Eğitim-hizmetleri ve üniversiteye ve
rilmiş özerkliğin konusu nedir? Temas ettiler, 
giriş yaptılar buna değineceğim. «Adalet' Par
tisi, halkın eğitim, öğretim hizmetini gerçekleş
tirmemiştir» diyor. Buna da temas edeceğim, 
cevap vereceğim. Göreceksiniz, Adalet Partisi 
iktidarı ne büyük hizmetler ifa etmiş; rakam
lar vererek ben de size söyliyeceğim. 

Şimdi gelelim bu, Anayasayla ilgili 21 nci 
maddeye. Anayasanın 21 nci maddesinde gayet 
sarih yer almış: «Eğitim ve öğretim, Devletin 
gözetim ve denetimi altında serbesttir» diyor. 
Herkes kanunlara uymak şartiyle eğitim kurum
ları açabilir. Aynı zamanda, bununla beraber 
mütalâa etmemiz gereken, Anayasanın başka 
bir maddesi var, onu da okuyalım: 

— 456 — 
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«Madde 40. — Herkes, dilediği alanda ça
lışma ve sözleşme hürriyetine-sahiptir, ösol te-
şöbbüsler kurmak serbesttir.» diyor. 

Adalet Partisi İktidarı, iktidara gfildiği sa
man Özel Okullar Kanununu elinde çıkn^-ş bı 1-
muş ve o tarihe kadar bir hayli okullar anılmış 
bulmuş.,. Bunlara ten^ae cicci.gb-ı. A"-'rev;ı re-
mel hak ve hürriyetlerine birinci derecede hür
met etmek, saygı göstermek.; ayva nan:-;nia b" 
teşebbüse saygı göstermek Adale'; r a i tisinin 
felsefesmde ve programında vardır. O halde 
siz ne kadar oa1 vala^anı^, Adalet Partisinin fel
sefesine uygun elan ve Anayasada yer abv^ş 
olan bu hüküm gereğince, Adalet Ta? ti i İkti
darları kanun çerçeveli ilerisinde '6z*\ oknllımn 
gelişmesine, rnemleketimhdo faydalı rıiie-v-e'.e1 er 
halinde yayılmasına yardımcı oJae-b^r. Çünkü 
Ö38İ teşebbüsün gerektirdiği en önemli nokta
lardan birisidir. Eğer siz bnnun karşısmday^a-
nız; «Biz özel teşebbüsün karalarda ^dr-ğ;:1.-
nıus için, Özel okulların kapat'lvr.aem::. i l iyo
ruz» deyiniz; bunun ifade edinil, edebiliyor nü
sünüz? 

BAHATT1N UZUNO&LU fSamnın) — Ana
yasaya karsı gelmiş olurlar, kapatdam.az. 

FAHRİ UĞB..ASIZOÖLU (Devamla) — Ede
mezsiniz; edemezsiniz ama, dolambaçlı yollar
dan özel okulların kapatılmasına çahş-rsmız, 
Birçok noktalarda çeşitli görümlere, a ' - ' ^b ra 
uygun olarak, onlarla birleşik ifadelerde bu
lunmuşsunuz. işin garip tarafı bu,.. 

Muhterem arkadaşlarım; aşağı - yukarı diye
bilirim ki, bizde ilk ve orta dereceli iizel okul
ların açılışı bir asra yakın bir ir?âsiye sahiptir. 
Fakat bizde ilk özel yüksek okul, 20 Ağus
tos 1916 tarihli Mekâtihi Hususiye Talimat
namesine istinaden 1962 yılında, yani Cumhu
riyet Halk Partisinin iktidarda bulunduğu de
virde açılmıştır. Özel Öğretim Kıvrurnları Ka
nununun kabul edildiği Haziran 1065 tarihine 
kadar, Özel. Okullar Kanununun kabul ^dild'rl 
tarihe kadar, yine Halk Partisi iktidarı 12 e.̂ el 
yüksek eğretim kurumunun aeılmaeına isin ver
miş ve fiilen bunlar hizmet görmüşlerdir. 

ORHAN OKAY (Konya) —• H u r - r ^ r r <-
raner özel Yüksek Okulu ne zaman açıldı? Bu
na cevap verin buna,.. 

FAHRİ UüRARIZOĞLU (.Devanda) --• /•:"* -
nun, 1965 yılı Haziran ayının 8 inde kabul edil-
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] mekle beraber, 6 ay sonra, yani Adalet Partisi 
i iktidara geldikten sonra, 18 Aralık 1065 te yü-
; riirlüğe girmiştir. 106İ3 sonundan 1969 sonuna 
I ka ;lar 31 özel yüksek okulun açılmasına izin ve-
1 rilmiş; 1963 sonunda 18 mühendislik ve mimar -
I !ık, 1.3 ecza.cüık - dişçilik, 11 iktisadi ve ticari 
! bili eler, 3 tatbiki güzel sanatlar olmak üzere 
\ 44 özel yüksel: okul mevcut bulunuyordu. 1970 
! yılı içinde bu okullardan ikisi Millî Eğitim Ba-
| kanlığmea kapatılmıştır. 1970 yılında hiçbir 
[ ü^el yük ;ek okulun açılmasına isin verilmediği 
s gibi, bu okulları daha sıkı bir disiplin altına 
i almak maksadiyle, iki tanesi kanunlara uyma-
I cbğı iei.a kapatılmış, iki tanesi de başka okullara 
I il'ihak etmek suretiyle birlenmek ınecburiyetin-
: de kalmış ve böylece okul sayısı 1970 sonların-
| da, Robert Kolej dâhil, 40 a inmiştir. 

C öıüyorsunuz ki, Adalet Partisi daha ölçülü 
I aebmlarla, daha tedbirli bir şekilde kontrol ede-
\ rek, izliyerek özel okulların açılmasına izin 
I vermiş ve kanuna uymıyanları kapatmıştır. Yal

nız su kadarını ifade edeyim ki, Adalet Partisi 
i k a d a n zamanmda özel okulların tamamı her 
yıl teftişten geçirilmiş, rapora bağlanmış; fakat 
demin bahsettiğim 1962 yılından 1965 yılma ka
dar açılan 13 yüksek öğretim kurumu, Halk 
Partisi iktidarda iken bir defa olsun teftişe tâbi 
tutulmamıştır. Bu bir gerçektir; her tarafta 
bunu bu şekilde tesbit edebilirsiniz. 

Şimdi böylece, özel yüksek okul sayısı, Ro
bert Kolej dâhil, 40 a inmiş bulunmaktadır. Şu 
anda, özel yüksek okullara devam eden öğrenci 
sayısı 42 449 dur. Anaokulundan yükseğine ka
dar tesbit ettiğim özel okulların en son rakam
ları şöyle bulunuyor : 

Anaokulunda; 70 okul, 117 öğretmen, 2 087 
öğrenci; 

İlkokullarda; 91 okul, 713 öğretmen, 16 186 
öğrenci; 

Orta dereceli okullarda; 162 okul, 2 535 öğ
retmen, 31 383 öğrenci; 

Yüksek okullarda; 39 okul, 1 822 öğretim 
üyesi, 42 449 öğrenci. 

Ceman, 362 özel yüksek okulda halen 5 187 
eğretim görevlisi ve 92 105 öğrenci) mevcuttur. 

• Şimdi oranlara bakalım değerli arkadaşla-
j rım : 
I öğretmen - öğrenci oranı, eğitim kalitesiyle 
I yakından ilgili bir meseledir. Dün arkadaşım 
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bir: noktada büyük bir çelişkiye düştü, bu vesi
le ile ifade etmek isterim. «Özel okullarda eği
tim kalitesi düşüktür.» diye sözünün birtarafın-
da ifade buyurdu. Bir yerinde de, «Üniversite 
imtihanlarını kazanan, yatılı okulları kazanan 
hep özel okullardan gelenler oluyor, varlıklı ço
cuklar oluyor. Varlıksız çocuklar imtihanları 
kazanamıyor.» diye ifade etti. Bu, fevkalâde 
büyük bir çelişkidir, bu noktayı da tesbit et
mekte büyük fayda varıdır. 

Şimdi oranlar şöyle, muhterem arkadaşlarım; 
özel ilkokullarda 1 öğretmene 22,7 öğrenci; res
mî okullarda 1 öğretmene 40 öğrenci; orta de-
recelV özel okullarda 1 öğretmene 12,4 öğrenci; 
orta dereceli resmî okullarda 40 civarında; yük
sek öğrenimde 1 öğretim üyesine 23,3 öğrenci, 
Devletin ünivesite ve yüksek okullarında 1 öğ
retim üyesine 30 öğrenci. 

G-örüyorsunuz ki, öğrenci - öğretmen oran
ları bakımından özel okullar kusurlu sayılacak 
bir durumda değildiır, bilâkis iyi bir durumda
dır. Bunların mezunlarının birçok okul imtihan
larını kazandığı da, zaten arkadaşlarımız tara
fından ifade edilmiştir. Binaenaleyh, ben bunun 
üstünde fazla durmıyacağım. 

Bizde özel okulların müstenidatı da - bahset
tiğim gibi - Anayasadan gelmektedi»r, kaynağını 
oradan bulmaktadır. Keza, Anayasanın 40 ncı i 
maddesinde yer alan, «Çalışma ve sözleşme hür- ; 
riyeti» nden gelmektedir. Batılı demokratik 
memleketlerin hepsinde, özel öğretim müessese- j 
leri bizden kat kat fazlasiyle mevcuttur ve iş- < 
lemektedic*. 

Şimdi arkadaşlarıma mehaz göstererek ifa
de edeyim ki, bizim Meclis Kütüphanemizde, 
Fransız hukuçusu Maurice Duverger'in bir ki
tabı vardır. Bu kitabın adı, «Constitutions et 
Documents Fol:ıtiques» dir. Arkadaşlarımız tet
kik buyuraJbilirler. 

Şimdi geliniz o anayasalardan, bâzı Batılı 
demokratik memleketlerin özel okullarla ilgili 
hükümlerine bir göz atalım; çünkü arkadaşım 
temas ettiler. 

Federal Almanya Anayasası, 23 Mayıs 1949 
tarihi:», &enel haklar bölümünün 5 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasında: «Sanat, bilim, araştırma 
ve öğretim serbesttir. Ancak, öğretimin serbest 
loluşu, Anayasaya aykırılığı gerektirmez.» den
mektedir. 

İtalya Anayasası, 27 Aralık 1947 tarihli. 
Bunlar, ikinci Cihan Harbicıden sonra yeniden 
düzenlenmiş anayasalarıdır, ikinci bölüm, 33 ncü 
madde: «Sanat, bilim ve bunların öğretimi ser
besttir. Özel kişiler ve teşebbüsler, Devlete yük 
olmaksızın, eğitim kurumları ve okullar açma 
hakkına sahipt'ır. Bunun, Devlete aidolmryan 
özel okulların hak ve vecibelerini tesbit etmek 
suretiyle, bu okulların Devlet okulları ile denk
lik istemeleri halinde, bunlara tam serbestiyet 
tanımaya ve Devlet okulları öğrencilerine tanı
nan eşit kredileri! bu okulların da öğrencilerine 
vermeye mecburdur.» 

Ne derece ileri gitmişler arkadaşlar, görü
yorsunuz. Devlet, burslarını, kredilerini özel 
'okullarda okuyanlara da vermiş. 

Bir kayıt koymuş: Özel okula kabul için, bu 
derece ve kademede Devlet imtihanı öngörül
müştür. 

Fransa'da 5 inci» Cumhuriyetin getirdiği en 
son Anayasa diyor M: «Anayasa, öğretimle il
gili isleri kanunla düzenler.» 

Bakın sayın arkadaşlarım 4 ncü ve 5 nci Cum
huriyet anayasaları özel öğretim lehine üç tane 
büyük reform getirmiş ki, fevkalâde diikkat çe
kicidir. 

Birinci reform; 1951 yılında, Marie Kanunu 
adı ile anılır, (Onların Millî Eğitim Bakanlık
larını işgal eden zevat zamanında çıkarılan bâzı 
küçük kanunlara bakanın adı veril:»?.) şöyle di
yor : 

«Marie Kanunu ile bâzı özel öğretim kurum
ları öğrencilerine millî burslar ihdas edilmiş
tir.» 

1951 de çıkan Barange Kanunu: «Bâzı özel 
eğitim kurumlarına Devlet yardımı sağlanmış
tır.» yani süspansiyon vermiş bütün özel okul
lara Devlet ve anaokulundan ünifversiteye kadar 
devamlı da vermektedir. 

1959 da kabul edilen Debre Kanunu ile Dev
letin ve komünlerin özel öğretim kurumları mas
raflarına iştirak şekli yeni bir statüye bağlan
mıştır. 

Belçika, ki nüfusu az artan bir memleket; 
20 yılda üç, dört yüz bin artıyor, halen 9 mil
yon. Fevkalâde demokratik bir memleket, mo-
narşik bir devlet. 1831 tarihli Anayasasının 17 
nci maddesine göre, «Öğretim serbesttir, her 
türlü önleyici tedbirler yasaktır. Kusurları gi
derici tedbirler kanunla düzenlenir.» 
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Belçika gibi bir memlekette Katolik kilise
ler tarafından özel öğretim müesseseleri pek 
fazla geliştirilmiştir. Ben, son rakamları maale
sef bulamadım, 1956 - 1957 ders yılının resmî 
rakamlarını ancak Meclis Kütüphanesinde bu
labildim. Özel okullara devam eden bütün öğ
renci sayısı 1 674 602 dir. Bunun 712 000 i 
Devlet okullarına devam ediyor, 962 000 küsuru 
da özel okullara devam ediyor. Belçika'nın 1958 
resmî devlet bütçesi on milyar Belçika frangı 
tutar. Bunun 3,5 milyarı Devlet okullarına, 2,6 
milyarı eyalet ve komünlere, 3,83 milyarı da 
özel öğretim kurumlarına tahsis edilir. 

O halde, bütün Avrupa'da bu derece geniş 
bir şekilde özel öğretim kurumları Devletten 
himaye görmektedir. Belçika'da dört üniversite 
mevcuttur, ikisi Devlet üniversitesidir, birisi 
Brüksel'de bulunan hür üniversitedir, biri de 
Louvain şehrinde bulunan, tamamen katolikle-
rin idare ettiği özel bir üniversitedir Bu mües
seselere benzer mahiyette Politeknik Fakültesi, 
Veteriner okulu, tarım enstitüleri, katolik üni
versiteye bağlı ayrıca iki diğer fakülte tama
men hizmet halindedir ve bu Batılı memleketle
rin hiçbirinin parlâmentosunda muhalefete 
mensup milletvekilleri çıkıp da, «Ckel okulları 
niçin böyle himaye ediyorsunuz, niçin varlıklı 
kimseleri somurtuyorsunuz?» gibi gayet süb
jektif aslı esası olmıyan birtakım fikirler ileri 
sürmezler ve meclisleri bu meselelerle meşgul 
etmezler, 

Muhterem arkadaşlar, eğer Kargılı arkadaşı
mız deseydi ki, «Bizim eğitim sistemimizde bo
zuk, aksıyan taraflar var, özel öğretim kurum
larında aksıyan taraflar var, bunları düzelt
memiz gerekir. Eğitimin niteliğini düzeltmemiz 
gerekir, bâzı tedbirler almamız gerekir, gelin 
bunları konuşalım» v, s dese kendisine hak ve
receğim. Ama, hiç Millî Eğitim Bakanlığı ile 
alâkası olmıyan üniversite meselesinden dolayı, 
«Millî Eğitim Bakanı, sen suçlusun, senin hak
kında gensoru açılmasını istiyorum.» demek, 
büyük haksızlıktır. Bunu bilmek, takdir etmek 
ve ölçüsünü iyi kullanmak lâzımdır. 

Şimdi, önergenin üniversiteleri ilgilendiren 
kısmına gelelim : Anayasamızın 120 nci madde
sini her halde arkadaşımız okumadılar veya bil-
memezlikten geliyorlar. 

Anayasamızın 120 nci maddesi : «üniversite
ler, ancak Devlet eliyle ve kanunla kurulur. 

Üniversiteler, bilimsel ve idari özerkliğe sahip 
kamu tü?;el kişileridir. 

Üniversiteler, kendileri tarafından seçilen 
yetkili öğretim üyelerinden kurulu organları 
eliyle yönetilir ve denetlenir; özel kanuna göre 
kurulmuş Devlet üniversiteleri hakkındaki hü
kümler saklıdır.» 

O halde görüyorsunuz ki, bizim Anayasamız 
üniversiteleri tam özerk bir müessese haline ge
tirmiş. Hükümetten koparmış, Millî Eğitim Ba
kanından koparmış, Yüksek Meclisinizden de 
koparmış, onu kapalı bir kutu haline getirmiş. 
«Sen, kendi kendini idare edeceksin, profesörü
nü kendin bulacaksın, kendi işlerini, programı
nı kendin düzenliyeceksin, benim kontrolüm 
yok, hiç kimse karışamaz.» demiş. Bugüne ka
dar da tatbik edilmiş, hattâ o şekle getirmiş 
ki, üniversitede cinayet işlenmiş, buraya çıkan 
arkadaşlar, «Hükümet kuvvetleri inzibatı te
min etmek için üniversiteye giremez.» buyur
muşlardır. Bu kadar garip bir tutum olur mu?.. 
Bu suçtan, böyle bir kusurdan dolayı şayet giriş 
imtihanlarında bir hata varsa, Millî Eğitim Ba
kanını nasıl sorumlu tutarsınız?,. Bunun için 
nasıl gensoru istiyebilirsiniz? 

Dün bir arkadaşım, «Batılı memleket üniver
siteleri reformlarını çoktan yaptılar, biz hâlâ 
yapmıyoruz.» dediler. Batılı memleketlerde, 
hürriyete bizden daha fazla alışık ve hürriyete 
bizden daha evvel kavuşmuş bir Fransa'da re
form kabul edilmiş; ama Fransa'daki bu üniver
site reformunu arkadaşımın iyi bilmesi lâzım. 
tşte geçen Haziran ayında, De Gaull Kabinesi
nin son Millî Eğitim Bakanı Mr. Fradean'dan 
vâki ricam üzerine gönderdikleri Reform Ka
nununun tam metni... istîyen arkadaşlarım oku
yabilirler. Ben şimdi ilgili birkaç maddesini 
okuyacağım : 

«12 Kasım 1968 tarihli Fransa Üniversite ye 
Yüksek Öğrenim Reform Kanunu: 

Madde 3. — üniversiteler bilimsel ve kültü
rel niteliği haiz, tüzel kişiliğe ve malî muhtari
yete sahip kamu kuruluşlarıdır.» 

idari muhtariyeti almamıştır bunun içine... 
«Madde 5. — Millî Eğitim Bakanına bağlı 

üniversite ve diğer yüksek öğrenim kurumların
dan...» bahsedilmektedir. Bakanlığa değil de 
Millî Eğitim Bakanına bağlı üniversite, yüksek 
öğrenim kurumlarından bahsetmektedir Fransız 
Reform Kanunu. 
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«Madde 8. — Her üniversite bölgesinde, yük
sek öğretim ve arattırma bölgesel konseyi bulu
nur. Bu Konseye bölgesel kuruluşların bütün 
temsilcileri de katılmaktadır. Bu temsilciler 
program ve krediler üzerinde söz hakkına sa
hiptir.» 

Üniversite münferiden hüküm vermiyor, bü
tün öğrenci velileri, diğer resmî kuruluşlar, der
nekler, sendikalar, temsilciler Konseye katıl
makta ve söz hakkına sahibolmaktacbrlar. 

«Madde 9. — Millî Eğitim Bakanının baş
kanlığında,- yüksek öğretim ve-araştırma Millî 
Komisyonu bulunur, çeşitli temsilciler vardır.» 

«Madde 10. — Rektör, kendi bölgesinde, 
Millî Eğitim Bakanını temsilen Konseye Baş
kanlık eder.» 

Üniversitedeki muhtariyete balan arkadaş
lar, reform yapan bir memlekette üniversite 
Konseyine Rektör, Millî Eğitim Bakanmrn tem
silcisi olarak Başkanlık etmektedir. 

18 nci madde daha enteresan : 

«Madde 18. — Üniversite idaresin--te cr'.dî 
güçlükler baş gösterdiğinde, Millî Eğitim Baka
nı, istisnai olarak lüsıımlu her türlü tedbiri 
alır.» 

Görüyor musunuz, bizim üniversitemizdeki 
özerklik nerede, Batılı, demokratik bir memle
kette, hürriyeti çok daha eskiden başlamış olan 
hür bir memlekette üniversite reformunun ge
tirdiği sınırlayıcı kayıtlar hangi noktada?.. Ar
kadaşlarım her saman bu Reform Kanununu in-
celiyebilirler. 

Şimdi, üniversiteye giri-; problemine geliyo
rum : 

Anayasanın 120 nci maddesini okudum. 
Üniversitenin idaresi, imtihan iğleri tamamen 
kendisine ait bir iştir. Hiç bir kimseye bu yüz
den suç ve kusur atfedilemez. Arkadaşım temas 
etti, ben de temas ediyorum; Senatonun arattır
masından bahsettiler. Senatonun 1 Temmuz 1961 
yılında aldığı .bir karar vardır, özel yüksek öğ
retim kurumlarında arattırma yapılması hak
kında. Bu husus 196;) te devam etmiştir. Adalet 
Partisi 1964 yılında iktidarda değildir ve 1965 
iri sonunda iktidara gelmiştir. O tarihlerde hu 
araştırma yapılmıştır ve 1966 ve 1967 bağların
da Senatoda müzakeresi devam etmiştir. Gelin 
şimdi okuyalım, bakalım o tarihte üniversitele
rimiz ne imiş... 
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Bilhassa dikkatinize arz etmek isterini. Bu 
araştırmada iki soru sorulmuştur: «Acaba özel 
yüksek öğretim kurumlarına giriş şekli hakkın
da ne düşünüyorsunuz?» ve «üniversiteye giriş 
hakkında ne düşünüyorsunuz?» şeklinde soru
lar. Ayrıca, Senatoca, üniversitelerimize nitelik
leri hakkında ela bâzı sorular sorulmuştur. 

Komisyon sözcüsünün ifadelini naklediyo
rum : «Programımız gereğince üniversiteleri zi
yarete bağladık. Orada meseleyi teşrih edebil
mek için ortaya attığımız konular şunlardır... 
Üçüncü sorumuz: Üniversitelerimize alman öğ
rencilerimizin seçim usullerini uygun buluyor 
masunuz? Ehliyete göre mi seçim yapılmalıdır, 
yoksa şimdi olduğu gibi sıralama esasına göre 
mi öğrenci almayı uygun buluyorsunuz? 

Dördüncü soru: Liselerimizin yetiştirdiği öğ-
renciîûr üniversiteye doğrudan doğruya girmeli 
midir, girmemeli midir?..» 

Vaktinizi almamak için bâzı pasajları oku
yorum ve dikkatinizi çekerim, yıl 1964 tür. 

I üniversitelerimizin tam bir randımanla ça-
I hamasi için engeller mevcuttur. Bu engeller şun

lardır : üniversitelerimize giren öğrenciler ya
ni lise mezunları standart bir seviyenin altında-

I dır. Mesele burada başlıyor evvelâ. Üniversite 
I kapısında başlıyor problemlerimiz, üniversiteye 

giren talebe, henüz üniversite eğitimi yapabile
cek bir olgunluğa sahip değildir. Her yıl 135 li
seden çıkan 30 - 35 bin kadar öğrencimizi ala
cak maddi hacimde üniversitelerimiz mevcut 
değildir. Daha doğrusu başka bir deyimle, her 
sene mezun olan 30 - 35 bin lise mezunu üniver
sitelerimizde bir talebe deposu yaratmaktadır. 
Bu husus pek çok zorluklar doğurmaktadır. Aca
ba her lise mezunu üniversite eğitimi yapmalı 
mıdır, yapmamalı mıdır? Bu, Batı ülkelerinde 
cevaplandırılmıştır. Her lise mezununun mutla
ka üniversite eğitimine gitmesi şart değildir. 
Muayyen bir başarı süzgecinden geçmesi şart
tır. Bir taraftan bizi zorlıyan şartlar, yüksek öğ
retim görmüş insanların sayısının, kaliteli eği-

I tim görmüş insanların sayısının artırılması ihti
yacı içindedir Türkiye. Bir taraftan da üniversi
telerimiz dolmuştur. Kapasitelerinin çok üstü-

I no çıkmıştır. 
Bir misal arz edeyim: İstanbul üniversitesin

de S0 bine yakın talebe okumaktadır. Halbuki 
I istanbul üniversitesinin fiziki kapasitesi, öğren-
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ci yetiştirme kapasitesi 10 0G0 öğrenciden faz
lası için asla müsait değildir. Şu halde 20 CCO 
üniversiteli İstanbul'da bakımsız, mühmel ve pe
rişan bir halde, türlü akımlara müsait bir vasat 
halinde yaşamaktadırlar. Liselerde matematik 
okumamıştır, fizik okumamıştır, diye diploma
sında yazılı lise mezunlarımız vardır ve bunlar 
da üniversiteye girmek için üniversite kapıları
nı zorlamaktadırlar, haklı olarak. Çünkü mate
matik, fizik, kimya okumamaları ada kendileri
nin suçu değildir. 

iLnkara üniversitesi Dil - Tatili ve Coğraf
ya Fakültesi 500 öğrenci için yapılmış bir üni
versite olmakla beraber, bugün 6 bin öğrenci 
okumaktadır. Bu 6 bin öğrencinin, meselâ in
giliz Filolojisinde okuyanlar Dil - Tarih ve Coğ
rafya Fakültesinin meşhur konferans salonunda 
bir hoparlörle İngilizce dersi almaktadırlar. 

Hukuk Fakültesine kayıtlı 4 bin talebe 200 
kişilik yerde, iskemle kapmak için, sabahın er
ken saatlerinde buraya koşarak gelmekte, fakat 
201 nci talebe yer bulamadığı için 2 800 veya 
1 800 talebe kahvede langırt salonu veya şura
da, burada kendilerine çatı altı aramaktadırlar. 
Bugün dünyada artık dershanede ders verip gi
den hoca ve dersini dinleyip giden talebelik şek
linde üniversite öğretimi kalkmıştır. 20 - 30 ki
şilik gruplar halinde seminer salonlarında kar
şılıklı fikir müzakereleri, fikir tartışmaları şek
linde eğitim, öğretim yapılmaktadır. Osya ki, 
bizde talebe hocasını imtihanından imtihanına 
bir defa görüyor, hoca da talebenin yüzünü ta
nımıyor; bir kalabalık kapıdan giriyor, öbür 
kapıdan çıkıyor. Bugün modern üniversiteler
de küçük gruplar halinde talebeyle öğretim üye
leri karşı karşıyadır...» «... müspet ilimlerde de 
âzami 4 - 5 talebeye bir öğretim üyesi düşmek
tedir.» Ve sair, gidiyor, fazla zamanınızı almı-
yacağım. 

«Bu müşküller gittikçe büyüyecektir, çünkü 
gelişen memleketlerde görüldüğü üzere alttan 
gelen tazyik, yani herkesin çocuğunu okutma, 
yetiştirme, kültüre kavuşturma arzusu; masum, 
temiz ve zaruri bir ihtiyaçtır. Eu zorlamalar, 
yukardaki üniversite eğitim sistemini daha çok 
sıkıntılı hale sokacaktır. İşte bu imkânlardan 
yoksun olduğu için Türk üniversitelerinin çoğu 
modern anlamda araştıracak, eğitecek, öğrete
cek seviyeye ulaşamamıştır.» Ve saire... 
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«Hakikatte Türk üniversiteleri çok bakım
sızdır, şefkatten yoksundur...» 

Rapor bu şekilde gidiyor muhterem arkadaş
larım. Yıl 19G4. îîe katmış Adalet Partisi ik
tidarı bu üniversitelere? Bu üniversiteleri ge
liştirmekten ba;.ka, yeni üniversiteler açmaktan 
başka, yeni yüksek okullar açmaktan başka ne
ler yapmıştır? Islah etmiş. O hakle, mevcut du
rumu bilmemezlikten gelerek, üniversiteleri yal-
n?.ü bugünkü haliyle ele alıp bir iki noktada kö
tülemek doğru mudur? 

Şimdi, arkadaşnmz diyor ki: «Üniversitelere 
giriş mevzuunda kapıları niçin açmıyorlar, ni
çin talebelerin girmesine engel oluyorlar?» 

Şimdi, Ankara Üniversitesi bu mevzuda, ya
ni üniversite imtihanları mevzuunda ne diyor? 
Araştırma Komisyonu Raporunun 37 nci sayfa
sından okuyorum : 

«Üniversitelere giren öğrencileri ehliyet, ka
biliyet bakımından ayırdetmek imkânı sağlana
mamıştır. Fakültelerimize alman talebeler, gi
riş imtihanlarında aldığı notlara göre girmek
tedirler. Çocuklarımız en çok başarı göstere
ceği dala değil, girebilme ihtimali çok olan 
branşa başvurmaktadırlar. Böylece, faraza Si
noloji, Hititoloji, Sümeroloji dallarında dünya 
üniversitelerdeki talebe sayışma eşit mik
tarda öğrenci birikmektedir. Her yıl 135 lise
den mezun olan 35 bin öğrencimizi alabilecek 
hacımda üniversitemiz yoktur. Yüksek öğrenim 
yapmak arzusu masum bir arzudur. Onbiııîerce 
Türk çocuğunun arasından zekâ ve kabiliyetle
ri bir tek imtihanla ayırdetmek imkânsız oldu
ğuna göre, bir dert karşımıza çıkmaktadır. Ev
velâ şu husu-j-a belirli bir kanıya ulaşmak gere
kil- : Acaba her lise mezunu mutlaka üniversite 
tahsili yapmalı mıdır? Bizde üniversite tahsili
ne devam etmek isti yenlerin hepsi bir meslek sa
hibi olmak için okumak isterler.» diyor. 

Başka bir yerinde; «üniversitelerimizdeki 
talebe sayısı dünya normlarının pek çok üstün
dedir. Bâzı fakültelerde btmlar ısrarlı bir di
renme göstermişlerdir. Talebe r-ayısı bütün 
üniversitelerin eğitim sistemini alt. - üst edecek 
baş sebr.p halindedir. Yoksul bir memleketiz, 
iktisaden kalkınmak zer undayız. Çok sayıda ye
tişmiş elemana ibtiy acımız var. Bütün zorlama
lar üniversite eğitiminde kaliteyi ihmal ederek, 
kantiteye gitmek, için bir sebep olmalı mıdır?...» 
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Üniversite itiraz ediyor. Ankara Üniversite
si yetkili organları, yetkili öğretim üyeleri bu 
inancın tehlikeli olacağı, kalite ihmalinin bü
yük zararlar doğuracağı kanaatini benimsemiş
lerdir. Bu, Ankara Üniversitesinin kanaatidir. 

istanbul Üniversitesi şöyle söylüyor : 
«Öğrenci alışı sıralama usulü ile değil, ehli

yet, kabiliyet esasına göre olmalıdır.» 
«Her öğrencinin okumasına imkân yoktur.» 

diyor. 
Yine istanbul üniversitesi adına Tıp Fakül

tesi Dekanı şöyle söylüyor : 
«İstanbul Üniversitesinde tüm olarak 500 öğ-

rötıim üyesi, 500 asistanı ıbuna karşılık 30 bin öğ
renci vardır, öğretim üyeleri ve yardımcılarının 
toplamı 1 000 olduğuna göre, her öğretim üye
si ve yardımcısına 30 öğrenci düşüyor. Bu, nor
mal olarak 1 ilâ 5 tir. özellikle fakültelerimiz-
delki orantı şok dengesizdir. üniversitelere aAuua-
ca!k öğrenci sayışınım kapasite üstüne çıkmasın
da, bütün lise mezunlarının üniversiteye yerleş
tirilmesinde Hükümet ısrar etmemelidir.» 

Demek ki Hükümet ısrar ©diyor, «alın ço
cukları» [diyor, üniversite «almam» diyor. 

«Giriş imtihanlUan mutlaka ehliyet imtihanı 
vakfımda olmalıdır. Halem üniversiteye çok sa
yıda talebe giriyor, fakat mezuniyet orantısı dü
şüktür. Eğer giriş ehliyet esalsma göre olursa, 
hem bitiriş sayısı, hem de kalite yükselecektir. 
Bu da, ekonomik ve daha az kayıp veren bir 
yoldur.» 

Başka 'bir yerinde, «İktisat Fakültesinde 40 
öğretim üyesi, 40 asistan vardır, öğrenci sayısı 
3 719 dur. 96 öğrenciye bir öğretim üyesi düş
mektedir. Dünya ölçülerine göre bu çok büyük 
Ibir rakamdır, âzaımi 10 olması lâzımdır» diyor, 
isyan ediyor. Siz hâlâ, «ibütün üniversitelerin, 
'bütün fakültelerin kapılarını açalım» diyorsu
nuz, üniversite karşı koyuyor. Neye göre karşı 
koyuyor? Hem haklı olduğu ımeseleler var, hem 
de Anayasamın kendisine verdiği bir hak var. 
Niçin Millî Eğitiim Bakanının üzerinde halâ ıs
rarla duruyorsunuz, «suçlusunuz» diyorsunuz. 
Bu, doğru değil. 

Yine îsfcpjîîM Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi Dekanı Vehvi Eralp Beyin ifadesi : 

«Fakültemize son 10 yılda giren öğrenci ile 
çıkan öğrenci arasındaki nisbet yüzde 8 dir. 
Edebiyat Fakültesi her mezunu Devlete 250-300 

I bin liraya mal oluyor. Bunun sebeplerinin en 
öneımlüoi, bize göre, tortu öğrencilerin gelmesi
dir. öğıreııci olmamın avantajlarından yararla
nan, sinemaya yüzde 50 tenzilâtla giren, ucuz 
seyahat eden, bir sömest için 20 lira hare ödiyen, 
ara sıra dene uğrayan kütleler teşekkül et
mektedir» diyor. 

Bu1 tün böyle, arkadaşlar. Bunun, üzeninde 
uzun boylu durmıyacağım. Bütün üniversite 
profesörlerinim, görüşü budur, «ısrar etmeyiniz» 
diyorlar. «Bizim kendi kapasitemize göre ala
cağımız öğrenci miktarı mahduttur, biz ancak 
bu şekilde kaliteli öğrenci yetiştirebiliriz, bizi 
tazyik etmeyin, ne Hükümet olarak, ne de po
litikacılar olarak bizi tazyik etmeyin, bizi kendi 
hailimize bıratom, diyorlar. Haklı oldukları nok
talar var, ama buna rağmen, ibiraz ileride arız 
edeceğim, Adalet Partisi iktidarı üniversite ka
pasitesini artırmak için fevkalâde değerli ted
birlere başvurmuştur, bunlara temas etmek isti
yorum. 

Arkadaşlar, bundan şu neticeye varıyoruz : 
Eğitim çabuk, kolay ve ucuz olan bir şey de
ğildir, derhal halledilmesi gerekem, tödlbider 
alınması ve neticeye ulaşılması gerekebilen hu
suslar değilldir. Ekonomik bakımdan en çok ge
lişmiş ülkeler için, dahi problem çözülmüş sayıl
maz. Almanya bugün ekonıomik balamdam fev
kalâde gelişmiş bir ülike olarak kabul edilir. Ba-
üanız, Almanya'nın içinde bulunduğu eğitim zor
luklarım size kısaca arz edeyim : 

Emternatiional «Scaıla» mecmuasının - herke
sin gözlerine atılmıştır - cm son, sayısında yer 
alan. bir makaleden bâzı pasajları aynen okuya
cağım. Almanya'mın eğitimi için, «ıScala» mec
muası şunları yazıyor : «Birkaç yıl önce Federal 
Almanya Cumhuriyeti eğitim meselesini hallede-
ıbilmek için büyük güçlüklerle karşı karşıya ol
duğunu tesbit etmiştir. Yapılacak görevler en, 
verimli federal eyaletlerin, dahi nıalî imkânları
mı aşmıştır. Bunaın için eyaletlerle Federal Hü
kümet birlikte hareket etımek mecburiyetinde 
kalmıştır, özetle bugün problem şudur : 1980 yı
lında ortaöğretimdeki öğrenci oranının çağ nü
fusu itibariyle yüzde 45 tem yüzde 55 e yüksel
tilmesi öngörülmektedir.» 

Bizde bu nisbet yüzde 15 tir, biUyorsunuz. 
«Yakın bir zamanda üniversite ve yüksek 

I okullara yeni bir şekil verilmesi gerekiyor. Bu 
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suretle, yeni genel üniversitelerde, ister öğret
men, ister mühendis kim olursa olsun öğrenim
lerim tamamlıyabileceklerdir, ©öylece 1980 de 
çağ nüıfusundam, genel üniversiteye devam eden
ler yüzde 25 ten yüzde 30 a yükselecektir, önü
müzdeki 10 yıl içinde bu suretle memlelkette öğ
renci sayısı iki misline çikacaktır. 1969 da 420 
bin ikem, 1980 yılında yüzde 30 olduğu takdirde 
988 bini bulacaktır.» 

Burada yüksek öğretimden bahsediyor, üni
versiteden bahsediyor : «988 bini bulacaktır.» 
Biz hemüz 100 bindeyiz. 

«Şayet yabancı öğrenciler de hesabedilecek 
olursa, 1980 yılı rakaımı 1 088 000 e kadar yük
selecektir. Böyle bir gelişme çok büyük yatı
rımları gerektirecektir. Daıha fazla öğrenci kad
rosu, burslar için daha çok para, daha çok geniş 
inşaat hareketi zaruri haile gelecektir. Şimdiki 
kütüpamelerim, enstitülerin, anfilerin genişletil-
mesli icabedecek, yeni üniversite'lerin inşasına 
kadar çok ,şey lâzım olacaktır. Şimdiki hesaplara 
göre 1969 da 47 bim oılam öğretim kadrosu 109 
binle kadar ulaşacalk. Artış oranı yüzde 131 e 
varmak mecburiyetindedir. 1980 yılına kadar 
her yıl 32 - 42 .mıiılyar mark lâzıanolacaktır. (174 
milyar Türk lirası karşılığı olarak) Bu suretle 
1968 de 5,8 milyar mark olan üniversite malî ih
tiyaçları 1980 de 24 ımilyar marka yükselecek
tir. Eski fakültelerin reorganizasyonu, üniver
sitelerin iç işletme problemleri, imtihan ve yö
netmeliklerin basitleştirilmesi, yapılacak daha 
çok, pek çok işler...» devam ediyor... 

Görüyor musunuz muhterem arkadaşlar, bu 
kadar gelişmiş bir Batılı demokratik Alman üni
versitelerinin içinde bulunduğu güçlükler Scala 
mecmuasında açık bir şekilde dile getirilmiş, 
ifade edilmiştir. O halde niçin endişe ediyorsu
nuz? Yüzyıllardan beri Türkiye'nin birikmiş 
problemlerini 5 yıllık Adalet Partisi iktidarı bir 
sihirli deynökle düzeltmek imkânına sahip 
mildir? Geliniz, bu meselelerde daha anlayışlı 
olalım, ımemleket gerçeklerini daha iyi bilelim, 
daha randımanlı neticelere varmak için işbirliği 
yapalım ve bu kürsüleri fuzuli işgal edeceğimiz 
yerde süratle kanunları çıkaralım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Arkadaşımız sözünün bir yerimde, maksatlı 

olduğuna kısaca ifade ettim, burada bulunmıyan 

ve hiçbir surette söz hakkına sahiboılımıyan bir 
vatandaşımıza birtakımı haksız ithamlarda bu
lundu. Ben şahsen bu şekildeki hareketleri Par-

I lâmenton adabına uygun bulmam. Yalnız bu ve
sile ile arz etmek mecburiyetindeyim, bunu bir 
insalık borcu biliyorum, her şeyden evvel, bir 
milletvekili alarak değil, bir imısanjlık borcu ola
rak arz etmek mecburiyetindeyim. 

Bir vesile ile, bahsettikleri Ali Demirel'in 
ıdkulunu ziyaret etmeık imkânım buldum. Ora
da, bâzı diğer okullarda olduğu gibi bâzı notlar 
tesbiit ettim. Size bu notlan kısaca arz edece
ğim : 

Yükseliş Mühendislik Mimarhk özel yük
sek okulu, orta kısımda 2 500 öğrenci, 138 öğ
retmen, yüksek kısımda 5 bim öğrenci ve 450 ta
ne de okul idaresi tarafından verilmiş karşılık
sız burs vardır. Bu öğrenci sayısına göre 22 
profesör, 35 doçent, 56 asistan ve 50 okuitıman, 
cem'an 163 öğretim üyesi görerv yapmaktadır. 
İnşaat müherajdisliği, mimarlık ve maıkina mü
hendisliği vardır. Okulun orta kısmında bir öğ
renmene 18 öğrenci düşmeketdir, yüksek kısımda 
bir öğretmene 30 öğrenci düşmeıkteıdir. Okulun, 
yılda fakir öğrencilere, memleketin kabiliyetli, 
okuma imkânından mahrum, okuyamaimış fakat 
başvurmuş okula, «okuyamıyorum, imkânımı 
müsait değil, beni .okutur musunuz» demiş, okul 
bağrına basmış 450 tane fakir halk çocuğuna, 
köylü çocuğuna burs vermiş. Bunun yıllık tu
tan muhterem arkadaşlarım, bir ayı 500 lira 
hesabederseniz, - yemesi, içmesi, yatması, kalk
ması ve okul masraflan dâhil - 8 ayda 450 öğ
renci, 1 800 000 lira yapmaktadır. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Kefaretini ver
miş olur, kefaretini... 

A.P. GRUPU ADINA FAHRİ UĞRASIZ-
OĞLU (Devaml'a) — Ben bu okulu müdafaa et
mek içim bu sözleri söylemiıyorum, böyle bir ih
tiyacın ve zaruretin içinde değilim, fakat, hak
sız bir itham içindesiniz, özel teşebbüs kabiliyeti 
olan, fevkalâde çalışkan, okulunu fevkalâde ge
liştirmiş, çok iyi imkânlara ulaştırmış, iyi ne
ticeler alan ve 7 500 öğrenciyi bağrına basmış, 
Devleti bu kadar yüktem kurtarmış, çok randı
manlı çalışan bir okulu kötülemeye hakkınız 
yoktur. Bir vesileyi bahane ederek, bir vatan
daşı kötülemek, /doğrudan doğruya hür teşebbü-

I sü kötülemektir. Hür teşebbüsü kötülerseniz, 
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Aniayalsaya siz karşı çikmış olursunuz. Bunu 
yapmayınız, insafla bağdaştıranlayız muhterem 
arkadaşlar. İnsaflı olmamız gerekir. Mesele bıiıi-
<dan ibarettin1. 

IOELÂL KARGILI (içel) — Halkın hakları
nı savunduğumuz zaman isyan ediyorsunuz. 

A. P. GRUPU ADINA FAHRİ UĞRASIZ-
OĞLU. (Devamla) — Arkadaşlarımız, «Devlet 
okullarındaki seviye özel okullardan daima yük
sektir» falan diyor. Hayır arkadaşlar, hiçbir za
man» Devlet okullarındaki seviye, özel okullar
daki seviyeden bugün için daha yüksektir» de
nemez. Çünkü, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
verdiği rakamlara göre, Devlet okullarımızda 
dahi... 

CELÂL KARGILI (İçel) — Burada Hacı Ali 
Demirel'in haklarını savunuyor, reklâmını yapı
yorsunuz. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sus be !.. 
Dinle, dinle utanmaz herif, müfteri... 

BAŞKAN — Sayın Kargılı!.. Sayın Buldan-
h!.. 

ıSayın Uğrasızoğlu, devanı buyurun efendim. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Az 

kaldı efendim. 
BAŞKAN — Siz devam buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA FAHRİ UÖRASIZOĞ-
LU (Devamla) — Az kaldı saym arkadaşlarım, 
bağlıyorum. Fazla zamanınızı almıyacağım, Sa
yın Bakana da konuşma fırsatı vermemiz lâzım, 
onun için sözümü toparlıyorum, 

Muhterem arkadaşlar; 
!Biz Adalet Partisi olarak, hiçbir zaman eği

time sırtımızı çevirmedik, bilâkis, Türk Millî 
Eğitimine hizmet etmek için bütün imkânlarımı
zı kullandık, en iyi niyetlerimizi ortaya koyduk. 
Bunların rakamları hep elimizde mevcuttur. 

Yalnız şunu kısaca arz etmek isterim ki; 
yüksek öğrenim gören 19 - 22 yaş arasındaki 
çağ nüfusu, arkadaşımızın dediği gibi % 3,5 
değil, Adalet Partisi iktidara geldiği zaman 
% 4 idi, şimdi bu miktar % 7 ye yükselmiştir. 

1964 - 1965 yılında yüksek öğretimde 4 680 
öğretim üyesi mevcut iken, 1970 de 8 100 öğre
tim üyesi vardır. 1964 de yüksek okul, üniversi
te, akademiler için Devlet bütçesinden topla n 
eğitim bütçesinin % 17 si ayrılabilmişti; bu ra
kam 1969 da % 36 ya, 1970 bütçesi ile % 83 e 
yükseltilmiştir. 1964 te yüksek okul, akademi ve 
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I üniversitelerin toplam yatırımları 150 milyon 
lira iken, 1970 bütçesi ile bu rakam 410 milyon 
liraya çıkmıştır. Artış % 173 oranındadır. 

Kredi ve Yurtlar Kurumunun yatak kapasi
tesi 1984 te 7 157 iken 1970 te 14 000 e yüksel
miştir. öğrenci bursları 250 liradan 350 liraya 
yükseltilmiştir. 

Arkadaşımızın bahsettiği meslekî ve teknik 
okullara sırt çevirmek şöyle dursun, Adalet Par
tisi iktidarı bütün meslekî ve teknik okullara, 
teknik okulların mezunlarına üniversitelerin ve 
yüksek okulların kapısını açmıştır. 

Bir arkadaşım temas etti, «Eğitim enstitü-
tüsü mezunları yüksek öğrenim gördükleri hal
de üniversiteye alınmıyor» dedi. Üniversite ka
pılar1, bu, yüksek öğrenim gören gençlere Ada
let Partisi iktidarı zamanında açılmıştır. Adalet 
Partisi iktidarı zamanında açılmıştır, bunları 
inkâr edebilir misiniz? 

Bu suretle, 8 üniversite ile iktisadi ve Ticari 
ilimler Akademilerine 1970 konsolide Devlet 
bütçesinden ayrılan ödenek toplamı 1,37 milyar 
liraya ulaşmış bulunmaktadır ki, Türk eğitim 
tarihinde bu rakam, hiçbir bütçe yılında rast
lanmış rakam değildir. 

Arkadaşlarıma birkaç hizmet daha arz ede
yim : 

Faraşız yatılı öğrenci kontenjanı halen 
69 108 dir, 10 yıl önce bu rakam 35 OO0 sevi
yelinde idi. Görüyor musunuz artışı? Ve muh
terem arkadaşlar, parasız yatılı öğrenci bursla
rının % 75 inin köy çocuklarına tahsis edildi
ğini bilmiyor musunuz? 

ilkokul çağındaki 7 - 1 1 yaş arasındaki ço
cuklarımızın % 90 a yakın bir kısmı okula ka
vuş muştur. İlkokull ardaki öğrenci sayısı bu se
ne 5 milyon, ortaokullarda 550 bin, liselerde 150 
bin, diğer meslekî teknik okullarda 200 bine 
yaklaşmıştır. Bu suretle, ilkokul hariç, 1 milyon 
ço~;ık yalnız okuma imkânlarına kavuşmuş bu
lur maktadır. 

Okuma - yazma bilenler oranı genel nü
fusa göre, iktidarı de vr aldığımız yıllarda 
% 40 - 42 civarında iken, bu miktar bugün 
% 49,5 u aşmış, % 50 ye yükselmiştir. Okul
sun İriöy .sayuı süratle asalnıaktadır. 

Rayet, Cenabı Hak yeniden depremlerle bizi 
karıı karşıya getirmezse, âfetlerle karşı kar-
ya getirmezse, Adalet Partisi iktidarı 1972 
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sonlarında 1973 başlarında muhtemelen okul
suz köy, öğretmensiz okul bırakmıyacaktır. 
•Bunu defaatle ilân ettik, hiçbir endişeniz ol
masın. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — O zamana 
kadar kalırsanız tabiî... 

A. P. GRUPU ADİNA FAHRİ UĞRASIZ-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, 

Orta dereceli okullarımız köyün ayağına 
kadar gitmektedir. Köye ve kasabalara gi
den okul sayısı bugün 1 000 e yaklaşmakta
dır. Halka hizmet görmemek, eğitim hizmeti 
ıgötürmeraıek bu mudur? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Ya-
kısmıyor size böyle konuşmak. 

A. P. GRUPU ADINA FAHRÎ UĞRASIZ-
OĞLU (Devamla) — Halka sırt dönmek bu 
mudur? Burada birtakım halk lâfları etmekle, 
halkçı olduğunuzu mu zannediyorsunuz muh
terem arkadaşlar? Bunlar lâflarla olmuyor, 
hizmetle oluyor, işte rakamlar meydandadır. 

Eğitim sitemimizdeki okullaşma oranına 
gelelim... 

İlk öğretimde okullaşma oranı 1961 de 
% 70 iken 1970 de % 90 a ulaşmıştır, ikinci 
devre orta dereceli okullarımız da % 9 dan 
% 17 e yükselmiştir, yüksek öğretimde % 4 
ten % 7 ye yükselmiştir. 19811 - 1962 de üni
versitelere girebilen öğrenci sayısı 9 894 iken, 
1970 - 1971 de 15 000 i aşmış bulunmaktadır. 
Bu mudur .hizmet etmemek? Sizin halka dö
nük eğitim dediğiniz devirlerde hangi hiz
meti yaptınız? Bu rakamlardan ne verebi
liyorsunuz arkadaşlar? Geçende söyledim, ver
miyorsunuz bu rakamları, «Biz, bizim devri
mizde şunu yaptık» diyemiyorsunuz. 

ıSize bir misal daha vereceğim, yeni üniver
sitelerimize bakalım : 

Türkiye'nin yeni açılan beş tane üni
versitesi vardır. Ege Üniversitesi 1955 te De
mokrat Parti zamanında açılmıştır. Karadeniz 
Teknik Üniversitesi 1955 te Demokrat Parti 
zamanında açılmıştır, Atatürk Üniversitesi 
1957 de Demokrat Parti zamanında açılmış
tır, Orta - Doğu Teknik Üniveristesi 1959 da 
Demokrat Parti zamanında açılmıştır, Hacettepe 
Üniversitesi 1968 de Demokrat Parti iktidarı 

zamanında açılmıştır. Siz de 3, 5 - 4 yıl ik

tidarda kaldınız 1961 den sonra, hani açtığı
nız üniversiteler, sayabilir misiniz, verebilir 
misiniz arkadaşlar? Yok. 
IBunun yanında, yalnız üniversite değil, 

Adalet Partisi iktidarı üniversiteden başka 12 
tane yüksek okulu hizmete açmıştır, 10 tane 
daha yüksek okulu yakın bir zamanda halkın 
hizmetine götürecektir, yurda yayacaktır; bu 
azim ve karar içindedir. Adalet Partisi işte 
bu nisbetler dâhilinde, bu kadar halka eği
tim hizmeti götüren bir partidir ve hiçbir 
zaman arkadaşlarımızın iddia ettiği gibi 
((Halka dönük bir eğitim) in lâfı ile değil, işi 
ile, hizmeti ile meşguldür. Gerçekler budur. 

ORHAN VURAL (Ordu) — Bu şekilde 
konuşma olmaz ki, birbirimize mi girelim bu
rada? Senin maksadın tahrik mi? 

A. P. GRUPU ADINA FAHRİ UĞRAŞIZ-
OĞLU (Devamla) — Ben hakikatleri, rakam
ları dile getirdim, Yüksek Heyetiniz bunu 
çok daha iyi değerlendirirsiniz. Onun için diyo
rum ki, arkadaşlarımıza, burada polemik yap-
mıyalım.. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler ve 
alkışlar.) Kürsüyü boş yere işgal etmiyelim; 
kanunları getirelim, onları konuşalım, biran 
evvel bu eserlere yenilerini katalım. Sizin de 
bunda hisseniz, payınız bulunsun. Biz bundan 
şeref duyarız. 

Bu gerekçe ile muhterem arkadaşlarım, 
Millî Eğitim Bakanı hakkında istenen gensoru 
yersiz, ciddiyetten mahrum, hiçbir ağırlığı 
olmıyan bir gensorudur. Bu sebeple biz Ada
let Partisi Grupu olarak bu önergeye iltifat 
etmiyoruz. Bu önerge lehinde oy kullanmıya-
cağız. 

Salgılarımı sunar, beni dinlediğiniz için 
hepinize teşekkür ederim. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Üstündağ, as
lında söylemediğinizi belirttiğiniz bâzı sözle
rin, söylenmiş ıgibi bahis konusu edildiğini 
kaydederek söz istiyorsunuz. Yerinizden çok 
kısa bir açıklama yapın. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Efen
dim, eğer arkadaşlarım müsaade ederlerse, 
açıklamam iki üç dakikayı bile geçmez; ga
yet hüsnüniyetle bâzı yönleri açıklamak isterim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — 
ıSayın Başkan olmaz böyle şey. Bu müzakere;' 

., şimdiki değil. 
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MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — 95 nci 
maddeye g'öre, söylemediğim sözler bana ve 
igruipuma mal edilmiştir. Eğer, hukuka ve ka
nuna uyacaksak, bunları doğrultmam lâzım. 

BAŞKAN — Söylemediğiniz bâzı sözlerin 
size mal edildiğini iddia ediyorsunuz. Çok kısa 
olmak kaydiyle buyurun Sayın Üstündağ, çok 
kısa olsun efendim. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — 
Böyle şey olmaz Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Saym Bağcıoğlu, içtüzüğün 
95 nci maddesi açıktır. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım... 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Bu 
müzakerede değil o Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Saym Bağcıoğlu, «Her zaman» 
deyimi vardır. Buyurun Üstündağ. (A. P. sı
ralarından gürültüler.) 

FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — Sizin gru-
punuz bile sizi beğenmiyor. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sen bizim 
avukatımız mısın? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Saym Vural, Saym Azmioğlu 
çok istirham ediyorum efendim. Hakkı var Az
mioğlu, Sayın Azmioğlu... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Eğer 
müsaade ederseniz birkaç dakika içinde bitirece
ğim. Hiçbir kasıtla buraya çıkmış değilim. 

Dünkü konuşmam hepinizin mâlûruu; konu
şucu arkadaşıma saygı gösteririm, bu memleke
tin bâzı gerçeklerine burada temas ettiler, kendi
leri ile birleşiriz. Dün de ben bu memleketin 
bâzı meselelerini bu konuda buraya getirmeye 
çalıştım. 

Bir yerde dedim ki: «Bugünkü üniversitede 
tatbik ettiğimiz imtihanlar halk çocuklarının 
büyük bir kesimini üniversiteye, aksettirmemek
tedir. Üniversite imtihamları, bünyesinde ek
siklikler taşımaktadır. Bu gidişle halk toplu
luklarından, köylü çocuklarından büyük kısmı 
gelememektedir. Biz, üniversiteye giren ço
cukların ham puvanlarını bilmiyoruz. Biz, üni
versiteye giren çocukların yüzde kaçının köy
den geldiğini bilmiyoruz, üniversite hocası ola
rak bilmiyoruz ve bilemiyoruz» dedim. Bu sı
rada, A. P. sıralarından yine meslekdaşım olan 
bir arkadaşım, «O halde Anayasayı değiştirin. 

Anayasayı mı değiştirelim demek istiyorsunuz?» 
dedi. Sözcü arkadaşım ise bana burada şunu 
maletti: Ben Anayasa değişikliği getirmişim... 
öyle söylediler burada. Ben Anayasa değişikliği 
teklifi getirmedim, konuşmalarım aynen böy
leydi. Arkadaşım, «Anayasayı mı değiştirelim, 
Anayasa değişikliği mi istiyorsunuz?» dediği za
man, «Eğer halk yararına ise, eğer halk yara
rını. önliyen maddeler varsa, Anayasa değişik
liği gerektiriyorsa evet» dedim. Anayasa deği
şikliği konusundaki sözlerim, A. P. sıraların
dan bana gelen sözlere verdiğim bu kelimelerle 
ilgiliydi arkadaşlarım. 

AHMET FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — 
Mustafa Bey, biz sizin konuşmanızdan şikâyetçi 
değiliz, rahat rahat dinliyoruz sizi. Başkanın 
tutumundan rahatsız oluyor Meclis, ondan şikâ
yet ediyoruz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — De
ğerli ve saygıdeğer arkadaşım, ben Cumhuriyet 
Halk Partisi. Grupu adına konuşuyorum, yapma
yın. Şahsım, adına konuşsaydım bu sözü iste
mezdim. Anayasa değişikliği teklif etmişim şek
linde beni suçladı sözcünüz burada; belki bura
da yoktunuz. Yani, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupunu bu töhmet altında bırakayım da, söz 
istemiyeyim mi? Milletvekili olarak varın sizin 
başınıza da gelecek bu, aynı şey sizin için de ta
hakkuk edecek. Müsaade edin bunu söyliyeyim. 

Diğer bir konu : 
Değerli arkadaşlarım, ben imam hatip okul

larının aleyhinde bulunmadım. Dedim ki: «Bu 
memleketin ihtiyaçları vardır. Memleket ihti
yaçlarına göre kaabiliyetli çocukları kaabiiiye-
tinin limitine kadar yetiştirelim. Memleketin 
ihtiyacı bugün ilkokul öğretmenliğine büyük 
bir kapasite içerisinde şudur derken, ilkokul 
öğretmenliği müessesesini kısırlaştınr, imaan -
'hatip okulu müessesesini böyle gelişltirirsek, (bu 
ımemlekelt ihtiyaçlarının tersine düşme ıolur, 
halta olur» dedim. Bu, imam - hatip okuUannın 
aleyhinde bulunma mildir, yolksa, mıemlıeket 
ihtiyaçlarına göre alacağımız kapasiteyi ayar-
hyalım demek midir? Bunu demek istedim grup 
adına; hâlâ da bunu demek istiyoruz. Hattâ, 
«önerge veren arkadaşımın fikrine katılmıyo
ruz, grup olarak» dedim. «Lilberal'ıst bir eği
tim değil, plânıa göre işliyen ıbir eğitim, mem
leket ihtiyaçlarının gerektirdiği insangücünü 
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yetiştiren, bunu arz eden yüksek eğitim, bunu 
arz eden bir eğitim sistemi» dedim ve imam -
hatip okulları meselesini de Ibu görüşle getirdim. 

Değerli arkadaşlarım, ben bir köy enstitüsü 
mezunuyum. Köy enstitüsü meselesini sözleri
min sonunda şöyle getirdim; Avrupa Konse
yimde de bu konuyu savundum. Avrupa Kon
seyinde Fransız Delegesi Mr. Capel, az gelişmiş 
ülkelerin kalüanması hususunda eğitim sistem
leri üzerine fevkalâde bir teoriler dizisi getirdi. 
Dikkatle tetkik elttim kendilerinin raporunu, 
tamamen teorikti. Acaba Türkiye'ye bunu na
sıl uygulıyabilirim diye üç gecemi verdim, 
didindim bir eğitimci olarak, bulamadım tatbik 
edecek noktasını ve rapor üzerine eleştirilerimi 
verirken dedim ki; «JKöy enstitüleri tipinde bir 
okul sistemi Türkiye'de uygulanmıştı. Bu okul 
sistemi az gelişmiş ülkelere uygun bir sistem
di.» Arkadaşını dediler ki; «Köy enstitüsü 20 
lira aslî maaşla, bir çift araba ile, sununda, 
bununla adam yetiştiren, hakikaten birçok
larının dediği gibi faydalı bir sistem değil
di» v. s. 

Değerli arkadaşlarım, bu bizim malımızdı; 
ayıbı ile, sevabı ile, eksiğiyle, gediğiyle bu 
Ibizimdi; biz yarattık, bizim çocuklarımız (bu
rada okuldular. Biz okuduk burada. 17 Ibin 
insan da buranın mezunları olarak bu memle
kette şerefle öğretmenlik yapıyorlar. 17 ya-
şımida ben buradan me&un olduğum zaman çe
şitli lekeler ıbize atfedildi. Hiçbir şey bilmiyor
dum o zaman. Bugün bu konuları üniversitede 
dkultuyorum, ama o gün bilmiyordum. Bilme
den Ibize atfettiler. 

Neydi? 

Değerli arkadaşlarım, şuraya getireceğim : 
Sözlerimin sonunda foen şunu teklif etmiştim, 
Avrupa Konseyinde teklif ettiğim gibi demek 
istedim ki, eğer memleketimizdeki bugünkü 
eğitim düzeninden şikâyetçiysek, ki şikayetçi
yiz arkadaşlar, hep fbera'ber şikâyetçi olmak 
mecburiyetindeyiz. Bunu anlayan, okuyan her 
arkadaşım görür. Meseleyi, değişik açılardan 
[bakınca iyi gösterebilirsiniz. Memleketin duru
munu oran olarak verseydi arkadaşım, katı
lırdım. Rakamlarında haklıdır arkadaşım, doğ
rudur. Nüfus gelişiyor, rakamlar da gelişecek
tir, ama bana oran verin. Dün hen oran ver
dim. Yurt ve kredilerden bahsettiniz. Geçmiş

te ihtiyacı karşıladığımız oran kadar bugün 
karşıhyamıyoruz. 4 yıl sonra daha geriye dü
şeceğiz, çünkü takibe adedi daha fazla art
maktadır. Oranlara göre düşünürseniz duru
munuz kötüye gitmektedir. «Okuma - yazma 
ibilmiyenlerin adedi bugün 13 milyon, 1977 de 
18 milyon olacak» dedim. 

Hava şudur arkadaşlarım : Doktora sormuş
lar ameliyattan çıktıktan sonra, «Nasıl geçti 
ameliyat?» 

«Fevkalâdeydi, şahaneydi, mükemmel ame
liyattı, ama bir eksiğimiz vardı.» 

Ne oldu? 
-«Hasta öldü.» 
Her şıey mükemmel, ama gidiyoruz. 
Şunu söyleyip sözlerimi bağlamak istiyo

rum değerli arkadaşlarım : Köy enstitüleri me
selesini dün ben buraya getirirken, «Bizim 
malzememizdi, bizim müesseselerimizdi. Gere
kirse bunlardan faydalanalım, bu tatbikattan 
faydalanalım. Memleket ıbünyesine göre halika 
dönük bir köy enstitüsü müessesesi olmasın da 
Ibunun adı başka olsun, ama bir eğitim müesse
sesi, eğitim müessesesi dizisi yaratmaya çalı
şalım.» dedim. 

Köy enstitüleri gerçi 20 lira aslî maaşla, 
bir çift araba ile, dört koyunla köye adam 
gönderiyordu, ama köy enstitüleri çok dik
katli hazırlanmış, programlanmış müesseselerdi. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, kâfi efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sa
yın Başkan, sözlerimi bitiliyorum. 

Çünkü memleketin 21 yerine dağılmış 
(A. P. (Sıralarından, «Bunların ne alâkası var?» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın üstündağ, kâfi efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, memleketin 21 yerine da
ğılmış, köy liderleri yetiştiren bu müesseseler 
bu şekilde bu kürsüden suçlanmamalıydı. Mü
saade edin bu kadar hassasiyet de bende olsun. 
Çünkü buranın mensulbu olarak, ağır suçlandı 
(burada.... 

AHMET FUAT AZMİOĞLU (Kütahya) — 
Sen niye alınıyorsun Sayın Üstündağ? Böyle
ler! yok mu? 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, çok kısa bir 
açıklama, düzeltme yapmak için söz verdim, 
lütfen uzatmayınız, çok rica ediyorum. 
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MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Çok 
teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sözlerimi şu kelimelerle bitirmek istiyorum 
değerli arkadaşlarım. : Çok değişik meselelere 
temas edildi, Müesseselerin düzeltilrae^inde çok 
geniş olmak ve geniş şekilde meselelere, bakmak 
mecburiyetindeyiz. 

Özel okullar meselesinde; bendeniz, «Özel 
okulları şu açtı, bu açtı» demedim; buradaydı
nız birçoklarınız değerli arkadaşlarını, Bunun 
için beni devamlı olarak suçladılar; «0. îL P. 
açtı, şu açtı, bu açtı, ne yaptınız?..» Değerli ar
kadaşını özel okullar hakkında dünyanın çeşitli. 
memleketlerinden misaller getirdi. Doğrudur, 
ama dünyanın hiçbir memleketinde özel okullar 
ticarethane değildir. Amerika'da ö?el okullar 
vardır, ama vakıflar elindedir değerli arkadaş
larım. Biz Özel Okullar Kanununu kabul ettiy
sek, bilmedik ki, arkadaşlarım. Biz özel okulları 
«Biraderler» ticarethane yapacak da., bundan 
geçinecek... (A. P. sıralarından, şiddetli gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ... Sayın Üstün -
dağ... 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Say
gılar sunarım. (A. P, sıralarından gürültüler, 
«Bunlara sen sebeboluyorsun Başkan» sesleri) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında Sayın Bağcıoğlu? 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, Grupumuza mensup bir üyeye İçtü
zük ve Anayasa hükümlerini çiğniyerek yolsuz 
ve usulsüz olarak söz verdiğiniz sabit olmuştur. 
Bu tutumunuzun usul. ve Anayasaya aykırı ol
duğu hakkında usul bakımından söz istiyorum, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bağcıoğlu. 
AHMET FUAT AZMÎOĞLU (Kütahya) 

Kötü kötü âdetler getirdin, Bozbeyli'ye benze-
din. (C. H. P. sıralarından, «Bozbeyli eskiden 
çok iyiydi do şimdi mi kötü oldu?» sesleri) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) -••- Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar, 

Millet Meclisi oturumlarına riyaset eden 
Millet Meclisi Başkanı veya onun vazifelendire
ceği başkanvekillerinden her hangi partiye 
mensup bir arkadaşımızın Meclis oturumlarım 
yönetmesi hakikaten çok mühim. Muhterem 
Başkanvekili arkadaşlarımız Meclis Başkanlık 

kürsüsünü işgal ederlerken, bir partiye meü-
subolmaktan' daha ileriye, Meclisi bitaraf ola
rak Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre ida
re etme mesuliyet ve mevkiinde olduklarını dü
şünmeye mecburdurlar. Bu, siyasi bakımdan 
olduğu kadar içtimai bakımdan da, bir toplan
tının yöneltilmesi içtimai bakımından da önem
lidir. 

Sevgili arkadaşlarım, 

Muhterem Başkanvekili arkadaşımız Cumhu
riyet Halk Partisi Grupuna mensuptur, olabilir. 
Adalet Partisi Grupuna mensup bir başkanve
kili de bu celse Meclisi yönetebilirdi. Dikkat 
ediyoruz muhtelif toplantılarda, bu haftanın 
başmdan beri özel surette itina gösteriliyor, 
eğer muhterem büyük muhalefet, birinci muha
lefet partisi Cumhuriyet Halk Partisine mensup 
arkadaşlarımıza bu kürsüden bir tariz vukubu-
lursa, hemen Başkan, sanki vazifeli imiş gibi, ora
dan gelen talepleri kabul ediyor, usule bakma
dan İçtüzük ve Anayasa hükümlerini çiğniyerek 
hemen söz veriyor. 

Sevgili arkadaşlarım, 

içtüzüğün 95 nci maddesini okuyorum : 95 nci 
maddede vakıa; «Kendisine zatı hakkında taar
ruz vâki olan veyahut ileriye sürdüğü mütalâa 
hilâfına kendisine bir fikir isnadolunan mebus 
her zaman söz istiyebilir.» kaydı mevcuttur. 
Müzakereler sırasında böyle bir husus vukua 
gelirse, hangi partiye mensubolursa olsun o me
bus söz ister, Başkan takdir eder. Yine bu 
95 nci maddenin ikinci fıkrasında da; bu tak
dir hakkının Başkana aidolduğu ve böylece 
ona söz verebileceği kayıtlı bulunmaktadır. 
Eğer Başkan; «Ben takdir hakkımı kullanıyo
rum, böyle bir şey olmadı, zatınıza taarruz vu-
kubulmadı, ileri sürdüğünüz fikirler diğer ha
tip tarafından tamamiyle başka bir şekilde 
prezante edilmedi» derse, arkadaşımız direndiği 
takdirde oylanır, Meclisin Heyeti Umumiyesi 
kabul ederse o arkadaş gelir görüşür. Doğru
dur. Ancak muhterem arkadaşlar, içtüzüğümü
zün. bu 95 nci maddesi normal müzakerelerde 
bahis konusudur. Bugün yapmakta bulunduğu
muz müzakere, böyle bir normal müzakere de
ğildir. Anayasa hükmü icabı, Anayasanın şimdi 
okuyacağım 89 ncu maddesine göre bir müza-
by<*e yapıyoruz. Anayasa, halen tatbik etmekte 
bulunduğumuz Dahilî Nizamnamenin - İçtüzük 
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karşılığı Dahilî Nizamnamenin - yazılışından, 
mer'i olduğu tarihten sonra kabul edilmiş bir 
Anayasa olduğuna göre, eğer aksi bir hüküm 
varsa, Başkanın, Anayasa hükmüne uymak 
mecburiyeti vardır. Okuyorum 89 ncu madde
yi, Anayasa, 89 ncu madde, gensoru maddesi : 

«Gensoru yetkisi yalnız Millet Meclisinindir. 
Milletvekillerince veya bir siyasi parti grupun-
ca verilen gensoru önergesinin gündeme alınıp 
alınamıyacağı, verilişinden sonraki ilk birleşim
de görüşülür. Bu görüşmede..» 

Dikkat buyurun muhterem arkadaşlar, Ana
yasa özel bir usul getirmiştir; içtüzüğün, Baş
kanın tatbik edeceği usulün dışında özel bir hü
küm .: «...Bu görüşmede ancak...» tasrih ediyo
rum; «...ancak önerge sahibi veya önerge sahip
lerinden biri, siyasi parti grupları adına birer 
milletvekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan 
veya bir bakan konuşabilir.» 

Bunun dışında hiçbir milletvekilinin; «Be-
min fikrime aykırı bir fikir ileri sürüldü, zatıma 
taarruz vukubuldu» diye söz istemeye hakkı 
yoktur. Anayasa burada. Ancak ve ancak özel 
bir usulle görüşülebilir. Gensoruların gündeme 
alınıp alınamıyacağı hususu kısa bir şekilde mü
zakere sonucu karara bağlansın diye özel bir 
usul getirmiştir. Bu usulü Sayın Başkan çiğni
yor ve kendi grupundan bir arkadaşın sözleri 
cerhedildi, A. P. Grupuna mensup bir hatip 
onun fikirlerini tamamiyle çürüttü efkârı umu
miye nezdinde diye, yanlış beyanlarda bulundu 
gerekçesiyle getiriyor, onun fikirlerini csrhetsin 
diye söz veriyor. 

ORHAN VURAL (Ordu) — O zaman sen de 
konuşamazsın. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Ben 
usul hakkında konuşuyorum. Başkanın tutumu
nun yersiz olduğunu, böyle bir usulün bu Mec
liste teamül halinde tesisinin doğru olmadığını 
tesbit için konuşuyorum. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Refet Sez
gin nasıl konuştu, onu da anlatsana. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Ona 
verilen söz de yanlıştı. Mühim olan benim veya 
sizin grupunuza mensulbolması değildir. 

iSeVgili arkadaşlarım, Meclisi idare etmek 
kolay değildir. Orada oturan şaihsm gruptan 
kendini sıyırması gerekmektedir. Yine bu Ana
yasa. baştanvekillerine, parti gruplarına girme

me emrini de vermiştir. O neden o?.. Hangi gru-
pa mensubolursa olsun, seçilecek olan başkanve-
kilinin bu kürsüyü işgal ettiği zaman bitaraf 
ıbir şekilde Meclisi yönetmesi içindir. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Ondan şüp
heniz olmasın. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — «On
dan şüpheniz olmasın» diyen Sayın C. H. P. 
grupuna mensup muhterem arkadaşlarım takdir 
ederler ki, tahmin ediyorum vicdanlarında söz
lerimin doğru olduğu gerçeği doğmaktadır. 
Çünkü başkanlarının kendilerine iltizamkâr şe
kilde söz verdiği ve İçtüzüğün 95 nci maddesi
ni ileri sürerek 89 ncu maddeyi çiğnediği ger
çeği sabit olmuştur. Düzeltiniz muhterem Baş
kan bu tutumunuzu, hatalısınız. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu, tutumumu
zun ve uygulamamızın Anayasamıza ve İçtüzü
ğümüze uygun olduğundan şüphemiz yoktur. 

İçtüzüğümüzün 95 nci maddesi; «zatı hak
kında taarruz vâki olan veyahut ileriye sürdü
ğü mütalâa hilâfına kendisine bir fikir isnado-
lunan mebus, her zaman söz istemek hakkını 
haizdir.» fikrini kapsamaktadır. Gensorular, ge
nel görüşmeler ve Meclis araştırmaları müzake
releri bunun istisnasını teşkil etmemektedir. O 
kadar etmemektedir ki, zatıâlinize de usul hak
kında ve İçtüzüğe uygun davrandığıma inana
rak söz verdim, 

Tarafsızlığımdan Yüce Heyetinizin şüphe 
etmemesini, bütün dikkatimle ve bütün gücüm
le Anayasanın ve İçtüzüğün hükümlerini uygu
lamaya gayret etmekte bulunduğumu saygı ile 
arz ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Söz Sayın Millî Eğitim Bakanınmdır, buyu
run. Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, çok muhterem ar
kadaşlarım ; 

Sayın Kargılı'nın lise mezunu gençlerin üni
versite giriş sınavına tabi tutulmalarının Ana
yasamızın 50 nci maddesine aykırı olduğu ge
rekçesiyle, şahsım hakkında gensoru açılması 
talebi münasebetiyle huzurunuzu işgal etmiş bu
lunuyorum. 

Üniversiteye geçiş sorunu, eğitim sorununun 
sadece bir parçasıdır, bunu diğerlerinden ayır-

| mak mümkündeğildir. Bu meseleyi bir bütün 
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içinde ele almak zorunluluğu vardır. Hükümet 
olarak buna inandığımız için eğitimin her kade
mesinde reformu gerçekleştirme hususunu prog
ramımıza koymuş bulunuyoruz. Ve bu konuda, 
gayet samimiyetle ifade ediyorum ki, ciddî ça
lışmalara başJlamış bulunuyoruz. Bu çalışmala
rımızı bütün milletvekili arkadaşlarımız, basın -
yayın yoluyla izlemektedirler. 

Türk eğitim sistemi üzerindeki, Türk eğitim 
sisteminin her kademesindeki bu reform çalış
maları, bilhassa yaz ayları boyunca yoğun bir 
şekilde devam etmiştir. Nihayet, 8 nci Millî Eği
tim Şûrası bugünkü sistemi, üniversitelerin 
önüne öğrenci yığan bir sistem olarak teslbit et
miş ve bu sistemin değiştirilmesi, üniversitelere 
geçişin yeniden düzenlenmesi, ortaöğretim sis
teminin yenliden düzenlenmesi konusunda mu-
tabakate varmıştır. Değerli grup sözcüleri ar
kadaşlarım bu konulara temas ettiler. Ben ar
kadaşlarımın temas etmiş olduğu hususlara gir
mek istemiyorum. 

Bir kere, Türk eğitim sistemini yeniden dü
zenlemek amaciyle yapılan ıslahat hareketlerin
de en önemli unsur olarak öğrencilerin kabi
liyetlerini, lilgilerini ve istidatlarını iyi bir şe
kilde tesbit etmenin zorunlu olduğuna inanı
yoruz. Ak i halde, hangi kademede, sadece 
bir konuyu ele alarak onu ıslah edersek ede
lim, tüm. eğitim sorununu çözüme kavuşturmak 
mümkün olamıyacaktır. Binaenaleyh, eğitimin 
bütününü; ilkinden, ortasından, ortaöğretimin 
ikinci kademesinden üniversitenin sonuna ve 
hattâ üniversite üstü, lisans üstü öğretime ka
dar hepsini elden geçirmek zorunluluğu var
dır. 

Burada gensoru ile ilgili bir noktaya, özel
likle, temas etmek istiyorum. O nokta şudur: 
Madem ki, sistem, devamlı olarak ortaöğretim 
kanalından üniversitenin önüne öğrenci yığan 
bir mekanizma olarak çalışıyor, şu halde bu üni
versiteye intikal edecek çocukları nasıl bir se
çime tabi tutalım ki, âdil ölçülerle hareket et
miş olalım? Mesele burada toplanıyor. Bir tek 
imtihanla çocukları yüksek öğrenime alma ko
nusunda dünyanın her yerinde münakaşalar 
vardır. Şu halde adaletli bir sistemi koyabil
mek içlin, mutlaka ortaöğretim sisteminde yö
neltmeye gitmek mecburiyeti vardır, tşte bu 

mecburiyeti, işte bu zarureti hisseden Hükü
metimiz veyahut Millî Eğitim Bakanınız, mil
lî eğitimin bütününü kapsıyan reform çalış
malarını yapmıştır, yapmaktadır, devam et
mektedir. 

Orta okuldan ortaöğretimin ikinci kade
mesine intikal eden öğrencileri, bilgilerine,, ka
biliyetlerine, istidatlarına göre tasnif etmez-
ssk, nasıl onlara yüksek öğretim şansını, fır
sat ve imkân eşitliği ilkesine bağlı kalarak; 
tanıyacağız? Bunun bir yolu var mı? Yoktur. 
Şu halde, ortaöğretim kademesinde mutlaka 
yöneltme işini gerçekleştirmek, çocukların il
gilerine, istidatlarına göre ya onları hayata ha
zırlamak;, ya üniversiteye hazırlamak veyahut 
hem hayata, hem üniversiteye hazırlıyan yol
ları, açmak, kanalları açmak mecburiyeti var
dır. işte biz, bu mecburiyete ayak uydurarak, 
ortaöğretim sistemini öncelikle ele almış, aşa
ğı - yukarı bunu bir karara bağlamış bulunu
yoruz. Önümüzdeki 9 ncu Millî Eğitim Şûrasın
da, hangi kademede ve hangii tarihte uygula
maya geçeceğimizi de kesin olarak tesbit et
miş olacağız. 

Sayın arkadaşlarım, tabiatiyle bütün öğ
renim çağındaki çocukların ilgi, istidat ve ka
biliyetini dikkate alırken, bir hususu dikkat
ten kaçırmamak zorunluluğu vardır. O da, is
tihdam imkânları ve ekonomik kalkınmanın, 
sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu alanlarda 
insanları yetiştirme konusunda ısrar ve önem
le durmak zaruretidir. Sadece eğitimin bir da
lını yani, üniversiteye giriş imtihanlarını ele 
alarak, bütünü çözmek ve onun için blir yerin
den işe başlıyarak bütün sistemi bir tek mües
seseye bağlamanın, problemleri halletmiyece-
ğiııi. belirttim. 

Sayın Kargıh'nm gensorusu meseleyi İM 
noktada topluyor: 

Birinci, üniversiteye giriş sınavı. Bu, düzel
tilirse eğitim sistemi düzelir. 

ikinci nokta,, özel yüksek okullar meselesi. 
Bu da düzelirse, eğitim sistemi tamamen ıslah 
edillir. 

Gensoru görüşüldüğüne göre, mecburen ko
nuşmalarımı, maalesef sadece gensorunun he
def aldığı noktalar üzerinde toplamak duru
mundayım. Gönül istiyordu ki, burada,, huzuru
nuzda makro bir tahlil yapabileyim ve tüm 
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Türk yüksek öğretiminin gelişmesi, ıslahı 
için lüzumlu müesseseler üzerinde durabileyim. 
Bunlar üzerinde duramadığım ve konuşmaları
mı sınırlama zorunda kaldığım için özür dile
rim. 

1961 Anayasası, klâsik Devlet anlayışının 
ötesinde, Devleti ekonomik ve sosyal haklarla 
da yükümlü kılmıştır. 1961 Anayasasının üçün
cü bölümünde sosyal ve iktisadi haklar ve 
ödevler sıralanmıştır. Elbette Kargılı'nın ifade 
etmiş olduğu 50 nci madde, öğrenimin sağlan
ması konusunda bir yüküm getirmiştir. Ama, 
kendilerinin de belirttiği gibi, aynı bölüm için
de yer alan hemen arkasındaki maddeyi gör-
memezlikten gelmek mümkün olamıya-caktır. 
53 ncü madde, Devletin bu ödevini malî kay
nakların yeterliliği ölçüsünde yerine getirmesi 
hususunda bir açıklık getirmiş bulunuyor. Bu 
maddeyi almıyalım, 50 nci madde üzerinde ıs
rar edelim, bunu Devlet yerine getirmemiştir, 
Hükümet yerine getirmemiştir, bakan yerine 
getirmemiştir onun için hakkında gensoru ve
relim, doğru olmaz. 

Hükümet, Türk millî eğitimine, Türk yük
sek öğretimine kaynaklarının yeterliliği ölçü
sünde yardım etmemiş midir? Şayet Hükümet, 
Türk millî eğitimine kaynaklan ölçüsünde yar
dım etmemişse, bu nokta üzerinde önemle dur
mak iktiza eder. Bunu söylemek mümkün -de
ğil. Türk hükümetleri, muhtelif devrelerde 
eğitim hizmetlerinin görülmesi için imkânları
nın âzami sınırı içinde külfete katlanmışlar
dır. Bunu ifade etmek mecburiyeti vardır. 

Ben sadece, arkadaşlarınım vermiş olduğu 
rakamlara girmeden, genel bütçenin yüzdesi 
olarak, eğitim bütçesine ayrılan ödenekleri bâ
zı ülkelerle mukayese etmek suretiyle yetine
ceğim. 

Afrika ortalaması 1967 senesinde yüzde 16, 
Kuzey Amerika ortalaması yüzde 17, Avrupa 
ortalaması % 15, Asya ortalaması % 13, Tür
kiye ortalaması % 19, kalkınan ülkeler ortala
ması % 15, Türkiye 1967 senesinde bu % 19 a 
nereden gelmiş? 1960 senesinde % 15,5 dan gel
miş. 

Şu halde, Türk hükümetleri eğitim hizmet
lerinin görülmesi için gerekli külfeti üzerlerine 
almışlardır. 

Gene gayrisafi millî hâsıla içinde, eğitim 
hizmetlerine harcanan nisbet üzerinde durmak 

j bu konuyu biraz daha kuvvetlendirir. 1960 se
nesinde % 2,7 olan nisbet 1965 te % 3,7, 1968 
de % 4, 1970 te elbette ki, bu rakamın üstün
de. 

Şu halde, bâzı rakamları dikkatle inceledi
ğimiz takdirde, Türkiye' millî bütçesi içerisin
de eğitim hizmetlerine ayrılan ödenekler, kat
lanılan külfetler, verilen ağırlık küçümsenemi-
yecek ölçüde bulunmaktadır. 

Burada, arkadaşlarımız bir meseleyi dile ge
tirebilirlerdi. Bu fakir millet mademki bütçesin-

[ den bu kadar büyük bir payı her kademedeki 
i eğitim hizmetleri için ayırabiliyor, şu halde, 

bunun verimliliği, bunun verimliliğinin noksan
lığı acaba bir kusur değil midir? Bunun üzerin
de durarak, verimliliği artırmak suretiyle ayrı
lan ödeneklerin daha tesirli daha geliştirici is
tikamette kullanılması mümkün değil midir? 

Arkadaşlarım bu nokta üzerinde durabilir
lerdi. Durdukları takdirde belki de, hak kaza
nırlardı ama, fazla durmadılar. İşte bu verimli
liği artırmak için ne diyorum? Hükümetiniz, 
millî eğitim kademesinde, millî eğitim hizmet
leri alanında ve her kademesinde ıslahat hare
ketlerini öngörmüş ve programına sokmuş bu
lunuyor. 

I Buna bağlı olarak biz de, bu hizmetleri da
ha verimli hale getirmek için ıslahat hareketle
rine başlamış oluyoruz. Yarın orta öğretimde 
yapılan ıslahat gerçekleştiği gün verim arttı
ğında, öğrenciler ilgileri, istidatları, kabiliyet
leri istikametinde tasnif edildiklerinde, sınıf
lar daha rahat çalışır hale geldiğinde, öğret
menler dalha ilgili çocukları karşılarında bul
duklarında, verim % 50 den % 70, ,% 80 e çı
karsa, aynı para ile aynı ödenekle daha yük
sek hizmet görmek mümkün olabilecektir. 

Diğer taraftan ıSayın Uğrasızoğlu, üniversi
te ve yüksek okullar için ayrılan ödeneklerin 
miktarına temas ettiler. O bakımdan ben bu 
rakamları yeniden vererek sizleri işgal etmek 
istemiyorum. Yalnız toplam eğitim bütçesinde 
1963 te % 16 olan nisbet 1970 te % 34 e yük
selmiştir. 

Demek ki; hükümetler Anayasanın 50 nci 
maddesini, 53 ncü maddesindeki ölçüler içinde 
yerine getirmenin gayreti içinde bulunmakta-

| dırlar. 
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Gene, gensoruda bir mesele birbirine karış
tırılmış oluyor. Merkezî sistem test imtihanla
rı, sanki tüm Türk yüksek öğretim kuruluşla
rında uygulanıyormuş şeklinde mütalâa edil
miştir. Merkezî sistem, bilindiği gibi, sadece 
üniversitelerle üniversiter bâzı kuruluşları içi
ne almaktadır. Bunun dışında Türk yüksek 
öğreniminin, öğretim hayatında bulunan genç
lerin büyük bir çoğunluğunu içine alan diğer 
yüksek okullar bulunmaktadır. Bu yüksek 
okullar merkezî sistem test ile öğrenci alma
maktadırlar. 

Şu halde, gensorunun esas hedefi, Hüküme
tin yetkili olmadığı üniversitelere giriş imtiha
nı üzerine teksif edilmiş, esas Hükümetin yet
kili bulunduğu yüksek okullara giriş imtihan
ları üzerinde durulmamıştır. O halde, sayın ar
kadaşımın vermiş olduğu gensorunun adresi 
yanlıştır veyahut takrirde yanlışlık .vardır 
Anayasanın 120 nci maddesi açık, 2 nci fıkra
sında: «üniversiteler kendileri tarafından se
çilen yetkili öğretim üyelerinden kurulu organ
ları eliyle yönetilir ve denetlenir,» diyor. Hükü
metin üniversiteler üzerinde denetim ve yöne
tim hakkı, yetkisi yoktur. Hükümetin yetkisi 
bulunmuyan, Anayasa teminatı altında olan bir 
müessesenin eylem ve işlemlerinden ötürü Hü
kümeti nasıl muahaze edersiniz? 

Peki, Yüce Meclislere karşı bunun sorum
lusu kimdir? İşte arkadaşlarım; demek ki, si
yasi iktidarın dışında bir sorumlu aramak du
rumuyla karşı karşıya geliyoruz. Nasıl üniver
siteleri milletvekilleri denetliyecektir? Böyle 
gensorularla muahaze edebilecektir? Burada 
bir eksiklik vardır, burada bir boşluk var. 

Anayasa üniversite alanında Hükümetin 
yetkisini kısıtlamış, sınırlamıştır. Hükümet, 
yüksek öğretime artan ihtiyaç karşısında eli 
kolu bağlı mı kalacaktır, nasıl hareket edecek
tir? Bir taraftan artan nüfusun öğrenim ihti
yacını karşılamak amaciyle, diğer taraftan oku
ma, yüksek öğrenim yapma ihtiyacının bütün 
*dünydaki ülkelere paralel olarak gelişmesi için 
Hükümet ne yapacaktır? Tabiatiyle Hüküme
tin de yapacağı işler vardır, iki yol vardır; bi
rincisi; yeni resmî yüksek öğretim kurluşları-
ıı^ gitmek, yeniden üniversiteler kurmak, fakül
teler, akademiler, yüksek okullar açmak, 

ikincisi; 1961 Anayasasının imkân verdiği 
ve bugün açılmış olan özel okullarda çocukların 
öğrenimini sağlamak. 

Şimdi acaba, Hükümet bu yetkisini kullan
mamış mıdır? Anayasanın 50 nci maddesine uy
gun hareket etmemesi için bu yetkilerinin kul
lanılmaması veyahut bu yetkilerini ihmal et
mesi gerekmez mi? 

Bakın Adalet Partisi Hükümeti veyahut 
Adalet Partisi Hükümetleri, yeni üniversitele
rin, yeni yüksek öğretim kuruluşlarının yurt 
sathına yayılmasını öngörmüştür, kabul etmiş
tir, seçim beyannamesine almıştır, Hükümet 
programlarına almıştır. Sadece bu iş, kitaplar 
üzerinde, kâğıtlar üzerinde yazılı kalmamıştır, 
bunun uygulamasına geçmiştir. 

işts, geçen ay açmış olduğumuz Elâzığ'daki 
Veteriner Fakültesi, işte, Adana'da açılan Zi
raat Fakültesi, işte, Diyarbakır'da açılan Tıp 
Fakültesi, işte, Bursa'da, Eskişehir'de, Sakar
ya'da, ve Konya'da açılan ve bundan böyle de 
Türkiye'nin diğer şehirlerinde açılacak olan 
yüksek öğrötim kuruluşları. 

Şu halde, Hükümet artan nüfusu, artan oku
ma ihtiyacını karşılamak için Anayasa sınır
ları içerisindeki yetkilerini kullanmış, kullan
maktadır ve yeni yeni müesseseleri hizmete 
koymanın heyacanı içindedir. 

Arkadaşımın verdiği gensorudan bu yana, 
Hükümetinizin yüksek teknik öğretim alanında 
öğrenim ihtiyacını görecek yeni müesseseler aç
mıştır. Eğer Hükümet, yeni üniversite, akade
mi, yüksek okul açma eğiliminde olmaz ise; 
belki o zaman Sayın Kargılı bizi itham edebi
lirdi. Ama, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, 
Hükümet bunu programına koymuş, uygulama 
alanına geçmiş, yeni müesseseleri hizmete aç
mış ve açılacak yeni müesseseler için de ciddî 
çalışmaların arifesinde bulunmaktadır. 

Üniversite giriş sınavları hakkında bilgi arz 
etmek zorunluğu var. Çünkü, değerli arkadaşım 
Üstündağ da, bunların altında bâzı endişe ve
rici hallerin bulunduğunu, bâzı oyunların bu
lunabileceğini ifade ettiler. Onun için bu nok
taya da temas edeceğim. 

Gerçi, üniversiteler özerk, gerçi üniversite
lerle Millî Eğitim Bakanını direkt bir ilgisi 
yok ama, başlangıçta ifade ettiğim gibi, biz o 
kanıdayız ki, Türk eğitim sistemi bir bütün-

"1 
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dür, bir küldür, biz bu bütünü, bu küllü, ta
mamını dikkate almak durumundayız, onun 
için yetkilerimiz sınırlı da olsa, olmasa da üni
versite çevreleriyle, üniversiter öğretim çevre
leriyle tutumumuz, davranışımız itibariyle ga
yet olumlu, müspet bir çalışmanın içerisine gir
miş bulunuyoruz ve bu anlayış, bu işbirliği içe
risinde onların meselesini da kendi meselemiz 
olarak kabul ediyoruz, gereğinde memnuniyet
le onların savunmasını üzerimize alıyoruz. 

üniversiteye giriş imtihanlarını kim yapar? 
Üniversiteye giriş imtihanlarını yapma yetkisi 
tamamen özerk üniversitelerindir. Bunları üni
versitelerarası kurul tesbit eder, bir heyeti var
dır, bu heyet tam yetkilidir. 

Buna rağmen, Türk öğrencisinin haklarını, 
Türk öğrencisinin menfaatlerini korumak ama-
ciyle Millî Eğitim Bakanlığı öteden beri üni
versiteye giriş imtihanları konusunda, üniversi
tedeki merkezî sistem yöneticilerine yardımcı 
olmuştur. Esasen, Millî Eğitim Bakanlığı bu 
işbirliğini yapmak ise, üniversitelerin merkezî 
ısîsteme göre imtihan yapmaları ve yürütmeleri 
çok güç olacaktır. 

Nasıl yardım ediyoruz? Üniversite giriş im
tihanlarının sualleri üniversite öğretim üyeleri 
tarafından tesbit edilmemektedir, tamamen üni
versite giriş imtihanlarının suallerini, özerk 
üniversitenin bu organı bizim öğretmenlerimiz
den istifade etmekte, orta öğretimde görev al
mış seçkin öğretmenlere hazırlatmaktadır. 

Diğer taraftan, namzet kayıt evrakını Millî 
Eğitim Bakanlığı vasıtasiyle tevzi ettirmekte
dir. Ayrıca sualler Millî Eğitim Bakanlığının 
teşkilâtı içerisinde basılmaktadır, imtihanlar 
Millî Eğitim Bakanlığının müesseseleri içerisin
de yapılmaktadır ve hattâ nezaretçi öğretmen
ler bizim Millî Eğitim Bakanlığı bünyesi içeri
sinde görev almış öğretmenlerimizdir. 

Millî Eğitim Bakanlığı niçin bu külfete kat
lanıyor, bütün bu kadar sorumluluğu üzerine 
alıyor? Elbette sadece bu konudaki vazife an
layışı ve kendi öz okullarından mezun ettiği 
öğrencilerin hak ve menfaatlerine hizmet etmek 
için bu külfetlere katlanıyor. 

Üniversiteye girmek için her sene artan 
oranda öğrenci müracaat eder. Bu yıl, 1970 -
1971 öğretim yılı için müracaat 76 540 kişi
dir. Bunların hepsi o yıl lise mezunu olan insan

lar değildir. 1970 - 1971 yılı üniversiteye giriş 
imtihanlarına müracaat eden öğrencilerin tah
sil durumu şöyledir aziz arkadaşlarım: 

Halihazırda yüksek tahsil yapanlar 9 520 
kişidir, lise mezunu olanlar 16 420 kişidir, bü-
tünlemeli olanlar 6 496 kişidir, son sınıfta olan
lar 40 945 kişidir, diğerleri ise 3 121 kişidir; 
toplam 76 540 kişidir. Burada, bu yıı liseden 
mezun olan çocukların sayısını 46 000 rakamı 
içerisinde aramak lâzımdır. Eğer basan nisbeti 
yüzde yüz ise, bu 46 000 dir, başarı nisbeti 
% 50 ise, bunun yarısıdır; % 70 ise, o nisbet-
te değişmektedir, ki bugün yapılan hesaplara 
göre aşağı - yukarı, 1970 - 1971 öğretim yılın
da müracaat eden lise mezunlarının adedi 37 000 
civarındadır. 

Şimdi bu 37 000 insanın, 37 000 gencin yük
sek öğretim yapabilme imkânları nedir, bunu 
t&sbit etmek lâzım. Değerli arkadaşlarım bura
da ifade ettiler; bu 37 000 kişimin hepsinin yük-
stlk öğrenim imkânına kavuşması belki düşünü
lemez. Bâzısının kabiliyeti vardır, bâzısının ka
biliyeti yoktur, bâzısının ilgisi vardır, bâzısı
nın yoktur. Buna rağmen Türkiye'de 37 000 
kişinin öğrenme imkânına açılan kapılan şu 
suretle ifade edilebilir: üniversiteler 13 000 ci
varında öğrenci almaktadır, akademiler ve res
mî yüksek okullar 6 412 civannda yeni öğrenci 
adaktadırlar, özel yüksek okullar 6 400 civa
rında öğrenci almaktadırlar. Şu halde, meslekî 
okullardan mezun olanlar da dâhil olmak üzere 
yüksek öğrenime intikal eden 32 000 kişiye, 
yüksek öğretim yapma imkânı Türkiye'de ve
rilmiş bulunmaktadır. 

Maalesef, bu rakamlar üzerinde menfi tesir 
yaratan âmil, her sene yer değiştirme ihtiya
cından dolayı üniversite giriş imtihanlanna 
katılan 9 520 öğrencinin bulunmasıdır. Aşağı -
jukan rakam bu civarda değişmektedir. Her 
sene bir fakülteye kayıtlıdır, o fakülteyi be
ğenmez başka bir fakülteye geçmek ister, yer 
değiştirir, bunlann adedi 9 000 kişi olduğun
dan, bunlar yeniden liseden gelen öğrencilerin 
üniversiteye intikal imkânını biraz zayıflatmak
tadırlar. 

Şimdi, merkezî sistem üzerinde tenkitler ya
pıldı, her sistemi tenkid etmek mümkündür. 
Ancak, bir hususa dikkat etmek zarureti var
dır; bir sistemi yerinden alıp başka bir yere 
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oturttuğunuz zaman onun yerini boş, bırakma
mak, onun yerine ikame edeceğiniz yeni sis
temi, daha iyi işliyen, daha müspet netice 
veren bir sis Semi getirmek sorundasınız. Üni
versiteye merkezî imtihanla giriş sınavlarını 
kaldırın, nasıl öğrenci alacaksınız?.. 

Sayın .arkadaşlarım, hepiniz hatırlarsınız, 
bu konuda vaktiyle çok spekülâsyonlar yapıl
dı.. En değerli müesseselerimizin, en yüksek 
ilim müesseselerimizin, üniversitelerimizin üze
rinde bâzı şüpheli konuşmalar dahi yapıldı; rüş
vetten, iltimastan bahsedildi, öğrencilerin para 
ile fakültelere girdiğinden bahsedildi. Ama, 
onun yerine merkezî sistemi ikame ettiğiniz 
gün, bugün hiçbir yerde paradan, rüşvetten, il
timastan bahsedilemiyor. s 

Bir fakülte dekanı kendi öz evlâdmı kendi 
fakültesinde, kendi üniversitesinde okutamıyor. 
Hattâ, resmî öğretim kuruluşlarına sokamıyor. 
Yüksek öğrenim ihtiyacından mahrum kalmasın 
diye, kendisi resmî okullarda görev almasına, 
kendisi özel okullara gitmemesine rağmen ço
cuğunu özel okulda okutma mecburiyetinde ka
lıyor. Eıınnn örnekleri pek çoktur. 

Şu halde, bu merkezî sistem -belki mah
zurlu, tarafları bulunabilir, biraz sonra temas 
edeceğim - devamlı olarak geliştirildiği, ta-
kibedildiği, üzerinde titiz davranıldığı takdir
de çok kötülenecek bir sistem de değildir. 

Önce bilgi ve zekâ testi yapılarak merkezî 
sistemden öğrenci alınıyordu. Sayın arkadaşım 
burada., zekâ testinim kaldırılması hususuna 
temas ederek bunu tenkid etti: «Çünkü, zekâ 
testinin kaldırılmasiyle, köylerde okuyan ço
cuklara verilen imkân, bir nevi tanınan imkân 
kaldırılmış oldu, onun yerine bütün ağırlık bil
gi testi üzerinde toplandı; bu suretle merkezler
de, büyük şehirlerde, gelişmiş liselerde okuyan 
çocuklar girdi ve diğer öğretmeni noksan, im
kânları sınırlı liselerden gelen çocuklar gireme
diler» dedi. Gerçek böyle olmasa gerek, onu 
ifade etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, zekâ testi gerçekten kaldırıldı. 
Kaldırılışının sebebi şu: Zekâ testinin analizi 
yapıldı, bilgi testi ile zihnî kabiliyeti arasında 
artan bir korelâsyon bulundu ve her sene bu 
münasebetin arttığı görüldü. Bunun da sebebi 
araştırıldı, neden böyle bir ilişki var, niye git
tikçe bu münasebet gelişiyor? Bunun üzerinde 

üniversitede merkezî sistem tarafından araştır
ma yapıldı. Bu araştırma neticesi şunu göster
di ki, bâzı şehirlerde özel dershanelerin, imti
hanlara hazırlayan özel dershanelerin bulundu
ğa illerde okuyan çocukların zekâ testinde 
baharı imkânları artıyor, bilgi testine paralel 
olarak artıyor. Şu halde zekâ testi, üniversite
lere giriş sınavında öğrencinin lehine işliyen bir 
mekanizma olmaktan çıktı. Dediğiniz mahzuru 
ortadan kaldırmak içtin., yani özel dershaneleri 
olmıyan, özel testlerin yapılamadığı yerlerde 
bulunan çocuklarımızın, yavrularımızın üniver
siteye giriş şansını artırmaJk amaciyle zekâ testi 
kaldırıldı. 

Şimdi, sadece bilgiyi nazarı itibara alan 
test yapılıyor. Test sualleri en çok okutulan 
dersler içinden seçiliyor. En çok okutulan ders
ler, fen bölümünde; matematik - fizik - kimya, 
edebiyat veyahut sosyal bilimler bölümünde; 
edebiyat, felsefe, tarih, coğrafyadır. Kasten 
bunlardan seçiliyor ki, yan derslerin okunma
sından veya okunmamasından bir haksızlık 
ortaya çıkmasın ve çocuklar bundan mutazarrır 
olmasınlar. 

Ayrıca, her sene sorulan suallerin analizi ye
niden yapılıyor ve bunların içinden ayıklama 
yapılıyor. Görülüyor ki, bâzı sualler çok zor, 
bu çok zor olan sualler öğrencilerin aleyhine iş
liyor. Bâzı sualler de çok kolay, bunlar da bâ
zı öğrencilerin lehine işliyor. Şu halde bu ekst
remlerde olan bu sualleri kaldıralım» diyorlar, 
bu analiz neticesinde bu sualleri kaldırıyorlar. 
Her sual için 7 - 8 sual hazırlanıyor ve bu 
7 - 8 sualin içerisinden ancak bir tanesi seçili
yor. 

Şimdi, bu sistem elbetteki «ideal bir sis
temdir» denilemez. Biz eğitimde bir kademede 
her şeyi ayırıcı bir sistemin güzel bir sistem ol
duğunu elbette ifade edemiyoruz. Bu nedenle 
orta öğretimde ıslahata gidiyoruz, bu nedenle 
yöneltme konusuna giriyoruz. Ama bu siste
min aleyhinde söylenilecek şeyler, arkadaşları
mızın belirttiği gibi, bir çocuk bir tek imtiha
na giriyor, o imtihanda hasta ise kalıyor, mo
rali bozuk ise kalıyor, evden münakaşalı çık
mış ise başarılı olamıyor, karnı aç ise başarılı 
olamıyor, imtihana yetişemiyor ise yüksek öğ
renim imkânından mahrum oluyor. Bu siste
min bu sert tarafları var. Bu sert ve rijit ta-
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rafları yanında elbette ki iyi taraflarını da dile 
getirmek, iyi ile kötüyü mukayese etmek, eğer 
iyi tarafları ağır basıyorsa bu sistemi uygu
lamak, kötü tarafları ağır basıyorsa bu siste
mi kaldırmak zarureti vardır, akıl bunu emre
diyor. 

iyi tarafları şunlar: 
Bir İşere, hiçbir şekilde iltimasa mahal ver

miyor. Beş seneden beri bu konuda bir tek 
şikâyet yoktur. İkincisi, değerlendirmede çok 
olumlu netice alınıyor. Çünkü, çeşitli imti
hanlarda değerlendirmeyi yapacak olanlar en 
nihayet öğretmenlerdir, iki öğretmen ıaynı 
kâğıdı veriniz, takdir ettikleri not değişik ola
caktır. Hattâ, bunu karikatilrize eden birçok 
misalleri bilirsiniz. Geçer kâğıda «geçmez» di
yen öğretmen vardır. Takdir bu kadar değişik 
olmaktadır. Hele sosyal bilimler alaırnda bu 
gayet zordur, işte bu sistem değerlendirme yö
nünden de tek usulle yapıldığı için, makina ile 
yapıldığı iç!n farklılığı ortadan kaldırıyor. Bu
gün için en iyi sıralamayı bu usulle yapmak 
mümkün oluyor. 

Diğer tarafta~, bugünkü sistemle, «haksız
lık olmadın, yanlışlık elmasın» diye merkezî 
imtihanı yürüten zevat ber namzedin kâğıdını 
makinalarda iki defa okutmak suretiyle kontrol 
ediyor. Eğer iki ayrı makin ada okunan kâğıt
lar arasında farklılık ortaya çıkıyorsa bu muta
bakatın olmayışının nedeni araştırılıyor ve bu 
suretle haksızlığın önüne geçilmiş bulunuyor. 

Diğer taraftan, Sayın Üstündağ yabancı dil 
konusu ürerinde durdu ve yabancı dil bilen, ko
lejlerden mezun olan öğrencilerin imtihanlarda 
başarı şanslarının yüksek olmasını, diğer yaban
cı dil öğreniminin arzu edilen seviyede yapıl
madığım, liselerdeki çocuklar aleyhine imledi
ğini belirtmek istedi. Bu nokta üzerinde de dur
mak isterim. 

Yabancı dil, genel puvan üzerine tesir ediyor. 
Yalnız tesiri toplam puvan içerisinde üçü, dördü 
geçmiyor. Buna mukabil yabancı diller öğretim 
yapan liselerde ve kolejlerde okuyan çocukla
rın da bir noksanı var. O da yabancı dille öğ
retim yapıldığı için Türkçe karşılığını bilmiyor. 
Türkçe karşılığının bilmediği için imtihanlarda 
onların kaybettiği puvanlar da aşağı - yukarı üç, 
dört civarında oluyor ve bundan doğan şikâ
yetler bizim Bakanlığımıza kadar intikal ediyor. 
Bu çocuklar bâzı dersleri ingilizce, Fransızca 

okuyorlar Türkçe karşılıklarını bilemiyorlar, 
bunların karşılıklarım daha iyi öğretebilmek 
için «yeni bir usul geliştirin» diye bize müraca
atlar oluyor. 

Şimdi, fen ve sosyal bilimlerde katsayı top-
la-nı altı olarak kabul ediliyor, tesirini anla
tabilmek için söylüyorum, yabancı dilde kat 
sayı 0,25 olarak alınmış oluyor. Bu suretle ya
bancı dil öğreniminden mahrum, yahut zayıf 
yabancı dil öğrenerek memleketin muhtelif li
derinden gelmiş çocuklar arasında bir haksız 
durum da ortaya çıkmıyor. 

Şimdi dört seneden beri merkezî sistem üni
versitelerarası kurul kararı ile istanbul'da ya
pılmaktadır. Üniversitelerarası kurul bu kararı 
vermektedir. Münavebe ile yapılacaktı. İstan
bul Üniversitesinde bu işleri yürüten değerli 
Profescr Doktor Haydar Turgaç, ciddî beynel
milel şöhreti olan bir arkadaşımızdır. Bu işi be
nimsemiştir. O kadar benimsemiştir ki, bu işi 
normal, arızasız, rahatlıkla yürütmektedir. Kim
se şikâyetçi olmamıştır. Bu sene, «benim üze
rinden bu vazifeyi alın, başka bir üniversite bu 
merkezî sistem imtihanlarını yürütsün» dedikleri 
halde, İstanbul Üniversitesi bunu teklif ettiği 
halde, «aman» demişlerdir, «dursun, siz bu 
işi gayet iyi yürütüyorsunuz, bunu yürütmeye 
devam edin» demişlerdir. O münasebetle İstan
bul'da iş yürütülmektedir. Haydar Turgaç he
men bugün bu isi devretmeye hazırdır, istanbul 
Üniversitesi devretmeye hazırdır. 

Bir taraftan makinalarm, elektronik cihaz
ların muhafazası güçlüğü vardır. Diğer traftan 
öğren3İ hareketleri karşısında onları müessese 
içinde bulundurmanın güçlüğü ve sorumluluğu 
vardır. Diğer taraftan bu merkezde çalıştırıla
cak insanların statüsü hemen hemen belli edilme
miştir. Eleman alınıyor, elemanlar yetiştikten 
sonra muhafaza edilemiyor. Denildiği gibi, yük
sek paralar ödenmediği için yetişen eleman 
başka sektörde daha yüksek ücret bulduğu için 
oralara intikal etmek suretiyle buraları boşaltı
yor. 

Alman yüz liralar Hazineye intikal etmekte
dir. Yüz liralar üzerinde merkezî sistemi yöne
ten insanların tasarruf hakkı, yoktur. Hattâ o 
kadar yoktur ki, bâzı imtihan suallerinin hazır
lattın İması merkezî sistem yöneticileri tarafın
dan yapılmasına rağmen, hazırlıyan öğretmen-
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lere para ©denemediği için bunların bir kısmını 
Millî Eğitim Bakanlığı ödemek zorunda kalmış
tır. 

Şimdi gelelim gensorunun ikinci bölümüne: 
Gensorunun ikinci bölümü özel yüksek okullar 
konusunu ele almaktadır, özel yüksek okullar 
konusunda Milllî Eğitim Bakam hakkında gen
soru verebilmek için bu özel okulları Millî Eği
tim Bakanının icadetmesi lâzımdır, bir. İca-
detmediğine göre bu özel okulları Millî Eğilim 
Bakanının suiistimal etmesi lazımdır. İmkânları 
olmıyan insanlara, müesseselere yeni Özel okul
ların açılma ruhsatını vermiş olması lâzım, ade
dini çoğaltması lâzım, veyahut Millî Eğitim Ba
kanının denetim görevini lâyıkı şekilde yiirüto-
memesi lâzım. Maalesef söyleniliyor, kimseyi it
ham etmek için, kimseyi kınamak için söylemi
yorum, madem ki konuşuldu elbette ben de bu 
nokta üzerinde duracağım. 

Amca arkadaşlarım, özel okullar, 1331 tarihli 
Mekâtibi Hususiye Talimatnamesine göre açıldı. 
Hasbelkader o zaman arkadaşınız akademi re
isi olarak, resmî bir yüksek öğretim müessese
sinin başında bulunuyordum. Mekâtibi Hususi
ye Nizamnamesr'tndeki - sarih değil - sadece «âli» 
kelimesinden istidlal etmek suretiyle açılan yük
sek özel okulların karşısına bu arkadaşınız çık
mıştır ve «açılamaz» demiştir. Mücadelesini yap
tık. Bu mücadeleyi verdik, arkadaşlarımız bu
gün burada. Maalesef açıldı. 

Bizim endişemiz: Eğer kontrolsüz, eğer he
sapsız özel okulları açar ve çoğaltırsak yarın 
başında bulunduğumuz resmî müesseselerdeki) 
öğretim, araştırma, eğitim fonksiyonlarımızı 
yapamıyacak hale gelebiliriz. Yetişmiş eleman
larımızı kaybedebiliriz. Hocalarımız daha ziya
de o tarafa kayabilir.» idi, Bu endişeler o gün 
için bizde belirdi ve bunun karşısına çıktık. 
Hattâ, bugün gibi hatırlıyorum, bir akademiler 
arası kurulda özel okulların hiç olmazsa iktisa
di ve tisari bilimler alanında hizmet verecek, 
öğretim, yapacak özel okulların açılması konu
sunun akademilerarası kurulda müzakere edil
mesi ve karara bağlanması lüzumunu gereğini 
izah ettiğimiz zaman bize, «bu iş akademiler
arası kurulun görevi değildin1.» dendi. 

Şimdi Millî Eğitim Bakanı, bu Mekâtibi Hu
susiye Nizamnamesine göre okul açan insan de
ğildir. Özel okul için gensoruyu niye Millî Eği

tim Bakanına tevcih ediyorsunuz? Ben sureti 
katiyede suçlu aramıyorum ama, bâzı gerçek
ledi de elbette ki, dile getirmek zarureti var. 

Şimdi, bu özel okullar konusunda şayet Sa
yın üstündağ fazla durmamış olsaydı ben hiç 
girmiyecektim, hiç temas etmiyecektim, bu ta
raflarına temas etmiyecektim. Onun için ifade 
ediyorum. 

Özel okullar Mekâtibi Hususiye Nizamname
sine göre açıldıktan sonra işlemedi, kontrol ya
pılamadı, Millî Eğitim Bakanlığı etkisiz kaldı. 
Sn halde bir kanun ihtiyacı doğdu ve 625 sayılı 
Kanun 13 . 9 . 1963 yılında, zamanın Sayın 
Başbakanı ismet İnönü tarafından, Yüce Mec
lislere sevk edildi. O kanunun gerekçesinden 
bir pasajı okumak istiyorum. 

«Memleketin ekonomik alanda olduğu gibi, 
eğitim ve kültür bakımından kalkınma hamle
lerinde de özel sektörün geniş ölçüde katılma
sını sağlamak zaruretinde olduğumuz kalkın
ma plânımla açık ifadesini bulmuştur. Bu yol
da özel sektör için en önemli konulardan biri 
şüphesiz özel öğretim "kurumları açmaktır. Bu 
konuda özel sektörün teşebbüs ve işbirliğini 
faydalı ve müessir surette sağlıya/bilmek için 
özel öğretim kurumlarının tabi tutulacağı bu 
kanun tasarısı sevk edilmiştir.» 

Maddelerle ilgili» açıklamanın ikinci fıkra
sında aynen şöyle demektedir: «Özel öğretim 
kurumlarının çoğalma ve gelişmelerini teşvik 
etmek kolaylaştırmak ve bunları aynı zamanda 
gayet sıkı bir kontrol sistemine bağlamak öngö
rülmektedir...» 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir saniyenizi is
tirham edeceğim. 

Normal çalışma süremiz bitmiştir. Bu arada 
bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Memleket ve milletimizin ne kadar ciddî me

seleler:» olduğu yüksek malumlarınızdır. Bu ne
denle saat ondukuzdan bu gece çalışmalarımı
zın, gündemin birinci maddesini bitirinceye ka
dar uzatılmasını arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Gâim'üşane 

Ekrem Saatçi 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Grümüşane 
Milletvekili Sayın arkadaşımız Ekrem Saatçi, 
görüşmekte olduğumuz konunun müzakeresi bi-
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tinceye kadar çalışmaya devam etmemizi öngör
mektedir. Bu teklifi onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Devamla) — Şimdi şu halde özel okulları aç
madığımıza yani, bunu C. H. P. ni kınamak için, 
Sayın İnönü'yü kınamak için sureti katiyede 
söylemiyorum, bunu Sayın Kargılıya cevap teş
kil etme amacı ile söylüyorum ve diyorum ki; 
Şayet bu kanunu ben sevk etmiş olsaydım, gen
soruyu açmakta hakkınız vardı. Şayet Mekâtibi 
Hususiye Nizamnamesine .göre kanunu ben sevk 
etseydim, yine benim hakkımda gensoru iste
meye hakkınız vardı, ama bunları ben yapma
mışım. Buna mukabil özel okullar hakkında ta
rafımızdan yapılan meseleleri yeri gelince kısa
ca açıklığa kavuşturacağım. 

Gensorudaki, «Eğitimi bir ticaret konusu ha
line getirmek istiyen zihniyet, üniversiteye gi
riş sınavlarını keşfetmiş bulunmaktadır.» ifade
sine değinmek istiyorum. «Eğitimi bir ticaret 
konusu haline getirmek istiyen zihniyet üniver
siteye giriş sınavlarını keşfetmiş bulunmakta
dır.» deniyor; bu, yanlış, hem büyük yanlış. 
Çünkü bu sınavları biz keşfetmedik, iktidarımız 
keşfetmedi, üniversiteye giriş sınavları 1951 
yıllarına kadar gider. O zaman merkezî sistem 
yoktu, ama artan öğrenci talebi karşısında üni
versiteler, fakülteler bir sıralama yapma ihti
yacı hissetmişler ve giriş imtihanı yoluna gir
mişler, bu imtihanlarda gördükleri mahzurları 
eleyerek geliştirmişler ve nihayet 1961 senesin
de merkezî sisteme intikal ettirmişler. 

Şu halde, eğitimi bir ticaret konusu haline 
etirmek istiyen zihniyeti bizde aramak doğru 
değil, iktidarımızdan önce bu, uygulanmaya 
konmuş. Onun için, «Gensorunun adresi yan
lış» diyorum. 

Peki, biz ne yapmışız? 

Gensoru, bana karşı olduğu için, bu nokta
yı açıklamak zorundayım. 

Zamanı idaremde, - bana karşı gensoruyu 
açtığınıza göre - ben Millî Eğitim Bakanı ola
rak masaya oturduğum günden bugüae kadar 
yüksek öğrenim alanında bir tek özel okula 
açılış ruhsatı vermemişim. 

İkincisi, Bakanlığa geldiğim günden beri 
özel okullar konusu üzerinde ciddî çalışmaları 
teşvik ve tahrik ederek özel okullarda okuyan 
çocukların haysiyetini - onlar da bizim evlâdı
mız - korumak için, onların bir aşağılık duygu
suna kendilerini kaptırmaması için, onların res
mî yüksek okullar seviyesine gelmesi için gerek
li denetimi yapmışım arkadaşlar. Yapmışım ki, 
kanuni sınırlar içerisinde belli ölçülerde yapa
bilmişim ki, bu denetim karşısında bâzı şikâyet
lerle karşı karşıya gelmişim. 

Bakanlığa geldiğim gün bir anarşi yuvası 
halinde olan, binlerce gencimizin şikâyet konu
sunu teşkil eden Özel Işık Yüksek Mühendislik 
ve Mimarlık Okulunu, devamlı olarak telkin vo
liyle, daha seviyeli bir öğretim yapılabilmesi^ 
için .gerekli şartı hazırlamak amaciyle o mües
seseyi kuran müteşebbislerle konuşarak, bir ku
şak sonra bu müesseselerin kimlerin elinde kala
cağının belli olmayışı, isimlerinin iyi yâdedil-
miyeceği gerekçesiyle onu kendilerine telkin 
ederek, vakıf haline getirmeye muvaffak olmu
şuz. Bu vakfın mütevelli heyetinin başında İs
tanbul Valisi bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, bütün özel yüksek öğretim 
kuruluşlarının temsilcilerini toplamışım, prob
lemlerini ortaya koymaya kendilerini teşvik et
mişim. Problemlerini ortaya koymaya teşvik et
mişim, gelmişler hepsi problemlerini ortaya koy
muşlar. Memnuniyetle şunu müşahede etmişim 
ki, hiçbirisi kötü bir isim altında çalışma eğili
minde değil, hepsi, sıkı kontrola taraftar. Kon
trol edilsin, seviyeli bir müessese kuralım ve ge
riye seviyeli müesseseler bırakalım noktasından 
hareket etmişler ve bize tekliflerde bulunmuş
lardır, daha seviyeli bir öğretimi, eğitimi öngö
ren teklifleri, bizzat özel okulların sahipleri, 
yöneticileri yapmışlardır. Ancak; Anayasa Mah
kemesinde olan bu konu, açıklığa kavuşmadan 
625 sayılı Kanunu tâdil eden bir konuyu Yüce 
Meclislere getirmeyi uygun bulmamışız. 

İşte hakkında gensoru açılmasını istediğiniz 
arkadaşınızın ister beğenin ister beğenmeyin, 
zamanı idaresinde eylemi ve işlemi bu. 

Aziz arkadaşlarım; ben zamanınızı fazla iş
gal etmek istemiyorum. Her türlü faaliyetim
den doğan kontrolün, murakabenin Yüce Mec
lis tarafından her zaman yapılmasına açık bir 
insan olarak şunu söylemek istiyorum ki; arka-

— 477 — 



M. Meclisi B : 26 

daşlarımızın, Anayasadaki müesseseleri yerinde 
zamanında ve gereğinde kullanma alışkanlığına 
gelmeleri Yüce Meclisimiz için, şaMlarımız için, 
müesseselerimiz için çok faydalı olacaktır. Sa
dece şahısları ve iktidarı yıpratma arzusu ve 
hevesi ile bu müesseselerin kullanılması hem bi
zatihi o müesseseyi, hem de onu aşırı ölçülerde 
kullanan insanları zedeler. Ayrıca Büyük Mec
lisleri uzun süre çalışamaz, asli görevi olan ya
sama fonksiyonunu yapamaz hale getirir ki, bu
nun zararı bütün Türk ulusunun olur. 

Bu duygular içerisinde sayın arkadaşlarıma 
en halisane bir şekilde Yüce Meclisler huzurun
da her konuda, Milllî Eğitimin her konusunda 
cevap vermeye hazır -bir insan olarak, bundan 
şeref ve gurur duyacak bir insan olarak saygı
larımı sunuyorum, sağolun. (A. P. sıralarından 
alkışlar.)! 

AŞKAN — Sayın arkadaşlarım; tçel Millet
vekili Celâl Kargıllı'nın, lise mezunu gençlerin 

24 . 12 . 1970 0 : 2 

üniversite giriş sınavına tabi tutulmalarının 
Anayasanın 50 nci maddesine aykırı olduğu id
diası ile Millî Eğitim Bakanı hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesinin gündeme alınıp alın
mamasına ilişkin görüşmesi burada son bulmuş
tur. 

Şimdi önergenin gündeme aJlınıp alınmaması 
konusunu oylarınıza arz edeceğim, 

îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, lise me
zunu gençlerin üniversite giriş sınavına tabi tu
tulmalarının Anayasanın 50 nci maddesine ay
kırı olduğu iddiası ile Milllî Eğitim akanı hak
kında gensoru açılmasına dair önergesinin gün
deme alınmasını kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... önergenin gündeme alınması kabul 
edilmemiştir. 

25 Aralık 1970 tarihine raslıyan Cuma günü 
saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanış saati : 19,13 
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26 NCI BİRLEŞİM 

24 . 12 . 1970 Perşemlbe 

Saat 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, lise 
mezunu gençlerin üniversite giriş sınavına tabi 
tutulmalarının Anayasanın 50 nci maddesine 
aykırı olduğu iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Millî Eğitim Bakanı hakkın
da bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/10) 

2. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamçıoğ-
lu'nun, Yüksek Denetleme Kurulunda yapılmış 
olan değişikliklerin hukuka aykırı olduğu id
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Başbakan hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/11) 

3. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, kar
deşlerine ve yakınlarına çıkar sağladığı iddia
siyle Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince Baş
bakan hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/12) 

4. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, is
tanbul'un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan 
kolera hastalığının önlenmesi konusunda, za
manında gereken tedbirleri almakta sorumsuz
ca davrandığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/13) 

5. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörü
len toprak dağıtımını sağlayan reformcu ka
nunların çıkarılmasında gerekli çalışmayı yap
madığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Hükümet hakkında bir gensoru açıl
masına dair önergesi (11/14) 

6. — içel Milletvekili Celâl Kargılı ıım, son 
öğrenci hareketlerinde, öldürülen ve yaralanan 
talebeler konusunda gereken tedbirleri alma
dığı iddiasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi 

uyarınca Başbakan, içişleri ve Millî Eğitim ba
kanları hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/15) 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, millî servetimizi ve beslenme 
ihtiyacımızı temelden tahribeden, diğer hay
van hastalıklarında olduğu gibi sığır vebasın
da da gerekli ve etkili tedbirleri almadığı id
diasiyle Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Tarım ve içişleri bakanları hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/16) 

8. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
kuru üzümün kurutulması ve ihracı konusunda 
gereken tedbirleri almadıkları iddiasiyle Ana
yasanın 89 ncu maddesi uyarınca Ticaret ve 
Tarım bakanları hakkında bir gensoru açılma
sına dair önergesi (11/17) 

9. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 
önleme çarelerini tesbit konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi (10/5) 

10. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

11. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

12. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im-
kjlm sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddasi uyannca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

13. — Adana Milletvekili Kemal Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma-



ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
Önergesi (8/2) 

14. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu banali
mi karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

15. _ Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığım ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve laalî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

16. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğkı ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı sermaye yatınım!arının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önerged (8/4) 

18. — İçel Milletvclkili Celâl Kargılı'nm, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

19. — Maraş Milletvekili İbrahim (')ztürk'-
ün, ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının nıey-
dpna getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

20. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
mn, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 
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21. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

22. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

23. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

24. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis, araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

25. —• îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

26. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

27. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine engel olun 
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

28. — içel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 

5 kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 



29. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, son 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış
ların önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 
Devletin huzurunu sağlıyacak tedbirleri tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/10) 

30. _ Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzal'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

32. _ İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

33. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak,, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larım bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

34. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerimin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

35. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli

tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

36. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Nail Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

37. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

38. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasama 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair Önergesi (8/12) 

39. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollıı ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tealbit 
etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

41. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Haşhaş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 
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42. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'ın, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek ımaksadıyla Anayasanın 88 nci (maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

43. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü balkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mıntakasmm tesbit edilmesi mak
sadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/29) 

44. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
ılı ak maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

46. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

47. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asiyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

48. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin dağılmasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksadıy
la Anayasanın 88 nci ımaddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aiksaklıkların ve 

soranlarımızın neler olduğu hakmda bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/17) 

50. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi ©dinmek maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genci görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

51. — içel Milletvekili Celâl Kaırgılı'nın, 
Millî kültür ve sanatımızın, kendi hüviyetinde 
gelişip zenginleşmesini sağlamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/19) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Genel sağlık sigortasının memleketimizde tatbik 
edilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

53. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım îş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyla Anayasanın 88 nci (maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

54. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

55. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

56. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi (8/24) 

57. •— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son 'zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tesbit etmeık üzere Anayasamın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/35) 
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58. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
TÖS e ve bu sendikaya üye iolan bâzı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimler tarafın
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğumu tes
bit etmek maksadıyla Anayasamın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

59. —• Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankalarım kredi aldığım 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tesbit et
mek maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarımca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

60. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal ile Barbaros Turgut ©oztepe'nin, Hükü
met tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tesbit etmek maksadıyla Anayasa
l ın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair »önergesi (10/38) 

61. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, Devalüasyon kararından sonra 
tarım ürünlerinin maliyetine eklenen zamlar 
sebebiyle üretimin istenen ölçüde gelişip ge-
lişmiyeceğinin tesbiti için Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/39) 

62. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasiyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyulduğu id-
diasiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

63. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasını 
temin maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

64. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 

maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

65. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğin ne
denlerini tesbit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyla Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/44) 

66. — içel Milletvekili Celâl1 Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

67. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak" biran 
önce sulama imkânlarına kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
bit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na dair önergesi! (10/46) 

•68. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kamu İktisadi Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyla alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek maksadıyla Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

69. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

70. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çârelerin tesbit edilmesi amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

71. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçlarını 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalmabilmesini 
temin maksadıyla kooperatifçiliğin hızla kurul
ması ve gelişmesini sağlıyacak tedbirlerin neler 



olduğunu tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/50) 

72. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı 'mu, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasiyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

73. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ba
lıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek maksa
dıyla Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

74. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/53) 

75. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyla alınması gereken tedbirleri 
tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

76. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk dilinin zengini estiril m esi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyla alınması gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

77. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırmayı açılmasına dair 
önergesi (10/56) 

78. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe
kilde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve korun
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/57) 
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79. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tesbit etmek amaciyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

80. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişâfı için ted
birlerin neler olduğunu tesbit etmek amaciyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

81. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelcndirilmesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

82. — Manisa Millcltvekili Mustafa Ofk'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından incirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tesbit 
etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/61) 

83. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
TRT Kurumunun yayınlarımın düzenlenmesi, ıslah 
edilmesiyle diğer oluşumları tesbit etmek ve ge
reken tedbirleri almak maksadıyla Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/62) 

84. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'ün, 
istanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorumlularını tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

85. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tesbit etmek maksadıyla Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi (10/64) 

B - IKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
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III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
IKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BIRINCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




